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جشنی دوباره
* هرم پور

 
  روز پنجشنبه 22 بهمن 1394. بیرجند، و خیلی از 
 شهرهای دیگر استان. اصاًل بگذارید بگویم یوم الحسره ی
 امسال. روز حسرت  برای آنهایی که لژنشین گران 
خانه ها و گران محله های شهرند و نیامدند و برای 
آنهایی که آمدند و آمده بودند برای چیز دیگری و در 
برابر اقیانوس محبت و خلوص مرم ته نشین شدند و 

خجالت زده برگشتند. 
مسیر  و  دور،  راه  ها،  بهمن  همه  مثل  بود،  سرد  هوا 
اندکی طوالنی تر از سالهای قبل. خیابانها بسته، روز 
تعطیلی و شاید فرصتی مغتنم برای کوه، برای تفریح، 
برای انجام هزار  کار عقب افتاده و دهها بهانه برای 

نیامدن. اما مردم آمدند و ...  ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

بازار داغ شایعات 
انتخاباتی در استان

 خاوران خبر - همزمان با نزدیک شدن به انتخابات 
جنوبی  خراسان  در  انتخاباتی  شایعات  بازار  اسفند   7
 داغ شده است . به گزارش پایگاه خبری خاوران خبر ، 
شورای  مجلس  انتخابات  به  منتهی  هفته  دو  در 
و  اخبار  تبادل  رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی 
رویدادهای غیر واقعی و شایعات رونق خاصی گرفته 
به  را  خود  حامیان   ، کاندیداها  اکثر  چند  هر   . است 
اخالق انتخاباتی دعوت کرده اما این دعوت تاثیری 
است  حالی  در  این  و  نداشته  پدیده  این  کاهش  بر 
باورند در فضای  که کارشناسان حوزه رسانه بر این 
مسموم شایعات مردم می بایست صرفا اخبار خود را 

از رسانه های معتبر و دارای شناسنامه بگیرند. 

تشابه اسمی که به انصراف تعبیر شد

شورای  مجلس  کاندیداهای  از  یکی  رضایی  علی 
وی  برای  شایعاتی  فضا  این  در  که  بود  اسالمی 
منتشر گردید . انصراف حجت االسالم علی رضایی 
از مجلس خبرگان رهبری در هفته گذشته بابی را باز 
کرد که توسط آن شایعاتی در خصوص انصراف علی 
رضایی ) کاندیدای مجلس ( که مشابهت اسمی با وی 
 دارد را متصور و پخش نماید که پس از پیگیری های 
خبرنگار خاوران خبر مشخص شد نامبرده هیچگونه 
انصرافی نداده است . دومین شایعه ای که حضور این 
نامزد را نیز تحت شعاع قرار داد انصراف وی به نفع 
کاندیدای جریان اصالح طلب بود که اطرافیان وی 

این موضوع را قویا تکذیب کردند . 

مجیدی همچنان در صحنه است 

محمد رضا مجیدی نیز هفته پر شایعه ای را در جمع 
هوادارانش گذراند . در ابتدای هفته هواداران رقبای 
وی شایعه ای مبنی بر تکذیب ارتباط این کاندیدا با 
مجموعه بیت رهبری منتشر کردند ) ادامه در صفحه 8 ( 

شکوه حضور
در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی رقم خورد ؛

700 میلیون ریال کمک 
نقدی به دانش آموزان 
نیازمند در گلریزان

تشکر آیت ا... رئیسی
از حضور حماسی مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن

واکنش فرمانده سپاه 
به اظهارات نماینده 
دولت در نهبندان 

صفحه 3

صفحه 7

صفحه 7
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استاد ارجمند  سرکار خانم دکتر طیبه کرمانی
با کمال مسرت 

 ارتقای شما به مرتبه دانشیاری
 را تبریک عرض نموده

از خداوند منان سالمت و تداوم موفقیت های علمی شما را خواستارم.

دکتر سبزاری

آگهی جذب نیرو
 همین صفحه

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 
که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر جناب عالی و پرسنل آن مجموعه می باشد

 خدمت شما تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

اتحادیه شرکت های تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

انتخاب بجا و شایسته شما عزیزان را که نشان از درایت، توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

همکاران تان: علیرضا مومنی-  علی خدابخشی

جناب آقای مسعود خراشاد ی زاده
رئیس محترم کانون وکالی دادگستری خراسان 

جناب آقای محمد مشتاقی نایب رئیس محترم کانون وکالی دادگستری خراسان

 کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93 که حاصل تالش های مجدانه 
جناب عالی و همکاران محترم تان می باشد، صمیمانه تبریک گفته، توفیق روز افزون تان را از خداوند سبحان مسئلت داریم. 

اتحادیه و تعاونی های سهام عدالت خراسان جنوبی

برادر گرامی جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس نیازی مسئول محترم فنی و اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند 
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند

 برای همت و مشارکت در عمران و آسفالت معابر روستای بجد اعالم می نماییم صحت و سالمتی 
شما بزرگواران را از درگاه  باریتعالی آرزومندیم. 

