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سرباز به جاى مرزنشين
صفحه ٣

در نطق ميان دستور مجلس عنوان شد : 

 هروى :  نام مفسدان اقتصادى
 در جيب مسئوالن نماند
نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس گفت: بهتر است
 نام مفسدان اقتصادى در جيب مسئوالن نماند چون مردم از...

غروب پنجمين
 آفتاب امامت و واليت
امام باقر (ع) پيش از شهادت به فرزندش امام صادق(ع) فرمود
 كه از اموال به جاى مانده خود مقدارى راـ  مبلغ آن را ...

معاون سازمان ثبت احوال از ارائه تسهيالت براي صدور کارت هوشمند ملي براي افراد ۱۸ سال به باال 
که فاقد کارت ملي هستند از ابتداي مهر تا ابتداي دي ماه خبر داد و گفت: ٥ ميليون ايراني باالي ١٥سال 
کارت ملي ندارند. به گزارش مهر، محمد ابراهيم طريقت، در مورد رشد جمعيت نيز گفت: در حال حاضر 

رشد جمعيت ۱.۴ درصد بوده و همچنين والدت نيز رشد ماليمي داشته است.(ادامه در صفحه٢)

تسهيالت براى صدور كارت هوشمند

حذف غيرنيازمندان در واريز يارانه شهريور

وزارت رفاه در راستاي اجراي قانون، يارانه تعداد ديگري 
از غيرنيازمندان يارانه بگير را در شهريورماه قطع کرد. 
به گزارش فارس، مسئوالن وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعي در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
طبق بودجه سال جاري،  تعدادي ديگر از غير نيازمندان 

يارانه بگير را مانند ماه هاي قبل حذف کردند.

افزايش قيمت مسكن مهر نداريم 

قائم  مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر 
گفت : هيچ افزايش قيمتي در مسکن مهر نداريم. به 
گزارش بولتن نيوز، مهرآبادي تاکيد کرد: بر اساس دستور 
کتبي وزير راه و شهرسازي، تامين خدمات زيربنايي و 
شبکه ها از منابع داخلي شرکت عمران شهرهاي جديد 
 تامين مي شود و هم اکنون در حال اجرايي شدن است.

  تصويب اليحه سهام عدالت با عنايت مجلس 
پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي در گفتگو 
با ايسنا، گفت: اليحه سهام عدالت که در حال نهايي 
شدن در هيئت دولت است، به صورت عادي به عمر 
مجلس فعلي نمي رسد و بايد مجلس عنايت ويژه اي به 

آن داشته باشد تا مقدمات آزادسازي فراهم شود. 

تسهيالت خريد مسكن بايد افزايش يابد

بيان  با  فارس،  با  گفتگو  در  شهرسازي  و  راه  وزير 
مسکن  قيمت  از  تسهيالت  سهم  است  الزم  اينکه 
افزايش يابد، افزود: بقيه تسهيالت همان تسهيالت 
بانک هاي  افزود:  آخوندي  توماني است.  ميليون   ٦٠
در  تسهيالت دهي  براي  محدودي  امکانات  ايران 
حوزه مسکن دارند و از سوي ديگر قدرت بازپرداخت 
اقساط تسهيالت با رونق عمومي در ارتباط است که 

بايد اين موارد را هم در نظر گرفت. 
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تحليل امام جمعه بيرجند از عوارض مهاجرت مرزنشينان استان

پيش بينى برداشت 16 هزار تن ياقوت سرخ از مزارع استان
صفحه 7

خانواده هاى محترم گنجى و با اطمينان 
فقدان بانوى ارزشمند الهى

 كربالئيه ربابه رضائى اناران
 را صميمانه تسليت و تعزيت عرض نموده 

ما را در اين غم بزرگ شريك بدانيد.

گلنارى ، اسالمى ، جعفرى

  جناب آقاى مهندس ناصرى
مدير عالى محترم گروه صنعتى ناصرى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر مكرمه تان 
را خدمت جناب عالى و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مى نماييم، 

خداوند آرامش ابدى را براى آن عزيز از دست رفته پايدار نمايد.

شركت حمل و نقل پيمان  بار بيرجند - كريم پور

جناب آقاى على سلطانى فر
مديرعامل محترم شركت تعاونى مسكن 04 بيرجند

انتخاب شايسته آن تعاونى را به عنوان شركت تعاونى برتر ملى و استانى در سال 1393 
كه نشان از توانمندى هاى مديريتى و تالش همه جانبه كاركنان آن مجموعه محترم 

مى باشد، تبريك عرض مى نماييم. از خداوند منان آرزومند توفيق روزافزون تان هستيم.

شركت باربد  بناى شرق

« كل نفس ذائقه الموت»
مادر اى زيباترين آيات عشق     چهره اى يا منشورى از ذرات عشق

جناب آقاى مهندس ناصرى  
  مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دكتر ناصرى  مديريت محترم صنايع كاشى تيما
درگذشت مادر عزيزتان را خدمت شما عالى جنابان تسليت عرض نموده، اميدواريم نتيجه سال ها عبادت حق و 

 خدمتگزارى بندگان شايسته خدا و زرارى حضرت زهرا (س) همنشينى با سيده زنان اهل جنت باشد.

حاج سيد حسين سرمد و رزاق

« الذين اذا اصابتهم مصيبه قالو انا هللا و انا اليه راجعون»

جناب آقاى ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

هرآنچه را كه خداوند بزرگ مقدر مى فرمايد ، هيچ بنده اى را توان تفسير آن نيست و برآنچه كه حكمت متعالى 
اش تعلق مى گيرد ، هيچ كس را جرات تعبير و تعديل نمى باشد.

بدين وسيله مصيبت وارده را تسليت عرض مى نمايم ، از درگاه قادر متعال براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و 
براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت دارم.

سيد قدير مرتضوى-  مدير كل روابط عمومى استاندارى چهارمحال و بختيارى

 « الذين اذا اصابتهم مصيبه قالو انا هللا و انا اليه راجعون»

جناب آقاى ناصرى    مدير محترم عالى گروه صنعتى ناصرى
هر آنچه را كه خداوند بزرگ مقدر مى فرمايد ، هيچ بنده اى را توان تفسير آن نيست 

و برآنچه كه حكمت متعالى اش تعلق مى گيرد ، هيچ كس را جرات تعبير و تعديل نمى باشد.
بدين وسيله مصيبت وارده را تسليت عرض مى نمايم ، از درگاه قادر متعال براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و 

براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت دارم.

قاسم سليمانى دشتكى -  استاندار چهارمحال و بختيارى

« بازگشت همه به سوى اوست»
مـادر آن آغوش آرامت كجاست    قصه هايت بهترين شعر خداست

جناب آقاى مهندس ناصرى   مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى
جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى   مدير عامل محترم صنايع كاشى تيما

محروميت از وجود مادرى پرهيزكار، داغى است كه تا ابد از خاطر شما بازماندگان
 و مصيبت زدگان محو نخواهد شد

بدين وسيله مراتب تسليت و همدردى ما را پذيرا باشيد.
اميدواريم روح آن مرحومه با بانوى دو عالم حضرت زهرا (س) قرين و همنشين گردد

نماينده استان سيستان و بلوچستان  -  برادران قالسى مود جناب آقاى مهندس قربان عزيزى
موفقيت جناب عالى را در

 آزمون دوره دكترى تخصصى 
صميمانه تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون شما را آرزومنديم.

كانون كارشناسان رسمى دادگسترى خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر رضا كميلى
انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رياست سازمان نظام دامپزشكى خراسان جنوبى
 صميمانه تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون شما را آرزومنديم.

كانون كارشناسان رسمى دادگسترى خراسان جنوبى

فروش مغازه تجارى 
خيابان شهيد برگى ، 35 متر
 فى مقطوع: 92 ميليون        

09155623000

زيبايى كتايون
شگفت زده خواهيد شد
حدفاصل معلم 25 و 27

مراسم رژه نيروهاى مسلح استان خراسان جنوبى
به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس

زمان: 31 شهريور ماه ساعت 7:30 صبح
مكان: خيابان پاسداران - جنب بوستان شهداى گمنام

روابط عمومى و تبليغات سپاه انصار الرضا عليه السالم

خانواده محترم اسمعيلى
مصيبت درگذشت مردى بزرگ و پرصفا 

مرحوم حاج ولى  اسمعيلى
كه سراسر عمر شريفش را صرف اخالق و انسانيت و فداكارى به همنوعان 
خويش نمود صميمانه تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.

حاج محمد حسين گلنارى و بانو
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رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: ميزان بدهي دولت به نظام بانکي تا پايان سال گذشته به رقم ١٠٠ هزار 
ميليارد تومان رسيده درحالي که مهمترين مشکل واحدهاي توليدي تامين سرمايه در گردش است. به گزارش ايرنا، جالل پور، گفت: 
امروز از محل ٤٠٠ هزار ميليارد تومان پروژه هاي نيمه تمام عمراني ساالنه ٦٠ هزار ميليارد تومان خسارت به کشور تحميل مي شود. 

ميزان بدهى دولت به بانك ها 100هزار ميليارد تومان

امروز ٣٠ شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٧ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢١ سپتامبر ٢٠١٥

تهاجم چرخ بال هاي آمريكايي به كشتي خدماتي 
«ايران اجر» در خليج فارس (١٣٦٦ش).

مدارس  در  اسالمي  حجاب  ممنوعيت  اعالم 
فرانسه (١٣٧٣ ش).

زادروز فريدون مشيري، شاعر
 مشهور معاصر (١٣٠٥ش)

۱۳۰۵ش  فريدون مشيري در سي  ام شهريور 
را  آمد. مشيري، سرودن شعر  به دنيا  در تهران 
شروع  سالگي  پانزده  از  تقريبًا  و  نوجواني  از 
«تشنه  نام  با  شعرش  مجموعه  اولين  کرد. 
توفان» در ۲۸ سالگي او با مقدمه محمدحسين 
چاپ  به  ۱۳۳۴ش  در  دشتي  علي  و  شهريار 
«کوچه»  شعر  وي،  اثر  معروف ترين  رسيد. 
۱۳۳۹ش در مجله  ارديبهشت  دارد که در  نام 

«روشنفکر» چاپ شد. 

شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) به دسِت هشام 
بن عبدالملك ُاَموي(١١٤ ق).

رحلت آيت  ا... «سيدمحمدتقي خوانساري» فقيه و 
مرجع عالي قدر تقليد(١٣٧١ق).

روم  بزرگ  شاعر  ويرژيل»  «پابليوس  درگذشت 
باستان (١٩ق.م).
روز جهاني صلح.

مكتشف  و  دريانورد  ُكُلْمْب»  «كريْسُتف  تولد 
معروف ايتاليايي (١٤٥١م).

و  اتريش  ميان  بلگراد  صلح  قرارداد  امضاي 
امپراتوري عثماني (١٧٣٩م).

نيروهاي  توسط  هند  «َمْدَرس»  شهر  اشغال 
استعماري فرانسه (١٧٤٦م).

داستان سراي  و  شاعر  اسكات»  «والتر  درگذشت 
برجسته انگليسي (١٨٣٢م).

لبنان  بر  ُجميِّل»  زمام داري تحميلي «امين  آغاز 
(١٩٨٢م).

مورخ  و  فيلسوف  ِتن»  آدولف  «هيپولت  مرگ 
مشهور فرانسوي (١٨٩٣م).

انگليسي  معروف  نويسنده  َوْلْز»  «هربرت  تولد 
(١٨٦٦م).

گذار  پايه   و  نامي  مبارز  نكرومه؛  قوام  زادروز 
استقالل غنا (١٩٠٩م).

روز ملي و استقالل «ارمنستان» از اتحاد جماهير 
شوروي سابق (١٩٩١م).

تقويم مناسبت هاى  روز

حضور اجبارى و رايگان نوآموزان 
استثنايى در پيش دبستانى ها

گفت:  استثنايي  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئيس 
ناشنوايان،  براي   ۲ و   ۱ آمادگي  هاي  کالس 
جسمي  و  حرکتي  و  ذهني  توانان  کم  و  نابينايان 
برگزار  رايگان  و  اجباري  صورت  به  سالگي   ۵ از 
آموزان  با مهر، درباره تحصيل دانش  مي شود. مجيد قدمي در گفتگو 
ويژه  روزي  شبانه  مدارس  گفت:  روزي  شبانه  مدارس  در   استثنايي 
دانش آموزان استثنايي بيشتر در مناطق محروم و روستايي است و تمام 
در  نوآموزان  کرد:  تصريح  پرداخت مي شود. وي  تحصيل  هزينه هاي 
آمادگي قوانين و مقرارات و گفتار درماني را ياد مي گيرند تا هنگامي که 

در مدارس عادي حضور مي يابند با مشکلي روبه رو نشوند.

شرايط اعطاى وام 10 ميليونى خريد كاال به زوج ها

اعطاي  وزارت صنعت گفت:  در  مقام مسئول  يک 
وام ۱۰ ميليون توماني به زوجين عالوه بر حمايت 
خريد  در  زوج ها  مشکل  رفع  به  داخلي  توليدات  از 
کاالهاي مورد نياز کمک مي کند.به گزارش مهر، 
تسهيالت،  اين  دريافت  نحوه  به  اشاره  با  هاشمي 
افزود: فرآيند دريافت تسهيالت ۱۰ ميليون توماني به اين صورت است که 
متقاضيان به سامانه ازدواج بانک مرکزي مراجعه و با انتخاب گزينه تسهيالت 
کااليي و ثبت کد ملي، شناسه رهگيري دريافت مي کنند.سپس با مراجعه به 
سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت با توليد کنندگان و فروشگاه هاي ارائه 
دهنده کاال آشنا و نسبت به انتخاب و طي نمودن مراحل بعدي شامل اعتبار 

سنجي و دريافت پيش فاکتور و دريافت کاال اقدام مي کنند.

درج واژه «ساخت ايران» روى تجهيزات
 پزشكى داخلى؛ بزودى 

کيفي   کنترل  و  توليد  بر  نظارت  اداره  رئيس 
ملزومات  و  ارزيابي تجهيزات  و  نظارت  اداره کل 
پزشکي سازمان غذا و دارو گفت: در جهت حمايت 
داخلي  توليد  که  شرکت هايي  به  داخل،  توليد  از 
ايران»  «ساخت  واژه  از  تا  داد  خواهيم  اجازه  دارند،  پزشکي  تجهيزات 
تولي  جمال  ايسنا،  گزارش  به  کنند.  استفاده  خود  محصوالت  روي  بر 
گفت: متاسفانه در مواردي مشاهده شده که برخي افراد سودجو، کاالهاي 
خارجي با کيفيت پايين را به اسم توليد ايران به مراکز دولتي مي فروشند و 
يکي از عواملي که باعث شده از واژه «ساخت ايران» بر روي محصوالت 

استفاده شود نيز پيشگيري از همين موضوع است.

برداشت  قابل  و  واريز  حالي  در  شهريورماه  نقدي  يارانه   
شد که نسبت به دوره هاي قبل حدود ٩٠ ميليارد تومان از 

هزينه ٣٥٠٠ ميلياردي ماهانه آن کاسته شده است. 
اجراي  از  سال  پنج  حدود  گذشت  با  ايسنا،  گزارش  به 
نزديک  ساالنه  پرداخت  و  يارانه ها  هدفمندي  قانون 
سرانجام  نقدي،  يارانه هاي  تومان  ميليارد  هزار   ٤٢ به 
بخشي  پوشش  به  ورود  و  يارانه بگيران  حجم  کاهش 
از  بعد  خورد.  کليد  نقدي  توزيع  از  ناشي  کسري هاي  از 
يارانه  پرداخت  نحوه  به  نسبت  کارشناسان  انتقاد  سال ها 
بي نياز،  و  نيازمند  از  مرکب  متقاضيان  تمامي  به  نقدي 
غربالگري  امسال  ابتداي  از  رسما  و  گذشته  سال  اواخر 
يارانه بگيران شکل جدي تري به خود گرفت تا اينکه در 

از  پردرآمد  افراد  از  نفر  ميليون  دو  مردادماه حدود  پايان 
حال  هر  به  شدند.  خارج  يارانه بگيران  ميليوني   ٧٦ جمع 
پنجاه و پنجمين مرحله از يارانه نقدي در حالي به حساب 
آنها  يارانه  که  افرادي  که  شد  واريز  خانوار  سرپرستان 
يارانه  سامانه  به  مراجعه  با  مي توانند  است  نشده  واريز 
١٠ از علت حذف مطلع شوند و درخواست خود را براي 
بررسي مجدد ثبت کنند که اگر وزارت تعاون، کار و رفاه 
از  بعد  يارانه بگيران  شناسايي  باني  عنوان  به  اجتماعي 
محق  را  حذف شده  خانوار  خطا،  بروز  احتمال  و  بررسي 
برخواهد  يارانه بگيران  ليست  به  مجددا  دهد  تشخيص 
از  نفر  هزار   ١٦ حدود  يارانه  نيز  تاکنون  چنانکه  گرداند؛ 

حذف شدگان برقرار شده است.

