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تحليل يو اس اى تودى از انتخابات : 
احمدى نژاد ممكن است مجدداً

به صحنه سياست بازگردد
صفحه 8

كمبود ناوگان علت لغو 
پروازهاى فرودگاه بيرجند 

صفحه 7

شرط صدور حكم رتبه بندى معلمان

وزير آموزش و پرورش گفت: هر زمان از سال سابقه 
فرهنگيان بيش از 6 سال شود، حكم رتبه بندى آنان 
نيز صادر مى شود. به گزارش مهر، فانى همچنين 
درباره كارت هاى اعتبارى خريد كاالى فرهنگيان 
وزارت  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون  كرد:  بيان 

آموزش و پرورش پيگير اين موضوع مى باشند.

 تغيير زمان ارائه اظهارنامه مالياتى مشاغل
قائم مقام سازمان امور مالياتى كشور از تغيير مهلت 
اشخاص  مشاغل  مالياتى صاحبان  اظهارنامه  ارائه 
حقيقى از پايان تيرماه به 31 خردادماه خبر داد. به 
گزارش فارس، محمد قاسم پناهى گفت: اين تغيير 
به موديان  ارتقاى كيفيت خدمت رسانى  منظور  به 

مالياتى صورت گرفت.

زمان آغاز ثبت نام كارشناسى ارشد 95

ثبت نام  به  اشاره  با  سنجش  سازمان  عالى   مشاور 
دوره هاى كارشناسى ارشد سال 95 دانشگاه ها گفت:  
اين آزمون در تاريخ 16 و 17 ارديبهشت سال 95 
برگزار مى شود. به گزارش الف، توكلى اظهار كرد: 
ثبت نام از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى 
www.sanjesh.org از روز دوشنبه 16 آذر 94 

آغاز و روز يكشنبه 22 آذر پايان مى پذيرد.

اجراى ماليات بر خانه هاى خالى از سال 95 

فارس: پناهى قائم مقام سازمان امور مالياتى با اشاره 
به اينكه قانون ماليات بر خانه هاى مسكونى خالى 
از ابتداى سال 95 اجرايى مى شود، معتقد است: سال 
اول اين فرصت داده شده كه مالكين واحدهاى خود 
را اجاره دهند كه اگر اين كار را انجام ندهند از سال 

دوم مشمول جرايم خواهند شد.

صفحه 3
خودروسازان اعالم كردند؛

تحويل خودروهاى وام 
25 ميليون تومانى آغاز شد

از  مشتريان  مالى  اوراق  از  سرى  اولين  تاييد  با 
فاكتور  و صدور  تخصيص  عامل،  بانك هاى  سوى 
ميليون   25 تسهيالت  طرح  در  كه  مشتريانى 
گزارش  به  شد.  آغاز  بودند،  كرده  ثبت نام  تومانى 
گروه  فروش  و  بازاريابى  معاون  خان كرمى  مهر،  
صنعتى ايران خودرو گفت: اگرچه در  اجرايي شدن 
بين  لزوم هماهنگي  و  به گستردگي  با توجه  طرح 
بخش هاي مختلف كاستي هايي قابل پيش بيني 
تالش  و  درگير  واحدهاي  همه  تالش  با  ولي  بود 
. شد  آغاز  خودروها  تحويل  پروسه  روزي   شبانه 
وى تصريح كرد: همانگونه كه پيشتر نيز اعالم شد 
خودروهاى متقاضيان در موعد مقرر تحويل خواهد 
شد و براى تسريع در تحويل، تعدادى از محصوالت 
نيز ارسال  از قبل به نمايندگى هاى سراسر كشور 
اوراق  و  اسناد  تاييد  كشور  بانكي  نظام  است.  شده 
مالي ارائه شده را به مرور آغاز كرده و فرآيند تحويل 

خودروها به همين رويه ادامه پيدا خواهد كرد.

خطرى براى ديپلماسى استان
هشدار نماينده وزارت خارجه در استان در خصوص احتمال تعطيلى اين نمايندگى ؛

ابراهيمى : دستگاه هاى ذيربط خراسان جنوبى براى جذب سرمايه گذار نبايد ناز كنند

 تمامي پيش بيني هاي الزم براي ورود
 به فصل سرما انديشيده شده است

صفحه 7

استاندار در بازديد از ايستگاه هواشناسي بيرجند عنوان كرد :

جناب آقاى دكتر عزيزى
مدير كل محترم بهزيستى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را تبريك و تهنيت عرض نموده 
 اميدوارم نتيجه خدمت در اين سمت حساس مقدس 

حصول رضاى الهى و پيشبرد اهداف عاليه سازمان بهزيستى باشد.

عليرضا ناصرى- مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دهباشى
مدير محترم امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى

ضمن عرض تبريك، اميدوارم نتيجه سال ها تجربه ارزشمند و پرثمر جناب عالى 
هدايت آن بانك خوشنام و موفق به خدمتگزارى و جلب اعتماد بيشتر مشتريان

 و پيشبرد اشتغال و توليد در اين بخش از ميهن عزيز اسالمى باشد.

عليرضا ناصرى-  مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 فرماندار شهرستان بيرجند
صميمانه تبريك عرض نموده، اميدواريم در پناه حق موفق و سرافراز باشيد.

خانواده هاى: حاجيان و بهجت

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت 

مرحومه حاجيه صغرى بخت آزاد
«والده  محترمه   تيمسار محمد حسين پيروزنيا»

را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز سفر كرده امروز يكشنبه 94/9/8 ساعت 3 الى 4 
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى گردد. ضمناً جلسه  سوم آن مرحومه سه شنبه94/9/10 از ساعت 

2/30 الى 3/30 بعدازظهر در محل حسينيه  مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود.

خانواده هاى: پيروزنيا ، سرحدى ، نقره اى ، قانونى و ساير بستگان 

جناب آقاى مهندس مهدى تقريبى
بازرس محترم سازمان نظام مهندسى معدن

مصيبت درگذشت پدر گرامى تان را تسليت عرض نموده
 بقاى عمر با عزت براى شما، رحمت واسعه براى آن مرحوم از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و پرسنل نظام مهندسى معدن خراسان جنوبى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزيزمان شادروان 

حاج على اكبر ندا
را به اطالع اقوام، آشنايان و عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين 
و بدرقه آن فقيد سعيد امروز يكشنبه 94/9/8 ساعت 2/30 بعدازظهر

 از محل مصلى (هيئت ابوالفضلى) برگزار مى شود.

خانواده هاى ندا و ساير بستگان

با نهايت تاثر و تاسف درگذشت بزرگ خاندان شادروان

 غالمرضا ترشيزى
 را به اطالع تمامى بستگان و آشنايان مى رساند: مراسم تشييع

  و خاكسپارى امروز يكشنبه 94/9/8 ساعت 14 الى 15 
 از محل بهشت متقين برگزار مى شود. ضمنا مراسم ترحيم

 آن مرحوم سه شنبه 94/9/10 از ساعت 14 الى 15 در محل 
هيئت ابوالفضلى (مصلى)  منعقد مى شود، حضور شما عزيزان 

موجب  شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده ترشيزى و فاميل وابسته

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

 انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از درايت و توانمندى شما مى باشد
 صميمانه تبريك عرض نموده، اميد است در پناه حضرت حق كامياب و سربلند باشيد.

    روابط عمومى موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

جناب آقاى حاج على اكبر فالحى
مديرعامل محترم صنايع كاشى فرزاد و رئيس كانون كارآفرينان استان

انتخاب شايسته آن مجموعه را به عنوان صادركننده برتر براى چهارمين سال متوالى 
صميمانه تبريك عرض مى نمايم.

بيمه كارآفرين مديريت خراسان جنوبى (زرگرى)

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13
با ضمانت و 

تعميرات تخصصى

بخـارى ژاپنى

داماد عزيزمان

جناب آقاى مهندس على ناصرى
با كمال مسرت ، انتصاب جناب عالى را به سمت

 فرماندار شهرستان بيرجند 
تبريك و تهنيت عرض نموده، توفيق روزافزون و سربلندى شما 

را از خداوند منان خواستاريم.
مشهد مقدس: غالمحسين حاجيانى و خانواده

هوالباقى

هوالباقى

جناب سرهنگ مجيد شجاع
فرمانده محترم انتظامى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت و شايستگى هاى برجسته آن برادر گرامى 
در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى است، تبريك عرض نموده، سربلندى و توفيقات 

شما را در خدمتگزارى به اسالم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران از خداوند متعال تمنا داريم.

مديريت و كاركنان فروشگاه هاى اتكا استان

جناب سرهنگ غالمرضا سيدآبادى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 معاون آماد و پشتيبانى فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى
 تبريك و تهنيت عرض نموده، از درگاه ايزد منان عزت، سربلندى و توفيق خدمتگزارى 

به اسالم و نظام مقدس جمهورى اسالمى را مسئلت داريم. در پناه حضرت حق باشيد ان شاءا...

مديريت و كاركنان فروشگاه هاى اتكا استان

جناب آقاى  مهندس حسين موهبتى
 مشاور محترم استاندار

انتصاب جناب عالى را به سمت مدير كل امور اقتصادى و بين الملل استاندارى تبريك عرض نموده 
رجاء واثق داريم با مديريت و تجارب ارزنده شما شاهد شكوفايى بيشتر اقتصاد و رونق بازار باشيم.

اتاق اصناف مركز استان
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رئيس سازمان خصوصي سازي در واکنش به برخي اخبار مبني بر وجود مافياي ٢٥٠ نفره در هيئت مديره شرکت هاي واگذاري سهام عدالت گفت: ما تأييد 
نمي کنيم که مافيايي وجود دارد و تخلفي سر زده است.به گزارش تسنيم، پوري حسيني همچنين افزود: از ارديبهشت سال آينده با بيش از ٤٠ ميليون نفر از 
مشموالن از طريق اينترنت تماس گرفته مي شود تا اطالعات آنها بازبيني، تکميل يا تصحيح شود و در واقع پرداخت آورده نقدي به اول سال ٩٦ موکول مي شود.

واكنش خصوصى سازى به مافياى سهام عدالت 

امروز ٨ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٧ صفر ١٤٣٧ و ٢٩  نوامبر ٢٠١٥

شهادت «سيد عبدالحسين واحدي» مرد شماره 
دو فداييان اسالم توسط رژيم پهلوي (١٣٣٥ش). 
اولتيماتوم چهل و هشت ساعته دولت روس به 

ايران (١٢٩٠ش).
و  ايالتي  انجمن هاي  نامه  تصويب  لغو 

واليتي در هيئت وزيران (١٣٤١ ش)
در اين روز هيئت وزيران در يك نشست طوالني، 
تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي مورخ 
در  دولت  اقدام  اين  كرد.  لغو  را  مهر ١٣٤١   ١٦
و  روحانيت  جامعه  طرف  از  كه  بود  فشاري  اثر 
و  شد  وارد  خميني(ره)  امام  حضرت  پي گيري 
سر  ناچار  علما،  فشار  و  حمله  مقابل  در  دولت 
را  نتيجه  اين  دولت  هرچند  آورد.  فرود  تسليم 
اعالن  خواهان  امام  حضرت  ولي  كرد  اعالم 
رسمي در روزنامه ها شدند و اين امر در دهم آذر 

آن سال عملي گرديد. 
آزاد  و  القدس»  «طريق  بزرگ  عمليات  آغاز 

سازي ُبستان (١٣٦٠ ش).
آيت  ا... حضرت  معاصر  نامدار  فقيه  ارتحال 

العظمي «محمدعلي اراكي» (١٣٧٣ ش).
و  استراليا  برابر  در  ايران  فوتبال  تيم   پيروزي 
راه  يابي ايران به جام جهاني ٩٨ فرانسه پس از 

٢٠ سال (١٣٧٦ش).
شهادت شهيد دکتر مجيد شهرياري (١٣٨٩ش).
تولد «ابوالسعود» فقيه و مفسر مسلمان (٨٩٦ ق).

تولد «سلطان الُقّراء تبريزي» قاري شهير قرآن و 
دانشمند علم قرائت (١٢٥٥ ق).

سلطه  عليه  الجزاير  مسلمان  ملت  قيام  آغاز 
«عبدالقادر»  رهبري  به  فرانسه  استعماري 

(١٨٣٢م).
كشف «تنگه ماژالن» در جنوبي  ترين نقطه از 

امريكاي جنوبي توسط ماژالن (١٥٢٠م).
تصويب طرح تقسيم فلسطين به دو منطقه عربي 

و يهودي در سازمان ملل (١٩٤٧م).
بر ضد  يوگسالوي  بخش  آزادي  جبهه  تشكيل 

نيروهاي آلمان نازي (١٩٤٣م).
سوسياليستي  جمهوري  تأسيس  و  ملي  روز 

«يوگسالوي» (١٩٤٥م).
جهاني  روز  در  فلسطين  مّلت  با  همبستگي  روز 

فلسطين (١٩٤٧م).

تقويم مناسبت هاى  روز

رتبه جهانى ايران از منظر 
نرخ سود بانكى

تعيين ميزان سود بانكى در طول سال هاى پس از 
تصويب قانون عمليات بانك دارى اسالمى، همواره 
بوده  فقها  و  اقتصاددانان  ميان  در  بزرگ  چالشى 
در  آمار  آخرين  اساس  بر  پول نيوز،  است.به گزارش 
دسترس، ايران در ميان كشورهاى جهان، و يا حداقل 
انسجام  داراى  كه  جهان  كشورهاى  از  بخشى  آن 
در سيستم بانكى خود هستند، با متوسط 18 درصد 
پرداخت سود در هر سال به سپرده ها، رتبه دوم را 
در اختيار دارد. در اين ليست، بانك هاى اوكراين با 
خواب  سال  هر  ازاى  به  سود،  درصد   19 پرداخت 

سپرده، به مشتريان خود جايگاه نخست را دارند. 

امكان تداوم بيمه به صورت اختيارى 
براى افراد زير 50 سال وجود دارد

مديركل فنى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى 
گفت:در قانون تأمين اجتماعى براى پوشش بيمه اى 
كسانى كه مدتى به واسطه اشتغال تحت پوشش بيمه 
بوده اند و بعداً از پوشش خارج شده اند، تدابيرى در نظر 
گرفته شده است. به گزارش مهر، سيروس نصيرى 
تحت  قبًال  كه  افرادى  اساس  اين  بر  كرد:  اظهار 
حال  در  و  بوده اند  اجتماعى  تأمين  سازمان  پوشش 
حاضر از شمول بيمه اجبارى تأمين اجتماعى خارج 
شده اند، مى توانند بيمه خود را به صورت اختيارى ادامه 
دهند. وى افزود: شرايط ادامه بيمه به صورت اختيارى 
دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بيمه و 

حداكثر 50 سال سن براى مردان و زنان است.

  رشته هايى كه جوانان را 
جذب بازار كار مى كند 

مديركل آموزش فنى و حرفه اى كشور از رشته هاى 
اشتغال  الزمه  گفت:  و  داد  خبر  كار  بازار  داراى 
است.  آموزى  مهارت  با  جوانان  آشنايى  پايدار، 
رشته هاى  از  ايسنا،  با  گفتگو  در  خانپور  حميدرضا 
قيمتى،  سنگ هاى  تراش  سفالگرى،  قاليبافى، 
پرورش  زينتى،  ماهيان  پرورش  جواهرسازى، 
معرق،  و  منبت  چرم،  صنايع  زنبورعسل،  و   قارچ 
فناورى  و  ميوه  طراحى  آشپزى،  و  پزى  شيرينى 
بازار محور  آموزشى  به عنوان رشته هاى  اطالعات 
نام برد كه جوانان در صورت مشغول شدن در اين 

رشته ها به سرعت جذب بازار كار مى شوند.
 

براى حل مشكل كودكان بازمانده 
از تحصيل سياست مدون نداريم

تعاون،  وزارت  اجتماعى  آسيب هاى  امور  مديركل 
گفت: يكى از آسيب هاى جدى در مسائل اجتماعى 
نبود يك  از تحصيل  بازمانده  به خصوص كودكان 
روزبه  مهر،  گزارش  به  است.  مدون  ملى  سياست 
تا  شناسايى  از  سياستى  رويكرد  در  گفت:  كردونى 
تدوين راهكارها، تصويب، اجرا و ارزيابى يك مسئله 
مشاركت كنندگانى معين مى شوند تا گوشه اى از كار 

را به دست گيرند.

پيگيرى معافيت فرهنگيان از پرداخت فرانشيز

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش گفت: براى بيمه 
تكميلى فرهنگيان با مراكز خاص قرارداد بسته ايم 
و مى خواهيم بخشى از فرانشيز را از بيمه فرهنگيان 
پرداخت كنيم تا آنان معاف شوند. به گزارش مهر، 
بطحايى، درباره بيمه تكميلى فرهنگيان بيان كرد: 
مشكالت بيمه تكميلى كمتر شده و روش هايى را 
به موازات بيمه پيش مى بريم. با مراكز خاص قرارداد بستيم و حتى مى 
خواهيم بخشى از فرانشيز را از بيمه فرهنگيان پرداخت كنيم تا آنان از 
پرداخت فرانشيز معاف شوند. وى درباره سرانه مدارس گفت: پيش بينى ما 
اين است كه تا در برنامه ششم توسعه در بحث سرانه مدارس به مرحله اى 

برسيم كه مديران نگران تأمين هزينه هاى ضرورى مدرسه نباشند.

