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آیا زخم های جامعه 
را باید پوشاند؟
* هرم پور

غافل  توان  نمی  شهر  حوادث  و  اتفاقات  از   
به  اش  ذهنی  جعبه  که  شهروندی  اصاًل  بود. 
فراخور کار و شغل و حرفه اش، به فراخور محل 
از  مندی هایش  فراخور عالقه  به  و  زندگی اش 
دانستن آنچه اطرافش می گذرد خالی باشد جای 
قیمت  رفتن  باال  مندی.  گالیه  و  دارد  اعتراض 
دانستن  خود،  جای  به  مرغ  تخم  و  میوه  و  پیاز 
به  باشد  تلخ  هم  چند  هر  شهرنشینی  ماجراهای 
به  اعتقادی  کم،  تجربه  دلیل  به  من  خود.  جای 
هم  اینجا  و  ندارم  شهر  حوادث  اخبار  سانسور 
شده  تکرار  و  افتاده  اتفاق  ماجرای  واکاوی  به 

پرداخت. نخواهم  شهرمان 
 اما در چنین مواقعی چند سؤال اساسی به ذهن 
به  هم  هراسی  بیاید،  شهروندی  هر  شاید  و  من 
دل راه نمی دهم که فوبیای طرح آن، برای ذهن 
دیگران مشکل ساز شود یا تابوشکنی باشد و سد 
بکشند. نه! معتقدم ما چوب بی جسارتی برای طرح 
 بعضی از ناگفته های اجتماعی مان را می خوریم 
و نمی دانم این تازیانه چند بار دیگر باید پشت و 

رویمان را سرخ کند که تکانی بخوریم. 
نوبه خود، در خصوص  به  به سهم شهروندی و   
حساسیت  چقدر  شهرمان  اجتماعی  تلخ  اتفاقات 
داریم؟ خانواده ها چقدر به فرزندان، به درد دلهای 
و  نوجوانی  سن  در  ویژه  به  نیازهایشان  و  آنان 
جوانی آشنا هستند و توجه می کنند؟ هسته ها و 

کانون های مشاوره چه می کنند؟.
)ادامه در صفحه 2(

یادداشت

مقام معظم رهبری :
باید در مقابل جریان 
مخالف تفکر انقالبی ایستاد
صفحه 8

رئیس جمهور :
کسی در انتخابات پیش رو 
با صندوق رأی قهر نکند
صفحه 3

بهره برداری از پروژه های شهرداری بیرجند
 با اعتبار بیش از 60 میلیارد ریال

صفحه 7

با حضور استاندار صورت پذیرفت ؛

افتتاح پروژه های دهه فجر
در شهرستان سرایان

بومی سازی دستگاه صفحه 7
غوزه چین پنبه

توسط پدر و پسر بشرویه ای انجام شد

صفحه 7

جناب آقای دکتر قائمی   رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
جناب آقای دکتر محمد شفیع عثمانی بجد

 رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهرستان درمیان

جناب آقای دکتر سعید وثوق
 متخصص داخلی و پزشک محترم بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهرستان درمیان

جناب آقای دکتر محمد صدیق عطایی   رئیس محترم مرکز بهداشت شهر گزیک 
کلیه کادر اداری و پزشکی بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهرستان درمیان 

برخود الزم می دانیم مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند برای همت و خدمات رسانی 
مطلوب در حوزه بهداشت و سالمت در این شهرستان اعالم نماییم، صحت و سالمتی شما بزرگواران را از خداوند 

شورای اسالمی شهر گزیکمتعال خواستاریم. 

تیمسار فرماندهی و ارشد آجا 
در استان خراسان جنوبی

 با تشریف فرمایی خود در ایام مبارک دهه فجر 
 انقالب اسالمی به عیادتم باعث شادی، سرور و افتخارم شدید 
توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

سرهنگ بازنشسته - محمدرضا ساالری

همکار ارجمند سرکار خانم سمیه گنجی فرد و خانواده محترم دیانی
در فراق و عروج ناباورانه همکار و هنرمند گرانقدر 

زنده یاد محمد صادق دیانی
 شریک غم در اندوه بزرگ تان هستیم. از خداوند حکیم رحمت و ترفیع درجات بهشت برای آن عزیز سفر کرده 

صبر جمیل و جلیل بانوی صبر و استقامت حضرت زینب )س( را برای همه بازماندگان مسئلت می نماییم. 

مدیر و مربیان کانون فرهنگی -  تربیتی حضرت زینب )س(

جناب آقایان پایانی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت زنده یاد حاج محمدحسن پایانی

را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی از درگاه ایزد منان آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید

هیئت مدیره و کارکنان شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت 
دامپروری کشاورزی ستاره کیان بیرجند- مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

خانواده های خیریه ، فرزین ، قره شیر ، قلعه ای و صابرتنها

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ اسماعیل دیانی
با تسلیم به مشیت الهی، فقدان جانگداز فرزند برومندتان

 زنده یاد محمد صادق دیانی
 موجب تاثر عمیق خاطر گردید. ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانکاه خدمت جناب عالی و خاندان 

معظم، از درگاه قادر سبحان برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای شما و بیت مکرم
صبر، سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت می نمایم. 

سید محمد حسین زینلی - مدیرعامل شرکت کویر تایر

سرکار خانم گنجی فرد
خبر درگذشت همسر عزیزتان 

شادروان محمد صادق دیانی 
سخت ما را متاثر نمود، این مصیبت را خدمت شما و خانواده های محترم داغدار تسلیت عرض نموده 

خود را در غم شما شریک می دانیم.

از طرف جمعی از دوستان

خانواده های محترم دیانی و گنجی فرد
با نهایت تاسف درگذشت ناگهانی

 شادروان محمد صادق دیانی
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه و برای خانواده های داغدیده

 صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

برادر بزرگوار جناب آقای محمد ابراهیم دیانی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی برادرزاده عزیزتان

 شادروان محمد صادق دیانی 
را تسلیت عرض نموده، برای آن روانشاد علو درجات و برای خانواده های محترم داغدیده صبر و اجر 

از خداوند منان مسئلت داریم. 
 هیئت امنا ، هیئت مدیره و کارکنان دارالشفاء حضرت امام حسین )ع(- هیئت امنای مجتمع

 مسجد امام حسین و شورای سرپرستی هیئت انصار الحسین )ع(- مکتب القرآن خراسان جنوبی

همکار محترم سرکار خانم مرکی
با نهایت تاسف درگذشت همسر گرامی تان

 شادروان کربالیی محمد امینی فر
 را تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای آن روانشاد و صبر و اجر برای خانواده های محترم داغدیده 

مسئلت داریم. 
هیئت امنا ، هیئت مدیره و کارکنان دارالشفاء حضرت امام حسین )ع(

ضمن تشکر و سپاس از همه عزیزان و سروران ارجمند و مسئوالن گرانقدر
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شادروان

 کربالیی محمدعلی شهابادی 
)پدر شهید حسین شهابادی(

  شرکت نموده و به طرق مختلف ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 

94/11/15 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد الحسین)ع( 
جوادیه »واقع در خیابان شهید برگی« برگزار می گردد.

خانواده شهابادی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم هفتمین روز درگذشت
 بزرگ خاندان،پیرغالم حضرت ابوالفضل)ع(

مرحوم غالمحسین کیانفرد )کبابی(
)متولی حسینیه  ابوالفضلی خیرآباد( 

جمعه 94/11/16 از ساعت 9 الی10 صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های:کیانفرد ، ذیغمی ، پرتوی فر، بهشتی ، مهدیان 
چوبدار و سایر بستگان

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری دلسوز ، پدری مهربان
 و برادری فداکار آمیخته ای از صداقت و درستکاری مرحوم مغفور 

شادروان غالمرضا صالح پور 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/11/15 از ساعت 2/30 الی 3/30 

بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان داغدیده خواهد بود.
خانواده های صالح پور و سایر بستگان 

هوالباقی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم

 کربالیی محمد علی اورنگی
 جلسه  بزرگداشتی امروز پنجشنبه 94/11/15 از ساعت 14/30 
الی 15/30 در محل هیئت حسینی »واقع در خیابان انقالب« 

برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های اورنگی و سایر بستگان

مدیریت شبهای تهران

 و جزیره گوشت

از میت لند تا شبهای 

تهران

توحیـد 9( نبـش  )بیرجنـد،  گـوشت  آدرس: جزیـره 
شبهای تهران )بیرجند، نبش مدرس 49، روبروی پمپ بنزین(
09155615806 - جان احمدی  09153620534 - حمیدی

با التزام به مشتری مداری 
احترام به حقوق مشتریان 
را سرلوحه خود و کارمندان
قرار داده و همـواره در این

 راستا گام برخواهیم داشت. 
ما در تولید کباب همواره براساس این

 شعار عمل می نماییم: کبابی را تولید می کنیم 
فیزیوتراپی ولیعصر )عج(که به خانواده خود می دهیم )طبخ جدید(

فیزیوتراپیست نرجس خیرآبادی )صبح ها(
فیزیوتراپیست عطیه احمدی زهان )عصرها(

به طالقانی 12 )مفتح 1( پالک 8 انتقال یافت.    6515  3222

خانواده محترم دیانی
با نهایت تاسف درگذشت ناگهانی

 شادروان محمد صادق دیانی 
را تسلیت عرض نموده، علو درجات را برای آن روانشاد

 و صبر و اجر برای خانواده های محترم داغدیده مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند
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  اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور
 تا پایان دولت یازدهم

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: براساس برنامه 
ریزی به عمل آمده ، پیش بینی می شود تا پایان 
دولت یازدهم گازرسانی به همه شهرها و روستاهای 
ایرنا،  گزارش  به  رسید.  خواهد  اتمام  به  کشور 
حمیدرضا عراقی افزود: امسال گازرسانی به پنج هزار 
روستا آغاز شده که عملیات اجرایی برخی از آنها پایان یافته است. عراقی 
ضمن انتقاد از مصرف باالی انرژی در کشور گفت: ایران بزرگ ترین دارنده 
ذخایر گازی دنیا به شمار می رود، اما میزان مصرف انرژی در کشور بسیار 
باالست. وی اضافه کرد: اکنون سهم ایران در تجارت جهانی گاز اندک 
است و کمتر از دو درصد ارزیابی می شود، اما برنامه ریزی شده تا در آینده 

با افزایش صادرات، نقش بزرگ تری را در بازارهای جهانی بدست آوریم.

 خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان

رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه حقوق بازنشستگان افزایش می یابد و 
همه پاداش های بازنشستگان پرداخت خواهد شد، 
گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به ۵ تا ۶ 
درصد می رسد. به گزارش مهر، نوبخت گفت: نرخ 
رشد اقتصادی در سال آینده براساس برآوردها به ۵ 
تا ۶ درصد می رسد، ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی 
در سال جاری هم به یک درصد می رسد. وی افزود: همه دولتمردان که 
تجارب ارزشمندی دارند، تالش می کنند تا مردم در دوره جدید و با گسترش 
تعامالت اقتصادی دارای رفاه شوند و حقوق بازنشستگان افزایش می یابد و 
همه پاداش های بازنشستگان پرداخت خواهد شد.نوبخت تصریح کرد: شأن 
ملت ایران بیشتر از اینهاست و تالش می کنیم تا در مسیر استقرار اقتصاد 

مقاومتی، شاخص های رفاه اقتصادی مردم تقویت شود.

 پژو غرامت قرارداد قبلی را به ایران می پردازد

عضو شورای سیاستگذاری خودرو اعالم کرد: پژو غرامت قرارداد قبلی را به 
ایران می پردازد. نجفی منش در گفتگو با مهر، گفت: 
ایران چندین شرط را برای خودروسازان خارجی قرار 
داده است. براین اساس برای تولید خودرو در کشور، 
باید حداقل ساخت داخل ۴۰ درصد در نظر گرفته 
شده و ظرف مدت مشخصی به ۸۰ درصد برسد.
وی افزود: مبنای همکاری مشترک خودروسازان خارجی با ایرانی ها نباید 
بر مبنای واردات CKD باشد بلکه حتما باید ساخت خودرو به مفهوم واقعی 
در کشور صورت گیرد. وی تصریح کرد: براین اساس حداقل۳۰ درصد از 
محصوالتی که در ایران تولید می شود، باید به بازارهای جهانی صادر شود 
و از سوی دیگر، وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودرو شرط کرده 

است که سرمایه گذاری برای ورود دانش فنی به کشور باید صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات 
طرح حذف ۱۵ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، همچنین 
به تداوم یارانه فوت شدگان اشاره کرد و گفت: کارت های 
ملی قدیمی برای پرداخت یارانه همچنان معتبرند و ۱.۵ 
میلیون نفر کارت ملی ندارند.میدری، در گفتگو با فارس در 
واکنش به برخی خبرها مبنی بر پیشنهاد وزارت رفاه برای 
حذف ۱۵ میلیون نفر از یارانه بگیران، گفت: این پیشنهاد 
با  امداد و نهادهای مرتبط  از کمیته  توسط کارشناسانی 
حمایت های اجتماعی در کمیسیون های اجتماعی مجلس 
رفاه  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  تصویب 
پیشنهادی برای حذف بیشتر افراد یارانه بگیر ارائه نکرده 
است، گفت: این پیشنهاد توسط کارشناسان و نمایندگان 
کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و باید به قانون 
در  میدری  کرد.  بحث  آن  درباره  بتوان  تا  شود  تبدیل 

پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف ۱۵ میلیون نفر از 
یارانه بگیران را دارید یا خیر، گفت: امکان حذف ۸۰ میلیون 
چه  مجلس  نمایندگان  دید  باید  اما  دارد  وجود  هم  نفر 
تصمیمی در این باره خواهند گرفت و شاید بودجه ای برای 
پرداخت یارانه در نظر گرفته نشود. وی درباره موافقت یا 
مخالفت وزارت تعاون، با طرح حذف ۱۵ میلیون نفر از 
یارانه بگیران گفت: فعاًل امکان موافقت یا مخالفت با آن 
وجود ندارد.میدری خاطرنشان کرد: برخی از یارانه بگیران 
فوت کرده اند اما اطالعاتی از آنها در ثبت احوال موجود 
نیست و همچنان یارانه می گیرند، این افراد در روستاها 
و قبرستان های غیر رسمی دفن می شوند. سازمان ثبت 
احوال اعالم کرده که ۳ درصد از فوت شدگان اطالعاتی 
به ثبت احوال نمی دهند و سازمان تأمین اجتماعی هم 

بعدها با تحقیق خودش متوجه فوت افراد می شود. 

معاون وزیر صنعت، از دستور ویژه نعمت زاده مبنی 
بر رسیدگی به تخلفات احتمالی تحویل خودرو 
با وام ۲۵ میلیونی خبر داد.به گزارش فردانیوز، 
نوابی درباره وثایقی که به تازگی خودروسازان از 
مردم در مقابل تحویل خودروهای ثبت نامی با 

وام ۲۵ میلیون تومانی طلب می کنند، گفت: اداره 
ارزیابی در وزارت  و  به شکایات  کل رسیدگی 
صنعت، فعال است که براین اساس آن دسته از 
مردمی که نسبت به فرآیند تحویل خودروهای 
ثبت نامی خود با وام ۲۵ میلیونی از خودروسازان 

شکایت دارند، می توانند به آن مراجعه کرده و 
کرد:  تصریح  وی  کنند.  ثبت  را  خود  شکایات 
درباره خودروهای تسهیالتی با وام ۲۵ میلیونی 
اگر خودروسازان، قواعد و مقرراتی بیش از آن 
چیزی که از ابتدا تعهد کرده بودند و براساس 

آن ثبت نام صورت گرفته است، از مشتری طلب 
کنند، این موضوع هم از ناحیه اداره شکایات و 
ناحیه سازمان  از  و هم  وزارت صنعت  ارزیابی 
قابل  تولیدکنندگان  حمایت مصرف کنندگان و 

رسیدگی است. 

 ارواح همچنان در لیست یارانه بگیران

چگونه از نحوه تحویل خودروهای وام ۲۵ میلیونی شکایت کنیم؟ 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طول عمر ایرانی ها از ۵۱ سال به ۷۵ سال ارتقا یافت،
 گفت: چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه ها به حوزه سالمت اختصاص یافت. به گزارش مهر، 
سید حسن قاضی زاده هاشمی افزود: تاکنون با اجرای طرح نظام سالمت ۱۱میلیون نفر بیمه شدند.