واريز يارانه نقدى با صرفه جويى 90 ميلياردى 

به  اشاره  با  طريقت   (١ صفحه  از  (ادامه 
اينکه در حال حاضر پنج ميليون جمعيت 
که  داريم  کشور  در  باالتر  و  ۱٥سال 
اعم  شناسايي  کارت  نوع  هيچ  تاکنون 
نکرده اند،  دريافت  هوشمند  يا  و  ملي  از 
دارند  شناسنامه   افراد  اين  البته  گفت: 
از  بسياري  براي  اينکه  به  توجه  با  اما 
به  است،  الزم  ملي  شماره  اقدامات، 

براي  تسهيالتي  يکسري  دليل  همين 
آنها  براي  ملي  هوشمند  کارت  دريافت 
اينکه  بر  تاکيد  با  وي  گرفته ايم.  نظر  در 
و  مجلس  اسفندماه  هفتم  انتخابات 
ملي  شماره  اساس  بر  خبرگان  همچنين 
به  توجه  با  دليل  همين  به  گفت:  است، 
نفر  ميليون  پنج  از  ميليون  سه  اينکه 
سن  بيشتر  و  سال   ۱۸ ملي،  کارت  فاقد 

را دارند به همين دليل از اول مهرماه تا 
اول دي ماه سايت سازمان براي ثبت نام 
افراد (به عنوان جامعه هدف اصلي)  اين 
باز است و يا مي توانند به ادارات و دفاتر 
کارت  دريافت  براي  دولت  پيشخوان 
هوشمند ملي مراجعه کنند. به گفته وي، 
سال   ۱۸ براي  ملي  هوشمند  کارت  ابتدا 
ميليون  دو  براي  سپس  و  صادر  باال  به 

طريقت  شد.  خواهد  صادر  باقي مانده  نفر 
در مورد صدور کارت هوشمند نيز گفت: 
کارت  هزار   ۲۰۰ و  ميليون  سه  تاکنون 
کشور  در  مختلف  افراد  براي  هوشمند 
 ۲۰۰ و  هزار   ۱۷ که  است  شده  صادر 
تومان تعرفه دريافت اين کارت است که 
دولت  پيشخوان  دفاتر  هم  کارمزد  يک 

مي کنند. دريافت 

 تسهيالت براى صدور كارت هوشمند

سالمندترين و جوان ترين
 استان كشور كدامند؟ 

وزارت  سالمندان  اداره  رئيس  طاهري   : ايران  عصر 
و  کشور  استان  سالمندترين  گيالن  گفت:  بهداشت 
سيستان و بلوچستان جوان ترين استان به شمار مي رود. 
همچنين تهران ٩,٠٥ درصد سالمند دارد و استان هاي 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان از 
همه استان ها جوان تر و استان هاي گيالن، مرکزي، 
مازندران، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، همدان، 
اصفهان، سمنان، تهران، زنجان، اردبيل، کرمانشاه و 

يزد از ساير استان ها سالمندتر هستند.

وزارت بهداشت هزينه تيم 
پيوند اعضا را پرداخت مى كند

معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
از امضاي مصوبه مربوط به بيمه پيوند اعضا از سوي 
دو سازمان بيمه گر خبر داد و گفت: قرار است هزينه 
مربوط به تيم پيوند را وزارت بهداشت و هزينه دارو، 
را  بيمارستان  در  بيمار  اقامت  و  آزمايشات  لوازم، 
سازمان هاي بيمه گر پرداخت کنند. به گزارش ايرنا، 
پيوند  عالي  شوراي  جلسه  در  افزود:  آقاجاني  محمد 
تصويب شد که هزينه هاي مربوط به خدمات پيوند 

اعضا بين بيمه ها و وزارت بهداشت تقسيم شود.

 ايران در توليد مخازن CNG خودكفا شد

عضو انجمن سي ان جي کشور گفت: ٧٠ درصد از 
مخازن سي ان جي را مواد اوليه تشکيل مي دهد که 
خوشبختانه توانستيم ورق هاي فوالد توليد مخازن را 
در کشور بومي سازي کرده و مانع از واردات مواد اوليه 
اين مخازن شديم. به گزارش فارس، کيومرث ناصري 
با اشاره به اينکه ايران بزرگترين مصرف کننده مخازن 
CNG در دنياست، گفت: تا همين سال گذشته بخش 
عمده اي از اين مخازن از کشورهاي مختلف از جمله 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  وي  مي شد.  وارد  چين 
در  استفاده  مورد  مخازن  از  بخشي  گفت  مي توان 

صنعت CNG در داخل کشور توليد مي شود. 

تهيه و توزيع 130 ميليون جلد كتاب 
درسى در سال تحصيلى جديد  

ايسنا: وزير آموزش و پرورش از آماده سازي ١٣٠ ميليون 
جلد کتاب درسي خبر داد و گفت: امسال ٢٩ عنوان 
کتاب جديدالتاليف در پايه هاي پنجم و نهم داريم و ١٣٠ 
ميليون کتاب درسي چاپ شده که توزيع آن از پانزدهم 
شهريورماه آغاز شده است.طاليي زواره، معاون سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نيز با بيان اينکه کتاب ها 
با درصدي بيشتر از حد نياز به استان ها ارسال شده است، 
گفت: فروش کتاب هاي درسي دوره اول شامل پايه هاي 
(هفتم، هشتم، نهم) و دوره دوم متوسطه نظري به روال 
سال هاي گذشته از طريق کتاب فروشي ها در سراسر 

کشور از ١٥ شهريور آغاز شده است. 

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى
فروشگـاه    كـودك 

 ا ميـــر
متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 

 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 
تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 

از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

دعوت از بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه 

خراسان جنوبى (در حال تصفيه) به شماره ثبت 2324 (نوبت اول) 

پيرو آگهى انحالل مندرج در روزنامه رسمى به شماره 20543 مورخ 94/6/24 و در اجراى 
ماده 225 قانون تجارت؛ بدينوسيله از كليه بستانكاران شركت تعاونى مسكن كاركنان 
اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى (در حال تصفيه) به شماره ثبت 2324 دعوت مى شود 
هرگونه طلب و ادعايى از شركت دارند با در دست داشتن مدارك مستند خود حداكثر ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى به نشانى: بيرجند- تقاطع معلم و خيام - اداره كل 
اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى مراجعه نمايند. بديهى است پس از انقضاى مدت مذكور 

هيچگونه ادعايى مسموع نخواهد بود.

مدير تصفيه  شركت تعاونى مسكن كاركنان اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى 
(در حال تصفيه)- محمد درخشى

مـزايده (مرحله اول)

شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 
معامالت  نامه  آيين  رعايت  با  و  بيرجند  شهر  اسالمى  شوراى 
بر  آن  تسرى  و  اصالح  قانون  و  مصوب 1355  تهران  شهردارى 

مراكز استان ها نسبت به واگذارى دو باب كيوسك واقع در ابتداى خيابان مدرس به 
صورت اجاره براى مدت دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت 
در مزايده دعوت مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه 94/7/11 براى دريافت 
فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر 

مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده يكشنبه 94/7/12 مى باشد. 
ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات 

الزم و پروانه كسب معتبر براى شغل مورد نظر الزامى است.
كيوسك ابتداى خيابان مدرس سمت راست (بستنى و آبميوه فروشى)

 مبلغ پايه مزايده: 10/000/000 ريال
كيوسك ابتداى خيابان مدرس سمت چپ (محصوالت فرهنگى) مبلغ پايه مزايده: 
6/000/000 ريال                                                         شهردارى بيرجند

نام و نام خانوادگىرديف
حسين ابراهيمى1
محمد امين احمدى تبار2
حسين ارزنى3
سعيد  حسينايى4
ابراهيم خاموشان5
حسن خاموشان6
عليرضا عباس زاده7
مرتضى عباسى8
محمد جواد عبدالهى 9
على ناصرى نژاد10

  
نام و نام خانوادگىرديف

جواد ارزنى1
محمد على براتى2
سيد حسين حسينى3

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات 
اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى انتخابات
قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف تعميركاران 
لوازم برقى و خانگى در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى ، 
بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا 
كارت عضويت عكس دار اتحاديه شنبه 94/7/11 راس ساعت 
8 الى 10 صبح براى شركت در انتخابات هيئت مديره و بازرس 
شخصا به نشانى اتاق اصناف واقع در خيابان طالقانى- طالقانى 
3- كوچه 3/8 مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين 
افراد ذكر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر 
بازرس اصلى و على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است 
بر اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه 
هاى صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام نماينده جهت دادن راى 

ممنوع مى باشد.

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 

محل ثبت نام:
بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 

آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى



پيام شماشهروندان بيرجندى از آب سالم و مطمئن برخوردار شدند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه* 30 شهريور 1394* شماره 3324
با سالم خدمت مسئوالن شهردارى. شما قول افتتاح پل 3

موسى ابن جعفر(ع) و ادامه آن را به سه راه اسدى بهمن 
امسال پيش بينى كردين ولى با اين كندى كار فكر 

نكنم تا بهمن سال ديگه هم افتتاح بشه. 
 936…802
سوزى  آتش  اتكا  فروشگاه  در  اينكه  قبل  تا  سالم. 
بازنشستگان  براى  بشود، اجناس 25 درصد تخفيف 
داشت اما االن تمامى اجناس را گران كردند به 
صورتى كه قيمت با بيرون فرقى نمى كند! نكنه 
جبران سهل انگاريشان را از جيب ما بازنشستگان و 

بقيه مردم مى خوان تأمين كنند.
915…330
كنيد  سؤال  خواستم  مى  كار  اندر  دست  مسئوالن  از 
تكليف زمين هاى موسوى كى درست مى شود؟
915...622
سال  كه  را  فرزندم  خرداد  اوايل  در  اينجانب  با سالم 
اول  سال  براى  بود   ... دبستانى  پيش  در  هم  گذشته 
ثبت نام كردم اما در حالى كه فقط 3 روز تا شروع سال 
تحصيلى جديد مانده است جناب رئيس دبستان به محل 
كارم كه فاصله زيادى با دبستان ندارد آمد و گفت چون 
ببريد  رو  فرزندتان  بايد  شما ساكن مهر شهر هستيد 
همان جا و به اين بهانه محترمانه اخراجش كردند. فقط 
خدا مى داند كه به خاطر نور چشمى ها بوده يا فاصله 
خانه از مدرسه... آيا قانونى وجود دارد كه فرزندمان حتمًا 
بايد در محله خودمان درس بخواند اگر وجود دارد پس 
لطفاً كمبود كالس درس را در اين منطقه تا قبل 

از آغاز سال تحصيلى رفع كنيد. 
915...693
با سالم. ضمن تشكر از پرسنل خدوم شهردارى در 
خيابان جرجانى، چهار راه اول، نبش مجتمع 
و  بود  شده  تعبيه  زباله  سطل  عدد  دو  قبًال  امين، 
اكنون مدتى است تنها يك سطل وجود دارد كه با 
توجه به جمعيت باالى منطقه پاسخگوى جمع 
آورى زباله نيست و با سر ريز شدن زباله ها شاهد 
ريخت و پاش در اطراف سطل و وضع بسيار بدى 

هستيم، لطفًا در اسرع وقت رسيدگى فرمايند.
915...101
با سالم اى كاش نماز باران بيشتر اقامه بشه 
شايد خداوند به خاطر بعضى قلب هاى صاف، لطف 

خود براى نزول باران را از ما دريغ نفرمايد.
915...501
سالم. براى پس گرفتن سرمايه زندگيمون از 
چرا هيچ كس  بايد چكار كنيم؟  پديده شانديز 
اعتماد  نميشه  جا  هيچ  به  چرا  نميكنه؟  هيچكارى 

كرد؟ چرا چرا ...؟ كى به داد ما ميرسه؟
915...459
باسالم واقعًا اين انصافه كه اداره تأمين اجتماعى كه 
هر سال روى حق بيمه مى كشه براى صدور فيش 
بيمه ما رو مى فرسته به يك كافينت تنگ و تاريك 
تو  بيمه هاى مختلف 2 ساعت  با  تا زن و مرد   50
صف بعد 2000 تومان هم بايد پول صدور فيش بيمه 
اين  بيمه چيه؟  اداره  كارمندهاى  كار  بديم پس 

همه ساختمان براى چى ساختن ...
915...501

سرويس  آوا،  مردمى  روزنامه  از  تشكر  و  با سالم 
واقعاً  (عج)  عصر  ولى  بيمارستان  دهى  نوبت 
افتضاحه ديروز من بيمارستان بودم دعوا شد. لطفًا 

گزارشى تهيه كنيد.
915...447
سالم تشكر مى كنم از راهنمايى و رانندگى و يك 
پيشنهاد دارم بهتر نيست خيابان ارتش به سمت 
سرعتگير  قدس  ميدان  نزديك  پاسداران 
بگذارند، راننده ها خيلى با سرعت مى روند احتمال 

تصادف خيلى زياد است.
915...447
پژو  فروش  قيمت  دانيد  مى  آيا  دوستان.  سالم 
 19 با  برابر  دالر   5600 ها  عراقى  به  پارس 

ميليون تومانه! البته براى پرايد اين مبلغ 18 ميليونه!
915...223

كاش آقاى جهانگيرى از مسير شهيد فكورى 
(زيرمدرس 40) رد مى شدند كه به اين بهانه 
فضاى سبز، نظافت محل و درختان اصالح مى شد!
930...247
ورزش  اداره  رئيس  عزيززاده  آقاى  از  من  باسالم. 
رسيدگى  و  نظارت  كنم  مى  خواهش  جوانان  و 
باشند  داشته  ژيمناستيك  مربيان  به  بيشترى 
اين  ميشه  سال  چند  حدود  كه  ما  هاى  بچه  چون 
را  تابستان  تمام  بايد  االن  ميدن  انجام  رو  ورزش 
بدون مربى باشند و ترك ورزش كنند فقط به دليل 
مشكالت لفظى بين مربيان ژيمناستيك و هيچ كى 

هم مشكل ما رو رسيدگى نمى كنه!
915...327
ساختمانى  تخلفات  به  تقاضامندم  شهردارى  از 
منعكس شده از طرف نظام مهندسى ترتيب اثر داده 
و جلوى ساخت و سازهاى بى كيفيت و ناامن 
گرفته شود زيرا بعضى از آقايان بساز و بفروش با 
با ساخت و سازهاى بى كيفيت  نفوذشان به راحتى 
بازى  مردم  جان  با  مردم  به  واحدها  اين  فروش   و 

مى كنند كه اين فاجعه است.
915...547

حسين زاده- تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند طى مراسمى با حضور معاون اول رئيس جمهور و تعدادى از وزرا افتتاح شد. براى احداث اين تصفيه 
خانه كه اولين تصفيه خانه آب شيميايى در كشور و خاورميانه مى باشد 500 ميليارد تومان هزينه شده است. ظرفيت ورودى آب اين تصفيه خانه 640 
ليتر بر ثانيه است و منابع آبى آن از دشت هاى مرك، على آباد و ركات تأمين مى شود. به گفته چيت چيان وزير نيرو آب شرب شهر بيرجند كه پيش 

از اين به شدت به فلزات سنگين آلوده بود از اين پس و با افتتاح اين تصفيه خانه به صورت مطمئن و سالم در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.

ام  نزده  را  حرف  اين  استانى  هيچ  در  من  زاده-  حسين 
اما در خراسان جنوبى مى گويم كه اين استان مشكالت 
جدى دارد و احساس مى كنم از منطقه محروم خراسان 
به  استان  اين  به  كه  است  اين  حق  و  شده  جدا  بزرگ 
در  جمهور  رئيس  اول  معاون  كنيم.  كمك  ويژه  صورت 
با  و  مطلب  اين  بيان  ضمن  استان  ادارى  شوراى  جلسه 
ذكر اين نكته كه زيرساخت هاى اكثر استان ها تكميل 
است و وضع خوبى دارد اما زيرساخت هاى خراسان جنوبى 
تكميل نيست، گفت: البته اين استان پتانسيل بى نظيرى 
هم دارد و به عنوان مثال در شهرستان طبس معادن ذغال 
سنگ وجود دارد. جهانگيرى درباره پروژه اتصال استان به 
راه آهن سراسرى هم گفت: من نمى دانم چرا كشورهاى 
راه  پروژه  اجراى  در  ما  كه  اند  كرده  تصور  هند  و  چين 
آهن چابهار– زاهدان– بيرجند– مشهد جدى نيستم. من 
اگر  كه  گويم  مى  هندى  و  چينى  دوستان  به  جا   همين 
مى خواهند با ايران كار كنند به طور جدى در پروژه راه 
آهن چابهار– مشهد پاى كار بيايند زيرا وقتى پروژه اى در 
بودجه رديف اعتبارى مى گيرد ديگر وزير هم نمى تواند 

در آن خللى ايجاد كند.

مديران از حالت سستى و تنبلى بيرون آمده 
و براى رفع مسائل راهكار عملى ارائه دهند

جهانگيرى با اشاره به اينكه پروژه قطعى شده و به طور حتم 
اجرايى مى شود، اظهار كرد: ما به هر ميزان كه اين پروژه 
اعتبار نياز داشته باشد كمك مى كنيم البته اگر با فاينانس 
اجرايى شود، بهتر است. با اين حال به مردم و مسئوالن 
خراسان جنوبى هم مى گويم كه راه آهن چابهار– مشهد 
كه از بيرجند عبور مى كند جزو اولويت هاى دولت است 
و به طور حتم اين پروژه را اجرا مى كنيم.وى با ذكر اين 
نكته كه براى مسأله آب هم حتماً بايد فكرى بكنيم، افزود: 
تمامى مسائل مطرح شده در اين جلسه را پيگيرى و اجرايى 
خواهيم كرد و انتقال آب هم در اولويت برنامه هاى وزارت 
به  به بودجه سال 95  پيگيرى مباحث  به  نيرو است. وى 
از تحريم ها اشاره كرد و گفت:  اولين بودجه پس  عنوان 
امسال خيلى بتوانيم از فروش نفت درآمد كسب كنيم 20 
ميليارد دالر است كه با اين رقم نمى توان  كشور را اداره 
كرد و لذا مديران بايد از حالت سستى و تنبلى بيرون آمده و 

براى رفع مسائل راهكار عملى ارائه دهند.

سؤالى كه در برنامه ششم بايد به آن پاسخ داده شود: 
چگونگى ماندگارى جمعيت ساكن در شرق كشور

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه استان ها بايد در 
برنامه يك  اين  زيرا  كنند  ايفا  نقش  توسعه  برنامه ششم 
برنامه مسأله محور است، اظهار كرد: آب، محيط زيست، 
 ريزگردها، صندوق هاى بازنشستگى و ... جزو كليدى ترين

مسائل برنامه ششم خواهد بود. شرق كشور هم موضوعى 
مهم در برنامه ششم است و در برنامه ششم بايد به اين 

سؤال كه مردم چطور بايد در شرق كشور ماندگار شوند، 
پاسخ داده شود و مسئوالن خراسان جنوبى هم بايد پاسخ 
به  را  راهكارها  و  باشند  داشته  سؤال  اين  براى  روشنى 
مركز ارائه دهند. وى با اشاره به اينكه ثبات اقتصادى به 
كشور بازگشته است، گفت: حدود 12 سال بر سر موضوع 
چالش هسته اى با چند كشور دنيا درگير بوديم و باعث 
افتخار است كه از اين چالش و گفتگوى كم سابقه بين 
المللى با سربلندى بيرون آمديم و به همه خواسته هاى 
خود رسيديم. تصور ما اين است كه يكى از دستاوردهاى 
مذاكرات اين بود كه ملت ايران براى پيچيده ترين مسايل 
دنيا راهكار گذاشت. به گفته جهانگيرى سياست ما قبل و 
بعد از تحريم ها اقتصاد مقاومتى بوده و هست و تغييرى 
در اين سياست به وجود نخواهد آمد. البته اقتصاد مقاومتى 
مشاركت آحاد مردم را مى طلبد. وى با ذكر اين نكته كه 
اين دولت خواهد بود، گفت:  قانونگرايى مسأله اصلى در 
بايد زمينه مشاركت سياسى مردم را در تمامى عرصه ها و 

از جمله در انتخابات فراهم كنيم.