خدمات پرستارى در 3 سطح رده بندى مى شود

قائم مقام وزير بهداشت گفت: تقسيم بندى خدمات پرستارى به سه رده، 
يك نوع رده بندى معمول در اكثر بيمارستان هاى 
موفق دنياست، به اين ترتيب كه يكسرى از پرستاران 
خدمات پيچيده و تخصصى ارائه مى كنند، يكسرى 
خدمات پرستارى عمومى (ليسانسه هاى پرستارى) 
را انجام مى دهند و يكسرى افراد هم هستند كه با 
آموزش هاى يكساله خدمات سطح پايين تر را عرضه مى كنند. حريرچى 
در گفتگو با ايرنا، تاكيد كرد: طرح تربيت بهيار (يا كمك پرستار) يكساله 
طرح جديدى است كه وزارت بهداشت از چند ماه پيش اجراى آن را شروع 
كرده است. مطابق اين طرح حدود 10 هزار بهيار(يا كمك پرستار) يكساله 

در كشور تربيت و در بيمارستان هاى دولتى بكارگيرى مى شوند.

هرگونه افزايش خودسرانه تعرفه خدمات 
تشخيصى و درمانى ممنوع است

سازمان  سخنگوى  و  رياست  حوزه  مديركل 
توليدكنندگان  و  كنندگان  مصرف  حمايت 
گفت: هرگونه افزايش قيمت خودسرانه خدمات 
تشخيصى و درمانى از سوى بخش خصوصى ، 
دولتى و غير دولتى ممنوع و در صورت مشاهده با 
متخلفان برخورد قانونى صورت خواهد گرفت. به گزارش فارس، غالمرضا 
كاوه بر ضرورت نظارت دقيق و رصد قيمت انواع خدمات و كاالهاى مورد 
نياز مردم تاكيد كرد و افزود: هرگونه افزايش قيمت خدمات تشخيصى و 
درمانى در بخش دولتى ، خصوصى و غيردولتى ، مغاير با فرآيند تعريف 

شده از سوى ستاد هدفمندسازى يارانه ها قابليت اجرا ندارد.

به  پاسخ  در  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس 
پرسشى درباره زمان پرداخت مطالبات فرهنگيان اظهار 
همچنين  و  فرهنگيان  بازنشستگان،  مطالبات  كرد: 
پرداخت حقوق بازنشستگان و حتى ارتقاى دريافتى هاى 
شاغالن از طريق اجراى رتبه بندى در دست اجراست و 
در بودجه 1395 نيز در چند رديف گنجانده شده است. به 
گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت ادامه داد: بيش از يك 
ميليون و 200 هزار بازنشسته داريم كه زير يك ميليون 
تومان در ماه حقوق مى گيرند. اين هم يك اولويت براى 
ماست. اميدواريم بعد از رونمايى از بودجه 1395، عليرغم 
تنگناهايى كه وجود دارد خبرهاى خوشى براى اين اقشار 
و همچنين توسعه عدالت آموزشى بشنويد. وى با بيان 
توجه  مورد   1395 بودجه  در  پرورش  و  آموزش  اينكه 

قرار گرفته است، گفت: از سال 1392 تاكنون اعتبارات 
آموزش و پرورش بيشترين رشد را داشته و دو برابر شده 
ميان  بايد  بودجه  اين  نيست.  كافى  هنوز  هرچند  است 
استان هاى مختلف كه استعداد بيشترى براى پذيرش اين 
اعتبارات دارند، توزيع شود. براى نخستين بار در بودجه 
1395 رديف ويژه اى براى توسعه عدالت آموزشى در نظر 
گرفته شده است.وى با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه 
قرار شده بود دو درصد از سرجمع اعتبارات براى توازن 
بخشى بودجه ها در استان ها هزينه شود، گفت: اين ميزان 

به سه درصد افزايش يافته است.
چگونگى  درباره  ديگرى  پرسش  به  پاسخ  در  نوبخت 
كمك سازمان هاى مردم نهاد به ارتقاى عدالت آموزشى 
گفت: بدون ترديد انداختن همه بار اين امر به دوش دولت 

غير واقع بينانه است. دولت بخشى از امكانات را در اختيار 
دارد و بخشى نيز در اختيار مردم است. بنابراين با يك 
هماهنگى و تشريك مساعى با دولت مى توان نسبت به 

ارتقاى شاخص هاى عدالت آموزشى كمك كرد.
منابع  با وجود محدوديت  بتوانيم  اگر  داد:  ادامه  نوبخت 
خوبى  گامهاى  كنيم  استفاده  دولتى  بخش  امكانات  از 
ترتيب  اين  به  آموزشى  خدمات  خريد  البته  برداشته ايم 
بخوانند  رايگان درس  آموزان همچنان  است كه دانش 
به مدارس  را  پولها  اين  نباشد صرفا  ولى دولت موظف 
دولتى بدهد بلكه بايد سرانه را در اختيار مدارس غيردولتى 
قرار دهد تا دانش آموزان بتوانند در مدارس غير دولتى 
رايگان درس بخوانند. بايد رقابتى وجود داشته باشد و اين 

نوع مناسبى از تشريك مساعى است.

خبر خوش نوبخت براى بازنشستگان و فرهنگيان 

يك مقام آگاه با تشريح چالش جديد اعطاى 
در  گفت:  كاال،  خريد  اعتبارى  كارت هاى 
ميليارد  هزار  مركزى  بانك  بود  قرار  ابتدا 
تومان بابت اجراى اين طرح اختصاص دهد 
بار اين مسئله  اما حال بانك مركزى زير 
نمى رود و اين كار را به گردن بانك هاى 
عامل مى اندازد.به گزارش فارس، يك مقام 

آگاه با اشاره به تأخير ايجاد شده در اجراى 
طرح فروش اقساطى كاالهاى توليد داخل 
اظهار  دولت،  بازنشستگان  و  كارمندان  به 
تومان  ميليارد  بود هزار  قرار  ابتدا  در  كرد: 
براى اجراى اين طرح از منابع بانك مركزى 
تأمين اعتبار شود، اما در حال حاضر بانك 
مركزى اين مسئله را قبول ندارد و تأمين 

اعتبار اين طرح را به گردن بانك ها انداخته 
است. وى ادامه داد: در اين شرايط بانك ها 
نيز زير بار پرداخت تسهيالت با سود 16 يا 
عنوان مى كنند كه  و  نمى روند  17 درصد 
اگر توليدكنندگان سود 9 درصدى را به آنها 
نيز سود 16  مشتريان  از  و  كنند  پرداخت 
درصدى دريافت شود، حاضر به تخصيص 

اعتبار بابت اجراى اين طرح خواهند بود.وى 
تصريح كرد: به اين ترتيب نرخ موثر سود 
سوى  از  شده  پرداخت  نقدى  درصدى   9
توليدكنندگان به بانك ها حدود 12 درصد 
خواهد بود كه با احتساب سود 16 درصدى 
از مشتريان، نرخ موثر تسهيالت  دريافتى 

بانكى حدود 28 درصد محاسبه مى شود. 

چالش تازه كارت اعتبارى خريد كاال 
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***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند

  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 8،10،12،15 آذر ماه ساعت 16/30 الى 18

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

 آگهى تغييرات شركت متين كار بيرجند "سهامى خاص" به شماره ثبت 4456 و شناسه ملى
10360059114 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقاى منصور مصطفايى به شماره ملى 0651872502 و آقاى مرتضى خسروى به شماره ملى 3622112441 و آقاى
.محمد يعقوب خسروى به شماره ملى 5239539618 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند

 2- آقاى عبدالقادر اسمعيل پور به شماره ملى 5239546444 به عنوان بازرس اصلى و آقاى رضا يوسفى به شماره ملى 0651957427
 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى
 شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ، انتخاب مديران انتخاب شده توسط

متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

 آگهى تغييرات شركت همكاران سيستم خراسان جنوبى "سهامى خاص" به شماره ثبت 3434 و شناسه
 ملى 10360048478 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 94/2/19 تصميمات ذيل

اتخاذ شد

 1- ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى سال مالى منتهى به 93/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 2- شركت همكاران سيستم
 (سهامى عام) به شماره ثبت 76396 و شناسه ملى 10101212701 با نمايندگى آقاى محمد حسن فرج الهى ممقانى به شماره ملى
 0073986161 و شركت اطالعات مديريت همكاران سيستم (سهامى خاص) به شماره ثبت 159108 و شناسه ملى 10102017994 با
 نمايندگى آقاى هادى پگاه نيا به شماره ملى 0071637281 و شركت همكاران سيستم طرح هاى عمومى (سهامى خاص) به شماره ثبت
 132563 و شناسه ملى 10101758405 با نمايندگى آقاى جعفر رسولى به شماره ملى 2929716444 به عنوان اعضاى اصلى هيئت
 مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 3- موسسه آبتين روش آريا ثبت شده به شماره 28787 و شناسه ملى 10320729344 به
 عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى بيات رايان ثبت شده به شماره 1910 و شناسه ملى 10100168482 به عنوان بازرس على البدل
 براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 4- روزنامه كثيراالنتشار خراسان جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند
 تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى، انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در

سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 آگهى تغييرات شركت متين كار بيرجند "سهامى خاص" به شماره ثبت 4456 و شناسه ملى
10360059114   به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- آقاى منصور مصطفايى به شماره ملى 0651872502 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى مرتضى خسروى به شماره
 ملى 3622112441 به سمت نايب رئيس هيئت مديره  و مديرعامل و آقاى محمد يعقوب خسروى به شماره ملى 5239539618
 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره
 و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى مرتضى خسروى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود. 3- شعبه اى از شركت به آدرس
 شهرستان اسديه ، خيابان امام حسين (ع) ، جنب آرايشگاه نور با كدپستى 9744145641 افتتاح گرديد و آقاى محمد يعقوب خسروى
 به شماره ملى 5239539618 به عنوان مدير شعبه انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تاسيس
 شعبه داخلى (در صورتى كه اساسنامه به هيئت مديره تفويض كرده باشد)، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

 آگهى تغييرات شركت همكاران سيستم خراسان جنوبى "سهامى خاص" به شماره ثبت 3434 و شناسه
ملى 10360048478 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/4/1 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- شركت همكاران سيستم (سهامى عام) به شماره ثبت 76396 و شناسه ملى 10101212701 با نمايندگى آقاى محمد
 حسن فرج الهى ممقانى به شماره ملى 0073986161 به سمت رئيس هيئت مديره و شركت اطالعات مديريت همكاران سيستم (سهامى
 خاص) به شماره ثبت 159108 و شناسه ملى 10102017994 با نمايندگى آقاى هادى پگاه نيا به شماره ملى 0071637281 به سمت
 نايب رئيس هيئت مديره و شركت همكاران سيستم مديريت طرح هاى عمومى (سهامى خاص) به شماره ثبت 132563 و شناسه ملى
 10101758405 با نمايندگى آقاى جعفر رسولى به شماره ملى 2929716444 به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال
 انتخاب گرديدند.2-  آقاى رسول كحقى به شماره ملى 0063206900 (خارج از اعضا و سهامداران) به سمت مديرعامل شركت براى مدت
 دو سال انتخاب گرديد. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالى شركت از قبيل: چك، سفته، برات، قراردادها، عقود اسالمى و غيره
 با امضاى مشترك مديرعامل و يك نفر از اعضاى اصلى هيئت مديره همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاى دو نفر از اعضاى
 اصلى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. ساير مكاتبات عادى و ادارى با امضاى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر
 مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى دعوت به افراز
 احتراما چون آقاى قاسم دشتى و غيره احدى از مالكين مشاعى ششدانگ پالك 405 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند
 تقاضاى افراز حصه مشاعى خودش را از پالك مذكور نموده و چنين اعالم داشته نشانى دقيقى از ساير مالكين مشاعى

 پالك مذكور در دسترس نيست لذا اين آگهى كه در اجراى ماده 17 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمى الزم االجرا منتشر مى گردد و
 به كليه مالكين يا ورثه احتمالى اخطار مى گردد عمليات افراز در تاريخ 94/9/14 در محل ملك انجام خواهد شد. لذا در تاريخ مذكور

در محل وقوع ملك حاضر باشند عدم حضور ساير مالكين مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 

 آگهى تغييرات شركت متين كار بيرجند" سهامى خاص" به شماره ثبت 4456 و شناسه ملى
10360059114   به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 موارد ذيل به موضوع شركت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: گازكشى خانگى اعم از گازكشى و لوله كشى گاز ، آب
 و فاضالب، ادارى و اماكن عمومى و غيره و تاسيسات گازى ، آبى ، برقى و مواد نفتى. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور
 پروانه فعاليت نمى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت) انتخاب شده توسط متقاضى در

سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

اطالعيه انجمن شعر آيينى
 به اطالع شعراى ارجمند استان مى رساند: با توجه به اتمام دوره هيئت مديره انجمن شعر
 آيينى، شعرايى كه تمايل به عضويت در هيئت مديره يا بازرسى دارند براى تكميل فرم
 مربوطه تا تاريخ 94/9/15 به دبيرخانه جشنواره ها و همايش هاى اداره كل فرهنگ و ارشاد

اسالمى خراسان جنوبى مراجعه نمايند
هيئت مديره انجمن شعر آيينى استان

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم آوا جان. به گوش مسئوالن برسان اگر گوش 
آسفالت چرا  را  مهرشهر  غفارى  ابوذر  دارند   شنوا 
نمى كنند سه ميليون و هفتصد پول گرفتند ولى 

هيچ كارى نكردند! لطفًا پيگيرى كنيد.
915…039

باسالم. در شهرى كه مردمانش همه كاسب آن 
شان  سرمايه  همه  هم  مالكان  و  مستأجر  هم 
خارج از استان خرج مى كنند دريغ از كشاورزى 
اقتصاد  رونق  انتظار  شود  مى  چطور  مطلوب 
اى  شيشه  هاى  اطاق  داخل  هم  مسئوالن  داشت؟ 
خوب نگاهى به چهره شهر كنيد پر شده از اداره ها و 
بانك هاى شيك دريغ از يك كارخانه شيك! مسئوالن 

فقط فكر گرم و سرد خودشان هستند.
915…948

شهردار محترم سالم چرا براى ايجاد فضاى سبز 
 در سايت كوير تاير و بلوار ميالد كارى نمى كنيد

مكان هاى ايجاد شده مملو از بوته زار و هيزم شده 
است لطفًا رسيدگى كنيد.

915…236
سالم آوا. شما از نمايندگان مردم در شوراى اسالمى 
شهر بيرجند بپرسيد كه مگر جاى قبلى چه مشكلى 
داشت، كه جاى جديد را با كلى خرج از بيت المال 
دارند آماده مى كنند، نكنه باال رفتن از چند پله اون 
اى  جلسه  اگر  هم  اون  و  بار  يك  اى  هفته  در  هم 
تشكيل بشود، باعث اين همه خرج شده و اگر غير از 
اين است در همين صفحه جواب امثال من را بدهند 

كه اذهان عمومى روشن شود. ممنون   
915…863

سالم. متأسفانه ارتش قسمتى از پادگان را كه خالى 
كرده دارد درخت ها را خشك مى كند چرا شهردارى 
اقدامى نمى كند؟ نكند باز هم مانند باغ زرشكى معامله 
فرمايشات  به  چرا  است؟  شده  دولتى  ادارات  با 

مقام معظم رهبرى توجهى نمى شود؟
915…940

جوابيه هاى معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
كردن  «پارك  درباره   94/8/27 مورخ  شما  پيام 
تابلوهاى  زير  كه  امام  ميدان  حاشيه  هاى  تاكسى 
استحضار  به  كنند»  مى  پارك  ممنوع   توقف 
مى رساند: راهنمايى و رانندگى در اين موارد اقدام و 
نمايد. ضمنًا  قانونى مى  برخورد  احتمالى  با تخلفات 
دوربين هاى كنترلى سطح شهر نيز به صورت شبانه 
شهروند  خواسته  جمله  از  رانندگى  تخلفات  روزى 
محترم (تخلفات ساكن) را ثبت و جريمه به آدرس 

مالكين خودروها ارسال مى شود.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/8/27 درباره «چرا راهنمايى و رانندگى 
پر تالش با وجود برخوردهاى خودروها در تقاطع 15 
نمى  نصب  فرماندهى  چراغ  توحيد  خيابان  و  خرداد 
كنند؟» به استحضار مى رساند: نصب تابلو- عالئم و 

چراغ فرماندهى به عهده شهردارى ها مى باشد.
3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/8/30 درباره «دليل يك طرفه بودن 
خيابان شهيد اسدزاده با اين عرض و خروجى مناسب 
به استحضار مى رساند:  ارتش چيست؟»  به خيابان 
اين خيابان بين خيابان هاى مدرس و پاسداران قرار 
و  ارتش  خيابان  در  تردد  حجم  طرفى  از  و  گرفته 
نزديكى اين خيابان (شهيد اسدزاده) به ميدان ابوذر 
و ايستگاه مركزى اتوبوس هاى شركت اتوبوسرانى- 
تداخل اين ترددها باعث كندى عبور و مرور مى شود 
عابرين  امنيت  و  حوادث  از  جلوگيرى  جهت  به  لذا 

پياده اين خيابان يكطرفه مى باشد.