 وزیر بهداشت: طول عمر ایرانی ها به ۷۵ سال ارتقا یافت

آیا زخم های جامعه 
را باید پوشاند؟

 )ادامه از صفحه اول( امداد اجتماعی بهزیستی برای کاهش 
 آسیب های اجتماعی و جلوگیری از تصمیم های 
انتخاب  گاه  که  فرزندان شهر  ذهنی  الساعه  خلق 
ای  برنامه  طرحی،  است،  برگشت  بی  راههای 
کارشناس،  صدها  ساالنه  دارد؟.  پیشنهادی  و 
کارشناس ارشد و دکترا در حوزه مباحث روانشناسی 
 و روانشناختی از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند، 
آیا باری از دوش خودشان و جامعه برداشته اند؟ آیا 
 دهها کلینیک مشاوره در سطح شهر مهارت های 
به  را  زندگی  در  بحرانی  های  لحظه  با  مواجهه 
نوجوانان و جوانان ما و چه بسا والدین می آموزند؟ 
ما  شهر  در  اجتماعی  های  آسیب  برخی  آمار  چرا 
 باالست؟ آیا خوداجتنابی ها به خود اجتهادی هایمان 
جامعه  های  زخم  چرا  اجمااًل  شد؟  نخواهد  منجر 
جامعه  دل  تا  کنیم  می  را  اینکار  پوشانیم؟  می  را 
جریحه دار نشود؟ یا اینکه با کم خبری، آمار چنین 
اقدام هایی افزایش پیدا نکند؟ بهتر نیست از انتشار 
خبرهای شهرمان به فاصله کمتر از لحظه ای در 
گروهها و کانال های اجتماعی درس بگیریم و به 
جای برخی اعمال ممانعت ها، به ارائه راه درمان 
و چاره جلوگیری از تکرار چنین حوادثی بپردازیم؟ 
همه کار سختی در پیش داریم و شاید وقوع چنین 
که  ما  همه  برای  باشد  تکانشی  دردناکی،  حوادث 
جایی، وظیفه هایمان را ندانسته ایم یا دانسته ایم 

و انجام نداده ایم. 
  همه ما! این روزها که تلویزیون، رادیو، رسانه ای 
از  بخشی  اجتماعی  های  شبکه  یا  ماهواره  مثل 
وظیفه خطیر تربیت فرزندانمان را انجام می دهند، 
تکالیف خودمان را چقدر انجام داده ایم یا برای آنها 
چه میزان اهمیت قایل شده ایم؟یا شاید خودمان 
 کودکان بی صدا و تربیت پذیر همان رسانه هایی 
و  سعادت  شان  برخی  قضا  از  که   هستیم 
خوشبختی مان را نمی خواهند؟ اگر در این کالس 
بد  خبرهای  افزایش  ارمغانش  خوانیم،  می  درس 
نویدش سیاه بختی  اگر غافلیم،  و  اینچنینی است 
فردای فرزندان دیار ماست. به هوش و به گوش 

هستیم یا باز هم مشکالت را پوشانده ایم؟. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

اشتغال بازنشسته ها قانونی شد! 

ممنوعیت  اعالم  با  مصوبه ای  در  مجلس  مهر: 
تعیین  در  دستگاه ها  به  تاکید  و  سالمندان  اشتغال 
بخشی  کار  به  اشتغال  ادامه  راه های  آنها؛  تکلیف 
از بازنشسته ها را هم باز گذاشته و به آن رسمیت 

قانونی بخشیده است. 

امروز اولتیماتوم یارانه ای تمام می شود 

آخرین  بهمن  امروز ۱۵  قبلی،  اعالم  تسنیم: طبق 
مهلت افراد فاقد کارت ملی برای ثبت نام است و بعد 
از آن یارانه این افراد قطع می شود. معاون فناوری 
گفته:  احوال کشور  ثبت   جمعیتی  آمار  و  اطالعات 
هنوز کسانی هستند که کارت ملی ندارند و باید دید 
دولت اولتیماتوم یارانه ای خود را تمدید خواهد کرد. 

مازاد مسکن مهر واگذار می شود

نمودن  اجرایی  راستای  در  وزیران  هیئت  ایسنا: 
طرح های آتی تأمین مسکن،  با واگذاری واحدهای 
فاقد متقاضی مسکن مهر مازاد بر عرضه و تقاضا، 
بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدین مسکن، 
متأهل یا سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال 

سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، واگذار گردد. 

 صدور دسته چک برای بدهکاران
 غیرمقصر مجاز شد

تسنیم: بانک مرکزی اعالم کرد: از این به بعد اعمال 
هر نوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی 
دارای چک های برگشتی، در چارچوب قانون صدور 
آن  به  چک  دسته  ارائه  و  شد  خواهد  انجام  چک 
دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی 

شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بالمانع است.

قیمت دالر، سکه و طال در بازار دیروز

روز  بازار  در  کاهشی  روند  ادامه  با  آمریکا  دالر 
گذشته ۳۶۲9 تومان عرضه  شد و سکه تمام طرح 
جدید 9۵۴ هزار تومان فروخته  شد. به گزارش الف، 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نزدیک به 9۷ هزار تومان 
قیمت داشت و نیم و ربع سکه به ترتیب ۴۷۸ و 

۲۵۸ هزار تومان عرضه  شد.

الیحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل 
اواخر اسفند امسال به دولت ابالغ می شود

فارس: فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
کاهش  الیحه  تأیید  و  ابهام  رفع  از  پس  گفت: 
نگهبان،  شورای  در  شاغل  زنان  کاری  ساعت 
به  الیحه  این  جاری  سال  اسفند  اواخر  امیدواریم 

دولت ابالغ شود. 

جمعیت ایران از ۷۹ میلیون نفر گذشت

ایرنا : ساعت۲۱و ۳۴ دقیقه و۳۰ ثانیه شامگاه سه 
 ۷9 مرز  از  ایران  ۱۳9۴جمعیت  بهمن   ۱۳ شنبه 

میلیون نفر گذشت.

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 32412211-32412۷8۹
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

انقالب ما انفجار نور بود     امام خمینی )ره(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تبریک ایام ا... مبارک دهه فجر 

انقالب اسالمی و 22 بهمن ماه سالروز پیروزی خون بر شمشیر 
به اطالع مردم والیتمدار می رساند: 

نماز عبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی
 قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم 

شهرستان بیرجند اقامه می گردد.
سخنران قبل از خطبه ها: 

برادر محترم جناب سرهنگ مصطفوی
فرماندهی پایگاه شکاری شهید حسینی خور خواهند بود. 

زمان: جمعه 94/11/16  ساعت 10/30
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن- مصلی بزرگ المهدی )عج(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند 
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قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399
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بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، کال 3 واحد ، ظفر 16، 190 میلیون

 آپارتمان ۷۵ متری سجاد شهر، فلکه دوم ۷۵ میلیون ، 40 میلیون نقد، 30 میلیون وام  ، 10 میلیون رهن
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فنس دست دوم خریداریم.    0۹158634068

مجری ذیصالح  شرکت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 دارای مجری ذیصالح پایه 2 )10 سقف( آماده همکاری با 
کلیه مالکان  و تعاونی های مسکن برای اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن می باشد.

مدیریت: احراری     091۵۵6160۷9 - 09331316418

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرایی 941111 در قبال محکومیت آقای مهدی سیروسی به پرداخت مبلغ 74/653/875 ریال در حق آقای 

محمد کیانی نسب و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف پالک ثبتی 
شماره 1043 فرعی از 781 اصلی بخش 2 بیرجند از محکوم علیه که حسب نظر به کارشناس پالک فوق واقع در محور بیرجند - زاهدان 
فرعی به سمت روستای چاج اراضی سرسینه چاج می باشد. اراضی با کاربری مزروعی و به متراژ 4270 مترمربع می باشد و به مبلغ 
320/250/000 ریال کارشناسی شده است که از  طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 94/12/2 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده »نوبت دوم«
    تعاونی اعتبار فرهنگیان سجاد بیرجند           تاریخ  انتشار: ۹4/11/15

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعاونی اعتبار فرهنگیان سجاد بیرجند سه شنبه 94/11/۲۷ ساعت 3 

بعدازظهر در محل هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.

 بدینوسیله از کلیه اعضای دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. 

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به 

محل تعاونی اعتبار واقع در طالقانی 11- داخل کلینیک فرهنگیان مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
 استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس   - طرح و تصویب صورت های مالی سال 93    

طرح و تصویب بودجه پيشنهادی سال 94 - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

افزایش تعداد اعضای تعاونی و سرمایه تعاونی   - تعيين خط مشی آتی تعاونی اعتبار  

     هیئت مدیره



پیام شماارزآوری ۴۴ میلیون دالری بازارچه های مرزی خراسان جنوبی
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 15 بهمن 1394 * شماره 3435
3 بازارچه های مرزی  به میزان صادرات  اشاره  با  بازارچه های مرزی خراسان جنوبی  تسنیم- رئیس سازمان 

استان گفت: این صادرات در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۲۹۸ دالر ارزآوری داشته 
جای سوال است که چند نفر باید بمیرند تا مسئوالن است. فخر اظهار کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱7 درصد افزایش داشته است.

کشوری و استانی از خواب سنگین زمستانی »غفلت از 
جاده های مرگ« بیدار شوند! ای کاش واحد مقیاسی 
مشخص می کردند! چند نفر کشته و زخمی در یک 
بهسازی  برای  مسئوالن  گیری  تصمیم  جاده مالک 
آن است؟ آیا مسئوالن نسبت به جاده های آن سوی 
کشور هم همین مقدار غفلت دارند! یا همه بی خبریها 
جنوبی  خراسان  زده  آفت  منطقه  مال  کاریها  کم  و 
است... که از برکت مدیریت های کارآمد و پیگیر و 
 جسور و نمایندگان حق طلب و شجاع! ... باید در همه

زمینه ها بسوزد و بسازد؟
۹۱۵...۵6۴
سالم آوا لطفا پیگیری کن. بابت دریافت وام به بانک 
... مراجعه کردم بر اساس مکان شعبه که در خیابان 
و  شود  می  داده  تر  کالن  های  وام  شهر  کالس  با 
 بعد به شعبه دیگر مراجعه می کنید وام با مبلغ پایین
نمی دهند و باید ضامن با نامه کسر حقوق باشد و شعب 
پرداخت اینکه  نوع  از  معوق  بدهی  گویند  می   دیگر 
وام باشی  داشته  پارتی  اگر  دیر.  به  دیر  اما   می شده 
اما  ضامن  یک  و  شرایط  با  سپرده  بدون  دهند  می 
نمائید.  بررسی  ذیربط  مسئوالن  باشی...  نداشته  اگر 
 بعد از چند روز معطلی تصمیم گرفتم عطایشان را به

لقایشان ببخشم.
۹۱۵...۱۲۱

اخراج  استان،  مخابرات  متاسفانه  آواجان.  سالم 
کردن نیرو، نصفه شدن حقوق و بیمه را یک شأن 
 می داند و ظلم به نیروها را نادیده می گیرند، لطفا

پیگیری کن.
۹۱۵...۹۱۵
درجواب شهرداری که  گفتند افغانی ها داری کارت 
بنایی  کار  برای  کار  کارت  داری  خوب  هستند،  کار 
امور کسبه   در  دخالت  برای  نه مجوز کسب  هستند 
من خودم افغانی را سراغ دارم که پیاز را از تابستان 
انبار کرده و االن می فروشد آیا این احتکار نیست؟ 
درستی  توجیه  این  دارند؟  هم  احتکار  کارت  آیا 
صنفی  هر  در  کار  کارت  داشتن  صرف  که   نیست 

دخالت کنند.
۹۱۵...6۹۳
و  آبی  بی  روستایی،  وفاضالب  آب  محترم  مدیریت 
اکبرآباد  روستای  های  و چشمه  قنات  خشک شدن 
بهدان مشکالت فراوانی برای اهالی ایجاد کرده لطفا 

قبل از اینکه خیلی دیر شود چاره ای بیندیشید 
۹۱۵...۰۰7
سالم. بیمارستان امام رضا فقط یک پزشک عمومی 
داشت  لرز شدید  و  بچه ۸ ساله که تب  برای  دارد. 

پماد ویکس نوشت. آوا لطفا پیگیری کن. 
۹۱۵...۴۲۸
پلیس راهنمایی و رانندگی؛ لطف کنید تابلوی گردش 
طهماسبی  مدرس-خلیل  راه  سه  در  آزاد،  راست  به 
نصب کنید تا رانندگان محترم مسیر را جهت گردش 

به راست سایر رانندگان آزاد بگذارند.
۹۱۵...۹۵7
راه  آسفالت  برای  شهردار  آقای  مساعد  قول  اگه 
روستای بیدخت، لوله کشی آب و رساندن گاز داده 

شده پس علت تاخیر چیست؟
۹۱۵...۸6۱
اطرافش  روستاهای  و  شاخن  منطقه  آواجان.  سالم 
در عصرها، شبها و روزهای تعطیل پزشک و پرستار 
ندارد و این امر باعث شده جان مردم منطقه به خطر 

بیفتد مسئولین به دادمان برسید.
          ۹۳۹...۴۵۳

پاسخ مسئوالن به پیام شما

رئیس جمهور با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: هیچ کس 
با صندوق انتخابات قهر نکند، همه باید در کنار صندوق 
انتخابات باشیم تا انشاءاهلل یک حماسه بسیار بزرگ دیگری 

توسط ملت ما در 7 اسفند خلق شود.
 حجت االسالم روحانی  گفت: ایام دهه فجر را به مردم 
ایران تبریک می گویم و خداوند را به خاطر همه نعمت 
هایی که به ملت ایران داد شکر می کنم. از پیروزی انقالب 
در صحنه  اخیر  های  موفقیت  و  مقدس  دفاع  پیروزی  تا 
مذاکرات. وی ادامه داد: همچنین به ملت ایران به خاطر 
شرایط جدید در تعامل با جهان و شرایط نو برای فعالیت، 

همه کوششگران در صحنه اقتصادی تبریک می گویم.

دولت یازدهم به دنبال نشان دادن
چهره واقعی ملت ایران بود

وی یکی از اهداف مهم دولت یازدهم را نشان دادن چهره 
واقعی ملت ایران خواند و گفت: در سالهای گذشته نسبت 
به ملت ایران ظلم شده بود و صهیونیست ها چهره مخوف 
و خشنی از ملت ایران ترسیم کرده بودند و ایران هراسی را 
در دنیا به وجود آورده بودند.روحانی تصریح کرد: ملت ایران، 
مردمی با فرهنگ، با اخالق و بامدارا و تحمل باال هستند.

وی ادامه داد: انقالب ما تنها انقالبی است که بدون جنگ 
خیابانی و خونریزی به پیروزی رسید. رئیس جمهور افزود: 
آنها تیراندازی افرادی که به   کدام ملت گل را در تفنگ 

را جذب  توانست همه  کار  این  می کردند، می گذاشت؟ 
کند و مخالفان هم جذب انقالب شدند. وی تصریح کرد: 
 امروز چهره واقعی مردم ایران که ملتی اهل مدارا هستند و

می توانند موجب ثبات در منطقه باشند، ترسیم شده و دنیا 
به گونه دیگری به ملت ایران نگاه می کند و چهره واقعی 

ملت ایران در جهان آشکار شده است.

موانع تعامل با جهان 
با برجام برداشته شد

رئیس جمهور در ادامه گفتگوی خود با مردم در پاسخ به 
سؤال مجری برنامه درباره مهمترین اهدافی که از برجام 
مذاکرات  در  تالش ها  همه  داشت:  اظهار  می شود،  دنبال 
دور  به  بدخواهان  که  حصاری  آن  که  بود  این  هسته ای 
کشور کشیده بودند، برداشته شود. روحانی ادامه داد: خیلی  
وقت ها دشمنان این ملت می خواستند دیگران را هم برای 
اخیر  با خود همراه کنند و در سال های  ما  بر ملت  فشار 
خود  با  را  جهانی  جامعه  خودشان،  اصطالح  به  توانستند 
همراه کنند؛ به گونه ای که بسیاری از کشورها حاضر نبودند 

با ما کار بانکی یا مبادالتی انجام دهند.
وی با بیان اینکه بر مبنای یک اتهام غیرواقعی و واهی، 
ایجاد کنند و  به دور کشور  را  بودند حصاری  موفق شده 
القاء کنند که ایران صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند، 
گفت: هدف ما این بود که دیوار مخوف برداشته شده و راه 
برای فعالیت مردم باز شود. رئیس جمهور تصریح کرد: هدف 
دیگر از پیگیری مذاکرات، رفاه و معیشت بهتر مردم بود؛ ما 
نیاز به صادرات و واردات و تعامل با جهان داریم، البته معنی 
این حرف آن نیست که همه مشکالت کشور با تعامل با 
جهان حل می شود اما یکی از راه های رشد و توسعه همین 
است. روحانی با تاکید بر اینکه باید موانع را از پیش پای 
مردم برداریم، خاطرنشان کرد: با فرجام برجام، شرایط نو در 
فضای اجتماعی ایجاد کردیم و آنچه برای پیشرفت ما در 

همه زمینه ها مهم است، امید مردم است.
وی ادامه داد: ملت ما به دلیل استقامت و تدبیر خود در 
طی سال های گذشته باعث موفقیت ما در مذاکرات شدند و 
همه قوا دست به دست هم دادند و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری نیز بسیار راهگشا بود؛ برجام امروز یک شرایط نو را 

بوجود آورده که همه باید از آن استفاده کنیم.