دهیاری و شورای روستای بجد

جناب آقای مهندس جعفری بخشدار محترم مرکزی بیرجند

جناب آقای مهندس گل محمدی
 رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

آگهی جذب نیرو
به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس )مرد( در رشته حقوق برای کار در یک شرکت 

خصوصی واقع در شهر بیرجند به صورت قراردادی نیازمندیم.
عالقه مندان می توانند مدارک ذیل را تا تاریخ 94/11/30 به صندوق پستی شماره 396-

97175 بیرجند ارسال نمایند.
تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی- اصل گواهی سوابق کاری در سایر موسسات و حسن 

سابقه - مدارک دال بر توانایی انجام کار با کامپیوتر- تلفن تماس
سه نفر از پذیرفته شدگان نهایی قبل از معرفی به گزینش موظف به ارائه مدارک توانایی 
و صحت جسمی می باشند. برای کسب اطالع بیشتر با شماره 32450601 تماس حاصل 

فرمایید.

فروش اقساطی الستیک
ویژه نیروهای مسلح )با حکمت کارت( اقساط 10 ماهه

فروشگاه الستیک نازی نژاد
خیابان جمهوری اسالمی، نبش جمهوری 5    32211736- 09120871060

مجری پروژه های : خاک برداری ، حفاری 
چاله کنی ، اکتشاف معادن ، پیکور زنی ، حفر قنوات و ...

 خدمات بیل مکانیکی چرخ  زنجیری خّرم 

09157611605 - 09155611605

بدینوسیله از همکاری و همراهی صادقانه شما بزرگواران
 و مدیران محترم کاروان ها آقایان: محمد حسین نداف، سید حسین رضا زاده، سید 
ابوالفضل فضلی، علیجان سنگری، ابوالقاسم کمالی، حمیدرضا علی قلی زاده و محمد ضیایی
 که با این نهاد در اعزام 300 مددجوی تحت حمایت به عتبات عالیات در قالب کاروان های 

شوق زیارت مبذول داشته اید، صمیمانه تشکر  و قدردانی نموده
 از درگاه پروردگار متعال مزید توفیقات شما را آرزومندیم. 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی 
خیرین  بزرگوار 

 مدیران محترم شرکت های زیارتی
 فدک ، فوداجی ، عاشقان والیت ، وحیدنیا ، ضیافت و عماد

شرکت آرین بنای کویر
تنها دارنده گواهینامه اجرایی کناف ایران  Knauf در خراسان جنوبی

مجری و فروشنده کلیه مصالح سقف کاذب کناف ایران شامل تایل گچی
 پانل-  سپریu 36 -  F47 - 60* 60 - نبشی گالوانیزه و ... 

آدرس: نبش مدرس 66 - طبقه همکف ساختمان صدف
09155618587 - 09151636851 -056-32447215-17

مزایده عمومی بانک صنعت و معدن
شرح در صفحه 2

اطالعیه
حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از داوطلبین با مدرک دیپلم و باالتر 

ثبت نام می نماید
www.howzeh.org ثبت نام از طریق: 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه

2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره(، کوچه 8، پالک 7 
حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

اطالعیــه
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های ساختمانی 
)اعم از صدور پروانه، پایان کار، عدم خالف و... به جز جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض پذیره 
و آماده سازی( نسبت به اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری اقدام نماید.

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی 
هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. 

این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز می باشد.
اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود  است

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف
از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

قابل توجه کلیه ارگان ها، ادارات، شرکت ها 
و عموم همشهریان عزیز

آغاز فروش بهاره تخصصی ترین مرکز پسته 
آجیل و خشکبار در خراسان جنوبی

با کیفیت عالی و قیمت واقعی
آدرس: خیابان مدرس حاشیه میدان سوم مدرس

32448022 - 09151600811
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آیت ا... رئیسی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تشکر از حضور حماسی و شکوهمند مردم شریف 
خراسان جنوبی در راهپیمایی 22 بهمن امسال عنوان کرد: روز 22 بهمن عید اول ماست و ان شاء ا... در عید دوم که 
هفتم اسفند ماه و روز انتخابات است مردم باحضور باشکوه خود حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

تشکر آیت ا... رئیسی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن
جشنی دوباره