براى اجراى پروژه راه آهن از محل 
اعتبارات عمرانى و فاينانس كمك خواهد شد

وزير راه و شهرسازى نيز در اين جلسه با بيان اينكه مطالعه 
فاز يك اتصال خط آهن كال شور به سمت بيرجند و زاهدان 
انجام شده، گفت: مطالعات فاز 2 هم صورت مى گيرد و از 
محل اعتبارات عمرانى فاينانس به اجراى اين پروژه كمك 
خواهد شد. ما تحقق وعده رئيس جمهورى در اين باره را 
بالفاصله شروع كرديم اما به هرحال قيمت اين پروژه حداقل 
1/2 ميليارد دالر و اجراى آن نيازمند مطالعه دقيق است و 
مى توان اين پروژه را به سمت افغانستان و پاكستان ادامه 
داد و از چينى ها تحت عنوان احياى جاده ابريشم كمك 
گرفت. به گفته آخوندى در حال حاضر براى بيرجند يك 
 قطعه 23 كيلومترى را به عنوان خط اجرايى آماده كرده ايم

و  باشد  مى  ريال  ميليارد   365 آن  زيرسازى  اعتبار  كه 
يابد.  ادامه مى  قاين  بيرجند شروع و به سمت  از فرودگاه 
آخوندى به افتتاح حدود 60 كيلومتر باند دوم در استان اشاره 
كرد و افزود: احداث باند دوم محور بسيار مهم يعنى بيرجند- 
قاين و قاين- گناباد را در قالب سه نقطه در دست اجرا داريم. 
 محور ديگر ديهوك- طبس به طول بيش از 200 كيلومتر 
اظهار  هواپيما،  كمبود  مشكل  به  اشاره  با  وى  باشد.  مى 

اميدوارى كرد: اين مشكل پس از لغو تحريم ها رفع شود. 

شيرين سازى و انتقال آب درياى عمان 
به سه استان شرقى در دستور كار وزارت نيرو

در  آسمانى  نزوالت  درصدى  كاهش 91  از  نيز  نيرو  وزير 
استان خبر داد و گفت: مطالعاتى درباره آب هاى ژرف در 
عمق بيش از 1000 متر در حال انجام است كه كوتاه مدت 
نيست اما با توجه به اهميت موضوع براى استان با جديت آن 
را دنبال مى كنيم و اخيراً هم روند كار سرعت گرفت. چيت 

چيان با اشاره به اينكه براى بلند مدت موضوع شيرين سازى 
از سواحل جنوبى كشور به  انتقال آن  آب درياى عمان و 
استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبى و خراسان 
رضوى در دست اجرا داريم، اظهار كرد: عالوه بر اين مقرر 
شده مطالعات طرح ديگرى با مشاركت سه استان مذكور 
انجام شود كه سيماى اين طرح را نيز تا مهرماه مشخص 
خواهيم كرد تا با مشاركت سه استان اجرايى شود. وى به 
اجراى 4 طرح فاضالب در شهرهاى بيرجند، قاين، فردوس 
و سربيشه اشاره كرد و گفت: تصفيه خانه آب بيرجند نيز 
امروز با حضور دكتر جهانگيرى افتتاح شد و آب اين شهر كه 
به شدت به فلزات سنگين آلوده بود از اين پس به صورت 
مطمئن و سالم در اختيار شهروندان قرار مى گيرد. وزير نيرو 
شرايط روستاهاى استان را بسيار سخت ذكر كرد و با بيان 
اينكه طرح ديگرى را براى 64 مجتمع آبرسانى روستايى در 
دست اقدام داريم، اظهار كرد: خواهش ما اين است كه 500 
ميليون دالر از صندوق ذخيره ارزى در اختيار قرار گيرد و 
متعهد مى شويم كه بيشترين خدمات را به روستائيان عزيز 
را 780  استان  برق  نيروگاه هاى  كنيم. وى ظرفيت  ارائه 
مگاوات عنوان كرد و افزود: پيك نياز مصرف برق استان 
فقط 270 مگاوات است. چيت چيان اظهار اميدوارى كرد: در 

بحث آب استان هم اقدامات مؤثرى انجام شود.

درخواست وزير كشاورزى براى استمهال 
بازپرداخت تسهيالت بانكى كشاورزان

دو  عنوان  به  زعفران  و  زرشك  از  كشاورزى  جهاد  وزير 
با  هستيم  اميدوار  گفت:  و  برد  نام  استان  مهم  محصول 
بازار  به  اين محصوالت  و عرضه  بندى  بسته  ساماندهى 

جهانى در راستاى اشتغالزايى در استان گام برداريم.
منابع  از  بيشتر  چه  هر  ورى  بهره  ضرورت  بر  حجتى 
ايجاد صنايع كوچك  و  كرد  أكيد  استان  در  موجود  آب  
را با اهميت دانست و گفت: 7 شركت سهامى زراعى در 
خراسان جنوبى فعال است و در ساير استان هاى كشور به 

اين اندازه شركت سهامى زراعى فعال نداريم.
رئيس  اول  معاون  به  خطاب  پايان  در  كشاورزى  وزير 
جمهور گفت: خواهشمنديم بند دال تبصره 11 را در بحث 

استمهال بازپرداخت تسهيالت به كشاورزان را دريابيد.

مطالعه كانون گرد و غبار در استان 
در دست انجام است

با اشاره  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور هم 
به تنوع بى نظير گونه هاى گياهى و جانورى در خراسان 
جنوبى و ضرورت برنامه ريزى براى اين ظرفيت، گفت: 
مطالعه كانون هاى گرد و غبار در استان در دست انجام 
با  مقابله  ستاد  ها،  كانون  اين  شناسايى  از  پس  و  است 
گرد و غبار تشكيل و برنامه ريزى الزم براى رفع مشكل 
انجام خواهد شد. خانم ابتكار اظهار كرد: با توجه به شرايط 
و  آب  براى  مطالعات جدى  بايد  استان  در  دشوار  اقليمى 

خاك در خراسان جنوبى داشته باشيم.

مطالبات استان از زبان استاندار

شوراى  جلسه  ابتداى  در  نيز  جنوبى  خراسان  استاندار 
براى  دولت  در  اى  ارزنده  هاى  گام  اينكه  بيان  با  ادارى 
خراسان  جنوبى برداشته شده است، گفت: اتصال استان 
به راه آهن، رسيدگى به وضع راه هاى مواصالتى به ويژه 
در  مرزى  هاى  بازارچه  به  توجه  دوم،  باندهاى  احداث 
بحث صادرات و واردات، تأمين آب شرب و آب مورد نياز 
روستائيان  براى  ويژه  به  اشتغالزايى  و صنعت،  كشاورزى 
و مرزنشينان و افراد تحصيلكرده، توجه به معيشت مردم 
براى  نيرو  كارگيرى  به  مجوز  روستائيان، صدور  ويژه  به 
صنعت  توسعه  به  توجه  و  بالتصدى  سازمانى  پست   42

گردشگرى از جمله نيازهاى خراسان جنوبى است.
خدمتگزار با اشاره به اينكه معدل بارندگى ساالنه در كشور 
250 ميليمتر و در استان 103 ميليمتر است، اظهار كرد: 
اگر 100 درصد اعتبارات جارى استان تخصيص داده شود 

باز هم با 30 درصد كمبود اعتبار روبرو خواهيم بود.

به ازاى مهاجرت هر مرزنشين 
بايد يك سرباز در مرز مستقر شود

قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه بيرجند 
هم با اشاره به اينكه خراسان جنوبى به لحاظ درآمدى در 
رديف آخرين استان هاى كشور قرار دارد اما در بحث ايثار 
انتظاراتى  متأسفانه  گفت:  است،  اول  گذشتگى  خود  از  و 
كه در استان از دولت تدبير و اميد مى رفت، محقق نشده 
است. حجت االسالم رضايى ضرورت توجه ويژه به استان 
را  ها  مهاجرت  از  براى جلوگيرى  مرزى خراسان جنوبى 
يادآور شد و با بيان اينكه به ازاى مهاجرت هر مرزنشين 
و  معادن  افزود:  شود،  مستقر  مرز  در  سرباز  يك  بايد 
ما  استان خام فروشى مى شود و روستاهاى  محصوالت 
دارند. مصالى  اى  عديده  آب مشكالت  تأمين  لحاظ  به 
بيرجند در حد يك خرابه است و شما بايد به گونه اى عمل 
كنيد كه وقتى استان را ترك كرديد مردم احساس كنند 
خطاب  وى  است.  شده  انجام  استان  در  مديرانه  حركتى 
را آهن  راه  پروژه  خواهيد  نمى  اگر  گفت:  جهانگيرى   به 

كلنگ زنى كنيد حداقل پول شروع اين پروژه را بدهيد.

خراسان جنوبى اول  كشور 
از حيث اجراى طرح هاى روستايى

مسئول پيگيرى امور روستايى و مناطق محروم دفتر رئيس 
جمهور در اين جلسه با بيان اينكه عدم توجه به روستاها 
باعث مهاجرت روستائيان شده، اظهار كرد: در سال 65، 71 
درصد جمعيت كشور را روستائيان تشكيل مى دادند و در 
حال حاضر 43 درصد جمعيت روستايى هستند. رضوى با 
اشاره به اينكه 8 واحد فرآورى زرشك در استان فعال است، 

گفت: 23 طرح روستايى را در خراسان جنوبى در دستور كار 
داريم كه اين استان از اين حيث رتبه اول كشور را دارد.

كشاورزى   و  معادن  صنايع  بازرگانى،  اتاق  رئيس  احتشام 
بيرجند نيز توليد و توليد محورى را مهمترين نياز استان 
واحدهاى  به  تسهيالت  بازپرداخت  استمهال  و  كرد  ذكر 
تسهيالت  سود  نرخ  كاهش  ده،  زيان  توليدى  و  صنعتى 
بانكى، ايجاد چند صنعت بزرگ در استان، تقويت زيرساخت 
هاى گمرك ماهيرود و رسيدگى به وضع محور ترانزيتى 
اين گذر مرزى، توجه به محصوالت ويژه كشاورزى استان 

و ... را خواستار شد.

مطالعات مردمى از زبان نمايندگان استان

مطالبات  برخى  بيان  به  نيز  استان  نمايندگان  از  تن  سه 
مردم خراسان جنوبى پرداختند.

هاى  شهرستان  مردم  نماينده  عبادى  االسالم  حجت 
ريزگردها،  جدى  مشكل  به  خوسف  و  درميان  بيرجند، 
راه  پروژه  اجراى  موانع  رفع  صنايع،  گردش  در  سرمايه 
رفع  براى  تدبير  روستاها،  در  ويژه  به  اشتغالزايى  آهن، 
باندهاى  اجراى  در  تسريع  آب،  فاقد  روستاهاى  مشكل 
رفع  ميزان،  مؤسسه  مشكل  رفع  آب،  بحران  رفع  دوم، 
ويژه  نگاه  و  ها  استان  به  اعتبارات  در تخصيص  تبعيض 
به استان خراسان جنوبى، گسترش آموزش عالى و حوزه 
هاى علميه و اجرايى شدن مصوبات سفر رئيس جمهور 

دولت اشاره كرد و خواستار رفع اين مسايل شد.
هروى نماينده شهرستان هاى قاينات و زيركوه بر ضرورت 
پيگيرى بحران آب و اجراى مطالعات انتقال آب به استان، 
انجام مطالعات مجتمع هاى آبرسانى از جمله آهنگران، تسريع 
باندهاى دوم به ويژه در  در اجراى پروژه راه آهن، تكميل 
هاى  جاده  آسفالت  روكش  پيگيرى  قاين،  بيرجند-  محور 
استان، تقويت مرز و بازارچه ها و گمرك مرزى به ويژه در 
 بازارچه يزدان، رفع مشكل بالتصدى بودن نيمى از پست هاى
اعتبارت  و  تسهيالت  افزايش  اشتغالزايى،  استان،  سازمانى 
بخش كشاورزى، توجه ويژه به ظرفيت هاى طبيعى بكر و 
دست نخورده استان، توجه و كمك ويژه به بنيه زيرساختى 
محصوالت زعفران و زرشك و عناب، احداث مجموعه هاى 
ورزشى و پيگيرى جدى براى به بهره بردارى رساندن پروژه 

فوالد قاينات تا پايان سال جارى تأكيد كرد.
عبدا... زاده نماينده مردم شهرستان هاى فردوس، طبس، 
سرايان و بشرويه نيز لزوم توجه جدى به مشكل بى آبى 
پروژه  به  ويژه  توجه  روستاها،  به  آبرسانى  و  استان  در 
بزرگ اولين نيروگاه حرارتى زغال سنگ كشور در طبس، 
بازپرداخت  استمهال  و  استان  كشاورزى  به  ويژه  نگاه 
تسهيالت اعطا شده به كشاورزان، توجه بيشتر به پتانسيل 
معدنى استان و تأمين زيرساخت هاى آب و برق معادن 
خراسان جنوبى، افزايش پروازها به ويژه در طبس، ايجاد 
به  توجه  آهن،  راه  امتياز  وجود  با  طبس  در  بندر خشك 
بخش درمان و پيگيرى براى به كارگيرى نيروى انسانى 

بيمارستان هاى احداث شده را يادآور شد.

اجراى زيرسازى قطعه 23 كيلومترى راه آهن در محور بيرجند- قاين

اجراى طرح مشاركتى 
سه استان شرق كشور براى حل بحران آب

 سيسمونى و اسباب بازى            

         دنياى فرشته ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه
09151602835 -  ترابى

09011864824

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648- فنودى

100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ مسير 

مشهد و  زاهدان  09159618581- فاروقى
حمل اثاثيه 



هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

دوشنبه * 30 شهريور 1394 * شماره 3324 

 بدنه اين خودرو تماما از جنس فايبرگلس است و به صورت دست ساز ساخته مى شود. اين بدنه سبك روى شاسى 
تمام آلومينيومى سوار مى شود.اين خودرو براى اولين بار در سال 1996 به بازار معرفى شد و در آن زمان نام اليز از اليزا ؛ 
نوه مديرعامل وقت لوتوس كه همزمان مديرعامل بوگتى نيز بود الهام گرفته شد.

رونمايى از اولين خودروى لوتوس در ايران صنايع دستى

4

نماز  و  يكپارچگى مسلمانان است  انسجام و  پايگاه  مسجد 
جماعت و تشكيل صفوف به هم فشرده نمازگزاران به خوبى 
بيانگر هماهنگى و انسجامى است كه حضور در مسجد فراهم 
در  بندگى  يادآور  «مسجد»  نام  دينى،  فرهنگ  در  مى آورد. 
پيشگاه خداوند متعال است و «مسجد» يعنى جايگاه سجده 
و سجده اوج عبادت و بندگى انسان براى خدا است، در حقيقت 
برترين و اصيل ترين محل براى عبادت و تقرب جستن به 
خداوند متعال مسجد است، بنابراين در قرآن كريم بر جنبه هاى 

عبادى مسجد بيش از هر بعد ديگرى تكيه شده است.

مسجد چهار درخت فقط در حد 
يك شبستان طراحى شده است

مسجد چهار درخت به عنوان يكى از مساجد معتبر با مساحت 
1041 مترمربع، فقط در حد يك شبستان طراحى و ساخته 
شده و به علت محدوديت زمين، معمار بنا نتوانسته است نقشه 

آن را به صورت چهار ضلعى كامل در آورد.
ايكنا: پيش طاق ورودى، شبستان ستون دار، محراب كوچك و 
محراب طاق نما، صحن مسجد، پنجره ها يا نورگيرها از اجزاى 
مهم بنا محسوب مى شود، شبستان مسجد داراى بيست و يك 
ستون با جرز ذخيم و به شكل چهار ضلعى است. اين بنا داراى 
دو محراب، يكى به علت احترام گذاشتن به قبله اول مسلمين 

در جهت بيت المقدس تعبيه شده است.
صحن داراى چند طاق نماى ساده با سطح مسطح و محرابى 
شبيه محراب داخل شبستان با سكوهايى در اطراف آن است و 
احتماًال براى سخنرانى از آن استفاده مى شده است. در گوشه 
شمال شرقى صحن، پله هايى براى باال رفتن موذن و گفتن 
اذان تعبيه شده است.قدمت اين مسجد به دوره  صفويه بر 
مى گردد كه حدود 200 سال پيش براى نخستين بار مرمت 
شده و با شماره ثبت ملى 2404 در فهرست آثار تاريخى كشور 

به ثبت رسيده است.
است.  بيرجند  قديمى  از مساجد  آيتى يكى  آيت ا...   مسجد 
مسجد آيتى از اجزاى يك مجموعه شامل حسينيه، حوض 
انبار و مسجد بوده كه اكنون از اين مجموعه فقط شبستان 
مسجد باقى مانده است. ديگر بخش هاى مجموعه تخريب 

شده و بناهاى جديدى جاى آن را گرفته است.
آنچه اكنون از بناى تاريخى مسجد آيتى باقى مانده، شبستانى 
شبستان  اين  است.  مسجد  غربى صحن  ضلع  در  ستوندار 
شامل، 13 ستون در 2 رديف است كه در جهت شمال شرقى، 

جنوب غربى يعنى امتداد محور قبله قرار گرفته است.

پوشش شبستان به گونه اى است كه روى ستون ها تويزه هايى 
ميان  فضاى  و سپس  احداث شده  و 7  طاق 5  به صورت 
تويزه ها را به صورت گنبد پوشانده اند، محراب اين مسجد در 
گذشته ساده و بدون تزئين بود و يك رشته پلكان ارتباط با 
فضاى باالى محراب را ميسر مى كرد. وجود پلكان نيز به اين 
خاطر بود كه بتوان از فضاى باالى محراب به عنوان منبر 

استفاده كرد.