بيش از 700 تن كاالى استاندارد از خراسان جنوبى صادر شد

يكشنبه * 8 آذر 1394 * شماره 3381
3 تسنيم- مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى خراسان جنوبى از صادرات 732 هزار و 781 كيلوگرم كاال طى گواهينامه 

انطباق صادراتى در 8 ماه 94 به كشور افغانستان خبر داد. مروى مقدم اظهار كرد:  صادرات اين ميزان كاالى استاندارد 
بالغ بر 29 ميليارد و 697 ميليون و 611 هزار و 863 ريال بوده و قسمت اعظم اين اقالم صادراتى را نخ خامه فرش 

دستبافت، خرماى زاهدى، ورق فوالدى گرم نورديده، خرماى رطب و كشمش سبز قلمى شامل مى شود.

شرق  در  مرزى  استان  جنوبى  خراسان  ماليى-   *
فرهنگى  پيشينه  و  متعدد  هاى  دانشگاه  وجود  با  ايران 
انسانى  نيروهاى  پرورش  آنها  مهمترين  از  كه  ارزشمند 
مدير و متخصص است و با برخوردارى از گنجينه هاى 
گرانبهاى معدنى و جاذبه هاى گردشگرى و تاريخى كم 
نظير داراى فرصت هاى طاليى براى توسعه همه جانبه 
براى جذب  زيرساخت هاى الزم  اين همه  با  اما  است 
سرمايه گذاران را ندارد. عالوه بر آن در نبود هماهنگى 
رونق  و  توسعه  براى  اى  زمينه  اجرايى  هاى  دستگاه 

اقتصادى استان در اين زمينه ها وجود نخواهد داشت. 

دستگاه هاى ذيربط استان 
براى جذب سرمايه گذار نبايد ناز كنند

آوا  با  گفتگو  در  استان  خارجه  وزارت  نمايندگى  رئيس 
درباره اين ظرفيت هاى مغفول گفت: بايد 10پروژه برتر 
استان تعريف و ارزيابى مالى براى آن انجام شود تا در 
سطح ملى و بين المللى مطرح شود چون اگر نتوانيم خود 
را با جامعه بين الملل همگام كنيم استان هيچ پيشرفتى 
نخواهد داشت. به گفته غالمحسين ابراهيمى، نمايندگى 
خراسان  در  است  سال  يك  حدود  خارجه  امور  وزارت 
جنوبى در 4 موضوع فرهنگى - دانشگاهى، گردشگرى، 
كنسولى و اقتصادى مشغول به فعاليت است. وى اظهار 
ارشد  به مديران  تا  نمايندگى تالش مى كند  اين  كرد: 
در  المللى  بين  نگرش  روش  و  راه  يافتن  براى  استانى 
عرصه اقتصادى كمك كند. ابراهيمى افزود: اگر خراسان 
جنوبى ادعا مى كند كه ظرفيت اقتصادى، گردشگرى و 
 جذب سرمايه خارجى را دارد بايد بتوانيم اين ظرفيت ها

هاى  ظرفيت  معرفى  و  كنيم  معرفى  درستى  به  را 
كرد:  تصريح  وى  باشد.  المللى  بين  ابزار  با  بايد  استان 
اقتصادى، گردشگرى، فرهنگى و  معرفى ظرفيت هاى 
با  المللى  بين  و  ملى  سطح  در  بايد  استان  دانشگاهى 

روش خاص خود انجام شود.
رئيس نمايندگى وزارت امور خارجه ادامه داد: كار معرفى 
 بين المللى بايد از طريق چاپ بروشور و وب سايت هاى

فعال به زبان هاى عربى و انگليسى انجام شود. ابراهيمى 
تأكيد كرد: بايد10پروژه برتر استان تعريف و ارزيابى مالى آن 
انجام شود تا در سطح ملى و بين المللى مطرح شود چون 
اگر نتوانيم خود را با جامعه بين المللى همگام كنيم استان 
هيچ پيشرفتى نخواهد كرد. وى خاطرنشان كرد: با اين برنامه 
نمايندگى وزارت امور خارجه مى تواند با كمك سفيرهايى 
كه در خارج از كشور دارد ظرفيت استان را در بخش جذب 
سرمايه گذارى خارجى معرفى كند. ابراهيمى با بيان اينكه 
اگر بتوانيم ظرفيت ها را درست معرفى كنيم مطمئن باشيد 
نتيجه مطلوبى در زمينه اشتغال، رونق اقتصادى در استان و 
جذب سرمايه گذار خارجى خواهيم داشت، خاطرنشان كرد: 
دستگاه هاى ذيربط در استان نبايد ناز كنند و بايد ابزار براى 

جذب سرمايه گذار داخلى و خارجى فراهم كرد. وى افزود: 
اين نمايندگى نمى تواند به تنهايى كارها را انجام دهد و كم 
لطفى بعضى از مسئوالن شهرستانى و استانى كار را براى 
ما سخت كرده است. وى با بيان اينكه يكسرى خدمات 
و كتابچه اى را مركز خدمات سرمايه گذارى تهيه كرده 
 است، ادامه داد: تالش ما در اين راستا براين اساس است كه 
هيئت هاى سرمايه گذار خارجى را به استان جذب و يا تجار 

استان را به خارج از كشور بفرستيم.

دستگاه هاى اجرايى براى 
جذب سرمايه گذار بايد شتاب كنند

كرد:  خاطرنشان  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 
جذب سرمايه گذار خارجى بايد با تالش بخش خصوصى 
بايد  راستا  همين  در  و  گيرد  انجام  بازرگانى  اتاق  مانند 

سفراى خارجى مقيم تهران را به استان دعوت كنيم.
ابراهيمى اظهار كرد: هدف از حضور سفراى خارجى در 

هاى  قابليت  و  ها  ظرفيت  بتوانيم  كه  است  اين  استان 
اقتصادى استان را از زبان اين سفرا به كشورهاى هدف 

معرفى كنيم و اين هزينه اى براى ما ندارد.
مركز  از  جنوبى  خراسان  استان  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كشور دور است، تأكيد كرد: اين استان مانند استان هاى 
كشور  مركز  به  كه  نيست  شيراز  يا  اردبيل  و  اصفهان 
نزديك باشد سرمايه گذار خود وارد استان شود در اين 

استان براى جذب سرمايه گذار بايد شتاب كرد.
خوشبختانه  افزود:  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 

از  تعدادى  استان  به  خارجى  سفراى  سفر  طريق   از 
سرمايه گذاران خارجى به استان ورود پيدا كردند و در 

حال مذاكره هستند.

دانشگاه هاى استان بايد 
در عرصه بين المللى ورود پيدا كنند

ابراهيمى با اشاره به اينكه دانشگاه ها و فرهنگ استان 
ملى  سطح  در  و  دارند  خاصى  توانايى  جنوبى  خراسان 
مطرح هستند، افزود: تالش مى كنيم تا اين دانشگاه ها 

را از سطح ملى خارج و به عرصه بين المللى برسانيم.
وى ادامه داد: تبادل استاد، دانشجو، طرح هاى تحقيقاتى 
و آموزشى با كشورهاى همسايه يكى از كارهايى است 

كه دانشگاه ها بايد آن را شروع كنند.
ها  دانشگاه  از  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 
در  ما  داد:  ادامه  و  بگيرند  را  الزم  مجوزهاى  خواست 
معرفى  و  سفراى  دعوت  در  خارجه  وزارت  نمايندگى 

ظرفيت دانشگاه ها كمك مى كنيم. 
ابراهيمى با يادآورى گفتگوى خود با سركنسول وزارت 
 خارجه افغانستان در كابل خاطرنشان كرد: همكارى هاى

دانشگاهى بيرجند با استان فراه افغانستان در حال انجام 
 است. وى با اشاره به اينكه اين همكارى ها در زمينه هاى

و  كار  معلم،  تربيت  مهندسى،  انسانى،  علوم  پزشكى، 
دانش پيگيرى مى شود، ابراز اميدوارى كرد تا پايان سال 
داشته  دانشگاهى  مداوم  همكارى  افغانستان  كشور  با 
باشيم. وى  يادآوى كرد: بعضى از كارها را بايد مسئوالن 

دانشگاهى استان انجام دهند و اين نمايندگى به عنوان 
واسطه مى تواند همكارى كند.

تالش  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  گفت:   ابراهيمى 
تا  كند  ترغيب  را  استان  هاى  دانشگاه  تا  كند   مى 
به  اين عمل  با  و  برگزار كند  المللى  بين  همايش هاى 
ارتقاى سطح علمى دانشگاه، ظرفيت هاى دانشگاهى و 

استانى كمك مى كند.

زيرساخت هاى گردشگرى 
در حد صفر هستند

 وى با اشاره به اينكه در استان خراسان جنوبى ظرفيت هاى
گردشگرى خاصى وجود دارد تأكيد كرد: زيرساخت هاى 
زيادى بايد ايجاد شود و هنوز در سطح صفر قرار داريم 
مناسب  هاى  ساخت  زير  داشتن  درباره  توانيم  نمى  و 
سال  در  كرد:  خاطرنشان  وى  كنيم.  ادعا  گردشگرى 
گذشته اين نمايندگى تورگردان هاى خارجى را از اروپاى 

شرقى به استان دعوت كرد كه در اين تور معاون رئيس 
فدراسيون رهنمايان بين المللى و آرش نورآقايى رئيس 

راهنمايان تور ايران به بيرجند سفر كردند.

رسيدگى هزار پرونده در يك سال

مجلس  در  استان  نمايندگان  زحمات  به  اشاره  با  وى 
نمايندگى  سيس  تأ  براى  استاندار  و  اسالمى  شوراى 
اينكه  عليرغم  نمايندگى  اين  افزود:  خارجه  امور  وزارت 

از سال گذشته در حوزه كنسولى فعاليت دارد تاكنون به 
هزار پرونده رسيدگى كرده است.

بخش  شد:  يادآور  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 
اين  در  كه  است  مهمى  كارهاى  از  يكى  كنسولى 
نشان  باال  پرونده  تعداد  اين  و  است  فعال  نمايندگى 
استان  در  نمايندگى  وجود  ضرورت  و  اهميت  دهنده 
حوزه  در  ها  پرونده  اين  كرد:  تصريح  ابراهيمى  است. 
هاى اجتماعى، زندانيان هم استانى كه در خارج از كشور 
هستند و پرونده هاى اجساد هم استانى كه در خارج از 

كشور بايد انتقال داده شوند وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: تأييد اسناد در وزارت امور خارجه، 
از خدمات  اى  گوشه  دانشگاهى  و  آموزشى  اسناد  تأييد 

اين نمايندگى به مردم استان است. 
رئيس نمايندگى وزارت امور خارجه وجود اين نمايندگى 
را فرصت طاليى براى استان خراسان جنوبى دانست تا 
بتواند فعاليت هاى خود را به بيرون از مرز گسترش دهد. 
ابراهيمى خاطرنشان كرد: فعاليت نمايندگى وزارت امور 
خارجه بدون هماهنگى دستگاه هاى اجرايى استان راه 

به جايى نخواهد برد.

همكارى نكردن دستگاه هاى اجرايى 
برابر است با از بين رفتن فرصت طاليى

در  موقت  به طور  نمايندگى  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
هئيت  رضايت  ايم  نتوانسته  هنوز  و  است  فعال  استان 
اجراى  هاى  دستگاه  اگر  كرد:  تاكيد  بگيرم  را  وزيران 
نداشته  هماهنگى  و  همكارى  نمايندگى  اين  با  استان 
تعطيل  دور  چندان  نه  آينده  در  نمايندگى  اين  باشند 
گفت:  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  شد.رئيس  خواهد 
 تعطيلى نمايندگى وزارت امور خارجه تبعات و زيان هايى

و  داشت  خواهد  همراه  به  ها  استانى  هم  براى  زيادى 
كار  بسيار  استان  در  نمايندگى  اين  دوباره  بازگشايى 

سخت و دشوارى خواهد بود. 
ماه هاى  در  خارجى  به سفر سفراى  اشاره  با  ابراهيمى 
گذشته به بيرجند خاطر نشان كرد: اين سفرها در ابعاد 

ملى و بين المللى بازتاب هاى خوبى داشته است. 
 وى ادامه داد: مقرر شد سفراى پاكستان و نروژ ظرفيت هاى
و  گردشگرى  بخش  در  ويژه  به  جنوبى  خراسان  استان 

اقتصادى را به كشور هايشان منتقل كنند.
رئيس نمايندگى وزارت امور خارجه تأكيد كرد: اميدوارم 
دستگاه هاى ذيربط پروژه هاى و زيرساخت هاى مناسب 
استانى را فراهم كنند و با اين عمل تا در يك دوره دو 
در  خارجى  گردشگر  و  گذار  سرمايه  جذب  شاهد  ساله 
و  ابزارها  اگر  كرد:  خاطرنشان  وى  بود.  خواهيم  استان 
زيرساخت ها را فراهم نكنيم و همه دستگاه هاى استانى 
كارها جزء  اين  نكنند  يكديگر كمك  به  و  باهم تالش 

حرف نخواهد بود و مانند آب در هاون كوبيدن است.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

ابراهيمى: دستگاه هاى ذيربط خراسان جنوبى براى جذب سرمايه گذار نبايد ناز كنند

                    
            خطرى براى ديپلماسى استان

هشدار نماينده وزارت خارجه در استان درخصوص احتمال تعطيلى اين نمايندگى؛

از محصوالت ( اى اليف) در نمايشگاه و فروشگاه رايانه ثامن ديدن فرماييد    فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد  
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ايسنا - باستان  شناسان چيني بعد از کشف جسد موميايي شده يک زن که ٣٦٠٠ سال پيش زندگي مي کرده در جريان 
تحقيق و آزمايش پي بردند که اين زن ٤٠ ساله تحت عمل جراحي مغز قرار داشته است. جسد اين زن چيني در کنار چند 
مرده موميايي شده ديگر در مقبره اي واقع در حاشيه يک رودخانه در غرب چين پيدا شده است.

اولين جراحى مغز در 3600 سال قبل  4
مشاهير استان

پزشك بيرجندى برنده جايزه 
سازمان منع سالح هاى شيميايى شد

براساس بيانيه منتشره از سوى دبيرخانه فنى سازمان 
منع سالحهاى شيميائى، كميته جايزه ساالنه سازمان 
منع سالحهاى شيميائى تصميم گرفته است دومين 
صورت  به  را   2015 سال  در  سازمان  ساالنه  جايزه 
جمهورى  از  مود  بـاللى  مهدى  دكتر  بـه  مشترك 
اسالمى ايـران و دكتـر آلستر هى از كشور انـگليس 

اعطاء كند. 

باللى  دكتر  سازمان،  فنى  دبيرخانه  اعالم  براساس 
متخصص  يك  ايران،  اسالمى  جمهورى  تبعه 
سم شناس است كه حرفه خود را به درمان قربانيان 
است.وى  داده  اختصاص  شيميائى  جنگ  عوامل 
پزشكى  هاى  جنبه  آموزش  زمينه  در  مستمر  بطور 
منع  سازمانهاى  با  و  بوده  فعال  شيميائى  سالحهاى 
كرده  همكارى  جهانى  بهداشت  و  شيميايى  سالح 
است.دكتر هى از بريتانيا نيز دانشمند برجسته اى است 
كه دانش گسترده وى در زمينه خواص سمى عوامل 
جنگ شيميائى از او يك متخصص زبردست ساخته 
است. نامزدهاى دريافت دومين جايزه ساالنه از بين 
تعداد زيادى كانديدا برگزيده شده اند .پس از دريافت 
جايزه صلح نوبل در سال 2013 توسط سازمان منع 
سالحهاى شيميايى، بنابه پيشنهاد مدير كل و شهردار 
الهه و تصويب كنفرانس كشورهاى عضو مقرر شد از 
محل درآمد نقدى جايزه صلح نوبل، جايزه اى تحت 
 «OPCW-�e Hague Award» عنوان 
به افراد و مؤسسات غير دولتى كه اقدامات برجسته 
سالحهاى  منع  سازمان  اهداف  تحقق  زمينه  در  اى 

شيميايى انجام داده باشند، اعطاء شود. 
بين  اذعان  مود،  باللى  دكتر  به  جايزه  اين  اعطاى 
صلح  مواضع  و  فعال  ديپلماسى  به  نسبت  المللى 
تأئيد مواضع سازنده  ايران و  آميز جمهورى اسالمى 
و پيشرو جمهورى اسالمى ايران در اجراى ملى و بين 
المللى كنوانسيون سالح هاى شيميايى است.گفتنى 
است پروفسور مهدي باللي در سال 1321 مود بيرجند 
به دنيا آمد و تحصيالت خود را در حوزه پزشكى و سم 
شناسى در ايران و ايتاليا دنبال كرد. وى كه در حال 
پزشكي  شناسي  سم  تحقيقات  مركز  رياست  حاضر 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد را برعهده دارد، تاكنون 

جوايز متعدد بين المللى را كسب كرده است

از ميان نامه ها

وقت طالست

بوده  ايد کي  زمان فکر کرده  درباره  باري که  آخرين 
است؟ احتماًال وقتي بوده که براي انجام کاري دير کرده 

بوديد يا منتظر روي دادن اتفاقي بوده ايد.
حتي اگر هم زياد به آن فکر نکرده باشيد آن بر روي 
حرف  اين  شايد  گذارد.  مي  اثر  ما  زندگي  ابعاد  تمام 
که نيست  خود  بي  اما  باشد  شده  تکراري   برايتان 
مي گويند وقت طالست! براي همين بايد براي حتي 
ثانيه هم ارزش قايل شويم. مردم طوري درباره  يک 
يک دقيقه حرف مي زنند که گويي اين دقيقه ارزشي 
ندارد. مثال مي گويند: فقط يک دقيقه يا مي گويند من 
اينکه کسي يک  براي  اما  آيم.  ديگر مي  دقيقه  يک 
ناراحت  دقيقه بخواهد وقت خودشان را بگيرد آن ها 
مي شوند. به کارهايي که مي توان در يک دقيقه انجام 
داد فکر کنيد خوب معلوم است خيلي کارهاي مفيد و 
جالبي مي توانيد انجام دهيد اما چرا مردم براي زمان 
خود ارزش قايل نمي شوند. قدر اين نعمت را بدانيد که  
چرا براي زمان خود ارزش قايل نمي شوند. قدر اين 
با هيج جيز ديگر  نه  با پول و  نه  بدانيد که  را   نعمت 
مي توان به دست آورد. عمر در حال گذر است فرصتها را 

از دست ندهيد. زمان مي گذرد! حواست باشد. 