 )ادامه از صفحه اول(   مردم آمدند و از قضا همان پابرهنه 
ها، همان سختی کشیده ها، همان رنج دیده ها، همان 
شهید داده ها، همان بی توقعان از انقالب، همان دست 
پینه بسته ها، همان فراموش شده ها در پس هزاران 
برگ کاغذ، همان خسته از خنده های مستانه بی دردها، 
همان صاحبان واقعی انقالب، همان نور چشمهای امام 
و رهبری، همان کارگران روز مزد، همان کشاورزان 
قحطی کشیده بی مزد، همان کارمندان تبعیض دیده، 
همان مدافعین مال و ناموس  انقالب، همان انقالب 
کرده ها و همان انقالب ندیده ها، همان ها بیشتر و 
زودتر از همه آمدند. اینجا شمال شهرش با شهرهای 
شمالی یا شمال شهرهای دیگر متفاوت است، و امسال 
باز هم مثل هر سال، از آنجا قطره های بهم پیوسته 
این سیل، آغاز شد. انقالب امیدش به همین هاست، و 
آنها هم امیدشان  باز به همین انقالب. در میان سیل 
خروشان جمعیت، شما مرفه بی دردی دیدید؟ یا کاخ 
نشینی در همین شهر که لذت گرمای شومینه های 
طالیی اش را به سردی لحظه  شعارها علیه آمریکا و 
اسرائیل و مشت های گره کرده ترجیح دهد؟ یا آنکسی 
که در خیابانهای شهر، همه راهپیمایی اش، به پیمودن 
راهی خالصه می شود تا عید، تا ُمدخانه های لباس 
و تاالرها و آتلیه ها را برای لباس ُمد سال و عکس 
سال و لذت سال، تا  عیش و نوش به هر قیمتش در 
باغ ویالهای اطراف شهر. پنجشنبه روز حسرت بود، 
برای آنهایی که نیامدند و پشیمان شدند، برای آنهایی 
که آمدند و مسؤول بودند و به خودشان ثابت شد که 
چقدر برای این مردم کم گذاشته اند، چقدر شرمنده اند، 
و چقدر غافل از اینها. پنجشنبه، راهپیمایی بود برای 
اعالم حضور، برای ثابت کردن برادری با انقالب، برای 
چرایی  عجیب  معمای  حل  برای  مردم،  کردن  ثابت 

پیوند مردم و انقالب، پیوند دلهای مردم و رهبری. 
 هیچ قلمی، هیچ دوربینی، هیچ وصفی نتوانست لحظه های

 بزرگ خلق شده در دامن هر شهروند انقالبی استان ما 
را به زنجیر هنر بکشد و مگر می توان هدیه خدا، عطر 
حضور او، لمس دست او بر بلندای دستان این مردم 
ندید؟  و  منکر شد  را  انقالب  بقای  برای  اراده اش  و 
اگر استان خراسان جنوبی، در کمک به همنوعان اول 
است، اگر بیست پله از میانگین حضور مردم ایران در 
همه انتخابات پس از انقالب باالتر است، اگر به نسبت 
جمعیت، تعداد حضور مردمش در ایام دفاع مقدس در 
ایران اول است، دست باالی دست بسیار است، حاال 
هم در خلق چنین حماسه ای باالتر و مدعی تر است. 
شیعه وسنی، پیر و جوان، زن ومرد، از هر طیف و هر 
جناح و هر مسلک سیاسی آمدند، تا بگویند همه چیز 
مثل  تا  آمدند  شود.  می  خالصه  انقالب  در  برایشان 
بعضی ها، حسرت نیامدنشان را به حلقوم خجالت ها 
نسپرند! آیا این جشن، دوباره تکرار می شود؟ شاید دو 

هفته دیگر، شاید روز انتخابات.

یادداشت

 استخدام 34هزار نفر 
در دستگاه های دولتی

معاون رییس جمهور از برنامه دولت برای استخدام 
بیش از 34 هزار نفر در دستگاه های دولتی در سال 
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  داد.به  خبر  آینده 
مدیریت  قانون  براساس  گفت:  نوبخت  باقر  محمد 
به  مجازند  دولتی  های  دستگاه  کشوری،  خدمات 
ازای هر سه نفر از کارکنان خود که بازنشسته می 
شوند و یا به دالیلی از سیستم اداری خارج می شوند 
یک نفر را استخدام کنند که جذب نیروی جدید نیز 
بر همین مبنا صورت می گیرد.وی، وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دادگستری را در صدر دستگاه هایی اعالم کرد که 

بیشترین جذب نیرو را در سال آینده خواهند داشت.

عدم دریافت کد رهگیری
 از مشاورین امالک

رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با تکذیب خبر 
حذف کد رهگیری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری 
عدالت  دیوان  سوی  از  امالک  مشاورین  برای 
الزم االجراست. صادره  رای  و  شده  ابطال  اداری 
حجت االسالم والمسلمین »محمدجعفر منتظری« از 
ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: 
رهگیری  کد  مصوبه  و 6  بندهای 5  ابطال  پی  در 
سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان 
این کد برای مشاورین  اداری، لزوم دریافت  عدالت 
امالک برداشته شد.وی تصریح کرد: این مصوبه از 
سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره 
برای همه الزم االجراست.رئیس دیوان عدالت اداری 
در پایان خاطر نشان کرد: این رای به زودی در روزنامه 

رسمی کشور چاپ و رسمیت پیدا می کند.

احتمال واردات گوشت گوزن 
و گاو روسی به ایران

واردات  برای  تقاضا  از  دامپزشکی  سازمان  رییس 
بر  گفت:  و  داد  خبر  روسیه  از  گاو  و  گوزن  گوشت 
ارزیابی های صورت گرفته یکی  اساس بررسی ها و 
از کشتارگاه های این کشور مورد تایید کارشناسان 
سازمان دامپزشکی قرار گرفته است.مهدی خلج در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: گوشت قرمز مورد نیاز 
از کشورهایی مانند برزیل و استرالیا تامین می شود 
و اخیرا تقاضاهایی از کشورهای اروپای شرقی مانند 
لیتوانی برای صادرات گوشت قرمز به ایران داشته ایم 

که در حال بررسی است.