يكى از انگيزه هاى اصلى ساخت 
مسجد علوى خدمت به مردم بود

مسجد جامع علوى از بناهاى قديمى شهرستان بيرجند است. 
اين مسجد توسط آيت ا... حاج سيدكاظم حائرى در سال 1332 
بنا شد. اين روحانى بلند مرتبه در اوايل ورودش مسجد جامع 
چهار درخت را براى نماز اختيار كرد و تعميراتى نيز در اين 

وجود  در  و حب وطن،  به خدمت  داد. عشق  انجام  مسجد 
مبارك آيت ا... حاج سيد كاظم حائرى غوغا مى كرد. او چنان 
در پيروى دستورات پروردگارش در جهت خدمت به خلق و 
گره گشايى از كار مردم غرق شده بود كه تمامى تالش خويش 

را براى انجام اين رسالت به كار مى بست.
مسجد  ساخت  اصلى  انگيزه هاى  از  يكى  شك  بدون 
 علوى خدمت به مردم بود. مسجد جامع  علوى كه آرامگاه  
حجت  االسالم  سيدكاظم  حائرى است، در خيابان  شهدا واقع 
شده است.مسجد جامع قائن خراسان جنوبى با قدمت 1100 
ساله به عنوان بلندترين عمارت قائن و يكى از شاهكارهاى 
تاريخ  مورد  در  اسالمى شناخته مى شود.   - ايرانى  معمارى 

احداث اوليه مسجد عقايد مختلفى است به طورى كه برخى 
ساسانى  آتشكده  يك  بقاياى  روى  بر  مسجد  اين  معتقدند 
ساخته شده است و برخى همانند ناصر خسرو زمان احداث 
به  توجه  با  و  كرده اند  ذكر  پنجم هجرى  قرن  اوايل  را  آن 
زلزله خيزى قائن احتماًال اين مسجد در دورههايى تخريب و 
مجدداً مورد مرمت و بازسازى قرار گرفته است.اين مسجد 
بنايى بسيار قديمى و با شكوه است كه مساحت مسجد 1470 
متر و زيربناى ان 1050 مترمربع مى باشد ايوان اصلى آن كه 
از شاهكارهاى معمارى اسالمى است داراى 18 متر ارتفاع 11 
متر عرض و 22 متر طول است.حياط مسجد محوطه اى به 
درازاى 33 و پهناى 28 متر است. در اطراف حياط حجره هايى 
به عمق دو متر قرار دارد، از شاهكارهاى معمارى مسجد ايوان 
آن است كه به طرز با شكوهى به زيبايى مسجد گوهرشاد 

ساخته شده است.

مسجد جامع قائن، مسجدى با دو قبله

اين مسجد دو قبله متفاوت دارد. كه يكى به سمت بيت المقدس 
و ديگرى به سمت كعبه ساخته شده است. ساعت آفتابى توسط 
استاد توحيدى در ميان صحن مسجد براى تعيين ظهر شرعى 
قائن ساخته شده، دو در مسجد يكى به سوى بازار قديمى 
در شرق با درى بزرگ و ديگرى به سوى شمال(محل بازار 
فعلى) باز مى شود. در سمت راست ورودى ايوان مسجد لوح 
بزرگى به صورت عمودى در بدنه ديوار نصب شده و تاريخ آن 

محرم الحرام سال 1046هجرى قمرى است.
اين بنا در سال 1316 به شماره 295 در فهرست آثار ملى 

كشور به ثبت رسيده و تحت حفاظت و مرمت ميراث فرهنگى 
قرار دارد. مسجد جامع خوسف نيز به عنوان يكى از بارزترين 
آثار تاريخى موجود در بافت تاريخى اين شهر، در حاشيه  خيابان 
اصلى شهر و در جبهه جنوبى آن قرار دارد. در سمت غرب اين 
مسجد حسينيه  صاحب الزمانى(عج) و در سمت جنوب آن 
بناى تاريخى مرقوفه ميرزا جعفر قرار گرفته است. اين بنا در 
دوره تيمورى ساخته شد و در دوره هاى بعد از جمله قاجار مورد 
مرمت قرار گرفته و الحاقاتى به آن اضافه شده است.مسجد 
جامع گل نيز از ديگر مساجد تاريخى خراسان جنوبى محسوب 
مى شود. اين مسجد در بافت تاريخى و سنتى روستاى(گل) 
از لحاظ سبك معمارى  از توابع بخش خوسف قرار دارد و 
جز نمونه هاى قابل توجه در منطقه بشمار مى آيد.مسجد جامع 
درخش در روستاى درخش از توابع بخش درميان قرار دارد. 

مسجد جامع درخش در سال 921 هجرى قمرى بنا شد.

مسجد جامع خضرى، 
ميراثى 204 ساله در خراسان جنوبى

مسجد جامع خضرى، ميراثى 204 ساله در خراسان جنوبى 
است كه به استناد كتيبه سر در آن در سال 1230 هجرى 
قمرى توسط فردى به نام مير سميع بنا شد، بناى اوليه آن 
با خشت و گل بوده و در سال 1341 توسط كرباليى حسن 
بهشتى تجديد بنا شد اما در زلزله 9 شهريور 1347 تخريب و 
مجدداً در سال 1351 بازسازى شد.با توجه به مصالح موجود و 
شواهد تاريخى احتماًال بناى مسجد خضرى مربوط به دوره ى 
صفويه است. اين مكان شامل دو قسمت است يكى مسجد 
و ديگرى حسينيه كه كامًال چسبيده هستند و در ظاهر يك 
واحد محسوب مى شود.اين بنا داراى دو شبستان چسبيده به 
هم بوده كه يكى از شبستان ها در سمت شمالى قرار داشته و 
ستوندار بوده و پوشش آن طاق وچشمه است كه چشمه ها 
با گنبد هاى عرقچين پوشيده شده، بر روى سر ستون هاى 
بسيار ساده ستون هاى مسجد سوار شده است.شبستان جنوبى 
داراى سه داالن طويل بوده و هر داالن توسط ديوارى از ديگر 
داالن ها جدا شده و توسط روزنه هايى كه در ديوارها ايجاد 
شده داالن ها با يكديگر مرتبط هستند. محراب اصلى بنا كه 
بسيار ساده است، در اين بخش از شبستان قرار دارد.با توجه به 
اينكه شهر قديمى خضرى در اطراف مسجد جامع قرار داشته 
و محدوده حريم مسجد از جهت باستان شناسى اهميت خاصى 
دارد. اين مسجد به شماره 6653 در فهرست آثار ملى كشور 

ثبت شده است.

با هنرمندانخانه هايى از جنس معرفت و ايمان 

همزمان با روز بزرگداشت حافظ:

تجليل از مقام شعرى ناقوس به عمل مى آيد

هنرمندان   - راستى 
اثر  خردمندانى 
به  كه  هستند  آفرين 
لطف  و  الهى  اذن 
توفيق  كرمش  و 
در  مضاعف  خدمت 
هنر  و  فرهنگ  حوزه 
امده  فراهم  برايشان 
الهى  به تكليف  بنا  تا 

موفق  پرونده  جهت  اين  در  خداپسندانه   تالشى  با 
مبتنى بر حسنات را براى خود رقم بزنند.

قربت  نيتى  با  جهت  اين  در  كه  هنرمندانى   و 
الى ا... ، منظرى فراشخصى و غير مادى حالت خود را 
ساماندهى و با اقدامات اثرمند موجبات رشد كيفى و 

ارتقاى فرهنگى جامعه را باعث مى شوند.
واقع  پروردگار  خاص  عنايت  مشمول   قطعا 
مى شوند. و از طرفى در ذهن و افكار عمومى جامعه 
نيز جايگاهى رفيع و واال دارند كه شايسته است در 
جهت حفظ حرمت و اداى حق شناسى از طرف جامعه 
نيز واكنشى در خور نسبت به اين افراد و جايگاهشان 

متجلى شود.
رسالت  بر  بنا  و  معنا  اين  درك  با  هنرمندان  كانون 
خود در حفظ و پاسداشت شان و جايگاه هنرمندان با 
شاخصه هاى منطبق بر معيارهاى تعريف شده همواره 
بحث تقدير و تجليل را در دستور كار خود قرار داده و 

اقداماتى را انجام داده است.
اكنون با تاكيد بر استمرار ان در ادامه و در اين مقطع 
بر اساس بررسى و پيشنهاد كميته تجليل از مشاهير 
از  شعرى  تجليل  به  نسبت  دارد  بنا  هنرى  و  ادبى 
روز  با  همزمان  (ناقوس)  يوسفى  غالمحسين  استاد 
با همكارى دستگاهها  ماه  مهر  در  بزرگداشت حافظ 

و موسسات ذيربط مراسمى را برگزار نمايد.
 لذا از صاحب نظران، فعاالن و عالقمندان به حوزه 
فرهنگ و هنر استان تقاضا مى شود هر گونه نظر و 
پيشنهادات خود را بطور كلى نسبت به بحث تجليل 
دائمى  خانه  دبير  به  مورد  اين  در  خاص  بطور  و  ها 
جليل از هنرمندان استان واقع در فرهنگسراى وحدت 

كانون هنرمندان اعالم و يا ارسال فرمايند.

نقش صنايع دستى 
در توسعه روستايى

ديگرى  ديدگاه  از  دستى  صنايع  به  بشر   امروزه 
مى نگرد بدين صورت كه نه تنها صنايع دستى به 
شود  مى  ديده  بشر  دست  و صنعت  هنر  يك  چشم 
بلكه عامل بسيار مهمى در توسعه اقتصادى جامعه و 

در رأس آن خود بشر تلقى مى شود.
با توجه به اين كه امكانات اشتغال زايى و كسب در 
آمد و اقتصاد در شهر ها نسبت به روستا از شرايط 
صنايع  نقش  جهت  همين  به  است  برخوردار  خوبى 
دستى در اقتصاد شهر ها از اهميت كمترى برخوردار 
است اما در مناطق روستايى و نيز مناطق محروم يك 
كشور كه توليد در آمد و اقتصاد فقط وابسته به يك 
يا چند عامل است. (كشاورزى، دامدارى و... ) نقش 
اقتصادى  توسعه  و  اشتغال  ايجاد  در  دستى  صنايع 
آثار  ثبت  و  شناسايى  كند.  مى  جلوه  رنگ  پر  بسيار 
محوطه  حريم  تعيين  طبيعى،  و  فرهنگى  تاريخى 
هاى تاريخى و رسيدگى به وضعيت نابسامان بافت 
ميراث  حفظ  براى  تالش  روستاها  تاريخى  هاى 
هاى  كاوش  كردن  هدفمند  ناملموس،  و  فرهنگى 
ميراث  نابودى  و  تخريب  از  جلوگيرى  به  باستانى 
صنايع  شناسايى  براى  تالش  خصوص  به  و  كهن 
دستى مردم روستا هاى مختلف، مهمترين گام براى 
باشد. هنرهاى دستى  روستاها مى  آبادانى  و  توسعه 
كشور  فرهنگى  گرانبهاى  ميراث  عنوان  به  چه  اگر 
صورت  در  نيز  اقتصادى  بعد  در  ليكن  است  مدنظر 
 تعامل با عرصه هاى همگن (نظير صنعت توريسم) 
و  آمد  در  كسب  در  را  اى  ارزنده  نقش  تواند  مى 
روستاها  در  ويژه  به  كشور  در  توليدات  افزايش 
آن  مثبت  تبعات  صورت  اين  در  كه  باشد  داشته 
مهاجرت  از  جلوگيرى  ارزآورى،  اشتغال،  شامل 
استان  نمود.  خواهد  ظهور   ... و  روستاها  رويه  بى 
وفرهنگى  تاريخى  پيشينه  داراى  جنوبى  خراسان 
مى  روستايى  دستى  صنايع  درزمينه  ارزشمندى 
باشد كه درصورت توانمندسازى بيشتر صنعتگران و 
حمايت جدى از صنايع دستى مى توان از مهاجرت 
هاى بى رويه روستايى به شهرها جلوگيرى كرده و 
كشاورزى  و  روستايى  گردشگرى  رشد  و  توسعه  به 
روستايى  افراد  خالقيت  و  ابتكار  روحيه  تقويت  و 
كمك شايانى كرد. به طور كلى اگر بخواهيم صنايع 
كنيم  بيان  روستاييان  اقتصاد  و  توسعه  در  را  دستى 
مى توان نتيجه گرفت كه صنايع دستى در روستاها 
 مكمل كارهايى چون كشاورزى و دامپرورى است و 
رشد  موجب  ها  فعاليت  اين  با  همراه  تواند  مى 

اقتصادى و پيشرفت روستاها شود.

كلثوم عرب - كارشناس ارشد 
جغرافيا و برنامه ريزى روستايى     

پيش دبستانى غيردولتى  رضوان

خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5« با  رويكـرد  قرآنـى »
تلفن : 32229234 - 09156669643

پدر و مادر گرامى: 
آيا مى دانيد كودك دلبند شما با وجود بدنى 
سالم و با نشاط و هوش باال ممكن است 
دچار مشكالت حافظه و يادگيرى در دوران 
تحصيل شود؟

اين پيش دبستانى به عنوان اولين و تنها 
مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى احتمالى 
(رياضى، خواندن، نوشتن ، دقت و ...)
با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت
 ويژه يادگيرى بهار در خدمت كودكان
 پيش دبستانى شماست.

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496



 -2 سياه  قاره  تمار-   افقي:1– 
و  توان   -3 بانو   – مدير   - عتيقه 
قريبيان  بازي  با  فيلمي   - قدرت 
فرنگي4-  عنايت بخشي - آش  و 
بركت سفره -  روسيه -  در  رودي 
بعد از آذر – آزادگان 5 - بيگانه - با 
عرب  زنان  فاصله 6-  حرف  ادب  
جايگاه  صوتي7-  نوار   - رسوم   -
حيوانات - شكارگاه  - وصله ناپيدا  
8- غرش ابر - زمين بلند - تكراري 
وراق  ا  خريد  تعهد   - مرزبان    -9
بهادار - زني كه تازه زايمان كرده 
زبان  بلند -  و  باريك  پارچه    -10
زنگ   – پاكستان  كشور  مردم 
چهارپايان 11-  زبان گنجشك  - 
همنشين - برادر حضرت موسي (ع) 
12  سگ فضانورد - مادر لر - عيب  
نامي   - كوهي  سرو  -كافي 13-  
براي بلبل  - براق كننده – پارچه 
14-  ماه ششم سال ميالدي  - سيخ 
ريواس  خانواده  از  گياهي   – كباب 
15-  ناصر -  نوعي جشن خارجي

فناوري   – دودمان   -1 عمودي: 
2 - آنزيم موجود در شير -  اقامت 
واحد   -3 ناشايست   - گزيدن  

سنجش طول - آل  - قمارباز 4- 
اسالمي  جمهوري  زنان  خبرگزاري 
در  ميداني   - سطح  واحد   - ايران 
 - آرواره   تنهايي 5-  ساز  تهران- 
عمل  سزاي   - ساكت  و  خاموش 
نوروزي   سين  هفت  از   -6 نيك 
- نژاد كشور آذربايجان  - رخصت  
7- نويسنده تخيلي فرانسه - ينگه 
دنيايي - هميشه و پيوسته 8- كاله 
بردار - پايتخت سلسله سامانيان  - 
پوست دباغي نشده 9- پدر مرده - 

آهار  - كاشتن بوته برنج 10- نوشابه 
يك   - نماينده   قديمي-  گازدار 
ششم 11-  ردياب - قايق كوچك 
- شهري در ايتاليا 12-  مهره اي 
در شطرنج - زنداني كردن-  من و 
تو-  سفارشات 13-  همسر سميه، 
 - اسالم  پذيرش  پيشگامان   از 
انفجار – ميل ناگهاني 14-  شهري 
در استان قم  - از جزاير خليج فارس 
پادشاهان  لقب    -15 پول  انبار   -
پژمرده و  دلتنگ  بود -  روم  بزرگ 
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تفكر مثبت هميشه هم خوب نيست!

بسيارى از افراد تصور مى كنند كليد موفقيت داشتن 
يك چشم انداز مثبت است كه بايد سرسختانه به آن 
چسبيد. اعتقاد به تفكر مثبت و قدرت آن در شكل هاى 
مختلف بين افراد كاربرد دارد. براى مثال تفكر مثبت 
از تكرار كلمات تاكيدى مثبت گرفته تا از بين بردن 
صداهاى منفى ذهن براى به دست آوردن سالمت افراد 
را شامل مى شود اما حقيقت اينجاست كه تفكر مثبت 
 گاهى اوقات ما را به عقب مى راند و همانند يك مانع 
در مقابل مان جلوه مى كند.اين موضوع را با ذكر يك 
مثال مستند براى تان نشان خواهيم داد. 2 گروه از زنان 
براى كاهش وزن خود در يك مطالعه تحقيقاتى شركت 
كردند. از گروه اول خواسته شد در مورد نتيجه رژيم 
غذايى خود به تصويرسازى مثبت بپردازند؛ اينكه نتيجه 
بسيار رضايتبخش بوده و آنها به وزن ايده آل خود رسيده 
اند اما از گروه دوم خواسته شد در تصويرسازى ذهنى خود 
را در حالت تقلب و زير پا گذاشتن رژيم مشاهده كنند. 
بعد از يك سال نتايج بسيار جالب بود. برخالف آنچه كه 
در مورد تاثير تصويرسازى و تفكر مثبت گفته مى شود، 
گروه اول نسبت به گروه دوم وزن كمترى از دست داده 
بودند.تصويرسازى در مورد آينده آن هم به صورت كامال 
مثبت باعث آرامش شما مى شود و فشار خون را پايين 
مى آورد اما با توجه به تمام اين نتايج خوب، تصويرسازى 
ممكن است باعث شود انرژى كمترى روى اهداف تان 
بگذاريد.در واقع رويابافى و افكار مثبت انرژى مورد نياز را 
براى به اجرا در آوردن قصد و نيت تان تخليه مى كند. 
گاهى تفكر مثبت مغزتان را فريب مى دهد كه به هدف 
تان دست پيدا كرده ايد و در نتيجه نسبت به پيگيرى آن 

شل و بى انگيزه خواهيد بود.