به ملت ایران قول می دهم که دولت
 از کارآفرینان حمایت کند

رئیس جمهور در ادامه و در پاسخ به این سؤال که اولین 
تاثیر اجرای برجام در زندگی مردم چیست؟ اظهار داشت: 
هم امید ما به مردم است و هم چشم ما به تالش آنها؛ 
و  سیاسی  اصلی  بازیگر  خود  که  نیست  معتقد  دولت 
اقتصادی است. دولت یاری گر اصلی است و بازیگر اصلی، 

مردم هستند که کار باید به دست خودشان باشد.
روحانی تصریح کرد: کار باید به دست کاردان ها و بخش 
خصوصی سپرده شود و تاکید مقام معظم رهبری نیز این 
بوده است که امور را به دست مردم بسپارید. در این راه 

موانعی بود که با برجام برداشته شد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
۴۰ درصد مشکالت ناشی از تحریم ها بوده و 6۰ درصد 
دیگر به مسائل داخلی خودمان برمی گردد، ادامه داد: امروز 
اشتیاق دنیا را برای تعامل با ایران شاهد هستیم و می بینیم 
که کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از شرق و غرب دنیا به 
ایران می آیند و کاماًل این را می بینیم که دنیا احساس کرده 

در ایران ثبات، انرژی و جایگاه راهبردی وجود دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: بنابراین آنچه می توانم به ملت 
ایران قول بدهم این است که دولت از کارآفرینان حمایت 
خواهد کرد. روحانی با اشاره به سفر اخیر خود به دو کشور 
اصلی  جمعیت  سفر،  دو  این  در  کرد:  خاطرنشان  اروپایی 
بخش خصوصی  کارآفرینان  و  صنعتگران  من،  همراهان 
بودند و برای اولین بار بود که یک رئیس دولت به یک 
از  زیادی  جمع  وی  کنار  در  و  می رفت  اروپایی  کشور 

کارآفرینان بخش خصوصی حضور داشتند.
وی اضافه کرد: در ضیافت شام نخست وزیر ایتالیا نیز جمع 
و  داشتند  حضور  ایرانی  و  ایتالیایی  کارآفرینان  از  بزرگی 
خود ایشان گفت که تابحال چنین اجتماعی از کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی ایتالیایی در یکجا ندیده است؛ این به 

معنای آن است که دنیا برای تعامل با ایران اشتیاق دارد.

از اعتیاد به نفت فاصله می گیریم

روحانی در ادامه این گفتگو درباره اینکه آیا سرمایه گذاری 
کشورهای خارجی برای معیشت مردم ما هم نفعی خواهد 

داشت و اشتغال ایجاد می کند یا اینکه باز شدن درهای 
ایران به سمت دنیا باعث خواهد شد که فقط ما مصرف 
کننده شویم گفت: بنده قبال هم در گفتگوی صمیمی با 
مردم عرض کردم که بعد از برجام خطری که وجود دارد 

این است که ما به شیوه سابق برگردیم.
را نفت  که  بود  این  سابق  شیوه  گفت:  جمهور   رئیس 

می فروختیم و با پول آن کاال وارد می کردیم البته واردات 
کاالی غیر مصرفی و سرمایه ای اشکالی ندارد، ما گندم، 
ذرت و شکر به میزان وارد نداشتیم را هم وارد می کردیم؛ 
واردات همیشه بد نیست آنجا که کشور قدرت تولید دارد اما 

از تولید بیرون استفاده کند بد است.
و ای  سرمایه  کاالهای  برای  که  وارداتی  افزود:   وی 

واسطه ای باشد اشکالی ندارد، شیوه ما این بود که نفت 
بفروشیم و با پول آن کشور را اداره کنیم اما امروز با وجود 
تهدید  این  از  بتوانیم  آن  از  ناشی  فشار  و  قیمت  کاهش 
جمهور  رئیس  دید.  هم  را  فرصت  نفت،  قیمت  کاهش 
گفت: ما کم کم از اعتیادی که اقتصادمان داشت که بسیار 
خطرناک بود و آن وابستگی کامل اقتصاد به نفت بود قدم 
به قدم فاصله پیدا می کنیم، در بودجه سال آینده تکیه ما 
به نفت حدود ۲۵ درصد است یعنی 7۵ درصد به غیرنفت 
وابسته شدیم.روحانی خاطرنشان کرد: جزء برنامه های کلی 
و سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابالغ کردند 
این است که قدم به قدم از وابستگی به نفت فاصله بگیریم 
حتی از خام فروشی هم فاصله بگیریم یعنی در قدم های 
بعدی به جای اینکه گاز را بفروشیم گاز تبدیل به پتروشیمی 
شود، به جای این که میعانات را بفروشیم پاالیشگاه تبدیل 
فرآورده های آن را ایجاد کنیم، این جزو برنامه های ما بود 

اما کاهش قیمت نفت باعث شد این امر تسریع شود.
که است  خاطر  همین  به  شد:  یادآور  مجریه  قوه   رئیس 

می گویم این تهدید را می توان به عنوان فرصت هم دید، 
اگر نفت به ۵۰ یا ۱۰۰ دالر رسید اراده مان این باشد که 

اتکا به صادرات غیر نفتی داشته باشیم.

در خودرو باید به کالس جهانی برسیم

رئیس جمهور ادامه داد: خودرو یک صنعت بسیار مهمی 
را رفع بوده و هم ضروریات مردم  اشتغالزا   است که هم 

می کند. در مسئله خودرو باید به کالس جهانی برسیم، مبنا 
این است که کشورهای اروپایی سرمایه به ایران بیاورند 
تا خودرو تولید شود آن هم در کالس باال و حداقل ۳۰ 
درصد این خودروها صادر شود. وی گفت: تا وارد رقابت 
 نشده و رقابت نکنیم نمی توانیم کیفیت کاال را باال ببریم و

نمی توانیم با دنیا برای صادرات کاالی غیر نفتی رقابت 
بود ۲۰ درصد  قرار  اینکه  درباره  داد:  ادامه  کنیم. روحانی 
یکی از خودروهای داخلی را صادر کنیم اما این اتفاق نیفتاد، 
آیا برای این مسئله و موارد مشابه آن تدبیری اندیشیده شده 
است گفت: االن نگاه دنیا به ایران یک نگاه بلندمدت است، 
چین می گوید می خواهم قرارداد ۲۵ ساله با ایران ببندم 
با شرکت های  نیست، وقتی  بحث یک سال و دو سال 
فرانسه صحبت می کنیم صحبت از قراردادهای ۱6 ساله 

و ۲۰ ساله است.
رئیس جمهور اظهار داشت: قراردادی که شرکت ایران ایر 
برای خرید هواپیما بسته است یک قرارداد ۱6 ساله است، 
قبال پول نفت را می دادیم و هواپیمای دست دوم با قیمت 
باال می خریدیم اما امروز یک دالر هم برای خرید هواپیما 
پول نفت نمی دهیم، هواپیما وارد کشور ما شده و حمل 
اجاره به عنوان  را  از درآمد آن   مسافر می کند و بخشی 

می پردازد بعد ظرف ۸ سال مالک هواپیما می شویم.
وی گفت: در یک سال گذشته میالدی حدود ۵ میلیارد 
دالر از سوی مردم ما صرف بلیت هواپیمای خارجی شد، 

اول  نقل هوایی  و  نظر حمل  از  ما  منطقه  این  در  زمانی 
بودیم پس چرا نباید امروز اول باشیم و مردم با پروازهای 
دیگر سفر کنند، ایام حج باید بخش بزرگی از حمل و نقل 
حاجیان ما با هواپیمای خارجی انجام شود؛ با این هواپیماها 
هم اشتغال ایجاد می کنیم و هم مسافر و توریست وارد 
اشتغال  راههای  از  یکی  افزود:  ایم.روحانی  کرده  کشور 
فعال کردن بخش خدمات هست که یک بخش از خدمات 
مسئله توریست است، در فرانسه سال گذشته ۸۳ میلیون 
توریسم داشتند، جاذبه ایران از نظر تاریخی بیشتر از فرانسه 
است. ما کشور چهارفصل هستیم پس باید صنعت توریسم 
را درست کنیم.رئیس جمهور ادامه داد: یک بخش از این 
نقل  و  حمل  و  ها  راه  بخشی  است،  سازی  هتل  صنعت 
هوایی است که باید سامان دهیم؛ شرایط امروز ما برای 

حرف زدن با دنیا با گذشته متفاوت شده است.
از  نظر من  به  ایم.  برجام عبور کرده  از  امروز  وی گفت: 
تحریم هم عبور کرده ایم. باید بحث ها بر روی سازندگی 
و آینده باشد اشکالی ندارد انتقاد وجود داشته باشد، انتقاد 
کوشش  روز  امروز،  شود،  ارائه  حل  راه  و  شده  دلسوزانه 
عمومی ما برای ساختن کشور است و تعامل سازنده ای که 
از روز اول به عنوان شعار سر دادم امروز باید برای ساختن 
ایران استفاده شود البته این نیست که بخش اقتصادی فقط 
در تعامل با خارج از کشور حل شود حداقل ۴۰ درصد آن 
این گونه حل می شود و 6۰ درصد برای داخل است. ما باید 
محیط کسب و کار را تسهیل کنیم و شرایط بانکی، بیمه 
ای و گمرکی را اصالح کنیم، باید به طور جدی با فساد 
مبارزه کنیم و برای این کار همه باید دست به دست هم 
دهند تا ایران ساخته شود.رئیس جمهور تصریح کرد: امروز 
امید مردم و دولت به آینده کشور از هر زمان دیگر است 
و به حول قوه الهی می توانیم دست به دست هم داده تا 
اشتغال جوانان را درست کرده و رشد و توسعه برای کشور 
بیافرینیم و در این حال با کشورهای منطقه و کشورهای 
بزرگ دنیا رقابت کنیم.روحانی یادآور شد: چین برای یک 
ایجاد  اشتغال  نفر جمعیت چگونه  میلیون  و ۳۰۰  میلیارد 
نفر جمعیت  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  برای یک  هند  کرد؟ 
ایجاد کرده است؟ جمعیت ما ۸۰ میلیون  چگونه اشتغال 

است که باید از تجربه آنها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همه کشورهایی که در بخش اقتصاد 
موفق شدند توانستند سرمایه خارجی را جذب کنند، چین، 
هند، کره جنوبی و همه کشورهای موفق این گونه عمل 
کنیم  مشارکت  دنیا  با  باید  ما  شد:  یادآور  کردند.روحانی 
این مشارکت برای  با  بازارهای جهانی را بدست آورده و 
داد:  ادامه  مجریه  قوه  نیم.رئیس  ایجاد  اشتغال  جوانانمان 

این است که ۳۰ درصد  بر  ما  اخیر بحث  قراردادهای  در 
صادرات داشته باشیم.

از پول های بلوکه شده برای 
خرید کاال استفاده نمی کنیم

آزاد شده،  بلوکه شده  پولهای  اظهارداشت:  رئیس جمهور 
اصال از آن پولها استفاده نمی کنیم، سرمایه گذار خارجی 
نیز  دولت  کند.  می  مشارکت  ما  داخلی  گذار  سرمایه  با 
تسهیالت الزم را فراهم می کند و از محل صادرات کاالها 
به خارج از کشور و فروش کاالها در داخل کشور هزینه 
های سرمایه گذاری پرداخت می شود و ما مالک صنعت 
نیست.  نفت  پول  ما  مبنای  کرد:  تصریح  شویم.وی  می 

مبنای ما فروش کاالهاست.
اینکه  بر  به سوال خبرنگار مبنی  پاسخ  رئیس جمهور در 
پیما هستند و مردم  قاره  چرا هواپیماهای خریداری شده 
عادی نمی توانند از آنها استفاده کنند و مشکالت حمل 
و نقل هوایی داخلی حل نمی شود، گفت: هواپیماهایی که 

قراردادش بسته شده یا بسته می شود حدود ۱۴۰ فروند 
هستند که از این تعداد هواپیماهای قاره پیما  ۱۳ فروند 
است که ۸ فروند آن نیز قابل تبدیل است. به عبارت دیگر 

۵ فروند هواپیمای قاره پیما داریم.
روحانی تصریح کرد: ما به هواپیماهای دورپرواز قطعاً نیاز 
استرالیا، چین،  به کشورهای  ما می خواهند  مردم  داریم. 
ژاپن و آمریکا مسافرت کنند.وی تصریح کرد: خرید این 

هواپیماها توجه ما به سالمت و جان مردم بوده است.

کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد
احتماالً در این دولت محقق می شود

رئیس جمهور در ادامه درباره برنامه دولت برای رفع بیکاری 
جوانان و تسهیل امر ازدواج، گفت: اشتغال با رونق اقتصادی 
درست می شود و راه دومی برای آن وجود ندارد؛ برای رونق 
اقتصادی نیز باید هم از توان داخلی و هم از منابع خارجی 
استفاده کنیم.روحانی با اشاره به سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب، اظهار 
داشت: بر این اساس و در برنامه پنج ساله به دنبال رشد 
اقتصادی هشت درصدی هستیم و اگر می خواهیم بیکاری 
کرد:  تصریح  برسیم.وی  عدد  این  به  باید  کنیم،  رفع  را 
امیدواریم بیکاری، تورم و رشد اقتصادی، ۸ رقمی شود و 
این عدد نیز عدد مبارکی است.رئیس جمهور در پاسخ به این 
سؤال که آیا این هدف در دولت یازدهم محقق می شود یا 
خیر، تاکید کرد: تورم ۸ درصدی ممکن است در این دولت 
برای سال  نیز  اقتصادی  رشد  با  رابطه  در  و  محقق شود 
آینده رشد ۵ درصدی را پیش بینی کرده ایم و امیدواریم در 

سال های آینده رشد خوبی داشته باشیم.
روحانی ادامه داد: در زمینه رفع بیکاری، هدف ما این است 
وضعیت  حفظ  اما  برویم،  شدن  رقمی  تک  به سمت  که 
تا  موجود، کار ساده ای نیست چرا که ساالنه حدود ۸۰۰ 
۹۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم.وی عنوان کرد: 
در ۱۰ سال گذشته هزار میلیارد دالر درآمد ارزی داشته ایم 
و نرخ اشتغال خالص نیز تقریباً صفر بوده و وضع خوبی 
تنها  و  نبوده  نیز خوب  ما  رشد سرمایه گذاری  نداشته ایم؛ 
قدری باالی عدد صفر بوده است؛ باید رشد سرمایه گذاری 

و اشتغال داشته باشیم و این یکی از اهداف ما است.

رئیس جمهور فرانسه گفت به دنبال 
اشتغال جوانان ایرانی هستند

با  مذاکره  و  فرانسه  به  خود  اخیر  سفر  به  رئیس جمهور 

شخص  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  این  رئیس جمهور 
ما  اهداف  از  یکی  که  گفت  من  به  فرانسه  رئیس جمهور 
هر  اگر  کرد:  تصریح  است.روحانی  ایرانی  جوانان  اشتغال 
سال یک میلیون شغل ایجاد کنیم، با این نرخ ۱۰ درصدی 
بیکاری و متقاضیان ساالنه اشتغال، معلوم نیست که برای 
سال آینده بتوانیم کاری کنیم؛ اگر در طول یک سال آینده 
بتوانیم نرخ بیکاری را کنترل کنیم، با توجه به افزایش حجم 

اشتغال، کار بزرگی کرده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که با کوشش ملت ایران و جوانان 
ایرانی و با کمک فارغ التحصیالن دانشگاهی و با اقداماتی 
که برای شرکت های دانش بنیان انجام شده است، خیلی 
طول نکشد که به عدد ۸ در زمینه نرخ بیکاری دست یابیم.