عليرضا کوشکي
 دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي 

آبى  بى  نهبندان  شهرستان  در  موجود  مشكالت  از  يكى 
شديد در روستاها و كمبود امكانات و محروميت ها است كه 
منجر به مهاجرت بى رويه روستائيان به شهرهاى بزرگتر 
شده است و پيش بينى مى شود با ادامه خشكسالى و عدم 
بارندگى در سال جارى موج جديدى از خالى شدن روستاها 
از سكنه و حضور روستائيان در شهرها در راه باشد.مهاجرت 
روستائيان به كالن شهر نه تنها در شهرستان نهبندان بلكه 
نيز ديده مى شود  در ساير شهرستان هاى خراسان جنوبى 
چرا كه يكى از اصلى ترين علل تخليه روستاها در مناطق 

مركزى ايران، كمبود آب است.

وضعيت آب در روستاهاى
 نهبندان بحرانى است

عليرضا صادقى مدير امور آب و فاضالب روستايى نهبندان 
در گفت وگو با تسنيم گفت: عمق فاجعه خشكسالى جايى 
نهبندان  بدانيم در حال حاضر 90 روستاى  بايد  است كه 
با تانكر آبرسانى مى شود و پراكندگى روستاها اين كار را 
و 784  اينكه 2 هزار  به  اشاره  با  است. وى  سخت كرده 
خانوار تحت پوشش آبرسانى به صورت سيار هستند، بيان 
كرد: اين آمار بيشترين آمار در استان است و اين در حالى 
است كه به لحاظ اختصاص اعتبار نهبندان در استان در رده 

چهارم قرار دارد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى نهبندان با بيان اينكه 
630 كيلومتر خط انتقال آب در شهرستان نهبندان است، 
بسيار  آبرسانى  و  انتقال  شبكه  اين  فرسودگى  رقم  افزود: 

تحت  آب  چشمه   22 كرد:  تصريح  صادقى  است.  زياد 
است  مى شده  برداشت  آن  از  آب  كه  است  بوده  پوشش 
حاضر  حال  در  ساله  چندين  خشكسالى هاى  دليل  به  كه 
نهبندان  در  كه  آبى  قنات   27 از  و  دارد  آب  چشمه  يك 
آنها  آب  ميزان  كه  دارد  آب  قنات   3 اكنون  هم   است 

نيز بسيار كم است.

كارگروهى در خصوص نگهداشت 
مردم در روستاها تشكيل شود

موقت  جمعه  امام  زاده،  مومن  محمدعلى  االسالم  حجت 
نهبندان هم گفت: مهاجرت از روستاها به شهر نگران كننده 
و هشدار دهنده است و وجود نيروى انسانى به خصوص 
در مناطق مرزى امنيت آور است و مسئوالن بايد در اين 

خصوص فكر اساسى كنند.
وى تصريح كرد: اگر مناطق مرزى خالى از جمعيت شود 

امنيت جامعه به خطر مى افتد.               

تنها منبع درآمد روستائيان يارانه است

نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شوراى اسالمى 
از  آبى و كاهش درآمد  پايدار، كم  اشتغال  نبود  نيز گفت: 
مهمترين مشكالت بيشتر جمعيت روستايى استان است.
ادامه  و  آبى  كم  دليل  به  كرد:  تأكيد  هاشم زهى  مراد 
خشكسالى، مهاجرت از روستاها به كالن شهرها در حال 
انتخابيه بنده  از روستاهاى حوزه  افزايش است و بسيارى 

از  تعدادى  كرد:  است. وى تصريح  از جمعيت شده  خالى 
روستائيان ديگر اميدى به ماندگارى ندارند و تنها راه نجات 
را در مهاجرت جست وجو مى كنند و اين روند در سال هاى 
اخير افزايش يافته و پيامد آن گسترش حاشيه نشينى در 
كالن شهرها است و ر صورت ادامه وضع موجود و ادامه 
خشكسالى موج ديگرى از مهاجرت روستائيان به شهرها 
مجلس  درمان  و  بهداشت  كميسيون  عضو  است.  راه  در 
آب  نهبندان  شهرستان  روستاهاى  از  تعدادى  در  گفت: 
آبرسانى  تانكرهاى سيار  راه  به  ندارد و مردم چشم  وجود 
تامين  را  مردم  شرب  آب  آبرسانى  تانكرهاى  و  هستند 
مى كنند،كشاورزى در روستاها در معرض خطر قرار گرفته 
است. هاشم زهى با بيان اينكه در تعدادى روستاهاى نهبندان 
و سربيشه فعاليت كشاورزان ديده نمى شود، افزود: دولت در 

 خصوص اشتغال روستاييان با راه اندازى مشاغل كم آبخواه 
در  سربيشه  و  نهبندان  مردم  نماينده  كند.  انديشى  چاره 
مجلس خواهان توجه ويژه دولت به ماندگارى جمعيت در 
روستاهاى خراسان جنوبى شد و تصريح كرد: در حال حاضر 
تنها منبع درآمد تعدادى از روستاييان استان 45 هزار تومان 

يارانه دولت است.
بنابراين گزارش و به دليل كمبود شديد آب در روستا هاى 
طرح هاى  زودتر  هرچه  بايد  دولت  نهبندان  شهرستان 
آبرسانى به روستاهاى داراى اولويت در اين شهرستان را 
اجرا كند و بايد صنايع دستى در روستا هاى نهبندان احياى 
شود و حمايت و پشتيبانى ويژه دولت از توليد كنندگان اين 
صنعت نيز انجام شود تا بتوان با درآمدزايى براى روستائيان 

روند مهاجرت را در روستاهاى شهرستان تثبت كرد.

خشكسالى زنگ خطر مهاجرت از روستاهاى نهبندان را به صدا درآورد 

حج و زيارت

نظير  عمومى  مراكز  در  دارد  امكان  كه  جايى  تا   - 
كافى نت ها يا مكان هايى كه اينترنت رايگان در اختيار 
شما مى گذارند و از امنيت آن اطمينان كافى نداريد وارد 

اينترنت بانك خود نشويد.
خودتان  بانك  توسط  ايميلى  ارسال  از  كه  زمانى  تا   -
اطمينان حاصل نكرده ايد اطالعات شخصى خود را براى 

آن ايميل ارسال ننماييد.
از  - در صورتى كه مجبور شديد در يك مكان عمومى 
دقت  عبور  رمز  كردن  وارد  هنگام  كنيد  استفاده  اينترنت 
كنيد اطرافيان قادر به مشاهده رمز شما نباشند و تاجايى 

كه ممكن است از صفحه كليد هاى مجازى كه بانك ها 
در اختيارتان مى گذارند استفاده كنيد.

- كد كاربرى و رمز عبور خودتان را هيچ گاه يادداشت 
در  را  رمز خود  و  كنيد  را حفظ  آن  كنيد  و تالش  نكنيد 

اختيار ديگران حتى كاركنان بانكتان قرار ندهيد.
- هنگام خريد اينترنتى از سايت هاى معتبر خريد كنيد و 
دقت كنيد هنگام پرداخت وجه رمز و كلمه عبورتان را تنها 

در سايت بانكتان وارد كنيد نه سايت هاى ديگر.
حساب  در  وجه  توجهى  قابل  مبلغ  چون  نكنيد  تصور   -
اينترنتى  سارقان  براى  مناسبى  هدف  نداريد  تان  بانكى 

در  ميزان  يك  به  اينترنت  كاربران  تمام  كه  چرا  نيستيد 
معرض خطر تهاجم هكر ها هستند پس در هر شرايطى 

امنيت را جدى بگيريد.
- از خدمات بانكهايى كه در زمينه بانكدارى الكترونيك 
مهارت و تجربه كافى بر خوردارند استفاده كنيد چرا كه 
رعايت امنيت اينترنتى بايد از سوى هر دو سوى خدمات 
چه سرويس دهنده و چه سرويس گيرنده به يك ميزان 

رعايت شود.
 - براى كامپيوتر شخصى تان يك نرم افزار امنيتى كارا و 
قابل اطمينان نصب كنيد و در اين باره با كارشناسانى كه 

در خصوص نرم افزار ها مهارت دارند مشورت كنيد.
خود  سيستم  در  را  نامطمئنى  افزار  نرم  و  فايل  هيچ   -  

دانلود واجرا نكنيد.
سپس  و  مخرب  كد  يك  دانلود  احتمال  شرايط  اين  در 
بسيار  شما  خود  توسط  رايانه  در  آن  مستقيم  اجراي 
را  خود  اينترنتى  رمز  يكبار(6ماه)  ماه  چند  هر  باالست. 

تغيير دهيد تا از امنيت آن اطمينان داشته باشيد.
 

فرماندهى انتظامى استان 
خراسان جنوبى- معاونت اجتماعى

10نكته امنيتى هنگام استفاده از اينترنت بانك

صدور ٦ هزار ويزاي اربعين در خراسان جنوبي
 

مدير کل حج و زيارت خراسان جنوبي با اشاره به اينکه 
بيش از  ١٢٠٠٠هزار زائر در سامانه سما استان ثبت نام 
شده اند، گفت: اين سامانه باز و ثبت نام براي مشتاقان 
کربال انجام مي شود. وي ادامه داد: قريب به ٦٠٠٠ هزار 
نفر ويزا دريافت کرده اند که تعدادي از اين زائران  اعزام 
و برخي درراه هستند. مدير کل حج و زيارت خراسان 
جنوبي، تصريح کرد: ٣٠ درصد از اين زائران  بانوان و 
٧٠ درصد آقايان هستند و خدمات براي آنها به صورت 
عمومي انجام مي گيرد. نوفرستي تاکيد کرد: کمک هايي 
از سوي مردم براي زائرين اربعين در مرز داخل کشور 
انجام شده  و با اتوبوس، وسيله شخصي و قطار زائرين 
خود را به مرز رساند. وي با اشاره به خدمات صورت 
کربال  و  نجف  بين  افزود:  کربال،  زائران  براي  گرفته 
اين  که  آماده  زائران  به  خدمات  براي  موکب   ١٨٠٠
خدمات توسط مردم عراق، ايران و سازمان حج و زيارت 

و ستاد بازسازي عتبات عاليات صورت مي گيرد.

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

سخنران: حجت االسالم والمسلمين سيد على اسدى 
(از حوزه علميه مشهد مقدس)

زمان: چهارشنبه 94/9/11 مصادف با شام اربعين ساعت 18:30

مكان: هيئت ابوالفضلى بيرجند

حركت هيئت در روز  اربعين ساعت 8 صبح  ازمقابل  درب هيئت خواهد بود

مراسم اربعين حسينى در محفل هيئت ابوالفضلى
السالم عليك يا اباعبدا... الحسين (ع) 

موسسه فرهنگى مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)- هيئت ابوالفضلى بيرجند

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل، باالبر، پيكور، ويبراتور و ... ، توليد و اجراى سقف ، بازسازى  

و تعميرات ساختمان (معمار پايه يك با كادرى مجرب) ، مشاوره رايگان
آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين معصوميه       09153612208

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى / ساعت كارى: 7 صبح الى  23  (طبخ با زغال)

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شله مشهدى و شله زرد  درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود
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عجايب هفتگانه

هفتگانه  تا عجايب  دانش آموزان خواست  از  معلمي 
شروع  دانش آموزان  بنويسند.  فهرست وار  را  جهان 
به نوشتن کردند. معلم نوشته هاي آنها را جمع آوري 
بيشتر  اما  نبودند  يکي  جواب ها  همه  اينكه  با  کرد. 
اهرام  بودند:  کرده  اشاره  زير  موارد  به  دانش آموزان 
مصر، تاج محل، کانال پاناما، ديوار بزرگ چين و…

در ميان نوشته ها کاغذ سفيدي نيز به چشم مي خورد. 
اين کاغذ سفيد مال چه کسي است؟  معلم پرسيد: 
معلم  برد.  باال  را  خود  دست  دانش آموزان  از  يکي 
جواب  دخترک  ننوشتي؟  چيزي  چرا  دخترم  پرسيد: 
داد: عجايب موجود در جهان خيلي زياد هستند و من 

نمي توانم تصميم بگيرم کدام را بنويسم.
معلم گفت: بسيار خب، هرچه در ذهنت است را به من 
بگو، شايد بتوانم کمکت کنم. در اين هنگام دخترک 
مکثي کرد و گفت: به نظر من عجايب هفتگانه جهان 
شنيدن،  ديدن،  چشيدن،  کردن،  لمس  از:  عبارتند 
از  پس  ورزيدن.  عشق  و  خنديدن  کردن،  احساس 
شنيدن سخنان دخترک، کالس در سکوتي محض 
نعمت هايي  همين  واقعي  عجايب  آري؛  رفت.  فرو 

هستند که ما آنها را ساده و معمولي مي انگاريم.

درختان به من آموختند: پايبندى هركس
 به اندازه ى ريشه ى اوست، 

به هر درختى نمى توان تكيه كرد !

براى دنياى خود چنان كار كن كه گويا 
هميشه زندگى ميكنى و براى اخرت خويش 
به گونه اى كار كن كه گويا فردا خواهى مرد .

به اين فکر کنيد که چه عاملي مانع خواب خوب شبانه 
شما مي شود. عواملي مانند فشار کاري، مسئوليت هاي 
خانوادگي و يا چالش هاي غيرمنتظره اي چون از دست 
بيماري  يا  زناشويي  رابطه  در  مشکالت  شغل،  دادن 

مي تواند به بيخوابي بيانجامد.
با اينکه به نظر نمي رسد کسي بتواند تمام عوامل برهم 
زننده خواب راحت را کنترل کند، مي توان با به کارگيري 

برخي عادت ها، خواب بهتري داشت.

 به برنامه زماني ويژه خواب پايبند باشيد
هر شب رأس ساعت مشخصي به تخت خواب برويد و 
هر صبح در ساعت مشخصي از خواب بيدار شويد و در 
اين مورد هيچ استثنايي قائل نشويد: نه آخر هفته ها، نه 
مناسبت ها و نه ساير تعطيلي ها. مصمم بودن، چرخه 
خواب و بيداري بدن شما را تنظيم مي کند و در داشتن 

خواب شبانه بهتر موثر است.
با اين حال به خاطر داشته باشيد که اگر پس از گذشت 
۱۵ دقيقه در تخت خواب به خواب نرفتيد، برخيزيد و از 
تکنيک هاي خودآرام سازي استفاده کنيد. تنها زماني 
کنيد.  احساس خستگي مي  برويد که  به تخت خواب 
را دشوارتر  آن  تقال کنيد،  براي خوابيدن  بيشتر  هرچه 

خواهيد يافت.

به آن چه مي خوريد و مي نوشيد توجه کنيد.
انتخاب  خواب،  از  پيش  ماندن  گرسنه  يا  پرخوري 
مناسبي نيست. اين احساس ناراحتي در دستگاه گوارش 
مي تواند شما را بيدار نگه دارد. همچنين مقدار مايعاتي 
که پيش از خواب مي نوشيد را محدود کنيد تا مجبور 
نشويد که گاه و بي گاه در نيمه هاي شب به دستشويي 
تا  کافئين  و  نيکوتين  محرک  تاثير  همچنين  برويد. 
ساعت ها باقي مي ماند و عامل مهمي در برهم زدن 

کيفيت خواب شبانه به حساب مي آيد.
مناسک خواب را به جاي آوريد

هر شب پيش ازخواب کارهاي تکراري انجام دهيد تا با 
اين روش به بدنتان بگوييد که ديگر وقت خواب است. 
فعاليت هايي مثل حمام کردن يا دوش آب گرم گرفتن، 
موسيقي  يک  به  دادن  گوش  يا  کتاب،  يک  خواندن 
آرامش بخش و ترجيحا با نور بسيار کم، مناسب هستند.