اميد بدون عمل

بودند،  (ع)  باقر  امام  محضر  در  شيعيان  از  جمعى 
حضرت به آنها فرمود: اى گروه شيعه شما تكيه گاه 
ميانه باشيد و (از افراط و تفريط بپرهيزيد) تا آنكه 
غلو كرده به شما باز گردد و كسى كه عقب مانده 

است خود را به شما برساند.
كرد:  عرض  داشت  نام  سعد  كه  انصار  از  مردى 

فدايت شوم : غلو كننده كيست؟
حضرت فرمود: مردمى كه درباره ما چيزى گويند 
كه ما خود نمى گوئيم اينها از ما نيستند و ما هم 
از آنها نيستيم.آن مرد سوال كرد: عقب مانده كدام 
است؟امام عليه السالم فرمود: كسى كه طالب خير 
است، خير و نيكى به او مى رسد و به همان مقدار 
نيتش پاداش دارد.آنگاه رو به ما كرد و فرمود: به 
خدا سوگند ما از جانب خداوند براتى نداريم و ميان 
ما او خويشاوندى نيست و بر خدا حجتى تداريم و 
جز با اطاعت بسوى خدا تقرب نجوييم . پس هر 
كس از شما كه مطيع خدا باشد دوستى مابراى او 
سودند باشد و هر كس از شما نافرمانى خداوند كند 

دوستى ما سودش ندهد. 
واى بر شما مبادا فريفته شويد.

بيشترين تأثير افراد خوب
 زمانى احساس مى شود 
كه از ميان ما رفته باشند.

اگر در اولين قدم، 
موفقيت نصيب ما مي شد،

 سعي و عمل ديگر معني نداشت.

دلم پر مى  زند امشب براى حضرت باقر
كه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
نديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقوا
كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

آفتاب به گياهى حرارت مى دهد
 كه سر از خاك بيرون آورده باشد

 و در معرض نور باشد.

شاد كردن قلبى با يك عمل، 
بهتر از هزاران از سر است كه
 براى تضرع به خدا خم شود.

فشارهاى اعمال شده از سوى امويان در دوره امام باقر (ع)  
نيز تداوم يافت و روزگار بسيار سختى را براى شيعيان و 
امام رقم زد. تمامى حركت هايى كه با حاكميت ضّديتى 
جلودار  شيعه  چون  و  شد  مى  سركوب  شدت  به   داشت 
اين سركوب ها  تيز  لبه  نهضت هاى عدالت خواه است، 
متوجه آن شد. سياست سركوب امويان، شيعه را در تنگناى 
سه ضلعى «خفقان، جعل حديث و اتهام هاى ناروا» قرار داد 

و حيات فكرى شيعه را با خطر جدى روبه رو كرد...
امام  متوجه  اتهامات  و  فشارها  بيشترين  رهگذر،  اين  در 
باقر(ع)، سرپرست و پيشواى شيعه بود، به اندازه اى كه اثر 
اين اتهام هاى ناروا و ناجوانمردانه و موج بزرگ تبليغات سوء 

بر ضد امام، در توده مردم نيز به چشم مى خورد. 
دمشق  به  پدرم  كه  فرمايد:«زمانى  مى  (ع)  صادق  امام 
پسر  اين  گفتند:  [مى  تمسخر  [با  مردم  شد،  فراخوانده 
ابوتراب است. پدرم [كه از زخم زبان هاى آنان اندوهگين 
شده بود [به ديوارى تكيه داد، خداى را ستود، بر محمد 
 (ص)و دودمانش درود فرستاد و فرمود: ما را رها كنيد اى 
پيمان شكنان و دو رويان... همانا ما [اهل بيت: [ماه درخشان 
در شب تار و... راه نجات شما امتيم... [از اين دو رويى دست 
برداريد] قبل از آن كه چهره هايتان از عذاب الهى بسوزد و 
مورد نفرين ما قرار گيريد، آن سان كه «اصحاب سبت» 

مورد لعن قرار گرفتند...
هشام در كابوس هاى خود قتل امام را مى ديد و در پى 

راه حل مناسبى براى اجراى آن بود تا بدون آن كه خود 
به طور مستقيم در آن شركت كند به گونه اى پنهانى، امام 
را از سر راه خود بردارد. ازاين رو، برخى نوشته اند كه او از 
مخالفت زيد بن حسن و امام بهره گرفت تا به وسيله او امام 
را به شهادت برساند و بدين ترتيب، قتل امام را به گردن او 
بيندازد. ازاين رو با طرح نقشه اى پليد اسبى را كه زين آن 
با سم بسيار مهلكى آغشته شده بود توسط زيد بن حسن به 

امام پيش كش كرد. 
زيد اسب را به منزل امام برد و امام با ديدن آن فرمود: واى 
بر تو اى زيد! چه سنگين است آنچه مى خواهى انجام دهى 
و آنچه [به عنوان هديه] در دست دارى...».آن گاه سوار بر 
اسب شد و سم به بدن امام راه يافت. پاهاى امام متورم شد 
و پس از سه روز به شهادت رسيد. در تاريخ شهادت امام 
اختالف است ولى بيشتر منابع معتبر آن را هفتم ذى حجه 
سال 114 هجرى و سن شريف ايشان را به هنگام شهادت 

58 سال نگاشته اند.
وصيت هاى امام

عبداالعلى از امام صادق (ع) روايت مى كند: «وقتى هنگام 
شهادت پدرم رسيد به من فرمود: چند گواه نزد من حاضر 
كن و من چهار نفر از قريش را كه يكى از آنها نافع بود حاضر 
كردم. سپس فرمود: بنويس اين چيزى است كه يعقوب به 
فرزندانش وصيت كرد: اى پسرانم، به راستى خدا براى شما 
دين دارى را برگزيده است، مبادا بميريد جز اين كه مسلمان 

باشيد. سپس به من امر كرد آن بُردى را كه در آن روزهاى 
جمعه نماز مى خواند، كفنش كنند و عمامه مخصوصش را 
به سرش بندند و... و او را در قبر گذارند. سپس به گواهان 
فرمود: خداى رحمتتان كند، برگرديد و چون آنها برگشتند، 
گفتم: پدر جان، اين مطالب اهميت چندانى نداشت كه شما 
بر آن گواه گرفتيد. فرمود: پسرم، من ناپسند داشتم كه تو 
در تصدى امر خاك سپارى و كفن من مغلوب نگاه شوى و 
بگويند كه به تو وصيتى نشده، مى خواستم دليل و مدرك 
داشته باشى. و نيز به امام صادق (ع) سفارش كرد: اى جعفر! 
با يارانم مهربان باش. و فرزندش در پاسخ گفت: فدايت شوم! 
آنان را به جايگاه بلندى از دانش مى رسانم كه هر كدام در 

شهرى باشند، نياز به پرسش از كسى نداشته باشند».
وصيتى مهم

امام باقر (ع) پيش از شهادت به فرزندش امام صادق(ع) 
فرمود كه از اموال به جاى مانده خود مقدارى را ـ مبلغ 
آن را هشتصد درهم نقل كرده اند ـ براى برپايى مجلس 
سوگوارى خود، در منى به مدت ده سال اختصاص دهد و 
فرمود: « اى جعفر، از مال من مقدارى وقف كن براى ندبه 
كنندگان كه ده سال در منى در موسم حج بر من گريه كنند، 
و مراسم ماتم را تجديد نمايند.» چون قتل امام باقر (ع)  
بسيار مرموز بود، امام تالش كرد تا با به كارگيرى اين شيوه، 
مسلمانان را از ماهيت واقعى و چهره حقيقى امويان آگاه كند 
تا از خود بپرسند كه دليل برپايى هر ساله اين مجالس آن 

هم در تجمع ساالنه مسلمانان چيست. ازاين رو، اين وصيت 
جنبه اعتراض به هشام و افشاگرى درباره او و ديگر خلفاى 
اموى داشته و تنها حركتى نمادين به شمار نمى رفته است.

خاك سپارى و سوگوارى
هنگامى كه امام باقر (ع)  به شهادت رسيد، امام صادق (ع) 
آن گونه كه پدر بزرگوارش وصيت كرده بود، او را تجهيز 
كرد و با احترام تمام به همراه تشييع كنندگان، بدن مطهر 
امام را به قبرستان بقيع برد و او را در كنار پدر خويش امام 
 سجاد (ع) و عموى پدر خويش امام مجتبى عليه السالم 

به خاك سپرد.
غبار اندوه و غم مدينه را فرا گرفت و مسلمانان دسته دسته 

براى تسليت گفتن نزد امام صادق (ع) آمدند.
سالم بن ابى حفصة مى گويد: «وقتى ابوجعفر محمد بن على 
الباقر (ع)  وفات يافت، به دوستان خود گفتم: كمى صبر كنيد 
و بياييد همگى نزد ابا عبدا... جعفربن محمد (ع)  برويم و به 
او تسليت بگوييم. وقتى داخل خانه شديم به او گفتم: انّا ّهللا 
و انّا اليه راجعون. به خدا سوگند كسى بدرود زندگانى گفت 
كه هرگز به مانندش بين او و رسول خدا (ص) در پاسخ به 

مسائل ديده نشد.
 امام صادق (ع)  اندكى درنگ فرمود و در پاسخ، كلماتى 
امام  آن،  از  پس  ساخت...».  جارى  زبان  بر  را  قرآن   از 
صادق (ع) فرمود: هر شب چراغى را در حجره اى كه امام به 

شهادت رسيد روشن كنيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنيد آنجا روى  خداست آرى خدا 
گشايشگر داناست. سوره بقره آيه 115

حديث روز  

خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
امام محمد باقر (ع)

سبك زندگى

غروب پنجمين آفتاب امامت و واليت

123456789101112131415

ىربنىتسابسهسبا1

تهاقنهژوسماىن2

ردسگنادشىتفت3

موىتردنقارتو4

سهسامسناكسكن5

الرلقىلىفطى6

لاچاولقابرىزو7

كىرابچوكلاناك8

انامامتاهمتلو9

لغالبانىجون10

مومىلقالدمهت11

مساقهسرقنمزه12

اونمهاتىبارى13

لاماهروخهنارت14

كسىدلوپتشادزاب15

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

تعدادى راننده با خودرو براى كار 
در آژانس پارك نيازمنديم.

09365613536

 به يك آشپز ماهر براى كار 
در رستوران نيازمنديم.

09153635269

به تعدادى نيروى داربست بند 
نيازمنديم. 09156694379

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

آگهى  استخـدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

موسسه زبان شريف (شكوه بيرجند) 
در نظر دارد: در خصوص تكميل كادر 

 آموزشى خود از بين عالقه مندان 
به تدريس دوره هاى آموزشى زبان 

اقدام به جذب مربى نمايد.
براى اطالعات بيشتر با شماره هاى 

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

يك شركت پخش دارويى براى 
توزيع دارو به كاميونت يخچالدار 

و نيسان يخچالدار نياز دارد. 
واجدين شرايط 

با شماره 09150510461 
تماس حاصل نمايند. 

ساعت تماس: 8 صبح الى 15

شركت صنايع شير ايران (پگاه) 
در نظر دارد: 2 نفر ويزيتور بومى 
داراى مدرك حداقل ديپلم براى 
شهرستان هاى قاين و نهبندان با 

سابقه و بومى شهرستان به صورت 
حق العمل كارى بكار گيرد.

متقاضيان مى توانند با شماره هاى 
 09158922032-32319654

تماس حاصل فرمايند. شركت صنايع شير ايران (پگاه) 
 در نظر دارد: تعدادى خودرو را 
به صورت اجاره به شرط تمليك 

براى توزيع محصوالت پگاه 
در سطح استان خراسان جنوبى 

واگذار نمايد. جهت اطالعات بيشتر 
به آدرس: بلوار شعبانيه - تقاطع 
نرجس - شركت پگاه مراجعه و يا 
با شماره هاى 09158922032 

 32319654
تماس حاصل فرماييد.

آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 
كارشناسى شيمى گرايش پليمر 

براى كار در واحد كنترل كيفيت 
نيازمنديم.

7-32255026-056 داخلى :101

به تعدادى بازارياب براى فروش محصوالت 
آرايشى بهداشتى و طبى در سطح داروخانه 

هاى بيرجند و حومه با حقوق ثابت + پورسانت 
عالى روى همه كاالها + جايزه فروش + بيمه 

نيازمنديم.   09375181199
 05137311335 -09016074291 

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

يك باب واحد مسكونى به مساحت 
150 مترمربع ، طبقه اول ، خيابان 
شهيد محالتى ، مقابل پارك آزادگان

اجاره 500 تومان با 2 ميليون پيش 
09155174391
09153610112

فروش فورى ساندويچى
به علت مهاجرت 

 ساندويچى در حال كار 
واقع در مدرس قيمت: توافقى

09152055161

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

يك قطعه زمين مسكونى به مساحت 510 
 متر ، خيابان شهدا 1 – پشت شهردارى 
به فروش مى رسد.    09155620654

يك باب اتاق از يك واحد تجارى در حاشيه 
ميدان امام خمينى براى اجاره واگذار مى شود.

09155624394

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر كناف 

- كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

كارت دانشجويى اينجانب محمد طاهر ساالرى 
ابراهيم آباد به شماره دانشجويى 910539513 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب عطيه اوحدى رشته مهندسى 
 شيمى به شماره 1637-10136مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند ارسال نمايد.

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

فروش لوازم دست دوم رستوران 
09155616181

كليه اجناس مغازه ظروف يك بار 
مصرف نايلكس ،انواع پالستيك 

دستمال كاغذى ، شوينده و بهداشتى 
به قيمت فاكتور به فروش مى رسد.

 09197359408
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «پلي فنولز» نوعي آنتي اکسيدان موجود در چاي سبز، ترکيبات موجود در دهان را که به بوي بد دهان، پوسيدگي و حتي سرطان دهان منجر مي شود، 
از بين مي برد. چاي سبز از بروز سرطان، بيماري قلبي، پارکينسون و آلزايمر پيشگيري مي کند و کلسترول را کاهش مي دهد. پلي فنولز موجود در آن
 خاصيت ضد ويروسي دارد. پوسيدگي دندان و التهاب ناشي از ترکيبات زيان بار سيگار بر اثر مصرف اين چاي کاهش پيدا مي کند.

گياهى براى مقابله با بوى بد دهان

راه هايى براى تقويت سيستم دفاعى 
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غذاهاى ناسازگار با هم را بشناسيد 

غذايي  دستورات  برخي  به  اينجا  در  شهرخبر: 
آن ها  ترکيب  از  بايستي  که  شود  مي  اشاره 

پرهيز کرد: خوردن ميوه به همراه غذا و پس 
به سرعت  نوعي غذا مي باشد که  ميوه  آن:  از 
جذب بدن مي شود. ميوه پس از عبور از معده 
يا  و  گوشت  با  اگر  حال  مي شود.  روده  جذب 

داخل  در  است  ممکن  گردد  ترکيب  دانه ها 
تخمير  به  و شروع  افتاده  گير  گوارش  دستگاه 
شدن کند که بالطبع آن به ديواره روده آسيب 
در  ميوه  مصرف  براي  ايده آل  زمان  مي رساند. 
وعده صبح و با معده خالي و يا بين وعده هاي 
از ديابت  اگر  غذايي مي باشد. گفتني است که 

و يا مشکالت گوارشي رنج مي بريد بهتر است 
يا دو ساعت  از غذا  پيش  را يک ساعت  ميوه 
داراي  کربوهيدرات  کنيد.  ميل  آن  از  پس 
ترکيب  از  بايستي   : فرنگي  گوجه  و  نشاسته 

گوجه فرنگي با کربوهيدرات نشاسته مانند برنج 
يا سيب زميني شيرين پرهيز کرد چرا که مصرف 
اين ترکيبات مي تواند مشکالت گوارشي نظير 
ديگر  و  معده  ريفالکس  بيماري  سوء هاضمه، 
گفت  بايد  آورد.   بار  به  را  گوارشي  مشکالت 
گوجه فرنگي به دليل اسيدي بودن زياد باعث 

سوزش سِردل در افراد مستعد آن مي شود. 
  

راه هايى براى تقويت سيستم دفاعى 

سالمت نيوز: سرطان زماني به وجود مي آيد که 
سيستم دفاعي بدن تضعيف شده و توان شناسايي 
يا مقابله با سلول هاي بيمار را نداشته باشد و اين 
سلول ها شروع به تکثير بيش  از حد کنند. براي 
به يک هرم  توجه  بدن  دفاعي  تقويت سيستم 
غذايي متناسب و متعادل بسيار ضروري است. 
کربوهيدرات ها،  حاوي  بايد  غذايي  برنامه  يک 
باشد.  پروتئيني  مواد  و  ضروري  ويتامين هاي 
از  پرهيز  و  مناسب  اکسيژن  دريافت  همچنين 
مصرف هرگونه مواد شيميايي و دستکاري شده اي 
و  مانده  روغن هاي  با  سرخ شده  غذاهاي  مانند 
رنگ هاي غيرطبيعي مي تواند در تقويت سيستم 
دفاعي بدن و به دنبال آن مبارزه با سلول هاي 

بيمار، بسيار مؤثر عمل کند. 

 رژيم غذايى در بيماران 
با فشار خون باال

از  طبيعي  وزن  و حفظ  وزن  كاهش  نيوز:  نامه 
اركان اساسي هر برنامه طراحي شده براي مقابله 
با فشار خون هستند. تحقيقات نشان داده است 

بايد مصرف  باال  فشار خون  به  مبتال  افراد  كه 
سديم را كاهش دهند. پتاسيم و كلسيم مي تواند 
زردآلو،  موز،  كند.  فشار خون كمك  به كاهش 
انجير، گريپ فروت، هلو، انگور و آلو ميوه هايي 

فشار  كاهش  در  كه  هستند  پتاسيم  از  سرشار 
بروكلي،  سير،  زميني،  سيب  موثرند.  باال  خون 
نيز  سبزي  و  فرنگي  گوجه  و  قارچ  سبز،  كدو 
سرشار از پتاسيم هستند. حبوبات نيز از اين مواد 
سبزي هاي  و  توت ها  مركبات،  مي باشند.  غني 
داراي برگ سبز، منابع خوب ويتامين ث هستند. 

دريافت كم اين ويتامين با فشار خون باال ارتباط 
دارد. خوردن گوشت هاي سفيد مانند مرغ و ماهي 
طبخ شده بدون نمك براي افراد دچار فشار خون 
براي معطر كردن گوشت  باال توصيه مي شود. 

مي توان از سبزي هاي معطر، ادويه ها و ميوه ها 
استفاده كرد. ماهي را نيز مي توان با شويد، فلفل 
قرمز يا سياه، مركبات، سس هاي خانگي بدون 

نمك يا ساير سبزي ها معطر كرد. 