از عملکرد دولت در بررسی
صالحیت ها راضی هستم

رئیس جمهور در ادامه و در پاسخ به سئوال مجری درباره 
اسفندماه  در  برای مشارکت های حداکثری  برنامه دولت 
گفت: هفتم اسفند بسیار مهم است و برگ زرین دیگری 
رقم خواهد خورد.روحانی ادامه داد: در این انتخابات برای 
اولین بار دو مجلس در یک روز انتخاب می شوند؛ بنابراین 

مردم ما رسالت سنگینی بر دوش دارند.
وی تصریح کرد: دولت تا اینجا که بر دوش خودش بوده 
است یعنی در زمینه فعالیت وزارت اطالعات، وزارت کشور 
و ثبت احوال در بررسی صالحیت ها به خوبی عمل کرده 

و من راضی هستم.
اینکه نسبت به این موضوع بسیار  بیان  با  رئیس جمهور 
حساس بودم و بارها در دولت تاکید کردم، ادامه داد: از همه 
کسانی که ثبت نام کردند و شورآفرین شدند و نیز از همه 
کسانی که صالحیت آنها رد شد یا احراز نشد و به شیوه 
قانونی عمل کردند تشکر می کنم؛ این بسیار مهم است که 

مسائل را از مجرای قانونی دنبال کنیم.

همه نهادها تالش کنند تا یک انتخابات 
رقابتی و مشارکتی داشته باشیم

قسم  که  کسی  عنوان  به  من  برای  کرد:  تاکید  روحانی 
بسیار  موضوع  این  باشم،  اساسی  قانون  پاسدار  ام  خورده 
مهم است و امیدوارم همه نهادها تالش کنند یک انتخابات 
شکوهمند و حداکثر رقابتی و حداکثر مشارکتی برگزار شود 

و هیچ شائبه ای در آن نباشد.
ذهن  در  انتخابات  مهندسی  شائبه  نباید  کرد:  عنوان  وی 
کسی پیش بیاید و از مردم نیز می خواهیم توجه داشته 
باشند و البته توجه هم دارند که حضور آنها در پای صندوق 
های رای بسیار مهم است.رئیس جمهور اظهار داشت: باید 
برای حل مشکالت  که  چرا  کنیم  انتخاب  را  ها  بهترین 
کشور، دولت همه امور را به تنهایی نمی تواند انجام دهد و 

به کمک مجلس و قوه قضائیه هم نیاز داریم.

مجلس دهم مجلس متدینین و عاشقان 
انقالب و کشور و منافع ملی باشد

روحانی در ادامه با اشاره به نشست روز گذشته سران قوا 
گفت: نشست بسیار خوبی داشتیم و یکی از بحث های ما 
ادامه  هماهنگی ها  این  انشاءاهلل  و  بود  انتخابات  مورد  در 
انتخاب  در خصوص  مردم  به  توصیه ای  در  کند.وی  پیدا 
همه  به  باید  کاندیداها  انتخاب  در  مردم  گفت:  کاندیداها 
مشکالت توجه کنند و افرادی را انتخاب کنند که دارای 
تجربه باالتر و دانش بیشتر هستند و انشاءاهلل مجلس ما، 
عاشقان  و  متدینین  مجلس  و  باتجربه ها  عقال،  مجلس 
انقالب و کشور و منافع ملی باشد. البته همیشه مجلس 

ما در این مسیر بوده است.
از  انتخابات  هر  در  باید  ما  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
تجربه گذشته استفاده کنیم و افرادی را برگزینیم که بتوانند 
رسالت و مسئولیت هایی که بر دوش دارند را به خوبی انجام 
دهند.روحانی در پاسخ به این سؤال که نماینده مطلوب چه 
ویژگی هایی دارد؟ گفت: به نظر من درست است که قوا از 
دیگر مستقل هستند، اما در عین حال باید تعامل سازنده با 
یکدیگر داشته باشند. اگر مجلسی باشد که با قوه قضائیه و 
دولت تعامل داشته باشد، منافع بیشتری عاید مردم می شود 
و هر چه فاصله ها بیشتر باشد، حل مشکالت نیز سخت تر 
می شود.وی تصریح کرد: دید و افق فکری و معضالتی که 
در نظر گرفته می شود، اگر قوا مانند هم فکر کنند، بهتر 

می توانیم برای راه حل ها چار ه اندیشی کنیم.
روحانی با بیان اینکه ما نیازمند نمایندگان باتجربه هستیم، 
گفت: البته مردم هر کسی را که انتخاب کنند، از هر جناح 
و حزبی که باشد، این انتخاب برای ما مبارک است اما در 
عین حال اگر مردم بتوانند بهترین ها، صالح ترین ها و افراد 
نفع کشور و مردم  به  انتخاب کنند، حتماً  را  باتجربه تری 
خواهد بود.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچ کس به هیچ 
دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند و همه در کنار صندوق 
انتخابات باشیم تا انشاءاهلل یک حماسه بسیار بزرگ دیگری 

توسط ملت ما در 7 اسفند خلق شود.

کسی با صندوق رأی قهر نکند
رئیس جمهور با اشاره به انتخابات 7 اسفند :

هدف دیگر از پیگیری مذاکرات، رفاه و معیشت بهتر مردم بود ؛ ما نیاز به صادرات و واردات و تعامل با جهان داریم

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
شما مورخ ۹۴/۱۱/۵ درباره »گازرسانی به مغازه های 
مندرج  مطلب  تکذیب  نزاری« ضمن  حکیم  خیابان 
از قول شرکت گاز به استحضار می رساند:  پیام  در 
برابر بررسی بعمل آمده محدوده مذکور فاقد شبکه 
گاز می باشد که بررسی امکان گازرسانی به مغازه ها 
لزوم  بر اساس قوانین اشتراک پذیری و در صورت 
پیگیری الزم جهت تهیه نقشه طرح در دستور کار 
این اداره قرار دارد. انشاا... پس ازتهیه نقشه طرح و 
ارائه مجوزهای الزم توسط متقاضیان، گازرسانی به 
قرار خواهد گرفت. ضمنا  کار  در دستور  این منطقه 
اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  محترم  متقاضی 
با  اداره گاز شهرستان بیرجند مراجعه و یا  بیشتر به 

شماره تلفن ۳۲۲۲۹۲7۲ تماس حاصل فرمایند.

جوابیه های شهرداری بیرجند

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
مسکن  »آسفالت  درباره   ۹۴/۱۰/۲7 مورخ  شما 
شهرداری  رساند:  می  استحضار  به  مهرشهر«  مهر 
از  سازی  آماده  انجام  قبال  در  وجهی  هیچگونه 
مجموعه مسکن مهر مهرشهر دریافت ننموده است 
و آماده سازی بر عهده متولیان اجرای مسکن مهر 
آماده سازی  قبال  در  تعهدی  باشد و شهرداری  می 

مجموعه مسکن مهر مهرشهر ندارد.

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
نیروگاه  »تبدیل  درباره   ۹۴/۱۰/۲۴ مورخ  شما  پیام 
تجاری  و  تفریحی  مرکز  به  غفاری  متروکه  برق 
مالکیت  رساند:  می  استحضار  به  توسط شهرداری« 
 نیروگاه برق با شهرداری نمی باشد لذا اجرای طرح

می بایست بر اساس طرح تفصیلی صورت پذیرد.

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
شما مورخ ۹۴/۱۰/۲۱ درباره »آسفالت معابر اکبریه« 
اکبریه  طرح  ابالغ  از  پس  رساند:  می  استحضار  به 
پرداخت از  پس  و  فرهنگی  میراث  مشارکت  با   و 

هزینه ها، سنگ فرش معابر انجام خواهد شد.
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 در سوگ هنرمند پرتالش
عرصه خوشنویسی استان

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

دیانی  صادق  محمد  یاد  زنده 
یکی از برجسته ترین هنرمندان 
خوشنویسی  هنر  شاخص 
شورای  عضو  و  مدرس  استان، 
بیرجند  خوشنویسان  انجمن 

سالگی   43 سن  در   94 بهمن   12 دوشنبه  عصر 
آفرین  جان  به  جان  تصادف  دلخراش  سانحه  اثر  بر 
مردم  استان،  هنری  جامعه  بر  عالوه  و  نمود  تسلیم 
نمود.  عزادار  نیز  را  بیرجند  شهرستان  هنردوست 
شادروان محمد صادق دیانی از کودکی عالقه فراوان 
به  را  ایشان خوشنویسی  به هنر خوشنویسی داشت. 
در  دانشگاهی  تحصیالت  با  همزمان  جدی  صورت 
رشت زیر نظر جناب آقای فالح آغاز نمود و پس از 
اتمام دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی 
به استخدام آموزش و پرورش درآمد و هنر خوشنویسی 
را به صورت حرفه ای زیرنظر اینجانب ادامه و پس از 
در سال  و  ممتاز  دوره  التحصیل  فارغ  کوتاهی  مدت 
1391 به اخذ گواهینامه فوق ممتاز در خط شکسته 
نائل گشت و دو دوره عضو شورای انجمن در خدمت 
دوران  در  نامبرده  بود.  مشغول  استان  هنرمندان  به 
های  نمایشگاه  برپایی  بر  عالوه  خود  هنری  فعالیت 
متعدد در شهرستان و همکاری با انجمن خوشنویسان 
در نمایشگاههای متعدد در سطح کشور شرکت و در 
چندمین جشنواره ملی، مقامهای برجسته ای را کسب 
نمود که از آن جمله می توان به رتبه اول خوشنویسی 
در بین اساتید دانشگاه های آزاد اسالمی و فرهنگیان 
کشور و جشنواره طریق جاوید اشاره نمود. آثار شاخص 
بعنوان  اسالمی  کشورهای  خوشنویسان  کتاب  در  او 
بچاپ  اسالمی  ایران  برجسته  هنرمندان  از  یکی 
در  هنرجویان  آموزش  بر  عالوه  وی  است.  رسیده 
انجمن خوشنویسان در دانشگاه هنر به تدریس هنر 
خوشنویسی بصورت آکادمیک مشغول بود و شاگردان 
پر  این هنرمند  فقدان  نمود. هرچند  تربیت  را  زیادی 
جبران  ای  ضایعه  استان  هنری  جامعه  برای  تالش 
ناپذیر است اما آثار بجای مانده از وی همواره بیادگار 
و نام و یادش در تاریخ هنر خوشنویسی  کشور تا ابد 

ثابت و جاودانه خواهد ماند.
مهدی اسماعیلی مود-استاد انجمن خوشنویسان ایران

»روزنامه آوا نیز این ضایعه را حضور حضرت حجت 
االسالم والمسلمین دیانی والد گرامی مرحوم و همه 
خانواده محترم وابسته و جامعه هنری علی الخصوص 

خوشنویسان تسلیت عرض می نماید.«

در سوگ یک هنرمند

مسئله  گفت:  جنوبی  خراسان  در  سنتی  متخصص طب 
مزاج یکی از مسائلی است که در انتخاب همسر باید در 
می توان  نیز  مزاج  گرفتن  نظر  در  بدون  البته  گرفت  نظر 
بسیار کار  شناسی  مزاج  با  ولی  رسید  تطابق  این   به 

ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  زاده،  نواب  مریم  می شود.  آسان 
اظهارکرد: مسئله مزاج یکی از مسائلی است که در انتخاب 
همسر باید در نظر گرفت البته دیگر مسائل مانند ایمان و 

شرایط خانوادگی نیز بسیار مهم است.

گرم مزاجان افرادی فعال و پر جنب و جوش 
و سردمزاجان افرادی کند و بی حال هستند

پر  افرادی فعــال و  اینکه گرم مزاجان  به  اشاره  با  وی 
جنب و جوش و سردمزاجان افرادی کند و بی حال هستند، 
افزود: حال اگر زن و شوهر دارای مزاج مختلف باشند به 
سختی می توانند همدیگر را تحمل کنند که این مسئله در 

مورد دو دوست هم صادق است. 

 افراد دارای مزاج مختلف
نمی توانند همدیگر را تحمل کنند 

متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی ادامه داد: در زندگی 
خوابگاهی، فراوان مشاهده شده است که افراد دارای مزاج 
مختلف نمی توانند همدیگر را تحمل کنند و معموال به رفتار 

همدیگر گیر می دهند.

اگر تضادها در زندگی زیاد باشد، عشق و 
عالقه زوجین نسبت به هم کم خواهد شد

از فرد  پرانرژی  فعال و  اینکه فرد  به  اشاره  با  نواب زاده 
فعال و پر انرژی خوشش می آید، تصریح کرد: تصور کنید 
زن و شوهر برای یک مهمانی دعوت شده اند، زن مزاج 

سرد دارد و شوهر بسیار گرم است، شوهر بعلت گرم مزاج 
بودنش فوراً سر و وضع خود را مرتب کرده و آماده رفتن 
می شود، اما زن بعلت سرد مزاج بودنش بسیار کند عمل 
آماده  زن  تا  می ماند  منتظر  زیادی  مدت  شوهر  و  کرده 

رفتن شود، حال اگر از این سنخ تضادها در زندگی زیاد 
باشد، به مرور زمان عشق و عالقه زوجین را نسبت به 
هم کم خواهد کرد.وی یادآورشد: افراد صفراوی حافظه 
خوبی دارند و تیزهوش هستند، این افراد باید با هم سنخ 
ازدواج کنند،  افراد دارای مزاج گرم و خشک  یعنی  خود 
چون درصورت عدم رعایت تطابق مزاجی این افراد قادر 

به درك یکدیگر نخواهند بود. متخصص طب سنتی در 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دمــوی مزاجان )گرم و 
تر( دارای روحیه شاد، خوش مشرب و اجتماعی هستند، 
گفت: تصورکنید چنین فردی با یک فرد سوداوی )سرد و 

خشک( ازدواج کند، فرد سوداوی گوشه گیر بوده و تمایلی 
به شرکت در اجتماعات ندارد، این دو نفر به علت تقابل 

مزاجی که دارند نمی توانند باهم کنار بیایند.
خصوصیات  از  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  نواب زاده 
بلغمی مزاجان، خونســـردی و بی خیالی آنها در حوادث و 
مشکالت است، حال اگر یک طرف بلغمی و طرف دیگر 
و  بود  خواهد  اضطراب  در  باشد یک طرف همیشه  گرم 
طرف  بی خیالی  از  مزاج  گرم  فرد  بی خیال،  دیگر  طرف 
مقابلش خسته می شود و این وضعیت در درازمدت باعث 
تنفر و انزجار او از طرف مقابلش خواهدشد، متقاباًل فرد 
سرد مزاج )بلغمی( نیز فرد گرم مزاج را بخاطر اضطراب و 

عجول بودنش سرزنش می کند.

با تهذیب نفس و اراده می توان تا حدود 
زیادی نواقص و اشکاالت را تعدیل نمود

نیز می توان  ادامه داد:  بدون در نظر گرفتن مزاج  وی 
به این تطابق رسید ولی با مزاج شناسی کار بسیار آسان 
می شود و شناخت بهتر صورت می گیرد. وی خاطرنشان 
با  می تواند  انسان  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  کرد: 
تهذیب نفس و اراده تا حدود زیادی نواقص و اشکاالت 
خود را تعدیل و اصالح کند و البته پس از ازدواج هم با 
از رفتارها و واکنش های طرف  اینکه بسیاری  از  اطالع 
نیست  کار  در  عمدی  و  اوست  مزاج  اساس  بر  مقابل 

می توان به آرامش و تفاهم بیشتری دست یافت.

چگونه با مزاج شناسی ازدواج درستی داشته باشیم؟

مناسبت ها

نام: سید هاشم کوشه ای
فرزند: سید احمد

متولد: 1327، کوشک )از توابع بیرجند(
تحصیالت و شغل: فوق دیپلم، معلم

تاریخ و محل شهادت: 1357/10/10، مشهد، بیمارستان

زندگینامه

شهید سید هاشم کوشه ای 
در شهرستان بیرجند متولد 
شد و دوره ابتدایی و سیکل 
را در بیرجند گذرانید، سپس 
به  خود  مادر  و  پدر  همراه 
مشهد عزیمت نمود و پس 

از اخذ فوق دیپلم، در رشته کاردانی ورزش به عنوان 
درآمد.  پرورش  و  آموزش  خدمت  به  ورزش  دبیر 
رژیم  علیه  را  خود  فعالیت  معلمی،  کار  با  همزمان 
افکار  ارتقای  جهت  در  و  کرد  آغاز  پهلوی  طاغوت 
اعتصاب  به  را  آنها  و  آموزان تالش می کرد  دانش 
به  نمود،  می  ارشاد  منفور  رژیم  علیه  راهپیمایی  و 
 همین علت او را از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل
می کردند. وی شخصی دلسوز و مهربان و معتقد به 
قوانین اسالم بود. شهید سید هاشم کوشه ای فعاالنه 
درگیری  هنگام  به  و  کرد  می  شرکت  تظاهرات  در 
و  مجروحین  کمک  به  پهلوی،  رژیم  مزدوران  با 
مصدومین می پرداخت. در تظاهرات بزرگ ده دی، 
هنگامی که او درمیان جمعیت سعی می کرد مردان 
و زنان سالخورده را از تیررس گلوله های دژخیمان 
خود  برساند،  پناهگاه  به  و  دهد  نجات  شاهنشاهی 
به  زیاد  خونریزی  اثر  بر  و  گرفت  قرار  گلوله  هدف 

شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باد.