و  بيداري  چرخه  تسهيل  با  بخش  آرامش  فعاليت هاي 
مي کنند.  کمک  بهتر  خوابي  داشتن  به  آلودگي  خواب 
الکترونيکي  دستگاه هاي  ساير  و  تلويزيون  است  بهتر 
نشان  بررسي ها  ندهيد.  قرار  خوابتان  مناسک  جزء  را 
خواب،  از  پيش  دستگاه ها  اين  از  استفاده  که  مي دهد 

موجب تداخل در خواب مي شود.

محيطي مناسب براي خواب ايجاد کنيد
کنيد.  آور  خواب  را  خوابتان  اتاق  خوابيدن،  بهتر  براي 
يعني محيطي آرام، ساکت، تاريک و خنک. مي توانيد 
از چشم بند، گوش گير و پنکه يا هر وسيله ديگري که 
استفاده  است،  خواب  هنگام  در  شما  نيازهاي  مناسب 
کنيد. تشک، پتو و بالش مناسب نيز در بهتر خوابيدن 
براي  ايده آل  محيط  تعريف  در  سليقه هرکس  موثرند. 
شکلي  به  را  خوابتان  محيط  است.  متفاوت  خواب 

دربياوريد که احساس راحتي بيشتري مي کنيد.
چرت هاي روزانه تان را کوتاه تر کنيد.

چرت هاي طوالني مدت در طول روز، مي تواند خواب 
شبانه را از شما بگيرد. به طور ويژه اگر مبتال به اختالل 
بي خوابي هستيد يا کيفيت خواب شبانه تان پايين است، 
به  خاصي  تمايل  اگر  بزنيد.  چرت  روز  طول  در  کمتر 
دقيقه   ۳۰ تا   ۱۰ به  را  آن  زمان  داريد،  روزانه  چرت 
درهنگام عصر محدود کنيد. اگر شب کار هستيد الزم 

است که در قوانين  خواب روزانه استثناء قائل شويد.
در اين حالت پرده هاي پنجره را بياويزيد تا نور خورشيد 
که ساعت دروني بدن را تنظيم مي کند براي خوابيدن 

تان مشکل ساز نشود.
فعاليت هاي بدني در برنامه روزانه

سريع تر  تا  مي کند  کمک  شما  به  منظم  بدني  فعاليت 
از خواب عميق  کنيد و سپس  آلودگي  احساس خواب 

لذت ببريد. البته زمان بندي بسيار مهم است.
خواب  زمان  به  حد  از  بيش  کردن  ورزش  زمان  اگر 
مانع  زياد  انرژي  احساس  است  ممکن  باشد  نزديک 
خوابيدن شما شود. در اين صورت بهتر است در طول 

روز ورزش کنيد.
 استرس خود را مديريت کنيد

و  داريد  دادن  انجام  براي  زيادي  کار  که  هنگامي 
ذهن تان پر از فکر و خيال است، خوابيدن بسيار دشوار 
به نظر مي رسد. براي به دست آوردن آرامش با راه هاي 
مديريت استرس آشنا شويد. از پايه شروع کنيد، کارهايي 
مثل منظم شدن، اولويت بندي و سپردن برخي کارها 
الزم  هروقت  که  دهيد  اجازه  خودتان  به  ديگران.  به 
است استراحت کنيد. با دوستان قديمي تان خوش و بش 
داشته باشيد. پيش از خواب، هرچه ذهن تان را مشغول 
کرده بنويسيد و تا فردا آن را کنار بگذاريد.مي توان گفت 
اّما  اند،  داشته  را  بي خواب  تجربه يک شب  افراد  همه 
اوقات گرفتار بي خوابي شبانه  هستيد،  اغلب  اگر شما 
با پزشک تان مشورت کنيد. تشخيص و درمان هر يک 
از عوامل بي خوابي شما را در داشتن خواب بهتري که 

سزاوار آن هستيد ياري مي کند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

 به جاى خدا چيزى را مى خواند كه نه زيانى به او مى رساند و نه سودش مى دهد
اين است همان گمراهى دور و دراز  سوره حج، آيه 12

حديث روز  

بدترين مردم كسى است كه عيوب مردم را دنبال كند در حالى كه نابيناى عيوب خود است.
 امام على (ع)

سبك زندگى

توصيه هاى ساده براى داشتن خواب آرام

تا چند اسير عقل هر روزه شويم
در دهر چه صد ساله چه يكروزه شويم
در ده تو بكاسه مي از آن پيش كه ما

در كارگه كوزه گران كوزه شويم

سراب تنها تشنگان را ميدواند 
سيراب كه باشى حقه اش 

از جا تكانت نخواهد داد

تفاوت بين استعداد و هوش: راه رفتن روى 
طناب بر فراز آبشار نياگارا ”استعداد“ است

 امتحان نكردن چنين كارهايى ” هوش“ است . . .

با افسردگي بي کاري چه کنيم؟

ندارد،  را  شما  کار  نيروي  از  استفاده  توان  جامعه  اگر 
نکنيد  فراموش  نيست.  شما  ناتواني  و  ضعف  نشانه 
گاهي تغييرات شغلي يک فرصت به حساب مي آيند 
و در فاصله بين از دست دادن شغل قبلي و پيدا کردن 
يک شغل جديد، مي توانيد به يادگيري مهارت هاي تازه 
بپردازيد. اغلب افراد تصور روياگونه اي از آينده شغلي 
خود دارند، اما نمي توان از ابتدا به شغل دلخواه رسيد. 
تا حد امکان انتظارات خود را تعديل کنيد و بدانيد براي 
رسيدن به هدف، بايد از پله اول شروع کرد و با تالش و 
به مرور پيشرفت کرد. از ديگران بخواهيد که در يافتن 
شغل به شما کمک کنند. براي کمک با دوستان خود 
تماس بگيريد. ايجاد شبکه ارتباطي با ديگران مي تواند 
از لحاظ عاطفي براي شما سودمند باشد.شما تنها فرد بي 
کار در اين دنيا نيستيد. اگر بپذيريد که بي کاري مسئله 
اي موقتي است و با تالش و تکيه بر توانايي هاي تان 
مي توانيد اين دوره سخت را بگذرانيد، مسئله به حالت 

عادي بر مي گردد.
اين  به  ايد،  داده  دست  از  را  خود  قبلي  کار  شما  اگر 
به دنبال شغل ديگري  نتوانيد  معني نيست که ديگر 
باشد. برنامه ريزي کنيد که در روزهاي آتي بايد به چه 
مکان هايي براي يافتن شغل سر بزنيد و با چه کساني 
اقدامي هر چند کوچک در  قرار مالقات بگذاريد. هر 
اين زمينه باعث مي شود نسبت به ادامه مسير انگيزه 
پيدا کنيد.اين که هر روز و دائم از خودتان انتقاد کنيد، 
که  فکر  اين  با  زند  مي  دامن  بدتر شدن وضعيت  به 
به و  کنيد  چالش  دانيد،  مي  خورده  شکست  را   خود 

 توانمندي هاي خود برگرديد.ا
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رفسناىزهمانىن2

تعىاشمبىداىلج3

مكارتاىشاوى4

انشاىوارهنىفد5

نابژدتنىزشمرن6

بسوبمىترواى7

هىاىناگدنزنما8

دنرهراگىسخن9

بانطىرالروامس10

هرانقهلباافلا11

اتزمچارولبت12

مىسرانالاقتنا13

هشاكىرمتاماىس14

رومسكرتفددحلم15

نسرين كارى

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان

بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى

32225254 - 09153624878

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

به يك مهندس عمران جهت سرپرست 
كارگاه براى پروژه اى در شهرستان بيرجند 

نيازمنديم.     09120876690

 (IT كارشناس) به يك نفر همكار خانم
نيازمنديم.    

32327288 - 09158625100

به تعدادى بازارياب با سابقه 
 براى كار در شركت

 پخش مواد غذايى نيازمنديم.
09371089336

ساعت تماس: 8 صبح الى 15 فروش زمين 
براى احداث باغ ، تاالر گلخانه و ... در 

بهترين موقعيت و نازل ترين قيمت

 يا معاوضه     09376234005

فروش منزل وياليى جنوبى 

273 مترمربع   

  معلم 7- پالك 34 

09155620967

سمسارى صـادق
خريد و فروش

 تمامى لوازم منزل و ادارى
با باالترين قيمت

  09380160779- على آبادى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى  مسقف چادر دار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

 فروش انواع رم ، فلش 

  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

فروش كارواش
 با تمام تجهيزات

 در بهترين موقعيت امامت

 يا معاوضه با خودرو

09109313400

ال
ُمي

ى ا
ـر

ال
عرضه كننده لوكس ترين و جديدترين لوازم منزل، تزئينى، آشپزخانهگ

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد

آدرس: معلم، خيابان فردوسى، نبش فردوسى 1

32431749 - 09159044370 عربى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

سينما بهمن  سينماى خانواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 

را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.
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اخبار ورزشى

سالمانه: بر اساس يک مطالعه جديد، کاکائو و چاي سبز به مقابله با عوارض ديابت کمک مي کنند. کاکائو و چاي سبز حاوي موادي هستند که مي توانند به 
پيشگيري و درمان مشکالت کليوي يا اختالالت چشمي ناشي از ديابت کمک کنند. چاي سبز حاوي پلي فنول ها و کاکائو حاوي تئوبرومين است که
 به کاهش تاثيرات بيماري ديابت کمک مي کنند. البته پيش از اين تاثيرات ضداکسايشي و ضدالتهابي اين دو ماده به اثبات رسيده بود. 

فوايد چاى سبز و كاكائو در مقابله با عوارض ديابت

براى داشتن عمر طوالنى الغر شويد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مهدى زاده و كارى مدال برنز مسابقات 
كاراته«جام زنده ياد وزيرى» را به 

گردن آويختند

فارس: نمايندگان خراسان جنوبي در رقابت هاي کاراته 
بنيانگذار  وزيري»،  هاشم  ياد  زنده  «جام  قهرماني 
خوش  کشور،  و  کرمان  استان  کاراته  پيشکسوت  و 
 ٥٠٠ از  بيش  شرکت  با  مسابقات  اين  درخشيدند. 
کاراته کار نوجوان و جوان از سراسر کشور در دو بخش 
مردان و زنان از پنجم تا هفتم آذرماه جاري در کرمان  
برگزار شد. معين مهدي زاده از خراسان جنوبي در رده 
سني نوجوانان به مصاف رقيبان خود رفت که بعد از 
کشورمان  ملي پوش  کاراته کار  مقابل  در  پيروزي  سه 
بازي را واگذار کرد و با کسب مقام سومي مدال برنز 
را به گردن آويخت. در رده سني نونهاالن اين دوره از 
مسابقات مهدي کاري بعد از چهار برد و يک شکست 
مدال برنز را به گردن آويخت و بر سکوي سوم ايستاد.

رضا رمضاني، علي خدا دوست، مهدي دوستي، محمد 
رضا مهربان، صابر علي پور، جابر شهيري، محمد حسين 
معتمدي، معين مهدي زاده، مهدي کاري، مهدي صوفي 
زنده  قهرماني «جام  در مسابقات  استان  کاراته کاهاي 
ياد هاشم وزيري»، بودند که سرپرستي تيم را محمد 
علي بخشي، رئيس سبک وادوريو کاراته و سبک هاي 

کنترلي خراسان جنوبي بر عهده داشت.

برگزارى مسابقات تيراندازى 
بسيجيان زيركوه

دوست آباد،  عابديني  شهيد  پايگاه  همت  به  فارس: 
مسابقات تيراندازي با تفنگ بادي بسيجيان شهرستان 
زيرکوه برگزار شد. در اين مسابقات، ٣٠ نفر از بسيجيان 
شهرستان در مسافت ٢٠ متر با هم به رقابت پرداختند 
و مهدي عابديني و محمدرضا رضايي مقام هاي اول و 
دوم را کسب کردند و رضا حيدري و حميدرضا رضايي 
از  قبل  است،  گفتني  به صورت مشترک سوم شدند. 
علي اکبر  شهيد  گلزار  تيراندازي  مسابقات  برگزاري 
عابديني با حضور فرمانده ناحيه مقاومت سپاه زيرکوه 
و  غبارروبي  مسابقه  در  شرکت کننده  ورزشکاران  و 

عطرافشاني شد.

ايران با شكست تايلند قهرمان شد  
مهر : تيم فوتسال ناشنوايان ايران با پيروزي مقابل 
جهاني  جام  مسابقات  قهرماني  عنوان  به  تايلند 
ناشنوايان  فوتسال  تيم  رسيد.  ناشنوايان  فوتسال 
ايران روز شنبه در ديدار فينال مسابقات جام جهاني 
ناشنوايان که در کشور تايلند برگزار مي شد، به مصاف 
به   ۳ بر   ۸ نتيجه  با  شد  موفق  و  رفت  ميزبان  تيم 
کند.  خود  آن  از  را  قهرماني  عنوان  و  برسد  برتري 
در ديدار رده بندي، تيم فوتسال روسيه موفق شد با 
نتيجه ۳ بر ۲ برزيل را شکست بدهد و عنوان سومي 

را به دست بياورد.

 
آشنايى با ميوه هاى چربى سوز 

سالمت نيوز: اگر قصد داريد وزن خود را کم کنيد، 
کنيد.  اضافه  غذايي تان  برنامه  به  را  ميوه  حتمًا 

ميوه ها غني از پروتئين، ويتامين، مواد مغذي و 
قند طبيعي است که شما را سير مي کند. چريي 
سوزي با گريپ  فروت:  هر يک عدد  گريپ فروت 
حاوي ۳۷ کالري است که ايجاد سيري مي کند.  

اما  زياد  فيبر  داراي  سيب:  با  سوزي  چربي 
مي کند.  سيري  ايجاد  و  است  پايين  کالري 
توت  فرنگي يک چربي سوز عالي براي کاهش 
وزن:  ويتامين C و آنتي اکسيدان موجود در اين 
ميوه، باعث کاهش وزن و افزايش سوخت و ساز 
کنيد:  سوزي  چربي  گالبي  با  مي شود.  بدن 

خاصيت  و  است  مغذي   مواد  از  غني  آن  آب 
چربي سوزي دارد و باعث سوختن ذخيره چربي 
ناشتا  صورت  به  وزن،  کاهش  براي  مي شود. 
گالبي مصرف کنيد. چربي سوزي قوي به نام 

کيوي:  اين ميوه غني از ويتامين C و فيبر قابل 
حل و غيرقابل حل است. دانه هاي اين ميوه به 
هضم غذا کمک مي کند و باعث کاهش وزن 
مي شود. اين ميوه با دفع سموم باعث سالمت 
ليمو ترش:  نام  به  سوزي  چربي  مي شود.  بدن 
ليموي  عدد  يک  آب  ولرم،  آب  از  مخلوطي 
نصف  و  عسل  غذاخوري  قاشق  يک  متوسط، 
قاشق مرباخوري دارچين را ناشتا مصرف کنيد 

تا وزنتان کاهش يابد.

حال كبد را با كاهش وزن 
خوب كنيد

 
بيماري  يک  غيرالکلي  چرب  کبد  سالمانه: 
غيرالتهابي مزمن کبد است و عمدتًا در نتيجه 
سبک غلط مصرف و انتخاب مواد غذايي تظاهر 
داراي  افراد  در  بيشتر  بيماري  اين  پيدا مي کند. 
اضافه وزن و چاقي به خصوص چاقي مفرط ديده 
مي شود و هر چه ميزان چاقي و مدت زمان ابتال 
به آن بيشتر باشد، احتمال ابتال و درجه کبدچرب 
مطالعات  کبدچرب،  حيطه  در  مي يابد.  افزايش 
راه حل  هيچ  تاکنون  و  شده  انجام  متنوعي 
مناسبي جز کاهش وزن قابل توجه و پايدار براي 

آن پيشنهاد نشده است. 

با اين نوشيدنى هاى طبيعى كليه 
سالمى داشته باشيد

 
است  ترکيباتي  حاوي  ميوه ها  آب  سالمانه: 
از  که به حل شدن سنگ کليه و يا جلوگيري 
تشکيل آنها در مراحل اوليه کمک مي کند.  ليمو 

حاوي سيترات است که مانع از رشد سنگ کليه 
مي شود. عالوه بر اين ليمو سرشار از پتاسيم است 
و در عملکرد کليه نقش زيادي دارد. گيالس و 
آلبالو سرشار از پتاسيم ، آنتي اکسيدان ها و مواد 

شيميايي ديگري هستند که از ترشح بيش از حد 
موجود  پتاسيم  مي کند.  جلوگيري  اوريک  اسيد 
در آب آلبالو درست مانند آب ليمو عمل مي کند 
و موجب افزايش PH ادرار يا قليايي کردن آن 
ديگر  يا  ادرار  در  خون  درد،  دچار  اگر  مي شود. 
عاليم مرتبط هستيد، خوردن اين آب ميوه ها را 

متوقف کنيد و به پزشک مراجعه نماييد. در ضمن 
اضافه کردن شيرين کننده هاي مصنوعي به آب 
عوارض  برخي  به  منجر  است  ممکن  ميوه ها 

جانبي شود.