مصرف زياد مس با خطر 
آلزايمر همراه است

 
عصرايران: دريافت زياد مس موجب انباشته شدن 
حذف  سيستم  و  شده  مغز  در  معدني  ماده  اين 
طبيعي پروتئين بتا آميلوئيد (افزايش اين پروتئين 
موجب بروز آلزايمر مي شود) را مختل مي کند. 
زياد  مصرف  دهد  مي  نشان  محققان  مطالعات 
ماده معدني مس سبب تغييراتي در مغز شده و 
 خطر ابتال به بيماري آلزايمر را افزايش مي دهد.
اين عنصر براي حفظ عملکرد سيستم عصبي، 
ها  ترشح هورمون  و  و عضالت  استخوان  رشد 
ضروريست. نخود فرنگي، قارچ، آجيل، لوبيا، عدس، 
گوجه فرنگي، موز، آلو، سويا و سيب زميني از جمله 
منابع غني مس به شمار مي روند. يافته هاي اين 
پژوهش به معني حذف مس از رژيم غذايي نيست، 
زيرا اين ماده معدني نقش هاي حياتي بسياري را 
در بدن به عهده دارد. تاکيد متخصصان بر دريافت 

ميزان مورد نياز مس است.

ايستگاه سالمت

حوادث

تهران، قهرمان مسابقات بدمينتون 
دختران نوجوان كشور شد

جنوبي  خراسان  بدمينتون  هيئت  رئيس  نايب  فارس: 
نوجوان  دختران  بدمينتون  رقابت هاي  پرونده  گفت: 
کشور با قهرماني تيم تهران در بيرجند بسته شد. مريم 
دانش اظهار کرد: اين رقابت ها از ٢٧ تا ٢٩ شهريورماه 
جاري در سالن ورزشي پونه شهرستان بيرجند برگزار 
از  ورزشکار   ٦٣ مسابقات  اين  در  افزود:  وي  شد. 
استان هاي مازندران، گيالن، گلستان، اصفهان، تهران، 
سمنان، کرمانشاه، زنجان، کرمان، يزد، آذربايجان شرقي 
نفره  نفره و دو  و خراسان جنوبي در بخش هاي يک 
بدمينتون  اختصاصي  در سالن  به صورت تک حذفي 
بيرجند رقابت کردند. وي تصريح کرد: در بخش دوبل 
رقابت هاي رده بندي بدمينتون دختران نوجوان کشور، 
بر سکوي  تهران(الف)  از  تفرشي  يگانه  و  فاضلي  يدا 
از  صفايي  نسيم  و  اسکندري  پريا  ايستادند،  نخست 
نايب قهرمان شدند، زهرا شفيعي و کيميا  تهران(ب) 
طراوت  و  صادقي  هانيه  و  تهران  توابع  از  مجيدي 
علي نژاد از سمنان به طور مشترک مقام سوم را کسب 
کردند.دانش يادآور شد: در بخش يک نفره اين دوره 
از مسابقات هديه شمس از تهران قهرمان شد، نازنين 
بشيري از کرمانشاه در جايگاه دوم ايستاد، عطيه فالح 
از يزد و رومينا تاجيک از توابع تهران به طور مشترک 
برتر  نفر  افزود: چهار  يافتند. وي  مقام سوم دست  به 
بخش هاي انفرادي و دوبل مسابقات بدمينتون دختران 

نوجوان کشور به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند.

«عليزاده بيرجندى» قهرمان مسابقات 
كارگران استان خراسان جنوبى

مسابقات قهرماني کارگران استان، توسط اداره کل تعاون، 
کار و امور اجتماعي با همکاري هيئت پينگ پنگ استان 
خراسان جنوبي در سالن شهيد سرحدي بيرجند برگزار 
اتاق  از  بيرجندي  عليزاده  امين  پايان محمد  در  و  شد 
اصناف استان مقام اول را به دست آورد، حسين چمني از 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان دوم شد و عبدا... علمي 
را کسب کرد.  مقام سوم  استان  زيارت  و  اداره حج  از 
نفرات برتر به مسابقات قهرماني کارگران کشور که از 
تاريخ ٨ مهرماه به ميزباني آذربايجان شرقي، به صورت 

تيمي و انفرادي برگزار مي شود، اعزام خواهند شد. 

توكلى:به دنبال كسب سهميه كامل 
وزنه بردارى در المپيك هستيم

ايرنا- سرمربي تيم ملي وزنه برداري با بيان اينکه آخرين 
رکوردگيري ملي پوشان براي انتخاب هشت ورزشکار 
اعزامي به مسابقات قهرماني جهان ٢٧ روز ديگر برگزار 
مي شود، گفت: براي کسب سهميه کامل المپيک ٢٠١٦ 
ريو همه تالش خود را بکار خواهيم بست. توکلي اظهار 
بهترين  و  ارزيابي  پوشان  ملي  تکنيک  و  رکورد  کرد: 

نفرات به مسابقات جهاني آمريکا اعزام مي شوند. 

انتقال گروگان ايرانى به افغانستان 
براى تسويه حساب مالى 

 باشگاه خبرنگاران: پسر جواني با مراجعه به دادسرا از 
ربودن پدرش خبر داد و از دو برادر آدم ربا شکايت کرد. 
اين فرد مدعي شد پدرش ١٠ سال قبل به عنوان تعميرکار 
خودروهاي سنگين و راهسازي به سيستان و بلوچستان 
رفت و بعد از ٤ سال کار کردن به تهران بازگشت. شاکي 
ادامه داد:چندي روزي بود که از پدرم بي خبر بودم تا اينکه 
او پيامکي برايم ارسال کرد و گفت با دو برادر به اختالف 
مالي خورده به همين خاطر وي را ربوده و به افغانستان 
منتقل کرده اند و زنداني مي باشد. پدرم از من خواست 

براي آزادي اش شکايت کنم.  

نزاع خونين در پمپ بنزين 

تابناک: عامل جنايت خونين پمپ بنزين زرند کرمان 
در کمتر از پنج ساعت دستگير شد. دو جوان با نام هاي 
در  نامعلوم  بر سر موضوعي  «علي. م» و «علي. ز» 
پمپ بنزين درگيري لفظي پيدا کردند. از آنجا که هر 
دو طرف دعوا چاقو همراه داشتند، روي يکديگر چاقو 
کشيدند که «علي. م» از ناحيه گردن و جوان ديگر 
از ناحيه سينه آسيب ديدند. به گزارش دادستان زرند، 
جواني که با نام «علي. ز» شناسايي شده است، با وجود 
خونريزي جراحت سينه اش از محل متواري شد و جوان 
مجروح ديگر به دليل شدت جراحات جان باخت. پليس 

در کمتر از پنج ساعت موفق به دستگيري قاتل شد. 

 وقوع تصادف رانندگى، عاملى 
براى قتل شد

ايرنا:وقوع تصادف بين يک دستگاه موتورسيکلت و پژو 
در ابهر موجب نزاع خانواده طرفين و منجر به قتل شد. 
معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي زنجان گفت: در اين 
حادثه فردي بر اثر اصابت چاقو به کام مرگ فرو رفت.
سرهنگ کردلو افزود: در اين نزاع که ميان شش نفر 
صورت گرفت همه آنان مجروح شدند که متاسفانه برادر 
راکب موتورسيکلت جان خود را از دست داد. پس از وقوع 
تصادف راکب و راننده قرار گذاشتند فرداي روز سانحه 
همديگر را براي تعيين رقم خسارت مالقات کنند که جر و 

بحث باال گرفته و منجر به درگيري و نزاع مي شود.

تصادفات درون شهرى خراسان جنوبى 56 كشته و مجروح بر جاى گذاشت

فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي گفت: طي هفته گذشته ٤١ فقره تصادف در معابر درون شهري 
استان رخ داد که بر اثر آنها يک نفر کشته و ٥٥ نفر مجروح شدند. عليرضا رضايي اظهار کرد: در طول هفته گذشته ٤١ 
فقره تصادف در معابر درون شهري استان وقوع يافته است. وي با بيان اينکه بر اثر اين تصادفات يک نفر جان خود را از 
دست داد، تصريح کرد: همچنين بر اثر تصادفات وقوع يافته در معابر شهري هفته گذشته در استان ٥٥ نفر مجروح شدند. 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان دليل ٤٤ درصد از مجموع تصادفات وقوع يافته در هفته گذشته در معابر درون 
شهري استان را عدم رعايت حق تقدم دانست و گفت: همچنين ٢٠ درصد از تصادفات به دليل عدم توجه کافي به جلو 
بوده و عبور از چراغ قرمز و سرعت غير مجاز هر کدام هفت درصد و ساير علل ٢٢ درصد بوده است. رضايي با اشاره به 
اينکه طي هفته گذشته ٤ هزار و ٢٦٥ فقره انواع تخلف راهنمايي و رانندگي توسط ماموران پليس راهور استان ثبت شده 
است، اضافه کرد: از اين ميزان ٩٤٠ تخلف جزو تخلفات حادثه ساز بوده است. وي از توقيف ٢١٦ دستگاه موتورسيکلت 
خودروي  دستگاه  هشت  مدت  اين  در  همچنين  افزود:  و  داد  خبر  بوده اند  رانندگي  و  راهنمايي  تخلفات  داراي   که 

متخلف نيز توقيف شده است. 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

نمايندگى ايزوگام 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه  قالب بتن            

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

اينترنت پر سرعت 12 مگ 
 12 ماهه  12 گيگ

  20,000 تومان 
اينترنت پرسرعت 12 مگ  

 12 ماهه –  60 گيگ

 105,000 تومان 
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ايسنا- رئيس جهادكشاورزى خراسان جنوبى گفت: پيش بينى مى شود، امسال16هزارو500 تن زرشك به ارزش هزارو567 ميليارد ريال در 
استان برداشت شود. ولى پورمطلق اظهار كرد: در حال حاضر 14هزار و 228 هكتار از اراضى استان زيركشت زرشك است. وى ميزان برداشت 
زرشك در استان را 14 هزار و 999 تن به ارزش هزار و 379 ميليارد ريال اعالم كرد و از فعاليت 30هزار بهره بردار در زمينه برداشت زرشك 

در استان خبر داد. وى يادآورشد: شهرستان قاين بيشترين ميزان توليد زرشك را در استان به خود اختصاص داده است.

  تداوم هواي سرد در استان

است.  به سردى  رو  همچنان  جنوبى  خراسان  هواى 
كارشناس هواشناسى استان گفت: طى دو روز گذشته 
درجه سانتيگراد  تا 7  بين 1  استان،  دماى شهرهاى 
به طور  نيز  ديروز  دما  كاهش  اين  كه  يافت  كاهش 
داشت.  ادامه  سانتيگراد  درجه  تا 4  بين يك  متوسط 
زارعى هواى امروز استان را صاف تا كمى ابرى، گاهى 
با وزش باد به نسبت شديد و در مرزهاى شرقى واقع 
در شهرستان هاى سربيشه، درميان، نهبندان و زيركوه 

با وزش باد شديد و كاهش دما پيش بينى كرد.

        تشييع پيكر پدر دو شهيد در قاين  

روز  و غالم صحراگرد  محمد  على  شهيدان  پدر  پيكر 
گذشته در روستاى پهنايى قاين تشييع و خاكسپارى شد. 
مرحوم صحراگرد در سن 94 سالگى به علت كهولت سن 
به فرزندان شهيدش پيوست. شهيد على محمد صحراگرد 
غالم  بردارش  و   5 كربالى  عمليات  در   66 سال  در 

صحراگرد سال 63 در عمليات بدر به شهادت رسيد.

ديدار ابتكار، معاون رئيس جمهور 
با پرسنل حفاظت محيط زيست استان

حفاظت  سازمان  رئيس  ابتكار  معصومه  خبر-  گروه 
محيط زيست كشور در جمع كاركنان اداره كل محيط 
زيست استان اظهار كرد: خوشحالم كه در سفر آقاى 
دكتر جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور به خراسان 
جنوبى ايشان را همراهى كرده و اكنون در جمع پرسنل 
پرتالش و فهيم حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى 
محيط  حفاظت  بانان  محيط  زحمات  از  وى  هستم. 
زيست استان تشكر و قدردانى كرد و گفت: خوشحالم 
كه يكى از  وعده ها مبنى بر سه هزار امتياز سختى 
كار محيط بانان عملى شده و امروز شاهد اجراى آن 
هستيم. وى بيان كرد: اين طرح با مشكالت بسيارى 
به  توجه  با  جمهور  رئيس  ولى  شد  حاضر  دولت  در 
قائل هستند  زيست  محيط  مسئله  براى  كه  اهميتى 
با تصويب اين طرح موافقت كردند. وى افزود: براى 
افزايش توانمندى سازمان ابتدا بايد توانمندى كاركنان 
را افزايش دهيم كه يكى از راه هاى افزايش توانمندى 
آموزش است. ابتكار همچنين با اشاره به دوره هاى 
ريزى  برنامه  كرد  اعالم  بانان  محيط  ويژه  آموزشى 
تخصصى  آموزشى  هاى  دوره  برگزارى  براى  هاى 
ويژه محيط بانان صورت گرفته كه به زودى اجرايى 
يك  همچنين  امسال  كرد:  تصريح  وى  شد.  خواهد 
دوره آموزشى بين المللى مجازى براى كارشناسان با 
همكارى يكى از دانشگاه هاى بين المللى برگزار مى 
شود تا سبب ارتقاى سطح كارشناسان شود. وى اظهار 
كرد: بايد در تمامى زمينه ها سازمان و ادارات استانى 
را از نظر پايش و توانمندى علمى و اجرايى افزايش 
دهيم تا سازمان يك سازمان توانمند شود كه البته اين 
موضوع به ارتقا توانمندى كاركنان نيز مربوط مى شود.

اكران فيلم «محمد رسول ا...»
 در سالن نور نهبندان

سالن مجتمع فرهنگى وهنرى نهبندان براى نمايش 
معاون  شود.  مى  مجهز  ديجيتال  سيستم  به  فيلم 
هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استانبا بيان 
اين مطلب گفت: براى تجهيز سالن مجتمع فرهنگى 
نهبندان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  وهنرى 
پيگيرى  با  و  شد  گرفته   5 ماده  كميسيون  موافقت 
تهران  در  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  هاى 
سيستم  به  سالن  اين  نورتابان  مؤسسه  همكارى  با 
زمزم  شود.  مى  مجهز  فيلم  نمايش  براى  ديجيتال 
يافت  تخصيص  كه  اعتبارى  با  گذشته  سال  افزود: 
اين سالن بهسازى و تجهيز شد و قرار است سالن 
به  ا…»  فيلم «محمد رسول  اكران  با  اين مجتمع 

كارگردانى مجيد مجيدى به بهره بردارى برسد.

شعبه تأمين اجتماعى درميان افتتاح شد

در سفر معاون اول رئيس جمهور به خراسان جنوبى، 
شعبه تأمين اجتماعى شهرستان درميان نيز از طريق 
اين مراسم  افتتاح شد. جهانگيرى در  ويدئوكنفرانس 
اظهار كرد: تمامى مديران و مسئوالن كشور تالش 
برطرف شود. وى  از مشكالت مردم  تا گرهى  دارند 
افزود: مسئوالن درصدد هستند تا مشكالت مردم هر 
روز كمتر شود و رفع آن سرعت بيشترى به خود بگيرد. 
وى بيان كرد: يكى از خواسته هاى شهرستان مرزى 
است كه  اجتماعى  تأمين  درمانگاه  راه اندازى  درميان 
اميدواريم اين مهم نيز در دولت يازدهم محقق شود. 

           ثبت يك وقف جديد در فردوس  

اداره  رئيس  شد.  ثبت  فردوس  در  جديد  وقف  يك 
اوقاف و امور خيريه فردوس گفت: اين وقف شامل 
به  فردوس  بلده  قنات  آب  سهم  از  آب  فنجان  دو 
االسالم  حجت  است.  ريال  ميليون   170 ارزش 
طاليى افزود: اين موقوفه را آقاى نامور براى صرف 
هزينه هاى جارى مسجد جامع شهر اسالميه وقف 
كرده است. با ثبت اين وقف تعداد وقفيات شهرستان 

فردوس از آغاز امسال به 3 موقوفه رسيده است.

ايجاد اشتغال براي هزار و 525 زنداني

هزار و 525 زندانى خراسان جنوبى فرصت هاى جديد 
شغلى را تجربه مى كنند. به گزارش صدا و سيما، مدير 
كل زندان هاى استان گفت: از آغاز امسال براى 710 
هاى  بخش  در  مولد  اشتغال  استان  زندانيان  از  نفر 
صنعت  و  عمران  دستى،  صنايع  كشاورزى،  صنعت، 
به شركت هاى  اعزام  و  زا  درآمد  ساختمان، خدمات 
خصوصى ايجاد شده است. اربابى افزود: در اين مدت 
در بخش هاى  نيز  مولد  غير  اشتغال  همچنين 815 

خدماتى براى زندانيان استان ايجاد شده است.

پيش بينى برداشت 16 هزار تن ياقوت سرخ از مزارع استان

استاندار روز گذشته در جمع پرسنل و كاركنان استاندارى 
و دست اندركاران سفر معاون اول رئيس جمهور با بيان 
اين مطلب و ضمن تشكر از همه مسئوالن اعم از نماينده 
مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى، قائم مقام نماينده 
ولى فقيه و امام جمعه بيرجند، نمايندگان مردم در مجلس 
شوراى اسالمى، معاونين استاندار و... گفت: اميدواريم اين 
سفر بتواند نقطه عطفى در روند رو به رشد و توسعه استان 

خراسان جنوبى باشد. 
خدمتگزار، به آثار و بركات اين سفر اشاره كرد و ادامه داد: 
ديدن مشكالت و مسايلى كه استان با آن مواجه است در 
سطوح مختلف ازجمله مهمترين آثار اين سفر مى تواند باشد. 
وى معرفى بيش از پيش استان را از ديگر فوايد مهم اين سفر 
برشمرد و خاطر نشان كرد: در اين سفر دومين مقام اجرايى 
كشور به اتفاق چند نفر از اعضاى تأثيرگذار كابينه دولت با 
سفر به استان ضمن آشنايى با ظرفيت ها و توانمندى هاى 
استان از نزديك مشكالت را لمس كردند كه اين امر كار ما 

را در پيگيرى هاى بعدى تسهيل مى كند.