مردم برزیل از مشاهده تمساح گوژپشت 3 متری به شدت شگفت زده شده اند به طوری که این 
تمساح به عنوان اولین تمساح گوژپشت جهان توصیف شده و بسیار  وحشتناک است. گمانه زنی 
کارشناسان برای توضیح علت این قوز از جراحت حین مبارزه یا نقص مادرزادی متنوع و مختلف است.

تمساحی که مانند شتر است

وقایع روز ۱۶ بهمن از ایام اهلل دهه فجر

امام خمینی )ره( در روز 1۶ بهمن طی فرمانی مهدی 

و  تعیین  موقت  وزیر  نخست  عنوان  به  را  بازرگان 
سخنرانی  سالن  در  روز  همان  عصر  کرد.  معرفی 
بین المللی  مطبوعاتی  مصاحبه  یک  علوی  مدرسه 
و  برنامه  بازرگان  جلسه  این  در  شد،  داده  ترتیب 
وظایف دولت موقت را تشریح کرد و افزود برگزاری 
انتخابات  برگزاری  رژیم،  تغییر  درباره  پرسی  همه 
مجلس موسسان و انجام انتخابات مجلس از وظایف 

این دولت است.

در روز 15 بهمن سال 1357 عالوه بر حضور گسترده ی مردم 
برای مالقات با امام، همافران نیروی هوایی در بهبهان به 
عنوان طرفداری از امام خمینی )ره( ، دست به راهپیمایی زدند 
و عده زیادی از افسران پایگاه هوایی همدان، در پایگاه بازداشت 
و زندانی شدند. خانواده های همافران و درجه داران بازداشتی 
و نیروی هوایی، با تجمع در دادگستری به عنوان اعتراض به 
دستگیری آنها،  خواهان آزادی این همافران شدند. در این روز 
آیت ا... سید محمد باقر صدر با ارسال نامه ای از عراق برای 
امام خمینی )ره(، از مبارزات ملت ایران حمایت کردند. گروهی 

از نمایندگان مستعفی مجلس شورا در روز 15 بهمن سال 
1357 با حضرت امام خمینی )ره( دیدار کردند. رادیو لندن 
خبر داد که از تظاهرات دیشب تهران هیچ گزارشی که حاکی 
از برخورد مردم با نظامیان باشد، نرسیده است. در ساعت 10 
روز 15 بهمن سال 1357 تعدادی از کارکنان نخست وزیر 
وقت اعتصاب کردند و بسیاری از وزرا و کارمندان عالی رتبه 
دولت به جرم فساد مالی و سوء استفاده از بیت المال توسط 
نیروهای انقالبی دستگیر شدند. شاپور بختیار در روز 15 بهمن 
سال 1357 اعالم کرد: » درهای مذاکره با امام خمینی )ره( 

همچنان باز است. وی افزود که من نه با شاه و نه با امام 
خمینی سازش نمی کنم و اجازه تشكیل دولت موقت را به 
او )امام خمینی( نمی دهم«.  امام خمینی)ره( در سخنرانیها و 
دیدارهایشان با مردم اصول و سیاست هایشان را اینگونه بیان 
 کردند: تمام اتباع خارجی در ایران به صورت آزاد زندگی

می کنند. ما برای اقلیتهای مذهبی احترام قائل هستیم.
خمینی  امام  حضرت   1357 سال  بهمن   15 روز  در 
و تظاهرات  ادامه  به  را  جوانان  سخنرانی  یك   طی 

اعتصابات فراخواندند. 

روز شمار پایان طاغوت

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنید

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

مرغ بريان شکم پر چلو كباب وزيری   چلو كباب كوبيده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچين  
چلو كباب نگينی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختياری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قيمه و قورمه  

راه با در خدمت شما همشهريان عزيز
هم

ک رايگان 
پي

آدرس: حدفاصل غفاری ٣٤ و ميدان ولی عصر)عج(  ٣2٤٠٤٠٤٣

طبخ با برنج درجه يک ايرانی همراه با دورچين كامل و ته چين زعفرانی

هات داگ نيم متری ويژه- ژامبون نيم متری ويژه
 فالفل نيم متری ويژه  

خيابان معلم ، خيابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک ٨     تلفن : ٣١٠٥2

ساعت كار جديد: ١٠ الی ١٥ و ١٩ الی 2٤   طبخ با روغن كنجد
كليه سفارشات  ادارات 

شركت ها و ... پذيرفته می شود  ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قيرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صيادشيرازی ،  مجتمع ميرداماد  

واحد ٩٨

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
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10

نی
گو
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ق

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  كامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: ٦:٣٠ الی ١٠ صبح
ضمنا كليه سفارشات شله برای مراسم زيارت عاشورای ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته می شود.

آدرس: نبش عدل ١٨    تلفن سفارشات: ٣22٠٤٤٣١-٠٩١٥٥٦١٠٣٦٦ رمضانی

تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی 
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالی= رضايت مشتری

مركز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

ايزوگام هريوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی
نمايندگی ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

مجری طرح های سقف كاذب، ديوار پوش، كف پوش، كناف، 
پاركت، آيدا، ايرانيت، پرچين )درب آلومينيوم( تخفيفات ويژه

٠٩١٥٧٧١٤١٩٧ - ٠٩١٥٨٦٥2٨٨٩ - صحرا نورد

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009



پنجشنبه *  15 بهمن 1394 * شماره 3435 

توصیه های  کارآفرین جوان که باید بدانید

تیم های کارا خوب می دانند در گرماگرم نبرد شغل 
خود، چگونه منابع با ارزش خود را به حد اکثر برسانند. 
استفاده ی مؤثر از زمان، پول و کارکنان می تواند تیمی 
را در چرخه ی روزانه ی نزاع بر سر بقا حفظ کند و تیم 
دیگری را از این موفقیت باز بدارد. در این آشفتگی که 
آن را کارآفرینی می نامیم، ابزار های مختلف می توانند 
ارزش بی نهایت زیادی پیدا کنند. به همین دلیل پیدا 
کردن و در اختیار داشتن ابزار مناسب می تواند نجات 

بخش شغلتان باشد.
آوری  جمع  برای  ابزار  »این  گوید:  می  مدال  اندرو 
بازاریابی  شرکت  پیشنهادی  های  طرح  تدوین   و 
جویی  صرفه  من  وقت  در  ها  ساعت  ام،  دیجیتالی 
کرده است. به عالوه، می توان متوجه شد کدام طرح 
پیشنهادی دیده شده است و مشتری نیز می تواند به 

صورت دیجیتالی امضای خود را پای آن بگذارد«.
نائومی درباره ی ابزار پیشنهادی خود می گوید: »من 
ابزار برای عیب یابی محصول، اسکرین شات  از این 
گرفتن از عکس ها برای بالگم و چند فعالیت دیگر، 

روزانه صدها بار استفاده می کنم«.
او اعتقاد دارد: »این ابزار به من کمک می کند خیلی 
سریع نمونه ی اولیه تهیه کنم، در این کار با دیگران 
و  ها  ویژگی  طراحی،  مورد  در  و  باشم  داشته  تعامل 
خیلی چیزهای دیگر از بقیه بازخور بگیرم؛ برای ساخت 
 سریع نمونه ی اولیه بسیار خوب است«. اینویژن یکی 
و  است  بوده  امسال  های  ابزار  طرفدارترین  پر  از 
مخصوصاً برای امتحان کردن ایده ای برای اپلیکیشن 
و سنجش میزان عالقمندی به آن پیش از توسعه، بسیار 

مفید واقع می شود.

صبح  دقیقه  بیست  و  شش  کردم.  نگاه  ساعت  به 
بود. دوباره خوابیدم. بعد پاشدم به ساعت نگاه کردم. 
شش و بیست دقیقه صبح بود. فکر کردم: هوا که 
ام.  دیده  اشتباه  اول  ی  دفعه  حتمًا  تاریکه.  هنوز 
ساعت  ولی  بود  روشن  هوا  پاشدم،  وقتی  خوابیدم. 
باز هم شش و بیست دقیقه صبح بود. سراسیمه پا 
شدم. باورم نمی شد که ساعت مرده باشد. به این 

کارها عادت نداشت. من هم توقع نداشتم. آدم ها 
هم مثل ساعت ها هستند. بعضی ها کنارمان هستند 
دورت صبور  آنقدر  همیشگی.  مرتب،  ساعت   مثل 
کنی.  نمی  حس  را  چرخیدنشان  که  چرخند  می 
همینطور شود.  می  اهمیت  بی  برایت   بودنشان 
باطری شان  بگویند  آنکه  بی  ادعا می چرخند.  بی 
خبر  روز  روشنی  یکهو  بعد  شود.   می  تمام  دارد 
می دهد که او دیگر نیست. قدر این آدم ها را باید 

بدانیم، قبل از شش و بیست دقیقه.

هیچگاه به خود مغرور نشو برگهای درخت 
در پاییز زمانی می افتند که فکر می کنند

طال شده اند ؟!!!!

زندگی این را به من آموخت که آدم ها معموال 
چیزهایی را از دست می دهند 
که از داشتنش مطمئن هستند !

دستان کسی دست زنان کرد مرا
بی حشمت و بی عقل روان کرد مرا

حاصل دل او دل مرا گردانید
هر شکل که خواست آنچنان کرد مرا

وقتی در آینه می نگری و اویی را که
 همه جا با خود می بری دوست نمی داری،

 مخرب ترین کار ممکن را می کنی

درونت قلمرویی از آرامش هست 
که می تواند همه نیکبختی هایی 

که خواهان آنهایی خلق کند

کارآفرینی  و  محتوایی  بازاریابی  شخصی،  برندسازی 
تاکتیک هایی دارند که عموم مردم نسبت به آنها آگاهی 
ندارند. این تاکتیک ها آنقدر پر تعداداند که هر کسی که 
در  روز  است هر  کند ممکن  فعالیت می  زمینه  این  در 
برخورد با دیگران، مطالعه، نوشتن و آزمودن شیوه های 
مختلف، چیز تازه ای یاد بگیرد. اما تاکتیک های فوق 
کارآفرینان  از  برخی  که  دارند  وجود  ای  خالقانه  العاده 
برای پیش انداختن برند و یا شرکت خود از دیگران، از 
آنها استفاده می کنند. در ادامه می توانید ۶ نمونه از این 

تاکتیک ها را از نظر بگذرانید.

۱- خالقیت به خرج دهید
جیسون فراید از بیس کمپ برای جلب توجه عموم مردم 
مدام به دنبال فرصت می گردد. او اخیراً با وجود حباب 
گذاری  ارزش  بر سر  که  هایی  بحث  و  فناوری  موجود 
استارتاپ ها وجود دارد، در مصاحبه ای مطبوعاتی در مورد 
ارزش گذاری چند میلیارد دالری شرکتش فخر فروشی 
کرد. اما این کار او تماماً شوخی بود؛ او یک بار دیگر نیز 

در سال ۲۰۰۹ همین کار را کرده بود.
 این حرکت فراید، هم در آن زمان و هم این بار، جلب 
توجه زیادی کرد و این جلب توجه به او کمک می کند 

بیش از پیش نامش را مطرح کند.

۲- داستان خودتان را بازگو کنید
تحت  من  »مطلب  گوید:  می  باره  این  در  مدال  اندرو 
عنوان ۶ ترفند فرا گرفته شده در زندان که بهره وری 
بسیاری در  من  نام  شد  باعث  رساند  می  حداکثر  به   را 

از رسانه های معتبر مطرح شود. از من برای حضور در 
پادکست های متعدد و سخنرانی برای دانشجویان دعوت 
می شد و ترافیک وبسایتم از حد انفجار گذشت. زندگی 
هر کسی حکایتی دارد. فهمیدن اینکه چگونه از داستان 
زندگی ام می توانم به نفع خودم استفاده کنم برای من 

مزایای بی نهایت زیادی داشته است«.

۳- برای خود جامعه ی مخاطبان تشکیل دهید
سوجان پاتل در حال حاضر استاد این کار است. جامعه 
مخاطبان او ظرف مدت کمی چهار برابر و نفوذش در 
های  ماه  ظرف  او  است.  شده  قبل  برابر  ده  آنها  میان 
گذشته با بازاریابان و کارآفرینان متعددی گفتگو داشته و 
از این راه برای خود دنبال کننده های زیادی کسب کرده 
است. این تالش وی مؤثرترین استراتژی او برای خلق 
جامعه ی مخاطبانش بوده است. محتوایی که پاتل تولید 

می کند امروزه بیش از پیش به اشتراک گذاشته می شود 
و به طور منظم در خروجی رسانه های سطح باال قرار می 
گیرد. نتیجه  اخالقی داستان او این است که داشتن جامعه 
ی مخاطبان به شما کمک می کند داشته هایتان را بهتر 
به دست دیگران برسانید و رشد کنید. این کار یکی از اولیه 
ترین رویکرد ها برای مطرح شدن و در عین حال یکی از 

اثربخش ترین استراتژی ها برای این کار است.

۴- حضور آنالین خود را با حمایت
 از یک آرمان همراه کنید

داوطلبانه  فعالیت  و  اجتماعی  آرمان  یک  از   حمایت 
می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. برای مثال اگر کارآفرین 
هستید، هر جایی که حضور آنالین دارید، از شبکه های 
اجتماعی گرفته تا وبسایت، وبالگ، یا پادکست شخصی 

خودتان، از کارآفرینان صحبت و حمایت کنید.

۵- همه جا حضور داشته باشید
افراد مشهور شاید مورد  از  این است که خیلی  واقعیت 
روی  اما  نباشند،  جامعه  از  بزرگی  بخش  ی  عالقه 
را  آنها  حضور  کشید  می  سرک  که  جایی  هر  اینترنت 
می توانید ببینید. این حضور فعال در رسانه ها و شبکه 

 های اجتماعی، به بیشتر دیده شدن آنها کمک شایانی
 می کند. اگر موارد باال را رعایت می کنید، حضور شما در 
هر جای ممکن می تواند میزان دیده شدن تان را تا ده 
برابر افزایش دهد.چه کار کنیم تا صدایمان در دنیای پر 

ازدحام امروز شنیده شود؟

۶- ثابت قدم باشید
بهترین توصیه ای که می توان در انتها داشت این است 
که در انجام این کارها ثبات قدم داشته باشید. مثاًل روز 
خاصی را در هفته انتخاب کنید و متعهد شوید هر هفته 
در آن روز برای مخاطبان خود ایمیل کوتاهی بنویسید و 
در آن از چیزهایی که به آنها عالقه دارید صحبت کنید. 
این کار را به طور مداوم انجام دهید و آن را ترک نکنید. 
مخاطبان شما کم کم منتظر دریافت ایمیل های شما 
و  ازدحام  پر  شلوغ،  دنیای  مجازی  دنیای  بود.  خواهند 
توانید  اینکه چگونه می  اشباع شده ای است. فهمیدن 
صدای خود را در این شلوغی رساتر از قبل کنید برای 
خلق برندی معتبر نه تنها مهم، بلکه حیاتی است. توصیه 
می شود با پیدا کردن نقاط تمایز خود از دیگران شروع 
کنید، برای خود جامعه ی مخاطبان تشکیل دهید و ثبات 

قدم داشته باشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
 

یا ]مگر[ حجتی بر آنان نازل کرده ایم که آن ]حجت[ در باره آنچه با ]خدا[ شریک 
می گردانیده اند سخن می گوید. سوره الروم، آیه 35

حدیث روز

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد 
سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.امام رضا )ع(

سبک زندگی

کارآفرینی ات را داد بزن تا شنیده شوی!

                        

613497825
247583691
985261437
528374169
461829573
379156284
894712356
732645918
156938742

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3435 طراح: نسرین کاری
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541

93871

418

82

156

67953

627

75

تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

 فروش پراید مدل 92، دوگانه
 تمام فول ، بدون رنگ فی: 18میلیون

09151630746

کارواش با  موقعیت عالی  و  7  سال 
سابقه  به  علت  مهاجرت به  فروش  

می رسد.    09153221884

یک منزل مسکونی دو نبش واقع
 در سجادشهر، تقاطع سلمان فارسی
 و شبنم با متراژ 292 متر )190متر

 زیر بنا( به فروش می رسد.
32438892 - 09155625326

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر
 با سند ششدانگ
09155611896

فروش و پخش درب های داخلی 
 HDF و CNC ،مالمینه ،MDF ، ساختمان

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 

فروش یک واحد مرغداری 30 هزاری
واقع در بشرویه - روستای خیرآباد 

09151086005

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش 
مغازه کفش فروشی

با دکوراسیون عالی و کفش های 
شیک با شرایط عالی واقع در بازار

09158600545

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده ، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

پسته و هسته زردآلو  و دک
 را به ما بسپارید / مغز  آن را 
)در حضورتان( تحویل  بگیرید.