جامعه  کاندیدای  رئیسی  سیدابراهیم  ا...دکتر  آیت  مالیی- 
مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز در پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی در 
جمع مردم گفت: 22 بهمن توأم با ذکر الهی و عبادت است 
که باید قدر این روز عزیز را بدانیم.وی با یادآوری خاطرات 
انقالب  از  گذشت 37سال  بعداز  افزود:  سال 57  22بهمن 
اسالمی، تاریخ صبر و شکر مردمان ایران را در جلوه شاکران 
الهی نشان می دهد.کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری از استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 22بهمن 
جلوه شکر گزاری، شکیبایی و صبر مردم در برابر نامالیمات 

دشمنان است.
رئیسی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران امر به معروف و 
نهی از منکر را در جهان انجام می دهد و تداوم بخش سیره 

نبوی و سخن حق است.

ایران نقطه امید مسلمانان جهان است

از استان  کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
امید  نقطه  ایران  خراسان جنوبی گفت: جمهوری اسالمی 

مسلمانان است.
وی با اشاره به مولفه های قدرت ایران تصریح کرد: استان 
خراسان جنوبی یک استان مرزی است که دشمن نمی تواند  

به آن طمع کند .
رئیسی خاطرنشان کرد: امواج تخریبی که دشمن برای نابودی 
فرهنگ،اخالق و اصالت ایران می فرستد خیلی سنگین است 
که مردم با توکل به خدا و ایمان به آن توجهی ندارند.وی 
خاورمیانه  در  ای  ماهواره  شبکه  7هزار  اینکه  به  اشاره  با 
برای تخریب ایران وجود دارد اظهارکرد: برای حفظ  مبانی 
اخالقی،ارزش های دینی وحوزه های اشتغال باید تالش و 

برنامه ریزی شود.

مولفه قدرت ایران نیروی جوان آن است

از استان  کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
خراسان جنوبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
مسلمان  ملت  قدرت  های   مولفه  از  گفت:یکی  اسالمی 
ارزش  که  کار خالق هستند  نیروی  و  نخبه  جوانان  ایران 
64کانال  افزود:  آورند.رئیسی  می  وجود  به  را  جامعه  های 
ایرانی و  فارسی زبان فقط برای تخریب فرهنگ اسالمی 

دینمداری مردم و جوانان ایران فعالیت می کنند.وی تاکید 
کرد: از مولفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران رهبری 
است که با رهنمودهایشان مردم ایران و جامعه مسلمان را 

بیدار و بصیرت آفرینی می کنند.

وحدت جلوه امنیت ملی است

کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان 
خاطرنشان کرد:امروز مولفه ی دیگر قدرت در ایران توانایی 
های مادی و معنوی ما است که مورد هجوم دشمن قرار 

میان  که  وحدت  اشاره  با  شود.رئیسی  حفظ  باید  و  گرفته 
مسلمانان و احزاب مختلف در ایران است تاکید کرد: در بیشتر 
نقاط جهان به علت اختالف، جنگ وجود دارد اما جمهوری 
اسالمی ایران با وحدتی که دارد، امنیت ملی را به نمایش 

گذاشته است.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی برای 
توسعه استان تالش کنند

مجلس  در  استان  نمایندگان  تالش  بر  تاکید  ضمن  وی 
شورای اسالمی عنوان کرد:  خراسان جنوبی برای توسعه 

باید مسیری طوالنی طی کند .

از استان  کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ایران بر پایه رای مردم استوار 

بوده و رای مردم نشان دهنده اقتدار نظام  است.
رئیسی تصریح کرد: رای مردم تضمین کننده انتخابات سالم 
است و رای مردم مشکالت را حل می کند.وی تاکید کرد: 
مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده جمهوریت و تداوم 
اسالمیت است و ما امروز می بینیم انقالب و خط امام )ره( 

پر رونق تر شده است.
 وی با بیان اینکه امام)ره( تمام نهادهای کشور را براساس 

بنا نهاد، گفت: امام راحل نه تنها رأی مردم را  رأی مردم 
تشریفاتی نمی دانستند بلکه عالوه بر نهادهای نظام، خود 
موجودیت جمهوری اسالمی و قانون اساسی کشور را نیز 
به رأی ملت گذاشتند که این انتخابات ها همه افتخاری برای 
کشور ما است.وی با اشاره به جایگاه حساس مجلس خبرگان 
گفت: امید است هم شما دعا کنید و هم خودمان استمداد 
انشاا... این  الهی بطلبیم که  از ذات مقدس کبریا و حجج 
مسئولیت را بتوانم دنبال کنم .وی همچنین ظرفیت های 
ارزشمند استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: من بارها گفته ام 
که به حمد ا... ما در این استان ظرفیت های بسیار ارزشمندی 
داریم ، مدیران بزرگواری داریم، نیروهای جوان و کارآمدی ، 

نخبگان ارزشمندی داریم.