ظرفيت هاى استان در گذشته 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است

استاندار بابيان اينكه ظرفيت هاى موجود در استان بايد به 

خوبى معرفى شوند، يادآورشد: يكى از نقايصى كه وجود 
دارد اين است كه اين ظرفيت ها در گذشته كمتر مورد 
توجه قرار گرفته و شناسانده شده اند. وى به افتتاح پروژه 
هاى اين سفر اشاره كرد و ادامه داد: در اين سفر دو طرح 
مهم و زيربنايى در موضوع آب و بهداشت و درمان مورد 
بهره بردارى قرار گرفت كه اميدواريم اين روند همچنان 

مشكالت  برخى  وجود  به  استاندار  باشد.  داشته  ادامه 
زيرساختى در استان اشاره كرد و افزود: اميدواريم در سفر 
مقامات و وزراى كابينه دولت تدبير و اميد اين مشكالت 

زيرساختى كه در حوزه راه هاى ارتباطى، تأمين آب و... 
وجود دارد هرچه زودتر رفع شود. 

وحدت و انسجام، رمز رسيدن به قله هاى پيروزى

خدمتگزار به مشكالت اعتبارى در استان اشاره كرد و ادامه 
مشكالتى  نيز  جارى  و  عمرانى  اعتبارات  بخش  در  داد: 

وجود دارد كه بنا بر قول مساعدى كه معاون اول رياست 
جمهورى صادر كردند اميدواريم در آينده اى نزديك شاهد 
گشايش هايى در اين زمينه نيز باشيم. وى وحدت و انسجام 

و  دانست  پيروزى  قله هاى  به  رسيدن  و  موفقيت  رمز  را 
تصريح كرد: كاركنانى كه در يك دستگاه ادارى و يا اجرايى 
همدلى،  با  بايست  مى  هستند  رسانى  خدمت  به  مشغول 
جديت، حمايت، همپوشانى و وحدت همچون يك خانواده 
تنها به خدمت به مردم بيانديشند و از همه ظرفيت هاى 
خود براى رسيدن به اين هدف استفاده كنند. وى خطاب به 

همكاران و كاركنان دست اندركار در سفر گفت: اميد است 
همچنانكه تا امروز با قدرت در اين عرصه فعاليت كرده ايد 

در آينده نيز منشأ خدمات و اقدامات مؤثرى باشيد.

تنوع  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  دارويى  گياهان  پژوهشگر 
دارويى  گياهان  بازارچه  اندازى  راه  خواهان  دارويى  گياهان 
ايرنا، محسن پويان در ديدار معاون  در استان شد. به گزارش 
علمى و فناورى رئيس جمهورى با نخبگان و مسئوالن شركت 
هاى دانش بنيان خراسان جنوبى گفت: براى ساماندهى فروش 
ارتباط ضرورى  اين  بازارچه اى در  اندازى  راه  گياهان دارويى 
است. وى اظهار كرد: اين استان از ظرفيت بى نظيرى در توليد 
نياز  لذا  است  برخوردار  دارويى  گياهان  محصوالت  فرآورى  و 

است سرمايه گذارى هاى مناسبى در اين زمينه انجام شود.

پويان با بيان اينكه خراسان جنوبى يكى از قطب هاى گياهان 
دارويى كشور است، تصريح كرد: دانشگاهيان بايد براى انجام 

پژوهش هايى در زمينه گياهان دارويى تالش كنند. 
وى در ادامه گفت: با توجه به شرايط آب و هوايى استان امكان 
توليد گونه هاى متنوع و تأمين نيازهاى اكولوژيك گونه هاى 

دارويى وجود دارد. 
اين پژوهشگر گياهان دارويى توليدى استان را با كيفيت تر از 
به سمت  دارويى  گياهان  بايد  گفت:  و  كرد  ذكر  مناطق  ساير 
و  غرب  شمال  مناطق  در  داد:  ادامه  وى  برود.  سازى  تجارى 

غرب استان كه بيشتر كوهستانى است رويش گياهان دارويى از 
كيفيت بيشترى برخوردار است. 

استان  به  را  تواند خراسان جنوبى  آنچه مى  تأكيد كرد:  پويان 
مزيت دار در زمينه گياهان دارويى تبديل كند مطالعات علمى 

در اين بخش است. 
اين پژوهشگر گياهان دارويى با بيان اينكه در اين استان 75 
اين گياهان  گونه گياهان دارويى مزيت دار وجود دارد، گفت: 
بومى استان هستند و از تك گونه هايى كه در ايران وجود دارد 

به ويژه در حاشيه كوير لوت مى توان در استان ديد.

بازارچه گياهان دارويى در استان راه اندازى شود

نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس گفت: بهتر است 
نام مفسدان اقتصادى در جيب مسئوالن نماند چون مردم 

از فساد ادارات و برخى مسئوالن خسته شده اند. 
در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراى اسالمى، جواد هروى 
نماينده مردم قاينات در نطق ميان دستور گفت: انتظار مى 
رود تا كميسيون برجام هر چه سريعتر نگرشى واقع بينانه 
و به دور ازهر گونه بازتاب جناحى و شائبه هاى گروهى 
و استشهاد شخصى و پرهيز از هرگونه جانبدارى از طيف 
خاص با مراجعه به صاحبنظران باتجربه وظيفه خويش را 

به صورت جدى و سرنوشت ساز مشخص كند.

با پرهيز از حركت هاى جناحى
 آب به آسياب دشمن نريزيم

هروى ادامه داد: از كميسيون برجام استدعا مى شود به گونه 
اى رفتار كند كه حكيمانه، منصفانه و در اين مقوله به دور از 
توهين به سرداران ديپلماسى با دفاع از عزت و شرف ملت 
ايران در اسرع وقت اعالم نظر و از تشكيك در اصل مذاكرات 
 پرهيز كند. وى با بيان اينكه شرايط خارجى براى رفع تحريم ها

فراهم شده است، گفت: بايد اين فرصت را همچون گذشته از 
دست نداد و مبدل به تحريم نكرد؛ يادمان باشد اين لحظات 

سرنوشت ساز است. وى اظهار كرد: اميدوارم حال كه جهان 
ايران را به عنوان يك قدرت مستقل و توانا در عرصه مذاكره 
برمى شمارد، بتوانيم با پرهيز از حركت هاى جناحى آب به 

آسياب دشمن نريزيم و عزت نفس مردم را فداى اميال باندى 
وگروهى نكنيم چرا كه اكثريت مردم از اين توفيق سياسى و 

مذاكرات اميدوارند و حمايت مى كنند. 
با  مبارزه  وارد  مردانه  قضاييه  قوه  ادامه گفت:  در  هروى 
عرصه  در  كه  عزيزمان  رهبر  نداى  و  است  شده  فساد 

را  كنيد  و عمل  ندهيد  شعار  فرمودند  كه  فساد  با  مبارزه 
در  مفسدان  نام  كه  است  همان  بهتر  كند  مى  عملياتى 

جيب مسئوالن ارشد باقى نماند. 

مبارزه جدى با فساد، خواست جدى مردم است

تخلفات  به  رسيدگى  خواستار  همچنين  قاينات  نماينده 
مؤسسه ميزان شد و افزود: مردم از فساد دستگاه هاى ادارى 
و اقتصادى خسته و ملول شده اند؛ چگونه يك فرد كه با 

حمل مواد مخدر بنيان يك خانواده را بر هم مى ريزد را 
اعدام مى كنيم اما رانت خواران و اختالس گران را كه بنياد 
يك مملكت را بر هم مى ريزند، رها كرده ايم. وى افزود: 
با فساد خواست جدى مردم است، فراموش  مبارزه جدى 
نكنيم كه مبارزه با فساد نه در بطن آشوب گرايى و نه در 

اصالح طلبى كه در بطن مبارزه با خودخواهى است. 
بانكى  نظام  در  زمان  چه  تا  افزود:  مجلس  نماينده  اين 
ما سيستم رباخوارى حاكم باشد؟ بانكدارى اسالمى بايد 
شأن اسالم و انقالب را حفظ كند در حالى كه امروز در 
جهان سود بانكى بين يك تا 4 درصد است در كشور ما تا 
حدود 30 درصد افزايش يافته است. هروى تأكيد كرد: در 
كجاى دنيا با مردم اين گونه رفتار مى شود؟ نظام بانكى 
 از تازه مزدوج و روستايى مستضعف ده ها ضامن مى گيرد

اما چگونه از مؤسسات و افراد فاسد با اختالس هاى چند 
ميلياردى حمايت مى كند و در رسانه ها نامشان با «الف»، 
اين  جمله  از  داد:  ادامه  وى  شود؟  مى  ياد  «د»  و  «ج» 
نظامات مفسده بانكى مى توان به مؤسسه ميزان ياد كرد، 

چرا به وضع اين مؤسسه رسيدگى نمى شود؟
هروى در ادامه مشكالت حوزه انتخابى خود را بيان كرد و 

خواستار توجه مسئوالن براى حل آنها شد.

هروى در نطق ميان دستور:

 نام مفسدان اقتصادى در جيب مسئوالن نماند

تخفيف واحدهاى گردشگرى استان 
به مناسبت هفته گردشگرى 

از 5 تا 12  گروه خبر- واحدهاى گردشگرى استان 
به مناسبت هفته گردشگرى تخفيفات ويژه  مهرماه 
تأمين  و  گذارى  سرمايه  گردشگرى،  معاون  دارند. 
جنوبى  خراسان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  منابع 
ها،  رستوران  مهمانپذيرها،  ها،  از هتل  برخى  گفت: 
واحدهاى پذيرايى بين راهى و ... در هفته گردشگرى 

از تخفيف 5 تا 30 درصدى برخوردار خواهند بود. 

مرمت سر در ورودى باغ اكبريه آغاز شد

ميراث  اصيل  ارزش  احياى  منظور  به  خبر-  گروه 
اساس  بر  باغ  اين  ورودى  سردر  اكبريه،  باغ  جهانى 
پايگاه  مدير  مرمت مى شود.  موجود  تاريخى  شواهد 
ميراث جهانى باغ اكبريه ضمن اعالم اين خبر گفت: 
كنون)  تا  ساخت  زمان  (از  گذشته  ساليان  طى  در 
تعميرات مختلفى بر روى اين سر در انجام شده است 
كه استفاده از مصالح نامرغوب و نامناسب باعث آسيب 
آن شده و جلوه و شكوه آن را خدشه دار نموده است. 
جنتى فر افزود: مرمت مورد نظر شامل اليه بردارى 
اندود سيمان و رنگ اجرا شده بر روى بدنه جرزهاى 
سردر، مرمت بخش هاى آسيب ديده، بندكشى نماى 
آجرى جرزها، مرمت رسمى بندى طاق سردر، مرمت 
رخبام آجرى و اجراى اندود گچ بدنه و جرزهاى سر در 
ورودى با استفاده از مصالح سنتى و بومى منطقه است 
كه در مدت 30 روز انجام مى پذيرد. وى اعتبار در نظر 
گرفته شده براى اجراى اين پروژه را 60 ميليون ريال 
اعالم كرد كه از محل اعتبارات پايگاه ميراث جهانى 

باغ اكبريه در سال 94 پرداخت مى شود. 

آبنماى موزيكال پارك توحيد 7 ساله شد

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند 7 
سال قبل اولين آبنماى موزيكال شهر بيرجند را در 
پارك توحيد افتتاح كرد كه در آن زمان سومين نوع 
از اين دست در كشور و اولين نمونه كامًال هارمونيك 
بود. انصارى مديرعامل سازمان پارك ها عنوان كرد: 
در سال جارى با 7 ساله شدن اين آبنما، آناليز مجدد 
اين  الكترونيكى  بر روى سيستم  آهنگ هاى جديد 
موسيقى   10 شب  هر  و  است  انجام  حال  در  آبنما 
جديد با حركت آب و نورپردازى زيبا در حال اجرا مى 
قابل  اين طرح  از  استقبال مردم  به گفته وى  باشد. 
توجه بوده است و اين نشان مى دهد مردم از وجود 
كنند. مى  استقبال  ها  پارك  در  هايى  برنامه  چنين 

حال  رفاه  رعايت  به  اشاره  با  وى  است  ذكر  شايان 
باالخص  توحيد   پارك  نزديكى  در  كه  شهروندانى 
ضلع جنوبى آن ساكن هستند،  بيان كرد: در طول 
الى 9  (از ساعت 8 شب  به مدت يك ساعت  شب 

شب) آبنماى موزيكال در حال اجرا مى باشد.

ترويج بانكدارى اسالمى وظيفه همگانى است

فارس- رئيس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبى گفت: 
ترويج و تبليغ بانكدارى اسالمى وظيفه همگانى است 
و در اين راستا به طور ويژه روحانيون و مسئوالن بايد 
يافته و تالش كنند. حجت  االسالم كميلى در  ورود 
ديدار با رئيس امور شعب بانك مهر اقتصاد خراسان 
اظهار  اسالمى  بانكدارى  اهميت  به  اشاره  با  جنوبى 
اسالمى  بانكدارى  كه  كنيم  تالش  بايد  همه  كرد: 
بانك ها  بايد  كرد:  تصريح  وى  شود.  اجرا  جامعه  در 
به شكلى عمل كنند كه مردم به سمت سپرده گذارى 
قرض الحسنه ترغيب شوند و مردمدارى بانك ها در 

اين زمينه بايد قوى باشد تا اين امر صورت گيرد.

حمايت 60 درصدى بنياد ملى نخبگان كشور 
از طرح هاى خراسان جنوبى

از  گفت:  كشور،  نخبگان  علمى  بنياد  رئيس  ايسنا- 
بنياد  بردارى برسد  به بهره  هر طرحى كه در استان 
منابع  از  درصد   60 دارد  مجوز  كشور  نخبگان  ملى 
جمع  در  وطنى  على  كند.  حمايت  را  طرح  آن  مالى 
معاون علمى  با حضور  نخبگان خراسان جنوبى، كه 
و فناورى رئيس جمهور در بيرجند برگزار شد، گفت: 
در اين سفر به خراسان جنوبى با دو ديدگاه مرزنشينان 
و محصوالت منحصر به فرد سفركرده ايم كه اين دو 
ويژگى بايد به پيشرفت استان كمك كرد. وى ادامه 
داد: بحث گياهان دارويى بايد از پايه درست شود تا 
بتوان به نتيجه مطلوب رسيد و بايد از تمام تكنولوژى ها 
استفاده كرد. رئيس بنياد علمى و نخبگان كشور گفت: 
با توجه پوشش 800 نوع گياه دارويى در استان  بايد از 
طريق فرهنگ سازى به مردم معرفى شود و در قالب 
كارخانه اى به داروهاى گياهى تبديل كرد تا بتوان در 

بازارهاى كشور و جهان ورود پيداكند.

صادرات 280 ميليون دالر كاال از استان

مهر- معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان 
در  گفت:  جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پنج ماهه ابتداى سال جارى، 280 ميليون و 978 هزار 
و 477 دالر از استان صادرشده است. ماهگلى با بيان 
اينكه خروجى استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
7 درصد افزايش داشته است، اظهار كرد: در پنج ماهه 
سال جارى صادرات استان و ماده 116 امور گمركى 
است.  بوده  دالر   568 و  هزار   171 و  ميليون   263
وى در ادامه افزود: به لحاظ وزنى نيز خروجى استان 
774 هزار و 483 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 40 درصد افزايش داشته است. ماهگلى به 
تشريح خروجى استان از محل بازارچه ها و گمركات 
در  استان  گمركات  از  صادرات  گفت:  و  پرداخت 
هزار   922 و  ميليون   48 جارى  سال  اول  پنج ماهه 
و 824 دالر بوده است. وى بابيان اينكه 73 درصد 
صادرات استان از گمركات رسمى است، تصريح كرد: 
صادرات استان از طريق گمرك رسمى ماهيرود 31 
ميليون و 220 ميليارد و 153 دالر و از طريق گمرك 
رسمى بيرجند نيز 17 ميليون و 702 هزار و 671 دالر 
بوده است. ماهگلى ارزش هر تن كاالى صادراتى در 

پنج ماهه ابتداى سال جارى را 234 دالر دانست.

پروژه  افتتاح  از  استان  مقدس  دفاع  هاى  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  كل  مدير 
مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار خراسان جنوبى در هفته دفاع مقدس 
جمع  در  مجنونى  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  جمهور  رئيس  معاون  حضور  با 
خبرنگاران با اشاره به افتتاح اين پروژه با حضور حجت االسالم سيد محمدعلى 
ايثارگران  امور  بنياد شهيد و  شهيدى محالتى معاون رئيس جمهور و رئيس 
كشور، اظهار كرد: همچنين افتتاح دفتر مشاركت روحانيت در اداره كل حفظ 
آثار استان از ديگر پروژه هاى افتتاحى هفته دفاع مقدس است. وى اظهار كرد: 
افتتاح نمايشگاه فرهنگى و رزمى دفاع مقدس، رونمايى از كتاب و نماهنگ 
برنامه هاى  از جمله  دفاع مقدس، شب شعر و برگزارى رژه نيروهاى مسلح 

اولين روز از هفته دفاع مقدس است.
مجنونى ادامه داد: همايش سربازان و دفاع مقدس، برگزارى دعاى عرفه، نواختن 

زنگ دفاع مقدس در تمامى مدارس استان، افتتاح پايگاه شهداى گمنام اسالميه 
و برپايى نمايشگاه جامع نشان افتخار، عطر افشانى گلزار شهدا، برگزارى نشست 
منتظران موعود، همايش كوه پيمايى و يادواره شهداى آواز، تجليل از رزمندگان 
دفاع مقدس در مساجد روستاى قاينات، برپايى نمايشگاه دفاع مقدس در بشرويه 

از برنامه هاى دومين و سومين روز اين هفته عنوان كرد. 
برگزارى مسابقات محلى شتر سوارى در نهبندان، همايش زنان ايثارگر، برپايى 
جانبازان،  و  رزمندگان  آزادگان،  همايش  زندگى،  سبك  نرم  جنگ  نمايشگاه 
در  تيراندازى  مسابقه  برگزارى  خوسف،  در  مركزى  بخش  شهداى  يادواره 
فردوس، نشست روشنگرى و بصيرتى در درميان، همايش دوچرخه سوارى، 
در  واره  جدال  موضوح  با  بصيرتى  نشست  زيركوه،  در  كويرنوردى  همايش 
نهبندان، برگزارى نمايشگاه عكس دفاع مقدس در سرايان و برگزارى مسابقات 

چهارم،  هاى  برنامه  جمله  از  بيرجند  در  خواهران  بسيج  هاى  پايگاه  ورزشى 
پنجم و ششمين روز از هفته دفاع مقدس است. 