 09156148203
09013986830

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

به یک فروشنده خانم با سابقه کار 
نیازمندیم.  خیابان مدرس - پوشاکو

09155622318

به چند نفر ویزیتور )بازاریاب ( تلفنی و حضوری 
خانم و آقا برای کار تبلیغات با پورسانت عالی 
نیازمندیم. 09152651699 -32433548

به یک نفر خانم دارای مدرک )کاردانی( 
کامپیوتر برای کار در اپراتور شرکت 
پخش سراسری یک و یک نیازمندیم. 

05632255162
09375748614

ساعت تماس: 10-8 صبح

به یک آشپز نوجوان و یک نیروی 
ساده خانم برای کار در غذای 

آماده در شیفت عصر نیازمندیم.  
09155624508

32445179

به یک خانم تنها برای نگهداری از 
یک خانم سالمند به صورت شبانه 

روزی با حقوق مکفی نیازمندیم.
32436511

09156679156

همکار خانم برای کار در آشپزخانه 
رستوران نیازمندیم.

32447141-09380688484 

فرش های دست دوم شما را خریداریم.
09151633298

32313099

 به تعدادی بازاریاب آقا و خانم 
برای پخش مواد غذایی نیازمندیم.
32237392 -09151634786

به یک نیروی آقا جهت کار در کانون 
تبلیغاتی با دستگاه لیزر نیازمندیم

09155616506

به یک آقای جوان جهت کار در گل 
فروشی نیازمندیم
09159050031 

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه 

به تعدادی نیروی ماهر در کار
 »براشینگ و اصالح« نیازمندیم. 

09391007194 - 32439823

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

نقاشی ساختمان روغنی - پالستیک  
اکرولیک - مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

بازاریاب در بخش تاسیسات با روابط عمومی 
باال ، حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.
32340290 -09365613063

به چند نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم. 

09397690128 -05632450229
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شهرخبر: ذرت داراي ارزش غذایي فراواني است و غذاي خوبي براي پيشگيري از سرطان است. كلسترول خون را پایين مي آورد و براي درمان اگزما و 
بيماري هاي پوستي مفيد است. تحقيقات علمي نشان مي دهد این دانه گياهي داراي مواد شيميایي معروف به مهاركننده هاي پرونتاز است و رژیم غذایي ذرت 
شيرین نظير سایر دانه ها مانند برنج و حبوبات در كاهش نرخ مرگ و مير در اثر سرطان كولون، سرطان پستان و سرطان پروستات بسيار موثر است.

آشنایی با خواص ضد سرطان ذرت اخبار ورزشی

تیم منیزیم فردوس سنگ آهن بافق را 
مغلوب خود کرد

فارس: از سری مسابقات ليگ برتر هندبال كشور، تيم 
منيزیم فردوس توانست تيم سنگ آهن بافق یزد را 
مغلوب خود سازد. این دیدار در سالن ورزشی فرهنگ 
منيزیم  تيم  و  شد  برگزار  فردوس  نور  پيام  دانشگاه 
فردوس توانست با كسب امتياز 24 بر 15 تيم سنگ 
به  پيروزی  این  با  و  دهد  را شکست  یزد  بافق  آهن 
یافت. مربی  راه  برتر هندبال كشور  مرحله دوم ليگ 
تيم هندبال منيزیم فردوس گفت: در این دیدار، پویا 
بازیکن ملی پوش  نوروزی نژاد و مجتبی حيدرپور دو 
در  مصدوميت  دليل  به  فردوس  منيزیم  هندبال  تيم 
بازی حضور نداشتند. وی افزود: تيم منيزیم فردوس 
در بازی آینده خود 19 بهمن ماه به مصاف تيم فوالد 

مباركه اصفهان می رود. 

بدمینتون بازان استان در مسابقات 
جنوب شرق کشور به رقابت می پردازند

فارس: تعداد 20 بدمينتون باز در قالب دو تيم از خراسان 
به  كشور  شرق  جنوب  قهرمانی  مسابقات  در  جنوبی 
به  رقابت ها  این  می روند.  ملی پوش  حریفان  مصاف 
بيش  از 60  با شركت  فجر  دهه  گراميداشت  مناسب 
ورزشکار از استان های كرمان، سيستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی از 15 تا 18 بهمن ماه جاری در زاهدان 
حسين زاده،  عارف  هاشمی،  مرتضی  می شود.  برگزار 
عرشيا و علی بهمنيان، متين تابعی، امير ناظری، جواد 
اجمالی، یوسف افتاده، متين تقربی، محمد جواد پرنده، 
الياس رضازاده، سينا پارسا، امير حسام زال، اميرحسين 
ابراهيمی، شهریار علی پور، محمد فواد سليمانی، عليرضا 
و  معراجی  محمدرضا  اطمينانی،  مسعود  تک خارانی، 

بنيامين محمددوست اعضای تيم استان هستند.

رقابت شمشیربازان خراسان جنوبی
 در مسابقات جایزه بزرگ کشور

چهار  گفت:  استان  شمشيربازی  هيئت  رئيس  فارس: 
به  كشور  بزرگ  جایزه  مسابقات  در  استان  شمشيرباز 
این  در  افزود:  قالسی مود  می روند.  ملی پوشان  مصاف 
رقابت  بيش از 150 شمشيرباز از استان های كشور 17 
رقابت می پردازند.مهدی  به  تهران  در  بهمن ماه  تا 19 
دانيال  و  دانشمند  عارف  كيوان زاده،  مجتبی  یوسفی، 

حسين زاده شمشيربازان استان در این مسابقات هستند.

معرفی برترین های مسابقات
 دسته دو پینگ پنگ استان

مسابقات دسته دو پينگ پنگ استان، به مناسبت دهه 
فجر با حضور10 بازیکن به مدت دو شب به صورت 
دوره ای در سالن شهيد سرحدی بيرجند برگزار شد و در 
پایان مهدی اخروی محبی از فردوس و حسين رفيعی 
از بيرجند عناوین اول و دوم را به دست آوردند، محمد 

نجات و حسين چمنی از بيرجند سوم و چهارم شدند.

دالیل و درمان سوزش سردل 

تحتانی  قسمت  در  سوزش  احساس  شهرخبر: 
قفسه سينه همراه با ترش كردن را »سوزش سر 
دل« می گویند، به این بيماری، »بازگشت اسيد 

گفته  نيز  معده«  »رفالكس  یا  مری«  به  معده 
می شود. سوزش سر دل می تواند بعد از خوردن 
برای  خواب  هنگام  در  یا  سنگين  غذای  یک 
شود.  احساس  ساعت  چند  یا  دقيقه  چند  مدت 
اگر فردی كه با سوزش سر معده مراجعه می كند 

و  باشد  نداشته  سوزش  و  معده  بيماری  سابقه 
جوان باشد و نيز كاهش وزن هم نداشته باشد، 
نيازی به آندوسکوپی ندارد و درمان آن داروهای 
كاهنده اسيد مانند شربت معده و رانيتيدین است، 
به عالوه موثرترین داروهای كاهش اسيد معده 

برای  اما  می باشد  دارو  این  خانواده  و  امپرازول 
افرادی كه بيماری آنها با دارو كنترل نمی شود، 
آندوسکوپی انجام می شود. رژیم غذایی در ایجاد 
است  تاثيرگذار  معده  سر  سوزش  و  رفالكس 
چون چربی، فلفل، ادویه جات تند، نمک فراوان، 

ميوه جات  و  سس ها  مختلف  انواع  ترشيجات، 
اسيدی مانند پرتقال یا مركبات ترش نمونه هایی 
را  بيماری  این  افرادی كه  است كه  مواردی  از 
دارند، باید از خوردن آنها اجتناب كنند،  همچنين 
این  علل  دیگر  از  كشيدن  سيگار  و  پرخوری 
بيماری می باشد. افرادی كه از این بيماری رنج 
می برند بهتر است شام را زود و سبک ميل كنند 
و به افرادی كه به هر دليلی نمی خواهند هميشه 
می شود.  توصيه  جراحی  كنند،  مصرف  دارو 
سيب  مانند  قليایی  ميوه های  مصرف  همچنين 
را  می شود  معده  اسيد  كاهش  باعث  كه  موز  و 

توصيه می كنيم.  

با موی خیس نخوابید، 
خطرناک است! 

سالمت نيوز: خوابيدن با موی خيس و خشک 
كه  است  هایی  عادت  بدترین  از  یکی  نشده 
برخی ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستيد بهتر 
است این عادت بد و مضر را ترک كنيد. خوابيدن 
خطرناک  بزرگ  دليل  سه  به  خيس  موی  با 
افزایش  : درجه حرارت در خواب  است. سردرد 
پيچيده شده  و رطوبت سر  بدن گرم  یابد.  می 
در حوله، می تواند سردرد شدید ایجاد كند. وقتی 
مو مرطوب است درجه حرارت سر نمی تواند با 

به همين دليل  یابد؛  درجه حرارت بدن تطبيق 
سردرد شدیدی در نصف شب به وجود می آورد. 
عفونت : بالش محل مناسبی برای رشد باكتری 
است زیرا عرق، سلول های مرده و روغن های 
باعث  خيس  موهای  كند.  می  را جذب  پوست 

مرطوب شدن بالش می شود كه محل مناسبی 
را برای رشد عفونت و باكتری فراهم می كند.   
خيلی  موها   : موخوره  ایجاد  و  موهای شکننده 
زود شکننده و به موها آسيب وارد می شود و در 

نهایت به موخوره منجر می شود.

جوش صورت و خوراکی های مقصر 

عاشق  هم  شما  آیا  شکالت:  سرا:  جم  جام 
شکالت هستيد؟ البته اگر جزو افرادی هستيد كه 
 حواستان به تناسب اندامتان است از زیاده روی 

در  اما  كرد.  خواهيد  خودداری  آن  مصرف  در 
مزه  از  توانند  نمی  هم  افراد  همين  حال  عين 
همراه  به  شکالت  مربع  سه  تا  دو  كردن  مزه 
اما  كنند.  خودداری  بعدازظهر  چای  یا  قهوه 
حواستان باشد شکالت )سياه؛ سفيد یا شيری و 

غيره( می تواند زمينه را برای بروز آكنه فراهم 
سياه  شکالت  كه  بدانيد  باید  حال  این  كند.با 
باعث بهبود خلق و خویتان می شود اما بهترین 
به جای حذف كامل آن در  این است كه  كار 
توانيد  می  نشود.  روی  زیاده  دچار  آن  مصرف 
هر هفته یک تا دو مرتبه، 2 تا 3 مربع شکالت 
سياه ميل كنيد. در روزهای دیگر از ميوه های 
خشک مانند بادام و فندق و غيره استفاده كنيد. 
انواع پيراشکی ها و  پيراشکی ها و دونات ها: 
و  خرید  مركز  هر  در  امروزه  كه  هایی  دونات 
مغازه ای به فروش می رسد جزو مواد غذایی 
ناسالم هستند. قندهای تصفيه شده، اسيدهای 
چرب ترانس، سدیم و غيره جزو تركيبات اصلی 
این خوراكی ها هستند كه به سالمتی، تناسب 
اندام و زیبایی پوست رحم نمی كنند. بهتر است 
مصرف این خوراكی ها را به هفته ای حداكثر 
یک بار محدود كنيد.سيب زمينی: سيب زمينی 
و  است  مغذی  تركيبات  زیادی  ميزان  حاوی 
اما  دارد.  سرخ كرده آن طرفداران بی شماری 
این ماده غذایی نشاسته ای است و زیاده روی 
بروز مشکالت  باعث  تواند  آن می  در مصرف 
می  تصور  آنچه  برخالف  چون  شود.  پوستی 
كنيد این ماده غذایی حاوی قندهای دیرجذب 
است و شاخص گليسمی باالیی دارد. در نتيجه 

قند خون و انسولين را باال می برد.

با موی خیس نخوابید، خطرناک است! 

خودکشي دختر جوان در »بیرجند« 

خودكشي  از  استان  انتظامي  فرماندهي  آگاهي  پليس  رئيس 
در  بام ساختمان 5 طبقه  از پشت  اثر سقوط  بر  دختري جوان 
شهرستان بيرجند خبر داد. سرهنگ عرب زاده گفت : با اعالم 
مركز فوریت هاي پليسي 110 مبني بر این كه دختري جوان با 
رفتن به پشت بامي در خيابان معلم بيرجند و قفل كردن درب 
به  كالنتري  جانشين  بالفاصله  دارد  خودكشي  قصد  بام  پشت 
همرام تيم گشتي كالنتري و نيروهاي امدادي به محل اعزام 
شدند . وي گفت: با حضور مأموران در محل مشاهده شد دختري 
جوان به علت نامعلوم از پشت بام ساختمان پنج طبقه خود را به 
پایين پرت كرده و فوت كرده است. سرهنگ عرب زاده افزود: 
كاراگاهان پليس آگاهي و پزشک قانوني در محل حاضر شدند و 

ابعاد حادثه در دست بررسي است .

کشف 7 هزار قرص غیرمجاز در قاین 

و  هزار  هفت  كشف  از  قاین  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
280قرص غير مجاز در این شهرستان خبر داد.  سرهنگ 
بازرسي  و  ایست  مأموران  گفت:  زاده  اميرآبادي  عليرضا 
دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهاي  كنترل  هنگام  قاین، 
اتوبوس اسکانيا كه از سيستان و بلوچستان عازم خراسان 
بازرسي  به الین  را  بود، مشکوک شدند و خودرو  رضوي 
خودرو  از  بازرسي  در  مأموران  افزود:  وي  كردند.  هدایت 
هفت هزار و 280 قرص غير مجاز كه به طرز ماهرانه اي 
زاده  اميرآبادي  را كشف كردند. سرهنگ  بود  جاساز شده 
خاطرنشان كرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقيف 
قانوني  مراحل  پرونده جهت سير  تشکيل  از  متهم پس  و 

روانه دادسرا شد.

اجراي طرح ضربتي برخورد با مظاهر علني جرم در استان خراسان جنوبي 

طرح ضربتي برخورد با برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي و معتادان متجاهر در شهرستان بيرجند اجرا شد كه در این طرح 46 متهم دستگير شدند . 

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099
داربست مهـدی  

نصب ، رولپالک ، سایبان
 خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     
32319263-09151642377 - وسیله کار

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 
سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

نصــب و تعمیــر 
لباسشویی در منزل        
   32315776 - 09151643778

شهر یاری



پنجشنبه * 15 بهمن 1394 * شماره  3435 
بومی سازی دستگاه غوزه چین پنبه در استان7

صدا و سیما- پدر و پسر بشرویه ای، دستگاه غوزه 
چین پنبه را با هزینه 50 میلیون تومان بومی سازی 
کردند. دستگاه غوزه چین پنبه پارسال برای اولین بار 
و به تعداد سه دستگاه و با قیمت هر دستگاه 180 تا 
200 میلیون تومان از کشور آرژانتین وارد ایران شد 
که یک دستگاه در بشرویه خراسان جنوبی فعال شد.
اما اکنون آقایان عباس و محسن هراتی، پدر و پسر 
بشرویه ای، غوزه چین پنبه را با هزینه 50 میلیون 
تومان بومی سازی کردند تا ایران را از واردات این 
دستگاه گران قیمت بی نیاز کنند. الزم به ذکر است 
دریافت هیچگونه  بدون  و  با هزینه شخصی  ایشان 
کمک مالی از اداره های استان، دستگاه غوزه چین 

پنبه را بومی سازی کرده اند. 