در  جنوبی  خراسان  درصدی   80 مشارکت 
و  شناسی  زمان   ، ازبصیرت  نشان  انتخابات 

مسئولیت شناسی مردم است

حجت االسالم و المسلمین رئیسی ادامه داد: این ظرفیت را 
اگر بنده  دارم به برکت این انقالب ، نظام ، دعاهای امام 
بزرگوار مان و به برکت خون مطهر شهداست . این ظرفیت 
ناچیز نیز بعالوه شود با ظرفیت های موجود  به حمدا... که 
ما در استان داریم در کنار آنها مجلس شورای اسالمی که 
نمایندگان محترم آن در استان بسیار می توانند در کشور 
نقش ایفا کنند .وی با بیان اینکه حقیقتا مجلس و پارلمان ما 
در مسائل مهم کشورحضور دارد یادآورشد: نقش نمایندگان 
و مجلس شورای اسالمی بسیار مهم وتعیین کننده است 
لذا نمایندگان مجلس در پیگیری مسایل استان، ، مسایل 
کشور ، قانون گذاری و در باید و نباید قانونی نقش بسیار 

مهمی دارند.
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری به 
دو انتخابات اسفندماه اشاره کرد و افزود: انتخابات خبرگان 
رهبری ضامن جمهوریت و اسالمیت نظام است و مهم ترین 
تصمیم کشور که همان تصمیم برای انتخاب رهبر است 
توسط این مجلس گرفته می شود و نقش این مجلس را 
بعد از رحلت امام)ره( با آن انتخاب هوشمندانه و به موقع 
دیدیم که سبب رفع نگرانی های مسلمین و دلسوزان کشور 
و انقالب شد. وی با اشاره به مشارکت 80 درصدی مردم 
خراسان جنوبی در انتخابات گفت:  این مشارکت   نشان 
ازبصیرت ، زمان شناسی و مسئولیت شناسی مردم است لذا 
امید می رود فرد اصلح در کنار مشارکت بیشتر مردم در 
انتخابات همراه  باشد . حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
و  خیر  آنچه  متعال  خداوند  که  داریم  آن  امید  »ما  افزود: 
رضای خودش است و آنچه صالح مردم است آن را مقرر 
انشاا...در  توفیق مجدد حاصل شد  این  اگر  ما هم  و  کند 

خدمت مردم باشیم .«  
کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان 
خراسان جنوبی با اشاره به آمار جرم در کشور افزود: خراسان 
جنوبی پایین ترین آمار را در وقوع جرم دارد و این نشان 

دهنده امنیت و فرهنگ دین مداری مردم است .

آیت ا... دکتر رئیسی ، کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی:

رای مردم نشان دهنده اقتدار نظام است

مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده جمهوریت و تداوم اسالم است

آگهي مزایده عمومي

 بانک صنعت ومعدن در نظر دارد تعداد30 رديف اموال منقول شامل لوازم و ماشين آالت وتجهيزات  خياطي، بصورت نقد و اقساط با مشخصات مندرج در جدول ذيل و با وضعيت موجود را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند ) 30% نقد و 70% وام 36 ماه با نرخ مصوب بانكي (

ف
ارزش به ریالتعدادمشخصاتنام دستگاهردی

چرخ دوخت 1
کابوئي

 – 3M8ZGO7544 – 3M8ZGO7545 3M8ZGO7550-– 3M8ZGO7549 سریال  – MS – 1190 مدل -Juki
4144.000.000دوسوزنه دوقالب – نصب شده بر روي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپن

چرخ دوخت 2
کابوئي

 – 3M1ADO2831 – 3M1ADO2808 – 3M1ADO2818 -  3M1ADO2820 سریال – MH – 380 مدل -  Juki
496.000.000دوسوزنه دوقالب آستین دوز – نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپن

چرخ دوخت 3
راسته دوز

 8DOAH12545- 8DOAH12052- 8DOAH11988 - 8DOAH12066 9000 –سریالA – DDL – SS مدل  – Juki
-8DOAH11955- 8DOAH12064- 8DOAH12081- 8DOAH12577 – اتوماتیك – نصب شده بر روي میز مخصوص 

با نیمکت و جعبه ساخت چین
8104.000.000

چرخ دوخت 4
دمپادوز

Juki- مدل DLN   – 6390- سریال BD3ZMO2710 – معمولي – نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه 
132.000.000ساخت آمریکا

چرخ دوخت 5
دوسوزنه

Juki – مدل 3568S – LH- سریال 3L3AAO1251- 3L3AAO1270- 3L3AAO1255 - 3L3AAO1257 – معمولي 
490.000.000– نصب شده بر روي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپن

Joyee17.500.000- مدل JY – B704 -1  - سریال 070701013 – نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپنچرخ گاندوز6
119.000.000کانسال - مدل 2000C-B-سریال 0702046- نصب شده بر روي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپنچرخ پل دوز7