مجنونى با اشاره به آخرين روز از هفته دفاع مقدس، افزود: مسابقه حفظ سوره 
ياس در قاين، مراسم خاطره گويى راويان دفاع مقدس در بشرويه، برگزارى 
مراسم شبى با شهدا در زيركوه و همايش نقش زنان ايثارگر در انقالب و دفاع 

مقدس از جمله برنامه هاى اجرايى در آخرين روز از هفته دفاع مقدس است.

با حضور معاون رئيس جمهور؛

پروژه مجتمع فرهنگى ورزشى ايثار خراسان جنوبى افتتاح مى شود

شناسايى مشكالت استان، مهمترين نتيجه سفر معاون اول

امروز برگزار مى شود؛

دومين دوره مسابقات حفظ قرآن ورزش و جوانان استان
مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبى گفت: مسابقات سراسرى 
از  حفظ و قرائت قرآن كريم ورزش و جوانان خراسان جنوبى 
طريق  از  نفر   100 شركت  با  دوشنبه  امروز   14 تا   10 ساعت 
مراجعه به تارنماى azmoon.arefac.ir برگزار مى شود. به 
گزارش ايرنا، عزيززاده مقدم از برگزارى آزمون هاى بخش كتبى 
در رشته هاى مفاهيم قرآنى، آيات موضوعى و احاديث موضوعى 
تحت وب خبر داد و اظهار كرد: شركت كنندگان در رشته كتبى 

مفاهيم، از ساعت 10 تا 11، آيات موضوعى 11 تا 12 و احاديث 
شده  اعالم  اينترنتى  آدرس  به   14 تا   13 ساعت  از  موضوعى 
خانوادگى»  «نام  كه  كاربرى  نام  كردن  وارد  از  پس  و  مراجعه 
بدون پسوند و گذر واژه «شماره همراه» مندرج در كاربرگ ثبت 
نام اوليه است كه مى توانند در نوبت صبح و ظهر روز ياد شده به 
سؤاالت پاسخ دهند. وى بيان كرد: بر اين اساس افراد شركت 
كننده همه بخش ها بايد با مراجعه به سايت اعالم شده به تعداد 

40 سؤال چهار گزينه اى در چارچوب آيين نامه  داورى و در مدت 
زمان 20 دقيقه و در ساعت مقرر پاسخ دهند. وى با بيان اينكه 
براى برگزارى اين آزمون تحت وب، چندين جلسه كارشناسى 
برگزار شده است و تمامى جوانب موضوع براى دسترسى آسان 
شركت كنندگان پيش بينى شده است. وى يادآور شد: زمان و 
كيفيت برگزارى بخش شفاهى مسابقات؛ شامل حفظ و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطالع رسانى خواهد شد.
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 و پرداخت امانت به کسي که شما را بر آن امين دانسته است، چه

 آن شخص نيک باشد يا بد. (بحاراالنوار، ج ٧٥، ص١٧٩)
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23 : 45
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ديدار جمعى از جانبازان و خانواده هاى آنان با رهبر معظم انقالب عكس روز 

ظريف :آمريكا بعد از برجام بى اعتمادى 
ملت و دولت ايران را جبران نكرد 

وزير خارجه كشورمان با بيان اينكه ملت و دولت ايران 
نسبت به آمريكا بى اعتماد است، گفت: متاسفانه بعد از 
 برجام با صحبت هايى كه مقامات آمريكايى داشته اند 
 كمكى به بازگرداندن اعتماد از دست رفته نكرده اند. 
در  آمريكايى  مقامات  كه  اميدواريم  افزود:  ظريف 
تا  كنند  ايفا  خوبى  به  را  خود  نقش  توافق  اجراى 
اعتمادى كه طى دهه هاى  از عدم  مقدارى  بتوانند 

 گذشته ايجاد شده است را جبران كنند.
آمانو : پاسخ به علت سكوت ها در برابر 

فعاليت هاى اسرائيل سخت است

آمانو مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در پاسخ 
به اين سوال كه چرا كشورى مثل رژيم صهيونيستى 
كسى  اما  مى كند  كار  همه  نيست،  آژانس  عضو  كه 
مانعش نمى شود اما ايران كه عضو آژانس است با اين 
همه مانع و مشكل روبروست، گفت: اين سوال سختى 

 است كه من قادر به پاسخگويى به آن نيستم.
آژانس زمانى كه بيماران به «راديو دارو» 

نياز داشتند به وظايفش عمل نكرد

زاكانى ، رئيس كميسيون ويژه بررسى برجام مجلس 
اتمى  انرژى  الملى  بين  آژانس  عملكرد  از  انتقاد  با 
گفت: به عنوان متخصص پزشكى هسته اى مى دانم 
در حالى كه بيماران ايران نياز به راديو دارو داشتند، 

كشور بلژيك راديو دارو را قطع كرد.

اوباما در توافق از ايران شكست خورد ؛ 
سفر سليمانى به روسيه نشانه آن است 

فارين پالسى نوشت: اكنون كه نگرانى اوباما در مورد 
شد،  رفع  ايران  توافق  اجراى  از  ممانعت  و  كنگره 
اند  كرده  تمركز  مسئله  اين  روى  بر  گيران   تصميم 
در  را  توافقنامه  اين  سفيد  كاخ  فعلى  ساكن  آيا  كه 
منظور  به  اى  منطقه  بزرگتر  راهبرد  يك  چارچوب 
رسيدگى به ديگر مسائل مورد اختالف ايران و آمريكا 
ايران  توافقنامه هسته اى  اجرا خواهد كرد. منتقدان 
 بارها از شكست اوباما در گنجاندن توافقنامه هسته اى 
براى  تر  قاطعانه  و  بزرگتر  راهبردى  چارچوب  در 
رسيدگى به ديگر مسائل مورد مناقشه با اين كشور 
تحوالتى  اخير،  هفته هاى  در  اند.  كرده  تاسف  ابراز 
نيروى  فرمانده  سليمانى،  قاسم  همچون سفر سردار 
كه  مسكو  به  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
با افزايش حمايت نظامى روسيه از بشار اسد، رئيس 
جمهور سوريه دنبال شد، اين احتمال را تقويت كرده 
است كه راهبرد منطقه اى ايران بسيار قاطعانه تر و 

قوى تر از راهبرد منطقه اى اوباما اجرا شده است. 
 

شرط آمانو براى  حضور در كميسيون برجام
 

مديركل  گفت:  برجام،  ويژه  كميسيون  نايب رئيس 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به اين شرط قبول كرد 
كه در جلسه كميسيون ويژه برجام حضور يابد كه جلسه 
نمايندگان با وى رسانه اى، مطبوعاتى و ضبط نشود و 

فقط در حد يك خبر كوتاه در رسانه ها منتشر شود.

 حصر قانونى است و از آن دفاع مى كنيم
خبرگان  مجلس  عضو  شيرازى،  حائرى  ا...  آيت   
گفت كه در آستانه انتخابات مجلس به نظر مى رسد 
طرفين موافق و مخالف برجام، قصد سياسى كردن 
مسئله را دارند كه اين موضوع به نفع كشور نيست. 
وى با اشاره به فتنه سال 88 نيز گفت : آنكه تصميم 
اتخاذ  نشود تصميم درستى  انتخابات منحل  گرفت 
كرد و كسانى كه مردم را تحريك كردند و متعاقب 
آن نظام آنها را محصور كرده است نيز عمل به جا و 

قانونى است و از آن نيز دفاع مى كنيم.

دكتر احساس تكليف كند، مى آيد 

مشاور رسانه اى رئيس جمهور سابق گفت: احمدى نژاد 
در انتخابات مجلس حضور نخواهد يافت. وى در ادامه 
انتخاباتى  فعاليت هاى  به  نسبت  نژاد  احمدى  افزود: 
وى  براى  تكليف  اگر حس  و  مى كند  تكليف  اداى 

ايجاد شود، تكليفش را ادا خواهد كرد.

 مداحان قصد حضور در انتخابات را ندارند 

شايعه  خصوص  در  بيت  اهل  مداح  حداديان  سعيد 
انتخابات پيش رو  به عرصه  بيت  اهل  ورود مداحان 
گفت: هيچ مداحى قصد ورود به عرصه انتخابات را 
ندارد و اين شايعه سازى ها بازى و براى تخريب وجهه 

مداحان اهل بيت عصمت و طهارت است.

 عبدى : تكليفتان را با سال88 روشن كنيد 
عبدى فعال اصالح طلب تاكيد كرد: اصالح طلبان اگر 
بر مدار گذشته هستند، اصرارى بر حضور در ساختار 
كه   88 سال  مسئله  به  وى  باشند.  نداشته  سياسى 
موجبات خروج اصالح طلبان از عرصه سياست ورزى 
را فراهم آورد، اشاره كرد و مى گويد: مانع اصلى اين 
است كه تكليف خود را با وضعيتى كه موجب اخراج 
آنها شده روشن نكرده اند. اگر آن وضع را همچنان 
قبول دارند، طبعا اخراج آنان هم ادامه خواهد داشت، 

در غير اين صورت بايد تغيير موضع دهند.

رودررويى احمدى نژاد و جهانگيرى

سوالى  به  پاسخ  در  جمهور  رئيس  حقوقى  معاونت 
در مورد وضعيت شكايت از جهانگيرى گفت: آقاى 
جهانگيرى خودشان دفاع از پرونده شان را بر عهده 
گرفتند و ما كمك كرديم تا اليحه دفاعيه شان تنظيم 
برابر  در  : جهانگيرى شخصا  زاده گفت  امين  شود. 

شكايت احمدى نژاد از خود دفاع مى كند.

انصارى : برخى به خاطر خروج مردم 
ايران از دغدغه، عزا گرفته اند  

  معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: تعجب مى كنم 
كه هنوز برخى از اينكه مردم ايران از دغدغه خارج 
شده اند عزا گرفته اند و هنوز دريغ دارند از اينكه به 
ديپلمات هاى ارزشمند و فرزندان انقالبى مردم خسته 
نباشيد بگويند اما به لطف خدا اكثر مردم به خوبى 

مى دانند كه در چه موقعيتى قرار داريم.

اگر كسى از تكرار دولت  قبلى تنش نلرزد باشرف نيست!    

شوراى  عضو  و  اصالح طلب  سياسى  فعال  مرعشى،  حسين 
مركزى حزب كارگزاران در گفتگويى با خبرگزارى ايلنا تصريح 
كرد: «اگر كسى از تكرار دولت هاى نهم و دهم، تنش نلرزد 
درباره  مرعشى  نيست.»  شرف  با  ايرانى  يك  نشود  متاثر  و 
ضرورت تعامل بيشتر اصالح طلبان با حاكميت گفت: بزرگترين 
قدم را اصالح طلبان در خرداد 92 برداشتند و در همان ميدانى كه نظام رقابت را به 

رسميت شناخته بود، دست به انتخاب زده و سرنوشت كشور را عوض كردند.

آمانو: ترور دانشمندان ربطى به آژانس ندارد
 

مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى با اشاره به اينكه مسئله 
ترور دانشمندان هسته اى ارتباطى با آژانس ندارد، گفت: «اگر 
اطالعات مستندى در اين زمينه داريد به ما بدهيد تا پيگيرى 
مديريت  كه   2009 سال  از  اينكه  بر  تاكيد  با  آمانو  كنيم». 
اولويت اصلى اش حل ديپلماتيك  برعهده گرفته  را  آژانس 
مسئله اصلى ايران بوده است، اضافه كرد: «شش سال گذشته و تالش ها دارد به 

نتيجه مى رسد و ايران در حال اعتماد سازى در جامعه جهانى است».

سخنگوى دستگاه قضا : بازداشت موقت بقايى تمديد شد

در زمينه بورسيه ها سياسى عمل شده است
 حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى
در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه اكبر تركان 
مشاور عالى رئيس جمهور اعالم كرده است 
كه ميلياردر نفتى، گردن كشى مى كند و 
بدهى خود را پرداخت نمى كند و همچنين 
بودن  علنى  مجلس  نمايندگان  برخى 
اند،   دادگاه ميلياردر نفتى را خواستار شده 
فرد  يك  به  ندارد  حق  كس  هيچ  گفت: 
كند،  توهين  باشد  متهم هم  كه  چند  هر 
از زبان  متاسفانه بعضى مطالب كه بعضاَ 
متهم  اين  به  نسبت  مسئولين  برخى 
اگر  و  نيست  اصَال صحيح  مى شود  گفته 
اين متهم شاكى شود اين توهين ها قابل 

پيگيرى است.
خصوص  در  قضائيه  قوه  سخنگوى 
مهمترين راهكارهاى قضايى در خصوص 
برخورد با مفساد اقتصادى، زمين خوارى و 
استفاده كنندگان از امضاهاى طاليى گفت: 
يك سوى فسادى كه رخ مى دهد به فردى 
كه زياده خواه بوده و در منافع مشخصى 
اقدام به رشوه پردازى و فعاليت هاى خالف 
اين  ديگر  و سوى  مى شود  مربوط  قانون 
فساد نيز به مساعدت كنندگان اين افراد در 
دستگاه هاى قضايى و اجرايى باز مى گردد. 
كه  متخلفى  مسئول  اينكه  بيان  با  وى 
مى كند،  مساعدت  را  افراد  زمينه  اين  در 
يا  مسئول  كرد:  اظهار  است،  مقصرتر 

كارمندى كه مى خواهد موافقت غيرقانونى 
بند  و  زد  براساس  و  كند  اعالم  را  خود 
امتيازاتى را به افراد بدهد مقصرتر شناخته 

مى شود و بايد مجازات شود. 
سخنگوى قوه قضائيه در خصوص پرونده 
بورسيه ها گفت: در مورد پرونده بورسيه ها 

اساس  بر  كه  بود  تشكيل شده  كميته اى 
اعالم نظر اين كميته برخالف شعارهايى 
كه از ابتدا داده مى شد كه تقريبا سياسى 
بورسيه ها  از  توجهى  قابل  تعداد  و  بود 

مشكلى نداشت.
حق  اسامى  انتشار  مورد  در  افزود:  وى 
حاضر  حال  در  و  داشت  وجود  شكايت 

تعدادى شكايت مطرح شده كه به شعبه 
بازرسى ارجاع داده شدند.

سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سوالى 
سابق  دادستان  پرونده  كه  اين  بر  مبنى 
تهران به كجا رسيد، اظهار كرد: در يك 
ديگر  مورد  در  و  شد  صادر  حكم  مورد 

مورد  در  و  است  كيفرخواست صادر شده 
سوم نيز حكم صادر اما قطعى نشده است 
كه هم از جانب محكوم عليه و شكات اين 

حكم مى تواند مورد اعتراض قرار گيرد.
 حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه  اى 
در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه در برخى 
از رسانه ها مطرح مى شود كه در پرونده 

مرتضوى وقت كشى صورت مى گيرد و 
گفته مى شود با اينكه حكم صادر شده اما 
وى اعتراضى نكرده است، تصريح كرد: از 
ناحيه چه كسى وقت كشى مى شود، اگر 
محكوم عليه اعتراض نكند ظرف بيست 
روز كه از زمان ابالغ بگذرد حكم قطعى 

مى شود و حق اعتراض هم وجود ندارد.

زمان دادگاه بابك زنجانى
 به تاخير نيفتاده است

اينكه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  وى 
استمهال  تقاضاى  زنجانى  بابك  وكيل 
با  آيا  كرده  دادگاه  برگزارى  در  تأخير  و 
درخواست وى موافقت شده است يا خير؟ 
خاطر نشان كرد: امروز سوال كردم و تا 
به امروز با چنين درخواستى موافقت نشده 
است و دادگاه وى به تأخير نيفتاده است. 
اينكه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  وى 
در  شما  به  اى  نامه  مرعشى  عفت  خانم 
مورد دادگاه مهدى هاشمى نوشتند و شما 
آن را به دادستانى ارجاع داديد اين ارجاع 
از چه بابت بود؟ تصريح كرد: مطلب من 
روشن بود و همانى است كه منتشر شد 
و بنده آن را به دادستان ارجاع دادم اگر 
الزم دانستند جواب دهند و من جوابى از 

ايشان نخواستم.

جناب آقاى ناصرى
 مديرعالى محترم گروه صنعتى ناصرى

 درگذشت مادر گرامى تان را خدمت شما بزرگوار و فاميل وابسته 
تسليت مى گوييم، براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و براى 

بازماندگان صبر آرزومنديم و با ذكر فاتحه اى يادش را گرامى مى داريم.
مجتمع مسجد عاشورا ، هيئت فاطميه ، دارالشفاء فاطمه زهرا (س) 

درمانگاه ولى عصر (عج) ، دارااليتام فاطمه زهرا (س)

«هوالباقى»

خّير محترم جناب آقاى مهندس عليرضا ناصرى

 مدير عالى گروه صنعتى ناصرى
با كمال تاسف و تالم درگذشت والده محترم تان مرحومه مغفوره 
شادروان حاجيه صديقه كامرانى را خدمت جناب عالى و ساير 
 بازماندگان تسليت عرض نموده، از خداوند منان آمرزش براى 

آن مرحومه و صبر براى شما مسئلت دارد.
موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) بيرجند

خانواده هاى محترم گنجى ، با اطمينان و يونسى 
درگذشت مرحومه مغفوره كربالئيه ربابه رضائى اناران 

 را تسليت عرض نموده، براى آن مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان 
صبر جزيل خواستاريم.

دارااليتام حضرت ابوالفضل(ع) _ موسسه فرهنگى مذهبى حضرت ابوالفضل(ع)
موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 

عيد سعيد قربان مبارك
دارااليتام فاطميه در روز عيد قربان از ساعت

 6 صبح آماده پذيرش نذورات قربانى مى باشد.
ضمنا گوسفند قربانى در محل موجود خواهد بود
آدرس: خيابان شهيد مطهرى – مطهرى 8

تلفن: 32227322-32227878
هيئت فاطميه – دارالشفاء فاطمه زهرا (س) – درمانگاه ولى عصر (عج)- دارااليتام فاطميه

نمايشگاه رزمى- فرهنگى

ما تـا آخـر ايستـاده ايم 
از 31 شهريور ماه به مدت يك هفته
همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا

مكان : بلوار صنعت و معدن - پارك جنگلى
ضمنا مراسم افتتاحيه 31 شهريور ماه ساعت 17  مى باشد

روابط عمومى و تبليغات سپاه انصار الرضا عليه السالم