 اگر امروز نظام ما پا برجاست و دارای 
جایگاهی  هستیم به برکت خون شهداست

ابراهیمی- در سومین روز از دهه مبارک فجر فرمانده 
امور  و  بنیاد  مدیرکل  جنوبی،  خراسان  آجا  ارشد  
جمعی  و  سربیشه  شهرستان  جمعه  امام  ایثارگران، 
از خانواده شهدای  تعدادی  با  از مسئوالن شهرستان 
سرتیپ  امیر  کردند.  دیدار  سربیشه  شهرستان  ارتش 
دوم قوام یوسفی فرمانده ارشد آجا در این دیدار ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا گفت: اگر امروز 
نظام ما پا برجاست و امنیت داریم و دارای جایگاه و 
عظمتی در دنیا هستیم و قدرت های عظیم جهانی 
در برابر ما سر تعظیم فرود می آورند از برکت خون 
امام  بزرگ  اندیشه  کرد:  نشان  خاطر  شهداست. وی 
سپاه  و  ارتش  وتشکیل  ارتش  حفظ  )ره(در  خمینی 
20 میلیونی و اکنون 70 میلیونی اندیشه ای بود که 
نشان از تفکر پیامبرگونه امام )ره( بود. مدیر کل بنیاد 
شهید نیز افزود: برای دشمنان نظام همیشه شهیدان 
برای  اما  است  بوده  مسئله  یک  معززشان  خانواده  و 
جمهوری اسالمی پر و بال و کمک یار نظام می باشند. 
گفتنی است در این دیدارها از خانواده شهیدان استوار 
غالمرضا  گورکانی،  محمدرضا  نادی،  کریمداد  یکم 

خالداری، علی موسایی و محمد دهقانی دلجویی شد.

سومین نشست ۱۵۰۰ نفری دانشجویان بسیجی 
دانشگاه های بیرجند برگزار می شود 

شبستان- مسئول سازمان بسیج دانشجویی خراسان 
جنوبی گفت: سومین نشست 1500 نفری دانشجویان 
ساعت 20  بهمن  بیرجند 25  های  دانشگاه  بسیجی 
برگزار می شود. قاسمی با بیان اینکه سخنران محوری 
بسیج  سازمان  مسئول  گودرزی،  داوود  مراسم  این 
برنامه  مراسم  این  در  است، گفت:  دانشجویی کشور 
هایی از جمله شعرخوانی و اجرای تئاتر نیز پیش بینی 
شده است. وی همچنین به برگزاری اولین جشنواره 
علمی اقشار بسیج و نهمین جشنواره علمی ممتازین 
و مبتکرین بسیج دانشجویی اشاره کرد و گفت: این 
دانشگاه  در  پنجشنبه  امروز   8:45 ساعت  جشنواره 
آزاد بیرجند و با حضور حسین قدیانی، معاون علمی، 

پژوهشی و فناوری بسیج برگزار خواهد شد.

۱۵۰ هزار سرویس آبرسانی 
به روستاهای بشرویه انجام شد

بشرویه  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  تسنیم- 
این  روستاهاهای  به  آبرسانی  سرویس های  تعداد 
متوسط  به طور  تاکنون  ابتدای سال  از  را  شهرستان 
در هر ماه 15 سرویس عنوان کرد و گفت: در مجموع 
مترمکعب   800 و  هزار  یک  با  سرویس  هزار   150
حیدرزاده  است.  شده  انجام  روستاها  این  به  آبرسانی 
آباد  اسالم  روستای  آبرسانی  پروژه  افتتاح  مراسم  در 
بشرویه از مجتمع ارسک اظهار کرد: به منظور اجرای 
اعتبار هزینه شده  ریال  میلیون  مبلغ 350  این طرح 
است. وی افزود: تعداد 19 خانوار از محل اجرای این 
پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار 
می شوند و اجرای 1.3 کیلومتر خط انتقال، احداث 2 
به  توزیع  شبکه  متر  و 300  شیرآالت  حوضچه  باب 
منظور آماده سازی این پروژه انجام شده است. به گفته 
وی از ابتدای امسال 93 خانوار توسط آبرسانی سیار از 

آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

رئیس جهاد دانشگاهی، منصوب شد

جهاد  رئیس  سوی  از  حکمی  صدور  با  ایسنا- 
صادقی  »جالل الدین  مهندس  کشور،  دانشگاهی 
شهرستانک« به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی واحد 
خراسان جنوبی منصوب شد. گفتنی است قبل از این 

دکتر محمدقادر قادری ریاست جهاد دانشگاهی بود.

ایجاد 32 فرصت شغلی مستقیم 
در شبکه تعاون روستایی 

جنوبی  خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  ایرنا- 
ایجاد 32 فرصت شغلی مستقیم به مناسبت دهه  از 
و  درمیان  نهبندان  بیرجند،  های  شهرستان  در  فجر 
خوسف خبر داد. اسفندیاری، افزود: این تعداد شغل با 
هدف مشارکت، همکاری فعال و نقش آفرینی شبکه 
تعاون روستایی در برگزاری هرچه با شکوهتر جشن 
دهه  در  پروژه  از شش  برداری  بهره  و  انقالب  های 
فجر ایجاد شد. وی اضافه کرد: با صرف 25 میلیارد و 
151میلیون ریال اعتبار این پروژه ها آماده افتتاح است.

هشتمین جشنواره جوان سرباز 
در بیرجند برگزار شد

شبستان- همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر 
نفر  و سه  برگزار شد  سرباز  جوان  هشتمین جشنواره 
جشنواره  در  شرکت  برای  جشنواره  این  برتر  منتخب 
این  در  فر  احسان  سرهنگ  شدند.  معرفی  کشوری 
جشنواره اظهار کرد: این جشنواره هر ساله به مناسبت 
والدت حضرت علی)ع( و روز جوان در سطح نیروهای 
مسلح به صورت کشوری در تهران برگزار می شود. وی 
افزود: هدف از برگزاری جشنواره فرهنگ سازی، ارائه 
الگوهای برتر در جامعه سربازان نیروهای مسلح، تجلیل 
و تکریم آنها با تأکید بر ارزش ها و آموزه های اسالمی 
و ملی است. احسان فر تصریح کرد: این جشنواره در 
9 محور شامل سرباز دفاع امنیت و اقتدار ملی، سرباز 
تفکر بسیجی،  فناوری، سرباز سازندگی و  خالقیت و 
سرباز امور فرهنگی هنری و تبلیغات، سرباز ورزش و 
تربیت بدنی، سرباز دینداری و بصیرت و سرباز ایثارگری 

و فداکاری و ... برگزار می شود.

بهره برداری از هشت پروژه عمرانی 
در شهرستان قاینات 

ایرنا- همزمان با دومین روز از دهه فجر بهره برداری از 
هشت پروژه عمرانی با دو میلیارد و 720 میلیون ریال 
اعتبار در بخش مرکزی شهرستان قاینات آغاز شد. این 
پروژه ها شامل ساختمان دهیاری و سرویس بهداشتی 
روستاهای  معابر  فرش  سنگ  نصیر،  کالته  روستای 
مهنج و فلک، نصب دکل تلفن ثابت و همراه در روستای 
اندریک، ساختمان دهیاری های روستای گزنو و خونیک 

تجن و غسالخانه روستای باراز است.

هشتمین جشنواره شعردفاع مقدس
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  اداره  فرهنگی  معاون  مهر- 
گفت:  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر 
چهارمین  و  مقدس  دفاع  شعر  جشنواره  هشتمین 
جشنواره شعر آیینی ابن حسام خوسفی برگزار می شود. 
رحیم آبادی اظهار کرد: عالقه مندان می توانند آثار خود 
را تا 25 اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره 
شعر، حوزه هنری استان ارسال کنند. وی با بیان اینکه 
اختتامیه این دو جشنواره همزمان در فروردین ماه سال 
آینده برگزار می شود، اظهار کرد: از نفرات برتردر هر 

رشته تجلیل به عمل می آید.

گروه خبر- قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از مسئوالن و همکاران پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: معلم باید 
 اندیشه دانش آموزان را پرورش دهد. حجت االسالم رضایی اظهار کرد: دانشگاه شما دانشگاه فرهنگی و تربیتی خوبی است. شما معلمانی تربیت می کنید که 
می خواهند نسل آینده را بسازند در دانشگاه فرهنگیان ما باید تفکر خالق را به بچه ها یاد بدهیم. وی افزود: یک معلم باید اندیشه دانش آموزان را پرورش دهد 
به قول شهید مطهری که فرمودند: »اندیشیدن را یاد بدهید، نه اندیشه ها را« این سخن کلیدی باید اساس تمام برنامه های فرهنگی و تربیتی و آموزشی ما باشد.

معلم باید اندیشه دانش آموزان را پرورش دهد 

اختصاص تسهیالت یارانه ای
 به واحدهای بسته بندی خراسان جنوبی

از  گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اختصاص تسهیالت یارانه ای به واحدهای بسته بندی 
ولی پور  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  جنوبی  خراسان 
مطلق اظهار کرد: تاکنون 38 جواز تأسیس بسته بندی 
خشکبار با ظرفیت 29 هزار و 828 تن صادر شده که 

10 واحد آن با ظرفیت 22 هزار و 196 تن به بهره برداری رسیده است. وی 
بیان کرد: ردیف اعتبار یا اعتبار خاصی برای واحدهای بسته بندی از وزارت 
تخصیص پیدا نکرده ولی بر اساس اولویت های خراسان جنوبی تسهیالت 
یارانه های به واحدهای بسته بندی اختصاص یافته است. وی یادآور شد: 
ارائه آن  بخشی از محصوالت کشاورزی و دامی که امکان بسته بندی و 

به بازار نیست، از استان خارج و در استان های همجوار بسته بندی می شود.

رفع تحریم ها، شرایط ورود 
سرمایه های خارجی را تسهیل می کند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گفت: رفع تحریم ها 
ورود  و  اقتصادی  تعامالت  توسعه  برای  را  شرایط 
سرمایه های خارجی تسهیل خواهد کرد. به گزارش 
برجام،  شدن  عملیاتی  کرد:  اظهار  شهرکی  ایسنا، 
رفع تحریم های همه جانبه بین المللی علیه ایران و 

آزادسازی منابع ارزی و دارایی های بلوکه شده امکان بهبود در شاخص های 
کالن اقتصادی را فراهم می کند. وی افزود: عالوه بر آثار مثبت این امر بر 
فضای کسب و کار و تقویت روحیه تولید و رقابت در صورت توجه و سوق 
واردات  تقویت زیرساخت ها،  تولید و سرمایه گذاری  به سمت  منابع  دادن 
اقالم سرمایه ای و کنترل و عدم استفاده از آنها در حوزه مصرف و واردات 

کاالهای مصرفی رونق و رشد اقتصادی را سبب خواهد شد.

آغاز عملیات گازرسانی 
به 2۰ روستای شهرستان سربیشه 

گروه خبر- مدیرعامل شرگت گاز خراسان جنوبی 
گفت: در چهارمین روز از دهه فجر و در مراسمی 
با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان 
روستای  به 20  گازرسانی  اجرایی  جنوبی، عملیات 

شهرستان سربیشه آغاز می شود. 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  هفتمین  و  سی  تبریک  با  دشتی 
همزمانی با پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: 
برای گازرسانی به این روستاها، 135 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، چهار 

ایستگاه تقلیل فشار و 1200 علمک گاز اجرا می گردد.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها بیش از 1279 خانوار در 

این روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

گروه خبر- همزمان با سومین روز از دهه فجر، استاندار به 
شهرستان سرایان سفر کرد و مورد استقبال گرم مسئوالن 
توابع  از  آباد  راه روستاي مخل  افتتاح  قرار گرفت.  و مردم 
دانشجویي  خوابگاه  و  یک  فاز  افتتاح  سرایان،  شهرستان 
دانشکده کشاورزي این شهرستان، آغاز عملیات اجرایي فاز دو 
دانشکده کشاورزي سرایان، افتتاح دارالقرآن آموزش و پرورش 
این شهر و نیز دیدار با مردم و سخنراني در جمع مردم سرایان 

از جمله برنامه هاي سفر استاندار به این شهرستان بود. 

بهره برداری از فاز يك دانشكده كشاورزي سرايان 

و   استاندار  حضور  با  سرایان  کشاورزي  دانشکده  یک  فاز 
مدیران استاني و شهرستاني با اعتباري بالغ بر 25 میلیارد ریال 
مورد بهره برداري قرار گرفت. همچنین خوابگاه دانشجویي 
این دانشکده نیز با مشارکت بخش خصوصي با یک میلیارد و 
600 میلیون تومان اعتبار و 2100 متر مربع زیر بنا  افتتاح شد. 
شایان ذکر است عملیات ساختماني فاز دو دانشکده کشاورزي 
سرایان هم با حضور استاندار با 3 میلیارد تومان اعتبار مورد 

نیاز و 2750 مترمربع مساحت آغاز شد. استاندار در مراسم 
افتتاح فاز یک این دانشکده گفت: در بخش هاي مختلف 
باید آخرین یافته هاي علمي از سوي کارشناسان و دست 
اندرکاران شناسایي و راه هاي رسیدن به قله هاي علم و 
دانش نیز احصاء گردد. خدمتگزار، شهرستان سرایان را یکي 

از قطب هاي کشاورزي استان دانست و تصریح کرد: امید 
است افتتاح این دانشکده بتواند بخش زیادي از مشکالت 
موجود در بخش کشاورزي این شهرستان را مرتفع نماید. وی 
افزود: دانشجویان و اساتید به عنوان قشري فرهیخته نقش 
بسیار مهمي در پیروزي انقالب اسالمي و دوران 8 سال دفاع 

مقدس بر عهده داشتند. وي روشنگري و اطالع رساني را 
یکي از مهمترین نقش هاي دانشجویان و مراکز دانشگاهي 
دانشجویان  نیز  انقالب  پیروزي  در  و تصریح کرد:  دانست 
و اساتید با اعتقادي قلبي و ایماني راسخ در این زمینه گام 
برداشتند.  استاندار تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنایع را از 
مهمترین کارها در این زمینه دانست و تصریح کرد: باید ارتباط 
موجود بین دانشگاه ها، بازارهاي هدف، صنایع و مردم باز 
تعریف و تقویت شود تا ایده هاي علمي به پروژه تبدیل شده 

  و موجب اشتغال و رونق در جامعه شود.  
افتتاح محور ارتباطي مخل آباد - سرايان

 محور ارتباطي مخل آباد - سرایان از توابع بخش مرکزي 
شهرستان نیز روز گذشته با حضور استاندار و تني چند از 
بالغ بر 4 میلیارد  با اعتباري  مدیران استاني و شهرستاني 
ریال مورد بهره برداري قرار گرفت. این پروژه  6 کیلومتری 
و به صورت مشارکتي اجرا شده است که با بهره برداري از 

آن 2 هزار نفر از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند. 

با حضور استاندار صورت پذیرفت؛

افتتاح پروژه های دهه فجردر شهرستان سرایان

های  پروژه  فجر  دهه  گرامیداشت  با  همزمان  خبر-  گروه 
افتتاح  ریال  میلیارد  از 60  اعتبار بیش  با  بیرجند  شهرداری 
جدید  )غسالخانه  معراج  تطهیر  سالن  افتتاح  شود.  می 
سازمان بهشت متقین( با زیربنای 660 متر مربع در زمینی 
به مساحت 1500 متر مربع در دو طبقه در مدت 9 ماه با 
اعتبار 11 میلیارد ریال، افتتاح فاز دوجاده سالمت به طول 
4 کیلومتر شامل اجرای جدول، آسفالت و تجهیزات ورزشی 
با اعتبار بیش از 6 میلیارد ریال و روکش آسفالت و آسفالت 
ریال  میلیارد  از 22  بیش  اعتبار  با  معابر خاکی سطح شهر 
از جمله این پروژه ها می باشد. از دیگر طرح های اجرایی 
شهرداری بیرجند می توان به  افتتاح خوابگاه رانندگان پایانه 
مسافربری با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال، اجرای فاز 

دو دریاچه مصنوعی و محوطه سازی پارک جنگلی با اعتبار 6 
میلیارد ریال، اجرای دیوار ساحلی در رودخانه های سطح شهر با 

اعتبار 3 میلیارد و 200 میلیون ریال اشاره کرد.
اعتبار 1 میلیارد و 200  با  افتتاح پل خیابان بهمن و سجاد 
میلیون ریال و پروژه های عمرانی بهشت متقین در سطح 
 آرامستان با اعتبار 5 میلیارد و 750 میلیون ریال و همچنین 
پروژه های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری از قبیل 
اجرای سیستم بارانی بلوار آیت ا... غفاری با اعتبار 800 میلیون 
زکریای  و  طهماسبی  خلیل  و  معلم  تقاطع  زیباسازی  ریال، 
رازی با اعتبار 500 میلیون ریال و احداث گلخانه مکانیزه با 
اعتبار 2 میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه های شهرداری بیرجند 

است که در این ایام به بهره برداری می رسد.