119.000.000کانسال – مدل 1508B – DIR – سریال 0519196- نصب شده بر روي میز مخصوص بانیمکت و جعبه ساخت ژاپنچرخ کمردوز8
ZOJE13.400.000-مدل ZJ752 -17-سریال 020701252- نصب شده بر روي میز مخصوص بانیمکت و جعبه – ساخت چینچرخ سردوز9

چرخ دکمه 10
Juki118.000.000- مدل MB1373- سریال 8M2AE11299- نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت چینمعمولي

چرخ جادکمه 11
Juki156.000.000- مدل SS-LK1903A- سریال 2L1AE00507- نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپناتوماتیك

چرخ الیك 12
Juki143.000.000 – مدل HS – LK1900A- سریال 2L1AD01370- نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپناتوماتیك

چرخ دکمه 13
Juki145.000.000-  مدل SS – LK1903A- سریال 2L1A00507- نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت ژاپناتوماتیك

چرخ راسته 14
معمولي

 -)12509-12499-12259-12704-12193-12519-12479 -15425(4DOAD سریال هاي -DDL8700 مدل -Juki
820.000.000نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و جعبه ساخت چین

15
چرخ راسته 

معمولي
Zoje- مدل ZJ5580- سریال هاي 020301406 و 020301318 و 020301346 نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت و 

39.000.000جعبه – ساخت چین

16
چرخ  راسته 

کامپیوتري
Zoje- مدل ZJ8500 -D3- سریال هاي 040601211و 050801001 و 04070106 و ... – نصب شده برروي میز مخصوص با 

446.000.000نیمکت و جعبه ساخت چین

17
چرخ سردوز 

Joyee424.000.000 - مدل JY-B705-5- سریال هاي 070301077و... – نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکت وجعبه ساخت ژاپنپنج نخ

دستگاه 18
Automatic PacketCreuser144.000.000 – مدل PMM- سریال 130702- 07 – نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکتجیب ساز

114.000.000مدل 120I- سریال 482- نصب شده برروي میز مخصوص با نیمکتیقه برگردان19
13.400.000مدل CB250 – ظرفیت مخزن Lit 500 – دبي Lit/min 500- قدرت الکتروموتور KW5/1 – ساخت شرکت ایران مفیديکمپرسور هوا20

21
دستگاه 

117.500.000مدل 2CS10 -56 – سریال 2830ترموستات

دستگاه 22
142.000.000مدل TK16AA- سریال 63425تصفیه آب

115.500.000مدل  V220 – SR300الیه چسبان23
11.400.000مدل B-Z-Euro8/24- فشارکار bar8-ظرفیت مخزن Lit30کمپرسور24

پارچه پهن 25
Jack115.000.000-مدل 1200- سریال 90YYGT- توان 160 وات – ساخت چینکن

قیچي برش 26
13.000.000مدل Czd103- سریال 03121106- توان 220 وات – همراه با میز مخصوص برش پارچه و پایه وخط کشبرقي

عالمت زن 27
Dayang11.300.000- مدل 2D-CZ1-توان 50واتجیب

4124.000.000 پر Octa- سریال 46324- توان 220واتقیچي برش28

12.000.000-با پایه پارچه پهن کن و 100عدد قیچي و 8 عدد اتو با میزمیز برش29

تجهیزات 30
اداري و سایر 

میز چوبي )3 عدد( –انواع صندلي )6 عدد( – مبل )4عدد( – گاوصندوق – کپسول آتش نشاني – گاز خوراك پزي – کمد 
18.000.000-فلزي )2عدد( – مخزن ذخیره آب 500 لیتري )2عدد(

987.000.000نهصد وهشتاد وهفت میلیون ریالجمع
 متقاضيان شركت در مزايده مي بايست معادل 10% مبلغ قيمت  پايه را به حساب شماره 0100002861007 به نام اداره حسابداري نيروي انساني در يكي از شعب بانک صنعت و معدن واريز و 
فيش آن را به همراه اسناد ديگر تحويل نمايند يا يک فقره چک رمزدار در وجه بانک صنعت و معدن ارائه نمايند و يا در صورت تمايل ميتوانند در شعبه بانک صنعت و معدن افتتاح حساب نموده 
تا شعبه نسبت به برداشت اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزايده ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهی به نشاني 
ذيل يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند ضمنا هزينه هاي چاپ آگهي و نقل و انتقال ملک و ماشين آالت مورد نظر به عهده برنده مزايده 
مي باشد. نشاني : بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 18 و 20- پالك 292  تلفن: 32214150-32214140-32214130-056 توضيح : آخرين مهلت ارسال مدارك ، حداكثر 10 روز پس 

از خاتمه مهلت دريافت اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر 6 ماه مي باشد

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
محكوميت  قبال  در  اجرايی  پرونده 941469  در  چون 