براى داشتن عمر طوالنى
 الغر شويد

 
سالمت نيوز: چاقي و اضافه وزن که نتيجه انباشته 
شدن چربي در بدن است، عامل اصلي ديابت، 
بيماري هاي قلبي و آرتروز و يک عامل تاثيرگذار 
محسوب  سرطان  انواع  و  افسردگي  آلزايمر،  در 
از  اختالالت  از  بسياري  وزن  کاهش  شود.  مي 
جمله ديابت را به راحتي کنترل مي کند. چاقي و 
اضافه وزن نتيجه مستقيم عدم تعادل در کالري 
دريافتي و مصرفي است. مواد غذايي کالري وارد 
بدن مي کند و فعاليت هاي مختلف بدني کالري 
مي سوزاند. اگر بين اين کالري دريافتي و کالري 
مصرف شده تعادل برقرار نباشد، مقدار اضافي در 
بدن انباشته شده و تبديل به چربي مي شود.رژيم 
غذايي سالم مهمترين عامل در کنترل وزن است. 
به اين منظور کافي است مصرف شيريني، چربي 
و نمک محدود شود، سبزيجات، ميوه، حبوبات و 
غالت سبوس دار وارد رژيم غذايي شود و بجاي 
چربي هاي اشباع، از چربي هاي غير اشباع مانند 
روغن زيتون استفاده شود.حفظ سالمت بدن در 
گرو فعاليت بدني منظم است. حداقل ٣٠ دقيقه 
فعاليت بدني در روز براي جلوگيري از ديابت و 

بيماري هاي قلبي ضروري است. 

كشف كاالي قاچاق
 190 ميليون ريالي در قاين 

جانشين فرماندهي انتظامي قاين از کشف ١٩٠ ميليون 
ريال کاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد. سرگرد 
علي آبادي گفت:  ماموران ايست و بازرسي قاين، در 
برخورد  قاچاق و  اجراي طرح ممنوعيت ورود کاالي 
دستگاه  و يک  اتوبوس  دستگاه  به يک  متخلفان،  با 
تريلي که از سيستان وبلوچستان عازم خراسان رضوي 
بود مشکوک شدند و در بازرسي از خودروها ٧٤ کيلو 
گرم پارچه،١١٤ کيلوگرم بدليجات و٢٠ عدد مجسمه 
فلزي را کشف که کارشناسان ارزش ريالي اين کاالها را 

١٩٠ميليون ريال برآورد کردند. 

كشف نيم تن ترياك در خراسان جنوبي 

 فرمانده انتظامي استان از کشف ٥٠٢ کيلوگرم ترياک طي چند عمليات جداگانه در اين استان خبر داد. سرهنگ شجاع 
گفت: مأموران ايست و بازرسي «شهيد حسيني سهل آباد» شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري يک 
دستگاه تانکر ويژه حمل قير را متوقف کردند که در بازرسي از خودرو ٢٣٩ کيلوگرم ترياک که به طرز ماهرانه اي در تانکر 
خودرو جاساز شده بود، کشف شد.وي افزود: در اين رابطه راننده خودرو دستگير و خودرو نيز توقيف شد که با پيگيري و 
تالش پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي متهم اصلي در شهرستان بيرجند دستگير و يک دستگاه خودروي مگان 
در اين رابطه توقيف شد.وي ادامه داد: در عملياتي ديگر ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان سربيشه با کسب خبري 
مبني بر اين که قاچاقچيان مواد مخدر قصد دارند مقدار قابل توجهي مواد مخدر را از مسير جاده عشايري به سربيشه منتقل 
کنند دستگيري سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ شجاع اظهار کرد: با انجام کار اطالعاتي گسترده 
محل فعاليت قاچاقچيان شناسايي شد و در عملياتي ضربتي يک دستگاه پيکان وانت در محورهاي فرعي توقيف و راننده 
آن نيز دستگير شد که در بازرسي از خودرو ٢٣٢ کيلوگرم ترياک کشف شد.وي تصريح کرد: در چند عمليات جداگانه نيز 

٣١ کيلوگرم ترياک کشف، هفت متهم دستگير و سه دستگاه خودرو توقيف شد که متهمان به دادسرا اعزام شدند.

خالى شدن حساب، با اعتماد
 به داماد باجناق! 

اظهار  فتاي سمنان  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
در خصوص سرقت  ساله  فردي ٥٧  با شكايت  کرد: 
بانكي  از حساب  نقد  وجه  ريال  ميليون  اينترنتي ٤٠ 
وي، كارشناسان تحقيقات خود را آغاز كردند.سرهنگ 
دوم  رمز  داشتن  اختيار  در  با  متهم  افزود:  ميراحمدي 
حساب شاكي در مراحل متعدد با خريد شارژ تلفن و 
پرداخت قبض هاي خدماتي از حساب وي سرقت كرده 
بود، شناسايي و به پليس فتا احضار شد. وي با بيان اينكه 
متهم داماد باجناق شاكي است، گفت : وي با مشاهده 

مدارك مستند به جرم خود اعتراف كرد. 

خالي كردن جيب مسافران
 با هل دادن 

با همدستي يك  تابناک: دو برادر كه متهم هستند 
از دوستانشان از مسافران اتوبوس هاي تندرو سرقت 
ايستگاه  در  ماموران  شدند.  بازداشت  مي كردند، 
پسر جوان  رفتار سه  به  نواب  تندروي  اتوبوس هاي 
و  دادند  قرار  كنترل  تحت  را  آنها  و  شدند  مظنون 
را  مسافران  نفر،  آن  سه  از  يكي  كه  شدند  متوجه 
هل دادند و دو همدستش شروع به جيب بري كردند. 
پس از آن بود كه پسران جوان بازداشت شدند و به 
تندرو  اتوبوس هاي  ايستگاه هاي  در  دهها جيب بري 

اقرار كردند.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

 تلفن :  32450085 

 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 
مودى

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 كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

 09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

يك عـدد كيف مدارك 
ماشين  شامل كارت  ماشين ، 
گواهينامه ، بيمه نامه و ... همراه 
با 4 عدد عابر بانك به نام امير 
از  است  شده  مفقود  چوپانى 
يابنده تقاضا مى شود با شماره 

 09157201596
تماس حاصل فرمايد.
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ايسنا- مدير كل امور عشاير استان، گفت: امسال مبلغ 430 ميليون ريال اعتبار براى تأمين نفت سفيد و گاز مايع هزار و 620 خانوار عشايرى استان پيش بينى شده است. قوسى 
با بيان اينكه تأمين سوخت مورد نياز عشاير با هدف جلوگيرى از تخريب مراتع و روى آوردن عشاير به استفاده از سوخت هاى فسيلى بجاى سوخت  اى طبيعى بوده است، 
افزود: به منظور جلوگيرى از تخريب مراتع سال گذشته 800 هزار ليتر نفت سفيد و 64 هزار سيلندر گاز مايع با اعتبارى برابر 720 ميليون ريال براى 3400 خانوار عشايرى 

توزيع شده است. وى اظهار كرد: اين اداره كل، بابت اينكه سوخت با قيمت متعارف بدست عشاير برسد، هزينه حمل سوخت از جايگاه تا منطقه را پرداخت مى نمايد.

اولويت اول دولت بعد از رفع مشكالت بانكى اختصاص 430 ميليون ريال اعتبار براى تأمين سوخت عشاير خراسان جنوبى
گشايس ال سى نيروگاه حرارتى طبس

تسنيم- مجرى طرح نيروگاه هاى بخار سازمان توسعه 
برق ايران گفت: معاون نظارت و برنامه ريزى و هماهنگى 
معاون اول رئيس جمهور قول داد اين پروژه از اولين طرح 
هاى اجرايى دولت بالفاصله بعد از رفع مشكالت بين 
المللى بانكى باشد. على ربانى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه نيروگاه زغالسنگ سوز طبس اولين در نوع خود 
در كشور است، گفت: نماينده مردم طبس در مجلس 
شوراى اسالمى در نشست صميمى با معاون نظارت 
و برنامه ريزى و هماهنگى معاون اول رئيس جمهور بر 
حل مشكالت نيروگاه زغالسنگ سوز طبس تأكيد كرد. 
مجرى طرح نيروگاه هاى بخار سازمان توسعه برق ايران 
افزود: معاون نظارت و برنامه ريزى و هماهنگى معاون 
اول رئيس جمهور در اين جلسه قول مساعد داد تا زمينه 
الزم براى برطرف نمودن مشكالت پروژه فراهم شود 
لغو تحريم ها،  از  بانكى بعد  از رفع مشكالت  و پس 
گشايش ال سى به ارزش 400 ميليون يورو در دستور 
كار فورى قرار گيرد. وى گفت: دكتر ويسه تأكيد كرد كه 
اين پروژه از اولين طرح هاى اجرايى دولت بالفاصله بعد 

از رفع مشكالت بين المللى بانكى خواهد بود.

صدور مجوز ترانزيت عام از مرز ماهيرود

ايسنا- مديركل پايانه هاى حمل و نقل خراسان جنوبى 
از مرز ماهيرود خبرداد  از صدور مجوز ترانزيت عام 
و گفت: تاكنون فقط مجوز ترانزيت خروجى سوخت، 
كود شيميايى توسط گمرك ايران براى پايانه ها مرزى 
ماهيرود صادر شده است به طورى كه با صدور مجوز 
نفتى  مشتقات  مجوز  ماهيرود،  مرز  از  عام  ترانزيت 
 20 براى  شيميايى  كود  مجوز  و  دستگاه   60 براى 
نصرى  است.  شده  صادر  روزانه  صورت  به  دستگاه 
خاطرنشان كرد: اشتغالزايى، ارتقا امنيت، كسب درآمد 
ارزى براى كشور، وابستگى ساير كشورها به كشور 
ما، افزايش و ارتقاى نقش ايران در منطقه و جهان، 
و  محروم  مناطق  برخوردارى  كشور،  اقتصادى  رشد 
كمتر توسعه يافته كشور، بهره بردارى از ظرفيت هاى 
بكر و دست نخورده اقتصادى كشورمان در مناطق 

محروم از جمله مزاياى تزانزيت عام است.

آغاز بزرگترين رويداد قرآنى استان
11 آذر در شهرستان قاين

ايسنا- معاون فرهنگى اجتماعى اوقاف و امور خيريه 
خراسان جنوبى گفت: مرحله استانى سى و هشتمين 
آذر   11 جنوبى  خراسان  كريم  قرآن  مسابقات  دوره 
ماه در شهرستان قاين آغاز مى شود. حجت االسالم 
مومنى مقدم در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با خاتمه 
دوره  هشتمين  و  سى  شهرستانى  مرحله  يافتن 
با حضور  كه  جنوبى  خراسان  اوقاف  قرآن  مسابقات 
حدود  365 نفر برگزار شد تكليف نفرات راه يافته به 
مرحله استانى روشن شد.وى با اشاره به حضور 168 
نفر در مرحله استانى اين مسابقات گفت: راه يافتگان 
مرحله استانى در دو بخش بانوان و برادران در گروه 
سنى باالى 18 سال با هم رقابت مى كنند. وى ادامه 
داد: 168 قارى و حافظ برتر قرآنى در مرحله استانى 
مسابقات از 11 آذرماه  تا 13 آذرماه با هم رقابت و 

نفرات برگزيده به مرحله كشورى راه مى يابند.

مرمت 2 شى تاريخى مربوط به 
دوره اسالمى در خراسان جنوبى   

گروه خبر- شمشير فلزى و بشقاب سفالى مربوط به 
اداره كل ميراث  آزمايشگاه مرمت  دوره اسالمى در 
و  پاكسازى  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
مرمت شد. شعيبى مسئول آزمايشگاه مرمت اين اداره 
 90 معادل  با طول  فوالدى  اين شمشير  گفت:  كل 
سانتى متر و وزن 655 گرم و بدون تزئين و بشقاب 
سفالى با تزئين خطوط هندسى متحدالمركز و لعاب 
نخودى رنگ، با وزن 1 كيلوگرم و قطر دهانه 29/5 
سانتى متر در آزمايشگاه مرمت اداره كل پاكسازى، 

       استحكام بخشى و مرمت گرديد.   
افتتاح نمايشگاه فرش دستباف استان

گروه خبر- نمايشگاهى از آثار و نمونه هاى نفيس فرش 
دستباف خراسان جنوبى در حاشيه چهارمين همايش 
ملى دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران 
و همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى در محل 
باغ و عمارت جهانى اكبريه بيرجند برگزار شد. در اين 
مراسم، دكتر چيت سازيان رئيس انجمن علمى فرش 
ايران، دكتر كارگر رئيس مركز ملى فرش ايران و جمعى 
از اساتيد، پژوهشگران و محققان برتر فرش كشور و 
دانشجويان رشته فرش و هنر اسالمى از دانشگاه هاى 
سراسر كشور حضور داشتند. در اين نمايشگاه بيش از 30 
تخته قالى و قاليچه نفيس از طرح هاى اصيل و بومى 

استان در معرض ديد عالقمندان قرار گرفت.

توزيع سبد غذايي بين 450 كودك 
دچار سوء تغذيه شهرستان سربيشه

گروه خبر- مدير كميته امداد سربيشه گفت: اين اداره 
از ابتداي سال جاري با هدف رفع سوء تغذيه كودكان 
و  هزار  يك  تعداد   رشد،  اختالل  دچار  سال   6 زير 
350 سبدغذايى به ارزشي بالغ بر 810 ميليون ريال 

به خانواده 450 كودك پرداخت كرده است. 

 كمبود ناوگان، علت لغو 
پروازهاى فرودگاه بيرجند

مهر- مديركل فرودگاه هاى خراسان جنوبى از لغو پرواز 
روز گذشته بيرجند- تهران و بالعكس خبر داد و گفت: 
بوده  پروازها  اين  لغو  علت  هواپيمايى  ناوگان  كمبود 
است. سالمى اظهار كرد: اين پروازها مربوط به شركت 
هواپيمايى ماهان بوده است. وى عنوان كرد: پروازهاى 
ساعت 14 و 50 دقيقه تهران – بيرجند و 17 و 10 دقيقه 
بيرجند – تهران اين شركت، به دليل كمبود ناوگان لغو 
شد. وى تصريح كرد: كمبود ناوگان هم به اين دليل 
رخ داده است كه شركت ماهان از هواپيماها خود براى 
جابجايى زائران در ايام اربعين استفاده مى كند. سالمى 
با بيان اينكه پروازهاى استان توسط دو شركت ايران اير 
و شركت ماهان انجام مى شود، ادامه داد: به دليل كمبود 
قطعات، در طى سال گذشته فشارهاى زيادى واردشده تا 
از پروازهاى بيرجند كم شود. وى با بيان اينكه با همكارى 
استاندار و مذاكراتى كه انجام شده اجازه كاهش پروازهاى 
استان را نداده ايم، تصريح كرد: مشكالت پروازى استان 
را مى توانيم با پرواز چارتر حل كرد. وى با بيان اينكه هم 
اكنون در هفته 10 پرواز از فرودگاه بيرجند و دو پرواز از 
فرودگاه طبس داريم، بيان كرد: اين تعداد پرواز مكفى 
استان نيست و تالش مى كنيم بعد از برداشتن تحريم ها 

تعداد پرواز هاى استان را افزايش دهيم.

كمك 500 ميليون تومانى 
وزير كشور به شهردارى اسالميه

و  بشرويه  طبس،  فردوس،  مردم  نماينده  فارس- 
سرايان در مجلس از كمك 500 ميليون تومانى وزير 
كشور به شهردارى باغشهر اسالميه خبر داد. عبداله زاده  
اظهار كرد: با هدف طرح مسايل و مشكالت شهرستان 
فردوس و باغشهر اسالميه، شهردار و شوراى اسالمى 
باغشهر اسالميه روز گذشته با وزير كشور ديدار كردند. 
وى گفت: در اين ديدار مشكالت شهردارى اسالميه 
مطرح و مقرر شد كه اعتباراتى براى تجهيز ماشين آالت 

و نيز آسفالت معابر باغشهر اسالميه اختصاص يابد.

فرماندار: ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى 
در روستاهاى خوسف در دستور كار است

تسنيم- فرماندار خوسف با بيان اينكه بايد با هماهنگى و 
همدلى در راستاى اشتغال و رونق اقتصادى در روستاها 
گام برداريم، گفت: ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى در 
فرد  فرجامى  است.  كار  دستور  در  خوسف  روستاهاى 
اظهار كرد: بايد با هماهنگى و همدلى در راستاى اشتغال 
و رونق اقتصادى گام برداريم كه در اين زمينه بسيج 
صنايع  دستى،  صنايع  حوزه  در  روستاها  در  سازندگى 
تبديلى، ماكيان و پرورش قارچ گام هاى ارزنده اى براى 
اشتغال روستائيان برداشته است. وى تصريح كرد: در 
روستاها تنها به بحث كشاورزى نبايد توجه داشته باشيم 
بلكه در كنار كشاورزى به صنايع تبديلى و صنايع دستى 
نيز توجه ويژه اى شود و بايد با همدلى و همزبانى در 

راستاى توسعه و اشتغال روستاها گام برداريم.