همزمان با دهه فجر

بهره برداری از پروژه های شهرداری بیرجند با اعتبار بیش از 6۰ میلیارد ریال

کاظمی فرد- سمینار آموزشی  پیشگیری و ترک دخانیات 
کمیته  عضو  حضور  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
و  برگزار  بهداشت  وزارت  دخانیات  کنترل  سیاستگذاری 
برای  انتظامی  و  اجرایی  های  دستگاه  تمام  برهمکاری 

ورود، کنترل و مبارزه با دخانیات تأکید شد. 
وزارت  دخانیات  کنترل  سیاستگذاری  کمیته  عضو 
و  هزار  یک  ساالنه  کرد:  اظهار  سمینار  این  در  بهداشت 

700 میلیارد تومان به وسیله سیگار دود می شود و برای 
درمان  سیگاری ها ساالنه  بین 4 هزار تا 6 هزار میلیارد 
هزینه می شود. به گفته آذری پور با کاهش یک درصد 
مصرف دخانیات در کشور 70 میلیارد صرفه جویی می شود 
در  کرد:  عنوان  وی  کرد.  اشتغالزایی  آن  با  می توان  که 
ایران 12.27 درصد استعمال کننده مواد دخانی در گروه 
سنی 15-64 سال وجود دارد . آذری پور افزود: شایع ترین 

شکل دیگر مواد دخانی  قلیان کشیدن است. به گفته وی 
نیز در حال جذب مشتری است و  زنان  قلیان در جامعه 
با این پدیده یک وزارتخانه به تنهایی نمی تواند برخورد 
درصد  تا 40  کرد: 20  اضافه  کند. وی   کنترل  را  آن  و 
بهداشت  وزارت  و  است  قاچاق  عرضه  حال  در  دخانیات 
نمی تواند جلوی ورود این کاالها را بگیرد بلکه به کمک 

نیروهای مسلح نیاز دارد.

وی مؤثرترین عامل در فرهنگ سازی را رادیو و تلویزیون 
دانست و افزود: نباید برای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه 
با دخانیات به دنبال اقدامات ارگان های دولتی باشیم بلکه همه 

افراد جامعه باید در این رابطه احساس مسئولیت کنند. 
آذری پور یادآور شد: در فرهنگ سازی پر نفوذترین عامل 
رادیو و تلویزیون است و اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات بدون حضور و همکاری مردم ممکن نیست.

هزینه درمان افراد سیگاری، ساالنه  بین 4 هزار تا 6 هزار میلیارد تومان
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 معنا ندارد اجرای قانون اساسی 
در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد 

گفت:  قضائیه  قوه  رئیس   ، الریجانى  آملى  ا...  آیت 
جمهور  رئیس  كه  شود  مى  گفته  اینچنین  گاهى 
مسئول اجراى قانون اساسى در همه امور است. مسلما 
معناى این جمله این نیست كه اجراى قانون اساسى 

مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است. 

وزارت کشور: در انتخابات بی طرفیم  
به  كشور  وزارت  گفت:  كشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
و  طرفى  بى  بر  انتخابات،  برگزارى  مجرى  عنوان 
دارد.  تأكید  انتخابات  مراحل  همه  در  قانون  رعایت 
 مقیمى افزود: مجریان انتخابات نیز باید اصل بى طرفى 

را رعایت و قانون را سرلوحه خود قرار دهند.

سیدحسن از احمدی نژاد استقبال نکرد

چند  و  پیشین  جمهور  رئیس  نژاد  احمدى  محمود 
از جمله على  و دهم  نهم  دولت هاى  اعضاى  از  تن 
اكبر جوانفکر، نیکزاد و شمس الدین حسینى در مرقد 
امام خمینى )ره( حاضر شدند. بر اساس تصویري كه 
بنیانگذار  نوه  خمیني  سیدحسن  است،  شده  منتشر 
حالي  در  این  است.  نرفته  او  از  استقبال  به  انقالب 
رئیس  و  انقالب  معظم  رهبر  از  او شخصا  كه  است 
جمهور در مراسم تجدید بیعت با آرمان هاي انقالب 

استقبال كرده و آنان را همراهي مي كرد.

انتخابات رقابتی حائز اهمیت است

در  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  رئیس  الریجانى،  على 
برگزارى  منطقه  در  امنیتى  ریخته  هم  به  وضعیت 
انتخابات رقابتى شکوهمند بسیار حائز اهمیت است، 
افزود: در شرایط حساسى كه به سر مى بریم برگزارى 
انتخابات پرشور و با حضور حداكثرى در ارتقاى جایگاه 

ایران در عرصه بین المللى بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

امیدواری بسیاری نسبت به تجدید نظر 
شورای نگهبان در بحث صالحیت ها داریم

فرزانه تركان عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران با 
بیان اینکه منتظر اعالم نتایج از سوى شوراى نگهبان 
هستیم، اظهار كرد: امیدوارى بسیارى نسبت به تجدید 
نظر شوراى نگهبان در بحث صالحیت ها داریم. وى 
عدم  دلیل  به  كه  دارد  حق  نگهبان  شوراى  افزود: 

شناخت برخى،  صالحیت آنها را احراز نکند.

برای انتخابات 96 فعال برنامه ای نداریم

آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  جوانفکر،  اكبر  على 
جناح  یا  فرد  از  رو  پیش  انتخابات  براى  احمدى نژاد 
آقاى  كه  همانطور  گفت:  مى كند،  حمایت  خاصى 
احمدى نژاد اعالم كردند هیچ برنامه اى براى حمایت 
در  وى  ندارد.  انتخابات  در  خاص  فردى  یا  جناح  از 
براى ریاست  آیا احمدى نژاد  این سوال كه  به  پاسخ 
برنامه اى  فعال  گفت:   دارد،  برنامه اى   96 جمهورى 
نداریم. اگر برنامه اى باشد به وقتش اعالم مى كنیم. 

تد کروز : توافق هسته ای را پاره می کنم

كاندیداى حزب جمهوریخواه آمریکا گفت:دراولین روز 
كار به عنوان رئیس جمهور، توافق فاجعه بار با ایران را 
پاره مى كنم. تد كروز كاندیداى احتمالى جمهوریخواه 
از  یکى  گفت:  آمریکا  جمهورى  ریاست  انتخابات  در 
كارهایى كه انجام خواهم داد پاره كردن توافق فاجعه 
بار هسته اى با ایران خواهد بود . وى كار دیگر خود در 
اولین روز ریاست جمهورى اش را انتقال سفارت آمریکا 
در اسرائیل )سرزمین هاى اشغالى( به بیت المقدس به 

عنوان پایتخت دایمى اسرائیل اعالم كرد. 

آلمان : لطفا به برلین سفر کنید  
به روحانى  آلمانى خطاب  رویترز نوشت: وزیر خارجه 
گفته است كه لطفا به برلین سفر كنید. اشتاین مایر 
گفت كه او به رئیس جمهور ایران گفته است كه از سفر 
او به آلمان در دور بعدى سفرهایش به اروپا استقبال 
تاكید  روحانى  جمهور  رئیس  به  افزود:  وى  كند.  مى 
كرده ام كه  آلمان را به عنوان یکى از مقاصد خود در 

سفر بعدى به اروپا در ذهن داشته باشید.

چین، بهترین دوست این روزهای ایران 

ایران،  جدید  رفیق  بهترین  چین،  نوشت:  نیوزویک 
لغو تحریم هاى وضع شده  پیروز  بزرگترین  احتماال 
پینگ  بود. شى جین  خواهد  ایران  نفت  بر صادرات 
و  تهران  به  سفرى  در  اخیرا  چین،  جمهورى  رئیس 
طى مالقات با روحانى، یک پیمان همکارى 2۵ ساله 

اقتصادى، سیاسى، و نظامى را به امضا رساند.

سردار نقدی : تبدیل پیکان به پراید 
خروجی خودروسازی وارداتی بود

رئیس سازمان بسیج گفت: ۵0 سال در خودروسازى 
خروجى  و  كرده ایم  مدیریت  فناورى  واردات  نگاه  با 
در  این  و  بوده  پراید  به  پیکان  رسیدن  این ۵0 سال 
حالى است كه در موشک سازى با بى توجهى به واردات 
فناورى از موشک 3 كیلومتر برد به موشک ماهواره بر 
رسیده ایم. سردار نقدى با انتقاد از توافق صورت گرفته 
با پژو افزود : پژو خط تولید تاریخ گذشته خود را به ما 
و پس  نمى كند  منتقل  را  فناورى جدید  و  مى فروشد 
از چند سال دوباره با مشکل مواجه شده و خط تولید 

قدیمى و بدون مشترى روى دست ما خواهد ماند.

رئیس جمهور : بعد از برجام به 
»برنامه جامع مشترک ملی« نیاز داریم 

برنامه جامع  به  امروز  اینکه ما  بیان  با  رئیس جمهور 
»برجام  از  ما  كرد:  تاكید  داریم،  نیاز  ملى  مشترک 
یک« عبور كرده ایم و امروز باید »برجام دو« را آغاز 
كنیم. حجت االسالم و المسلمین روحانى افزود: اگر 
معظم  مقام  ارشاد  و  درایت  اگر  نبود  مردم  ایستادگى 
عالمان  و  كارشناسان  كاردانان،  اگر  نبود  رهبرى 
امروز  نبودند  مذاكره  میز  پشت  فداكار  و  تجربه   با 
نمى توانستیم برجام را یا فرجام برجام را شاهد باشیم. 
گرفت.  انجام  ملت  این  توسط  عظیمى  و  بزرگ  كار 
هفتمین  و  سى  كه  خوشحالم  كرد:  اظهار  روحانى 
مردم  شد.  توام  دیگرى  بزرگ  تحول  یک  با  انقالب 

ما براى احقاق حقوقشان ایستادند و مقاومت كردند.

رهبر معظم انقالب تأكید كردند: براى آنکه 
نقش  ملى  امنیت  شوراى عالى  دبیرخانه 
و  به درستى  را  سازى  تصمیم  مهم  بسیار 
حاكم  فضاى  باید  دهد،  انجام  به خوبى 
این نهاد و جهت گیریهاى آن، كاماًل  بر 
منطبق بر »تفکر صحیح و خالص انقالبى 
به  اشاره  با  ایشان  باشد.  اللهى«  حزب  و 
شوراى عالى  دبیرخانه  مختلف  فعالیتهاى 
انجام  كردند:  خاطرنشان  ملى،  امنیت 
صحیح نقش تصمیم سازى دبیرخانه منوط 
به حاكم بودن »فضاى صددرصد انقالبى« 
در این نهاد است زیرا اگر جهت گیریهاى 
دبیرخانه  در  اسالمى  انقالب  با  زاویه دار 
شود،  تأثیرگذار  ملى  امنیت  شوراى عالى 

نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
»جهت  اینکه  بر  تأكید  با  انقالب  رهبر 
گیرى و گرایشهاى انقالبى«، توهمات و 
كلیات محض نیستند، افزودند: گرایش ها 
و جهت گیریهاى انقالبى، واقعى و كاماًل 
روشن و واضح و مبتنى بر بیانات امام )ره( 
است.حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به 

تالش برخى براى جابجایى خطوط اصلى 
امام)ره(  كردند:  تأكید  انقالب  روشن  و 
»مظهر انقالب اسالمى« است و بر همین 
جلد  دهها  در  كه  ایشان  بیانات  اساس، 

كتاب مدون شده، »مبانى انقالب« است.
ایشان موارد تکرار شونده در بیانات امام)ره( 
انقالب  اصول  و  اساسى  »خطوط  را 
براساس  گفتند:  و  خواندند  اسالمى« 
»مردم«،  موضوع  امام)ره(،  سخنان 
به  پایبندى  و  »تدین  كشور«،  »استقالل 

و  استکبار  با  »مبارزه  اسالمى«،  مبانى 
زورگویى«، »مسئله فلسطین«، »موضوع 
معیشت مردم«، »توجه به مستضعفین و 
رفع فقر«، خطوط اصلى انقالب هستند كه 

از تركیب آنها »هندسه انقالب« به دست 
اینکه  بر  تأكید  با  انقالب  رهبر  آید.  مى 
تصمیم هاى شوراى عالى امنیت ملى باید 
باشد،  انقالب  اصلى  خطوط  چارچوب  در 
شوراى عالى  در  باید  كردند:  نشان  خاطر 
»تفکر  شورا،  این  دبیرخانه  و  ملى  امنیت 

اللهى«  حزب  خالص  و  صحیح  انقالبى 
حاكم باشد.

حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: از همان 
برخى  اسالمى،  انقالب  پیروزى  ابتداى 
تفکر انقالبى را قبول نداشتند و برخى هم 
با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادى به 
مبارزه با استکبار نداشتند كه باید در مقابل 
این جریان ایستاد. رهبر انقالب اسالمى با 
تأكید بر اینکه در 37 سال گذشته، همواره 
البته  گفتند:  است،  داشته  وجود  مبارزه 
امروز به واسطه شیوه هاى جدید و پیچیده 
دشمن، همچون موضوع فضاى سایبرى و 
تأثیرات فرهنگى، اعتقادى، اجتماعى و ضد 
امنیتى آن، این مبارزه سخت تر و حساس 
تر شده است. حضرت آیت ا... خامنه اى، 
و بى سر و صداى  آرام  تأثیر  به  اشاره   با 
زیر  امنیت   « در  جدید  هاى  شیوه 
 : كردند  خاطرنشان   » جامعه  پوستى 
شوراى عالى امنیت ملى باید به همه این 
و  رسیدگى  مختلف  بخشهاى  در   مسائل 

تصمیم گیرى كند.

افتتاح نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگى انقالب اسالمى در بیرجند  عکس: محمدىعکس روز 

مقام معظم رهبری : باید در مقابل جریان مخالف تفکر انقالبی ایستاد

حداد عادل : حرف هاشمی درست است اما ...
حدادعادل گفت : اینکه آیت ا... هاشمى گفتند »ما به بیت امام 
بدهکار هستیم و باید به یادگاران امام احترام بگذاریم« حرفى 
درست و صادق است اما قانون به هیچ كس بدهکار نیست بلکه 
ما به قانون بدهکار هستیم و این گونه حمایت این چنینى در واقع 
امام و شوراى نگهبان را در پى دارد. وى  بى احترامى به بیت 

افزود: صرف نوه كسى بودن دلیل بر صالحیت و عدم صالحیت آن فرد نیست.

 طباطبایی: سخنان هاشمی پخته و سنجیده بود
اخیر  سخنان  به  اشاره  با  اخالق  استاد  طباطبایى  سیدمهدى 
آیت ا... هاشمى  اظهار كرد: سخنان وى سخنانى درست، پخته 
و سنجیده  بود. در واقع نوعى یادآورى به مسئوالن بود كه بدانند 
چه كسى آنها را به این نقطه رسانده است. وى افزود: افراد زیادى 
را مى شناسم كه چون انقالب برپا شده بود داراي اعتبار و منافعي 

شدند. این افراد قطعا باید از این سخنان آیت ا... هاشمى ناراحت شوند.

ذوالنور : اگر رافت نظام اسالمی نبود برخی باید به آقازاده خود در اوین می پیوستند
مشاور نماینده ولى فقیه در سپاه گفت: اگر نظام اسالمى رافت را كنار بگذارد باید اینها به كنار آقازادگانشان در اوین منتقل شوند. حجت االسالم والمسلمین 
مجتبى  ذوالنور گفت: كسانى كه دیروز در كنار امام)ره( بودند امروز در سالگرد ورود حضرت امام)ره( در فرودگاه حرف هایى مى زنند كه این حرف ها را حتى ما 
از زبان گوینده بى بى سى هم نمى شنویم. ذوالنور تصریح كرد: اگر نظام اسالمى رافت را كنار بگذارد باید اینها به كنار آقازادگانشان در اوین منتقل شوند؛ آنهایى 
كه آقازاده هایشان براى ۵ میلیون دالر در ماجراى كرسنت ۵7 میلیارد دالر به مملکت ضربه زدند، چرا وقتى با آنها برخورد مى شود، مى سوزند و چرا جنجال 

در كشور ایجاد مى كنند و نهادهاى قانونى را مورد هجمه قرار مى دهند، آیا اینها به امام مى خواهند خدمت كنند؟ چرا باید آرمان هاى امام را زیر پا بگذاریم؟.

موارد تکرار شونده در بیانات امام خمینی )ره( مبانی و هندسه انقالب اسالمی است

جناب آقای حاج اسماعیل دیانی
عضو محترم هیئت امنای صندوق قرض الحسنه امام علی )ع(

خبر درگذشت ناگهانی فرزند عزیزتان 

 شادروان محمد صادق دیانی
 ما را متاثر نمود، این مصیبت بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت 

واسعه الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان اجر و صبر مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید. 

هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( بیرجند

آنالــوگ، IP Camera ، AHD  )تحـت شبکه(
انتقال تصاویر- اعالم حریق- هشدار دهنده نشت گاز
 شیـر برقـی قطع گـاز- شیـر حسـاس بـه زلـزله
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وسایل اجرای سقف

 عرشه فوالدی
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