شركت صنايع سفال نيلوی شرق به پرداخت مبلغ 52/234/959 ريال 
در حق آقای مهدی عباسی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يک دستگاه خودروی 
پيكان وانت به شماره انتظامی 872 ب 34 ايران 52 از محكوم عليه كه 
حسب نظريه كارشناس خودروی مذكور مدل 1387 بوده و دوگانه سوز 
می باشد و به رنگ سفيد است و به مبلغ 70/000/000 ريال ارزيابی 
گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/12/8 از ساعت 
9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد 
اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت 
تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده اجرايی به شماره كالسه 940661 

مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  زنگويی  بهروز  آقای  عليه  محكوم 
83/914/902 در حق محكوم له آقای سيد مرتضی حسينی و پرداخت 
مبلغ 3/925/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت محكوم می باشد و 
با توجه به پرداخت مبلغ 3/925/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت 
محكوم می باشد و با توجه به اينكه از ناحيه شخص ثالث يک دستگاه 
ماشين 405 مدل 1379 به شماره پالك 947 ج 14 ايران 52 معرفی 
نموده است و حسب نظريه كارشناسی دوگانه سوز و بدون رنگ خوردگی 
و دارای بيمه نامه كامل و موتور گيربكس سالم به مبلغ 90/000/000 ريال 
كارشناسی شده است كه  از طريق مزايده در روز پنجشنبه تاريخ 94/12/6 
از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان در صورت تمايل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 1413/94 اجرايی يک دستگاه خودروی سواری زانتيا تيپ SX   2000 –  نقره ای رنگ به شماره انتظامی 
117 د 16 ايران 53 مدل 1384 به شماره شاسی s 1512284124756 و شماره موتور 00426251 به مبلغ 70/000/000 ريال 

كارشناسی شده در قبال بدهی آقای مصطفی عليزاده فرزند محمد حسين به مبلغ 51/923/389 ريال در حق سيد مهدی حسينی و مبلغ 1/500/000 
ريال حق االجرا  در حق دولت از  طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/12/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احكام مجتمع شورای حل اختالف 
بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
واقع در خيابان طالقانی- بين طالقانی 14 و 16  مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال 

به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 363/94 و 1294/94 اجرايی اموال شامل يک دستگاه قيچی برقی مستعمل با دهانه 1.20 با موتور برقی و 
تابلو ساخت داخل به ابعاد 1.5*0.5*8. 0 متر به مبلغ 18/000/000 ريال - يک دستگاه شانه مفتول مستعمل با موتور برق و تابلوی برق 

ساخت داخل به ابعاد 2*8.0 * 1.5 متر به مبلغ 25/000/000 ريال - 5000 قوطی اسپری رنگ شده ساخت ايران بدون برچسب به مبلغ 25/000/000 
ريال جمعا به مبلغ 68/000/000 ريال كارشناسی شده در قبال بدهی آقای سيد عليرضا حسينی به مبلغ 62/853/678 ريال در حق آقای حمزه عباسی 
و مبلغ جمعا 3/500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/12/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احكام مجتمع 
شورای حل اختالف به فروش برسد كه قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد . 10 
درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غير اينصورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 
اجرا  واقع در خيابان طالقانی ، بين طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد  بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به 

عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
چون در پرونده 460/94 اجرايی در قبال محكوميت آقای سيد حسين حسينی به پرداخت مبلغ 329/016/169 ريال در حق آقای 

مسعود نخعی و پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفی و توقيف پالك ثبتی شماره صفر 
فرعی از 2224 اصلی بخش يک بيرجند از سوی شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی كه حسب نظريه كارشناس پالك 
مذكور واقع در جمهوری 10 كوچه مسجد آل رسول پالك 37 می باشد كه ميزان عرصه آن 19/8 متر مربع و اعيان همكف به همان ميزان است 
كه در طرح تعريض نمی باشد و با كاربری تجاری می باشد و شامل انشعابات آب و برق و تلفن است و به مبلغ 700/000/000 ريال ارزيابی گرديده 
است كه از طريق مزايده در روز چهار شنبه تاريخ 94/12/12 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندداده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 940985 اجرايی در قبال محكوميت آقای سيد عليرضا حسينی به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال در حق آقای دانيال قالسی مود و پرداخت مبلغ 6/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق 

صندوق دولت و با عنايت به معرفی و توقيف اموال از محكوم عليه كه توسط كارشناس ارزيابی گرديده است شامل
كارخانه تعدادنوع دستگاه يا ماشين آالت رديف

سازنده
قيمت كارشناسی توضيحاتابعادساخت مشخصات فنی

هر واحد )ريال(
جمع
خارجداخل )ريال(

2*1*2 *مستعملايران1كوره ذوب آلومينيوم مستعمل1
متر

20/000/00020فاقد برچسب فاقد مشعل

دارای تابلوی برق سه ايران1دستگاه توليد مش تردی پنل2
فاز و نيمه اتوماتيک 

3 متری

* 1*4*2
متر

45/000/00045فاقد برچسب

65/000/00065جمع

كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/12/10 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد كه قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 

مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 940832 و 940917 اجرايی در قبال محكوميت آقای علی زنگويی به پرداخت مبلغ 19/749/961 ريال و خانم سيده فاطمه موسوی به پرداخت مبلغ 25/586/646 ريال در حق آقای سيد مهدی 