احداث پل انتهاى خيابان بهمن در بيرجند

شهردارى  شهرسازى  و  عمران  معاون  خبر-  گروه 
بيرجند با اعالم اين خبر گفت: هدف از احداث اين پل 
ارتباط ترافيكى بين خيابان هاى قدس شرقى، بهمن و 
ظفر با بلوار خليج فارس مى باشد. عدل افزود: هزينه 
اجراى اين پل از محل اعتبارات جارى شهردارى مبلغ 
500 ميليون ريال مى باشد. وى خاطر نشان كرد: 25 
درصد عمليات اجرايى پل به پايان رسيده و تا يك ماه 

آينده قابل تردد وسايط نقليه مى باشد.

حريم 13 اثر تاريخى خراسان جنوبى 
جهت تصويب و ابالغ ارسال شد

ميراث  كل  اداره  فرهنگى  ميراث  معاون  خبر-  گروه 
ارسال  از  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
پرونده حريم 13 اثر تاريخى استان به تهران براى تصويب 
و ابالغ آن خبر داد. شريعتى منش گفت: اين پروند ها 
از شهرستان هاى درميان، سربيشه و بيرجند تهيه شده 
است. وى افزود: حريم محدوده اى است كه بر اساس 
ضوابط قانونى براى حفظ اثر تاريخى تعيين مى شود و 

باعث حفظ موجوديت اثر و يكپارچگى آن مى شود.

متوقف شدن يك دستگاه اتوبوس در قاين 
به جرم حمل 83 قطعه پرنده زينتى

گروه خبر- خواجوى رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان قاين از متوقف شدن يك دستگاه اتوبوس 
اين شهرستان خبر  در  زينتى  پرنده  حامل 83 قطعه 
داد. وى گفت: مأموران يگان حفاظت محيط  زيست 
با همكارى مأموران ايست و بازرسى شهرستان قاين 
در بازرسى از يك دستگاه اتوبوس كه در مسير قاين 
– مشهد در حال تردد بود تعداد 83 قطعه پرنده زينتى 
شامل طوطى سبز، مرغ مينا و قمرى چينى كشف و 
ضبط كردند. خواجوى اظهار كرد: در اين رابطه يك 
نفر متخلف دستگير و جهت رسيدگى قانونى تحويل 

مراجع قضايى شهرستان شد.

 ضبط گوشت بلدرچين فاسد در بيرجند

سردخانه  از  شده  انجام  هاى  بازديد  طى  خبر-  گروه 
هاى نگهدارى فراورده هاى خام دامى مراكز توليد و 
عرضه بيرجند مقدار250  كيلو گرم بلدرچين فاسد كشف 
و ضبط شد. رئيس شبكه دامپزشكى بيرجند با اعالم 
اين خبر گفت: در بازديد و نظارت بهداشتى دامپزشكى 
تيم هاى كارشناسى واحد نظارت بر بهداشت عمومى  
و ادارات بهداشتى شهرستان از مراكز توليد، نگهدارى، 
توزيع و عرضه فرآورده هاى خام دامى بازرسى نمودند 
كه در اين راستا مقدار 250 كيلوگرم گوشت بلدرچين 

فاسد ضبط و از چرخه مصرف انسانى خارج شد.

گيوكى- مانور امداد و نجات و ترياژ به محوريت بيمارستان منطقه اى 
بوعلى ارتش جمهورى اسالمى ايران در بيرجند برگزار شد.

بيمارستان در  با دستور رئيس  بامداد روز جمعه  از ساعت 8  اين مانور 
مسير اين مركز درمانى و پادگان مرا 04 امام رضا (ع) آغاز و كاركنان 
درمانى و نيروهاى امدادى توانستند در كوتاه ترين زمان ممكن براى 
مراكز  به  را  آنها  و  شوند  عمل  وارد  فرضى  مصدومان  نجات  و  امداد 
درمانى اعزام نمايند. شايان ذكر است در ضمن اين مانور كالس هاى 

آموزشى نيز براى نيروهاى عمل كننده برگزار شد.

برگزارى مانور امدادى
 در بيمارستان بوعلى

ايستگاه  از  بازديد  در  ديروز  ظهر  جنوبي  خراسان  استاندار 
هواشناسي سينوپتيك فرودگاهي بيرجند و در جمع كاركنان 
كل هواشناسي استان بيان كرد: تمامي پيش بيني هاي الزم 
براي ورود به فصل سرما از جمله تأمين منابع سوخت مورد 
نياز انجام شده است. خدمتگزار افزود: اداره كل هواشناسي از 
جمله سازمان هاي بسيار مهم و حياتي در زمينه پيش بيني و 

پيشگيري از بحران هاي احتمالي مي باشد.
 استاندار اطالعات استخراج شده از اين اداره كل را در زمينه هاي

گردشگري، كشاورزي و... حائز اهميت دانست و ابراز اميدوارى 
كرد: با توجه به خشكسالي هاي 17 ساله اخير در سال جاري 
شاهد نزوالت آسماني و بارش رحمت الهي باشيم.وي با بيان 
اينكه متوسط ميزان بارندگي استان در 17 سال گذشته، سالي 
103 ميلي متر بوده است.به گفته وى اين ميزان از ميانگين 
بارندگي كشور پايين تر است و نشان مى دهد وضع بارندگي 

در استان نامطلوب است.
وي به پيش بيني هاي انجام شده براى جلوگيري از خسارات 
احتمالي ناشي از سيل و بارندگي ها اشاره كرد و افزود: در اين 
زمينه دستورات الزم به فرمانداري ها و دستگاه هاي ذيربط 

داده شده تا خسارات احتمالي به حداقل كاهش يابد.
استاندار خراسان جنوبى تدابير انجام شده براى آمادگي تمامي 
دستگاه ها با توجه به آغاز فصل سرما را يادآور شد و افزود: 
با آمادگي هايي كه وجود دارد هيچ مشكلي در زمينه تأمين 

سوخت مورد نياز  وجود ندارد.
اين گزارش حاكي است استاندار خراسان جنوبي روز گذشته 
به همراه تني چند از مسئوالن استاني از ايستگاه هواشناسي 
استان  هواشناسي  كل  اداره  و  بيرجند  فرودگاهي  سينوپتيك 
بازديد كرد و از نزديك در جريان روند خدمت رساني در اين 

ادار ه ها قرار گرفت.

استاندار در بازديد از ايستگاه هواشناسي بيرجند عنوان كرد:

 پيش بيني هاي الزم براي فصل سرما انديشيده شده است

حسينى- با حضور رئيس سازمان عقيدتى سياسى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران و مسئوالن شوراى 
فرماندهان  جمع  در  سازمان  اين  جلسه  راهبردى 
شد.  برگزار  (ع)  رضا  امام  آموزش04  مركز 
بسيج   هفته  تبريك  با  هاشم  آل  حجت االسالم  
عنوان كرد: امروز فرهنگ بسيجى بايد به ويژه در 
 خانواده هاى كاركنان رواج پيدا كند تا جامعه اى

پويا و سرزنده داشته باشيم. وى در ادامه به موضوع 
جلسه با موضوع خوش بين نمودن سربازان به نظام 
اظهار  و  پرداخت  ايران  اسالمى  مقدس جمهورى 

گذشته  سال  ديدار  در  رهبرى  معظم  مقام  كرد: 
فرمودند: ارتش جمهورى اسالمى ايران نسبت به 
تمام ارگان ها و نهادها بهتر است ولى بازهم كاستى 
گيرد،  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  دارد  وجود  هايى 
بايستى نحوه برخورد با سرباز اصالح و به گونه اى 
باشد كه به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
ديگرى  بخش  در  وى  گردند.  خوش بين  ارتش  و 
از سخنانش تصريح كرد: نحوه برخورد با سربازان 
وظيفه را به گونه اى بايد پايه ريزى نمود كه نسل 
با  سربازى  مقدس  خدمت  پايان  از  پس   جوان 

خوش بينى به نظام و ارتش وارد جامعه گردند و ما 
همان كارى را بايستى براى سرباز انجام دهيم كه 
براى فرزند خود انجام مى دهيم؛ فرماندهان گردان، 
گروهان، دسته، منشى ها و ارشدها كه مستقيم با 
سرباز سر و كار دارند بايستى به اين مهم عمل و 

آن را نهادينه كنند. 
گفتنى است حجت السالم آل هاشم و همراهان 
قرض  صندوق  عصر،  و  ظهر  نماز  اقامه  از  پس 
الحسنه عقيدتى سياسى و  مجتمع رفاهى و سالن 

بدنسازى اين مركز را افتتاح كرد.

معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان جنوبى تأكيد كرد:

لزوم وحدت نظر در بين متوليان امر صيانت از حريم عمومى و حقوق شهروندى

روز درگذشت على  بزرگداشت سومين  دكتر بصيرت- جلسه  سوى  از  استان  عاليات  عتبات  رئيس  رضايى نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى روز گذشته محمدى 
اقشار مختلف مردم  با حضور  از نماز مغرب و عشا  بعد 
برگزار  (ع)  حسين  امام  مسجد  در  بيرجند  قدرشناس 
خويش  دوران خدمت  در طول  محمدى  شادروان  شد. 
سامرا،  مقدس  شهرهاى  در  را  بزرگ  پروژه  چندين 
همراهى  با  معلى  كربالى  و  اشرف  نجف  كاظمين، 
سه  محمدى  مرحوم  رساند.  سرانجام  به  استان  مردم 
روز قبل در حادثه رانندگى در محور طبس دار فانى را 

وداع گفت و به لقاء پروردگار شتافت.

پيام تسليت دفتر آيت ا... رئيسى به مناسبت
درگذشت رئيس عتبات عاليات خراسان جنوبى

به همين مناسبت دفتر آيت ا... رئيسى نماينده مردم استان 

در مجلس خبرنگان رهبرى نيز اطالعيه اى صادر كرد.
در بخشى از اين اطالعيه آمده است: «مديريت برجسته 
آن مرحوم در كمك به بازسازى عتبات عاليات به نحوى 
بود كه با تدابير ارزنده و برنامه ريزى هاى خوب ايشان و 
همت واالى مردم شريف خراسان جنوبى از استان هاى 
پيشگام در بازسازى عتبات عاليات شناخته شده است كه 

افتخارى براى استان مى باشد».
در بخش ديگرى با تسليت درگذشت زنده ياد محمدى 
و مردم خوب طبس  ايثارگرى  استان و جامعه  به مردم 
واثق  رجاء  است:  آمده  مرحوم  آن  داغدار  خانواده  و 
به بركت  با شهيدان محشور و  را  داريم خداوند روحش 
خدمات خالصانه و صادقانه اش از شفاعت اهل بيت (ع) 

برخوردار گرداند.

براى  استاندار خراسان جنوبى عنوان كرد:  اجتماعى  و  امنيتى  معاون سياسى 
بهتر اجرا شدن امر صيانت از حريم عمومى و حقوق شهروندى بايد متوليان 
امر با يكديگر  وحدت نظر  داشته باشند. به گزارش فارس، حسينى در ستاد 
در  ما  مشكالت  از  كرد:  اظهار  حقوق شهروندى  و  عمومى  حريم  از  صيانت 
موضوع صيانت از حريم عمومى و حقوق شهروندى موازى كارى  است. وى 
با اشاره به صدور مجوزها از سوى دستگاه هاى مختلف افزود: اگر مجوزهاى 
فعاليت بخش هاى گوناگون از سوى يك سازمان واحد صادر شود تدابير الزم 
در مورد حقوق شهروندى بيشتر لحاظ و در اين راستا محاسبات بهترى انجام 
مى شود. وى با بيان اينكه با توجه به اوضاع كنونى جامعه بايد تالش كنيم تا 
از حقوق مردم به معناى واقعى دفاع كنيم، 
در  بايد  كه  مواردى  از  يكى  كرد:  تصريح 
اين راستا مورد توجه قرار گيرد، تسهيل در 

خدمات دهى به مردم است.
اجراى  بهتر  براى  اينكه  بيان  با  حسينى 
شدن امر صيانت از حريم عمومى و حقوق 
در  امر  متوليان  بايد  جامعه  در  شهروندى 
اين مورد بايد وحدت نظر با يكديگر داشته 
شود  احساس  جامعه  در  اگر  افزود:  باشند، 
در موضوع برخورد با متخلفان متوليان امر با يكديگر اختالف دارند اين مسأله 
تأسف  كمال  با  داد:  ادامه  وى  شود.  محسوب  آسيب  كار   روند  در  مى تواند 
تاكنون نتوانسته ايم در اين مورد به  انسجام كامل براى ارائه نسخه اى واحد 
براى جامعه برسيم. وى با اشاره به وجود اين نگاه كه هر بخش به جاى دفاع 
از حقوق شهروندى در جامعه از بخش خود دفاع مى كند، امنيت عمومى، حقوق 
شهروندى و امنيت روانى جامعه از جمله مباحثى هستند كه با اين نوع نگاه ها، 
رفتارها و ساختارها به نتيجه نمى رسد. حسينى خطاب به مسئوالن دستگاه هاى 

اجرايى حاضر در اين جلسه افزود: حتمًا نبايد از باال دست براى ما بخشنامه اى 
بيايد تا در موضوع صيانت از حريم عمومى و حقوق شهروندى كارهاى الزم 
را انجام دهيم بلكه مى توانيم در اين زمينه پيشنهاداتى داشته باشيم كه مورد 

توجه سازمان هاى باالدستى قرار گيرد.
معاون سياسى اجتماعى استاندار با بيان اينكه موضوع صيانت از حريم عمومى 
اجتماعى جدى  مباحث  از  يكى  و  اى چند وجهى  مقوله  و حقوق شهروندى 
باشد و  نوع اطالع رسانى جامعيت داشته  بايد  راستا  اين  يادآور شد: در  است، 

البته داشتن پشتوانه قضايى در اين امر بسيار مهم است. 
شهروندى  حقوق  رعايت  بحث  كه  مكان هايى  در  اينكه  به  اشاره  با  حسينى 
عام تر بوده مانند مطب پزشكان، بازار و داروخانه ها بايد اين مطلب  در اولويت 
حقوق  كمترين  حتى  كه  كنيم  حركت  سمتى  به  بايد  كرد:  تصريح  باشد، 
مهمترين  كه  دارد  فرهنگ سازى  به  نياز  امر  اين  و  شود  رعايت  شهروندان 
مقوله نيز محسوب مى شود. وى يادآور شد: در بحث صيانت از حريم عمومى و 
حقوق شهروندى چند نكته بايد مورد توجه و رعايت شود كه شامل يكى بودن 
حرف هاى متوليان اين امر، وجود اراده جمعى براى اجراى اين امر در جامعه و 
داشتن توان الزم در اين راه توسط متوليان مى شود. حسينى ادامه داد: در امر 
صيانت از حريم عمومى و رعايت حقوق شهروندى بايد با جامعيت برخورد شود 

ولى بايد اين نگاه ناظر به حق شهروندان باشد.

ضرورت صدور مجوز براى برخورد با 
متخلفان نقض حقوق شهروندى در حوزه اصناف

برخورد  بخواهيم  اگر  شد  يادآور  جلسه  دراين  م  بيرجنده  اصناف  اتاق  رئيس 
جدى با متخلفان نقض حقوق شهروندى در حوزه اصناف داشته باشيم، بايد 

مجوز الزم براى پلمب اين گونه  واحدها براى ما صادر شود. 
مرتضى يزدان شناس اظهار كرد: واحدهاى صنفى استان كه براى صدور پروانه 

كسب به دانشگاه علوم پزشكى مراجعه مى كنند، با توجه به اينكه در اتاق هاى 
آزمايش دوربين هاى زيادى نصب شده گاليه مند بوده كه بايد گفت اين امر با 

رعايت حقوق شهروندى تناسب ندارد.
وى ادامه داد: در برخى از دستگاه هاى اجرايى با توجه به اينكه فعاليت برخى از 
صنوف را انجام مى دهند سبب گاليه مندى واحدهاى صنفى شده و به اين امر 

اذعان مى شود كه حقوق اصناف تضعيف شده است.
به مردم  بخواهند تسهيالتى  اگر دستگاه ها  راستا  اين  در  افزود:  يزدان شناس 
بايد با نظارت اصناف باشد تا اين امكانات و تسهيالت با كيفيت  ارائه دهند 
و به صورت مطلوب ارائه شود. وى با اشاره به يكى از دستورالعمل هاى اين 

جلسه مبنى بر ساماندهى ويترين مغازه ها 
براى عرضه پوشاك ادامه داد: سال ها است 
مانكن ها  ساماندهى  براى  استان  در  كه 
كارهاى خوبى انجام گرفته و در اين راستا 
نسبت به ساير مناطق كشور وضع مطلوبى 
داريم. يزدان شناس از تشكيل ستادى براى 
و  صنفى  واحدهاى  در  مانكن ها  بررسى 
رعايت  راستاى  در  فروشندگان  وضع 
حقوق شهروندى خبر داد و افزود: در اين 

لباس هاى  از فروش  داده مى شود، همچنين خوشبختانه  تذكرات الزم  زمينه 
زنانه توسط آقايان نيز جلوگيرى شده است. وى با اشاره به اينكه ورود انواع 
مانكن ها به شهرها آزاد است، اضافه كرد: اگر بتوانيم كارگاه هاى توليد مانكن 

را ساماندهى كنيم مى توانيم هزينه هاى بعدى را به حداقل برسانيم. 
همكارى  با  كه  عقيدتى  كالس هاى  برگزارى  كرد:  خاطرنشان  يزدان شناس 
بسيج اصناف انجام مى شود از جمله كارهاى فرهنگى است كه موارد الزم در 

اين مورد به اصناف ابالغ مى شود.

دريافت  و  معارفه  و  توديع  به  مربوط  خبر   در 
نظام  سازمان  مديره  هيئت  اعضاى  هاى  اعتبارنامه 
مهندسى استان اشتباهاً عنوان آقاى غالمرضا توكلى، 
عضو هيئت مديره به عنوان رئيس سازمان درج شده 

بود كه ضمن پوزش به شرح ذيل اصالح مى گردد :
در اين جلسه اعضا جديد سازمان نظام مهندسى استان 
زحمات  از  و  كردند  دريافت  را  خود  هاى  اعتبارنامه 
اعضاى پيشين قدردانى شد. گفتنى است اعضاى جديد 
هيئت مديره اين سازمان آقايان  توكلى، سرافرازى،  
امينى، اكبرى، نصرآبادى، فاطمى، فروزان فر، عامرى 

و خانم ميركاظمى معرفى شدند.

اصالحيه خبر نظام مهندسى 

   در شوراى راهبردى سازمان عقيدتى سياسى آجا در مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند عنوان شد:

                                                              سرباز را فرزند خود بدانيم

جلسه بزرگداشت رئيس عتبات عاليات استان در بيرجند برگزار شد
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امام رضا (ع) : از نشانه هاي  دين  فهمي، حلم  و علم  است  و خاموشي  
دري  از درهاي  حكمت  است . خاموشي  و سكوت ، دوستي  آور و راهنماي 

 هر كار خيري  است . (تحف  العقول  ، ص  ٤٦٩)

11 : 22
16 : 48
22 : 38
4 : 50
6 : 17

مراسم اختتاميه اردوى استانى ياور مربيان پيشاهنگ فرزانه در بيرجند    عكس : پنجابىعكس روز 

ما هم مى توانستيم هواپيماى آمريكايى را 
منهدم كنيم اما اين كار را نكرديم

ارتش  االنبياء  خاتم  هوايى  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
گفت: به محض تجاوز هر هواپيما چه جنگنده چه 
ايجاد  براى  نيست و  انهدام  اقدام  اولين  مسافربرى، 
آخرين  از  نبايد  آرامش  و  امنيت  و  منطقه  در  ثبات 
اقدام به عنوان اولين اقدام استفاده كرد. وى گفت: 
هر چند ناتو معتقد است نقض هوايى صورت گرفته 
عنوان  اى  ماهواره  اساس عكس هاى  بر  روسيه  اما 
مى كند كه اين نقض هوايى رخ نداده است. اسماعيلى 
گفت: ايران نيز هواپيمايى كه 108 نظامى آمريكايى 
را حمل مى كرد در بندرعباس به زمين نشاند، هرچند 
حق داشتيم آن هواپيما را منهدم كنيم زيرا به صورت 

غيرقانونى وارد فضاى ايران شده بود. 

اردوغان: روسيه با آتش، بازى نكند!
 ما هيچگاه به هيچكس خنجر نزده ايم  

به  واكنش  در  تركيه  جمهور  رئيس   ، اردوغان 
را  روسيه  هواپيماى  سرنگونى  كه  پوتين  اظهارات 
به  متهم  را  تركيه  و  توصيف  پشت  از  زدن  خنجر 
مردم   : گفت   ، است  كرده  داعش  به  نفت  فروش 
 تركيه هيچگاه به هيچكس از پشت خنجر نزده اند ، 
با  اردوغان  بلدند.  را  رو  در  رو  جنگيدن  مردم  اين 
با بهانه قرار دادن  اينكه اقدام آنهايى كه  اشاره به 
داعش در سوريه، مخالفان ميانه رو را مورد هدف 
گفت:  است،  آتش  با  بازى  همانند  دهند،  مى  قرار 

توصيه مى كنيم روسيه با آتش، بازى نكند.

مشاجره وكيل زنجانى با نماينده دادستان

 وكيل مدافع بابك زنجانى و نماينده دادستان تهران 
در جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتى به مشاجره 
لفظى پرداختند. وكيل زنجانى گفت: اگر كسى خواب 
باشد مى توان بيدارش كرد اما اگر كسى خود را به 
خواب بزند نمى توان او را بيدار كرد. در اين ماجرا نيز 
هر چقدر ما به خدمات موكل و مجوزهايى كه داشته 
اشاره كنيم بازهم دادستانى مى گويد زنجانى با اين 

كارها قصد فريب مسئوالن را داشته است.

«پى ام دى» 24 آذر بسته نشود، اجراى 
 برجام بايد متوقف شود

بررسى  ويژه  كميسيون  سخنگوى  نقوى حسينى 
پهلوى  دو  اظهارات  از  انتقاد  با  مجلس،  در  برجام 
آمانو درباره «پى ام دى» گفت: اگر در گزارش 24 
آذر اين پرونده مختومه نشود، همه همكارى ها براى 

اجراى برجام بايد متوقف شود.

محسن هاشمى: وقتى پدرم رئيس بود 
 مجلس هم در رأس امور بود

گفت:  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس  فرزند 
امور  رأس  در  مجلس  كه  مى شود  گفته  هميشه 
مجلس  رياست  هاشمى  آيت ا...  كه  زمانى  و  است 
محسن  مى شد.  احساس  اين  داشتند،  عهده  بر  را 
به داليل مختلفى  پديده  اين  ولى   : افزود  هاشمى 
در  چه  و  مجلس ششم  زمان  در  چه  شد،  تضعيف 

زمان مجلس هشتم و حتى در مجلس آينده.

سهم خواهى سرعت ائتالف اصولگرايان را كم كرده است 

مجلس  واليت  رهروان  اصولگرايان  فراكسيون  عضو  يك 
گفت: ديدار آيت ا... يزدى، موحدى كرمانى و مصباح يزدى 
در كاهش شكاف طيف هاى اصولگرا و ايجاد همگرايى در 
اين جريان سياسى موثر است. سبحانى با تاييد سهم خواهى 
برخى طيف هاى اصولگرا و تاثير آن در كند شدن سرعت 
همگرايى در جريان اصولگرا، گفت: اگر سهم خواهى برخى طيف هاى منفرد جريان 

اصولگرا از بين برود، ائتالف و همگرايى در جريان اصولگرا سرعت مى گيرد.

آيتى : امروز سكه هاشمى ، سكه رايج مملكت نيست

مهدى آيتى نماينده اصالح طلب مجلس ششم در گفتگو با 
فارس گفت : مديريت حزب اعتدال و توسعه آشفته است.   
اين فعال اصالح طلب با تاكيد بر اينكه جامعه درك مى كند 
 دولت قصد دخالت در مسئله انتخابات را دارد، اظهار كرد : 
دولت تدبير و اميد، دولت ركود شده است و به دليل انتخابات 
بنا دارد رفاه عمومى كاذب ايجاد كند. وى افزود: كارگزاران همواره بر خود حق 

پدرساالرى قائل بوده است اما امروز سكه هاشمى سكه رايج مملكت نيست.

گزارشى  ارائه  ضمن  تودى  يو.اس.اى 
به  آمريكايى  محافل  نگاه  از  تحليلى 
اشاره  مواردى  به  ايران،  آتى  انتخابات 
در  است.  تامل  قابل  بسيار  كه  دارد 
اين گزارش آمده است : چند ماه است 
محور  بر  ايران  به  مربوط  اخبار  كه 
تالش هاى  و  غرب  با  هسته اى  توافق 
روحانى  حسن  [دكتر]  رئيس جمهور 
داخل كشور  در  تقويت اصالحات  براى 

مى چرخد.
نظام   ، هسته اى  توافق  انجام  از  پس 
ايران اكنون بر روى دو تا از مهم ترين 
انتخابات ها در تاريخ جمهورى اسالمى 
مجلس  انتخابات   – است  كرده  تمركز 
و انتخابات مجلس خبرگان. رقابت ها و 
تبليغات از هم اكنون آغاز گرديده است.

سلطه  و  تسلط   ،  2004 سال  در 
اصالح طلبان ايران بر مجلس از بين رفت 
و پس از آن در سال 2009 اصالح طلبان 
خيابانى  درگيرى  ايجاد  خاطر  به  ايران 
انتخاب مجدد احمدى نژاد و تحريك  با 
عموم به برپايى تظاهرات ، به طور كلى 
از بدنه سياسى كشور كنار گذاشته شدند. 
ادامه  و  دستگيرى  باعث  موضوع  اين 
عناصر  و  گرديد  آنها  رهبران  بازداشت 
ديگر آنها كه در درگيرى ها موثر بودند 

نيز رانده شدند.
برخى  ابزارى  نقش  خاطر  به  اكنون  اما 
اصالح طلبان در انتخاب [دكتر] روحانى 
در سال 2013 كه از آن موقع پست هاى 

وزارتى در اختيار آنها گذاشته و همچنين 
روزنامه ها،  از  تعدادى  مجدد  بازگشايى 
تغيير  حال  در  بلوك  اين  براى  شرايط 
گروه هاى  از  برخى  همچنين  و  است 

اصالح طلب دوباره تقويت شدند.
البته اين بلوك هنوز هم خنثى باقيمانده 
زيرا اتهام فتنه همچنان باالى سر چندين 
به  دارد  وجود  اصالح طلب  برجسته  فرد 
و  پيشرفت  لبه  در  كه  آنهايى  خصوص 
ترقى قرار دارند. اين احزاب به طور نيمه 

مستقل از دولت فعاليت داشته و متشكل 
از ميانه روها و واقع گراها هستند. در حال 
حاضر اصالح طلبان چندان مورد نظر و 

مطلوب شوراى نگهبان نيستند.

خاطر  به  نيز  اصولگرايان  محبوبيت 
هسته اى  توافق  با  آشكارشان  مخالفت 
كه توسط دولت [دكتر] روحانى حاصل 
در  پيش  ماه  است.  يافته  كاهش  شد، 
يك جلسه جنجالى در مجلس، يكى از 
نمايندگان محافظه كار على اكبر صالحى، 
رئيس سازمان انرژى اتمى و محمدجواد 
تهديد  را  ايران  خارجه  وزير   ، ظريف 
كرده كه در رآكتور اراك دفن مى كنيم 
و رويتان سيمان مى ريزيم. الريجانى و 

ناطق نورى در بركنارى افراطيان منافع 
الريجانى  دارند.  يكديگر  با  مشترك 
آيت ا...]  [حضرت  به  نزديك  فردى  كه 
خامنه اى بوده و حتى رياست گروهى در 
مجلس به نام رهروان واليت را بر عهده 
دارد، در سال هاى اخير به خاطر انتقاد از 
احمدى نژاد و حمايت از [دكتر] روحانى، 
نيز  و  افراطيان  از  بسيارى  حمله  هدف 

شعار «مرگ بر...» قرار گرفته است.
باقيمانده عده اى در  اميد  تنها  بنابراين 
انتخابات آتى احمدى نژاد است كه ممكن 
است مجدداً به صحنه سياست بازگردد، 
حداقل آنطور كه اسناد و مدارك نشان 
مى دهد. در تابستان جارى، وزراى سابق 
او حزب جديدى به نام حاميان بهره ورى 
و توسعه ايران اسالمى را تاسيس كردند 
افراد مخالف [دكتر]  از  بود  كه متشكل 
از  هسته اى  توافق  مخالف  و  روحانى 
جمله فريدون عباسى و مصطفى محمد 
نجارى. البته ممكن است تالش هاى او 
شود  باعث  حتى  و  داده  عكس  نتيجه 
محافظه كاران بيشترى به طرف ائتالف 
ميانه روها كشيده شوند. [دكتر] روحانى 
هر  گفت  طعنه  به  جارى  سال  اوايل 
را  مى شود  تاسيس  كشور  در  كه  حزبى 

بايد به فال نيك گرفت.

ترقى: راهيابى نمايندگان تابع دولت 
به مجلس توقع غلطى است

عضو شوراى مركزى موتلفه گفت: اگر دولت دنبال 
اين باشد كه نمايندگان تابع و مطيع خود به مجلس 
بروند توقع غلط و خالف قانون انتخابات است. ترقى 
اظهار كرد: اين كار استقالل قوا را از بين مى برد. 
مردم، نمايندگان را براى نظارت بر دولت و نه براى 
حمايت از دولت انتخاب مى كنند. وى اضافه كرد: 
 آنچه از بيانات رهبرى در همدلى و همزبانى برمى آيد 
اين است كه دولت همزبانى با ملت داشته باشد و نه 

اين كه همه خود را با دولت تطبيق دهند.

رحيمى و مشايى مظلوم واقع شده اند
  

اقدامات  از  نژاد  احمدى  محمود  پيشتر  درحاليكه 
دهم   دولت  در  خود  اول  معاون  رحيمى  محمدرضا 
اعالم برائت كرده و متعاقباً رحيمى نيز عليه او نامه اى 

 

نوشته است، صبح ديروز رئيس جمهور سابق ضمن 
كه  گفت  خود،  پيشين  اظهارنظر  از  نشينى  عقب 

رحيمى و مشايى بسيار مظلوم واقع شده اند.

انگار برخى به « امحا» كردن  عالقمندند 
چه سيب زمينى و چه سانتريفيوژ

 
بذرپاش نماينده تهران، با اشاره به امحاى 1700 تن 
انتقاد ما به اين نوع نگاه مبتنى  سيب زمينى گفت: 
بر امحا است چه امحاى سانتريفيوژ باشد و چه دفن 
سيب زمينى. وى افزود : گويا بعضى ها به تعطيلى، 
آن حتى  بابت  و  برچيدن خيلى عالقمندند  و  امحا 

دچار عذاب وجدان  هم نمى شوند.

 پايان عارف، پايان اصالحات است

حمايت  عدم  پيروان،  جبهه  سخنگوى  سجادى 
اصالح طلبان از عارف را مؤيد پايان هويت جريان 
اگر  اصالح طلبان  گفت:  و  كرد  عنوان  اصالح طلب 
ناطق و الريجانى را جذب كنند نشان دهنده بحران 

مديريتى و هويتى در اين جريان سياسى است.

بعيد نيست دولت روحانى 4 ساله باشد
 

پژوهش هاى  مركز  رئيس   ، تاجيك  محمدرضا 
استراتژيك رياست جمهورى در دولت اصالحات در 
گفتگو با يك نشريه اصالح طلب گفت : معتقدم اگر 
دولت نتواند مشكالت را در دوران پساتحريم حل كند 
مى توان پيش بينى كرد دولت روحانى نخستين دولت 

چهارساله در تاريخ سياسى بعد از انقالب باشد.

الريجانى تاكنون مواضع خوبى داشته

غالمحسين كرباسچى در مصاحبه اى با يك روزنامه 
 اصالح طلب ضمن تاييد مواضع رئيس مجلس گفت : 
اگر طيف آقاى الريجانى كه االن مواضع خوبى دارد 
با طيف راديكال يكى شود، چرا تصور مى كنيد كه 
نشود؟  اعتدال  چرا  راديكال شدن شود؟  آن  ماحصل 

اگر او بتواند كنترلشان كند كه مطلوب است. 

احمدى نژاد ممكن است مجددًا به صحنه سياست بازگردد
الريجانى به خاطر انتقاد از احمدى نژاد و حمايت از روحانى، هدف حمله بسيارى قرار گرفته است

تحليل يو اس اى تودى از انتخابات آتى مجلس ايران

برابر آگهى مزايده فروش 7 قطعه از امالك شهردارى بيرجند به استحضار مى رساند: تاريخ تحويل 
اسناد تا ساعت 14:30 چهارشنبه 94/9/18 به دبيرخانه حراست اصالح مى گردد. ضمنا براى كسب 

اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به واحد امالك شهردارى بيرجند مراجعه فرماييد.

آدرس ملك5% سپرده هر قطعه (ريال)قيمت پايه كل هر قطعه (ريال)قيمت پايه هر متر مربع (ريال)مساحت (مترمربع)نوع كاربرىپالك ثبتىشماره قطعهرديف

خيابان غفارى- خيابان قدس 596/728/500/0005/072/120/000253/606/000مسكونى11322
شرقى- جنب نيروگاه برق

خيابان غفارى- خيابان قدس 594/338/500/0005/051/805/000252/590/250مسكونى22323
شرقى- جنب نيروگاه برق

حاشيه بلوار پيامبر اعظم (ص)50412/500/0006/300/000/000315/000/000مسكونى334977

شمال شهر- حاشيه بلوار بقيه ا... (عج)4817/500/000840/000/00042/000/000تجارى448207
شمال شهر- حاشيه بلوار بقيه ا... (عج)4817/500/000840/000/00042/000/000تجارى558208
شمال شهر- حاشيه بلوار بقيه ا... (عج)4817/500/000840/000/00042/000/000تجارى668209
شمال شهر- حاشيه بلوار بقيه ا... (عج)4817/500/000840/000/00042/000/000تجارى778210

اصالحيه مزايده 94/9/7

شهردارى بيرجند

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

با نهايت تاسف درگذشت شادروان

احمد رضا غالمى
را به اطالع مى رساند: 

مراسم تشييع آن مرحوم 
امروز يكشنبه  94/9/8 ساعت2:30 الى3:30 بعدازظهر از محل 

هيئت حسينى ( واقع در خيابان انقالب) برگزار مى شود
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده غالمى و فاميل وابسته