موسوی و پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفی و توقيف يک دستگاه پخت نان لواش توسط محكوم عليه رديف اول كه حسب نظريه كارشناس مشخصات دستگاه شامل:

ارزش كل )ريال(ارزش واحد )ريال(تعدادنوع لوازمرديف 

دستگاه پخت نان لواش دوار ساخت شركت توليدی صنعتی پخت خراسان مدل 300 كه مستعمل بوده دارای مشعل های 1
1 دستگاهگازی و تجهيزات كامل و آماده بكار می باشد

62/500/00062/500/000

11/150/0001/150/000 عددميز چانه گيری نانوايی به ابعاد 1*2 متر2
12/250/0002/250/000 عددتشتک خمير گيری نانوايی از جنس استيل دور چوب با پايه مربوطه با ظرفيت 180 كيلوگرم )3 كيسه ای(3

توضيح: تمامی اقالم فوق مستعمل می باشند.   جمع كل: 65/900/000 ريال
كه از طريق مزايده در روز دوشنبه  مورخ 94/12/10 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش برسد كه قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 

مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما گلبانگ ا... اکبر در خراسان جنوبی طنین انداز شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 24 بهمن 1394 * شماره 3441
3 ایرنا- همزمان با سراسر ایران، ساعت 21 چهارشنبه شب به مناسبت شب 22بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گلبانگ ا... اکبر در شهرها، 

بخش ها و روستاهای خراسان جنبوی طنین انداز شد. به همین مناسبت مراسم »بصیرت انقالبی« با حضور قشرهای مختلف مردم بیرجند 
در راهپیمایی 22 بهمن جلوه های جالبی بود. حضور در حرم امامزادگان باقریه این شهر همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، سرود، نور افشانی و سخنرانی امیر سرتیپ قوام یوسفی برگزار شد. 

که  داشت  پیامی  مسئولین  برای  مردم  گسترده 
از مردم عقب تر حرکت  باشد که همیشه  حواسشان 
کرده اند. یکی از جلوه های بسیار جالب این مراسم 
کنار  در  سپاه  فرمانده  غیاثی  سردار  من حضور  برای 
مسئولین  جایگاه  در  گرفتن  قرار  از  امتناع  و  مردم 
با  کمی  را  استان  فضای  بتواند  ایشان  کند  خدا  بود. 
از ایشان  منش خود هماهنگ کند و مسئولین کمی 
درس بگیرند. بی سلیقگی هایی در برخی شهرستان 
انتخابات  های استان نظیر حضور برخی کاندیداهای 
از  اعالم حمایت یک مسئول  و  جایگاه مسئولین  در 
ناشایستی  کاندیدای خاص در تریبون 22 بهمن کار 
بود که اگر این افراد به احترام مردم رعایت می کردند 
این شیرینی و عید بزرگ تحت شعاع قرار نمی گرفت. 

البته مردم خودشان این چیزها را می فهمند.
936 ... 770
اگر  نکند.  درد  همه  دست  بود.  العاده  فوق  گلریزان 
بدانیم چقدر خوشحال کردن یک کودک نیازمند اجر 
دارد هر روزمان گلریزان بود. باستانی کارهای مردمی 

و عزیز، خدا به شما هم قوت بده 
915 ... 990
آوا جان تو رو خدا این بحث میزان  و مشکالتی که 
بانک صادرات ایجاد کرده رو پیگیری کن هیچکس 
که  دیروز  تا  نیست.  پاسخگو  هیچکس(   )واقعا 
می خواستند پزش را بدهند همه  پیگیری ها را به اسم 
خودشان تمام می کردند حاال کجایند ببینند مردم با 

این مشکالت دارند چگونه سر و کله می زنند.
915 ... 844
به خدا قسم آمریکا و آمریکایی ها وقتی این حضور 
همه  این  از  و  کوبند  می  دیوار  به  سر  اند  دیده  را 
لرزند.  می  خود  به  نظام  و  والیت  از  ملت   پشتیبانی 
اشک  حضورتون  این  خدا  به  عزیز  های  همشهری 

چشمای منو از شوق درآورد. یا علی مدد
915 ... 302
جشن  اندرکاران  دست  از  حسابی  تشکر  یه  لطفا  آوا 
دوستی  مردم  و  همت  این  وقتی  آدم  بکن.  گلریزان 
و نوع دوستی را در شهر می بیند و همچنین درایت 
برگزار کنندگان را، لذت می برد. همه آقایان از متولیان 

تا شرکت کنندگان و خیرین دست مریزاد.
915 ... 899
برای  اقدامی  هیچ  ماه   2 حدود  گذشت  از  بعد  سالم 
قنات چهکند باقران نشده. مسئولین لطفا پیگیری کنید.
938...210 
وضعیت  تبدیل  چه  برای  شرکتی  نیروهای  با سالم. 
نمی شوند و این واسطه های شرکت و اداره سوختن 
لطفا  از حق و حقوقمان جلوگیری نمی شود  بخشی 

رسیدگی کنید...باتشکر.
937...407 

گلریزان ؛ با صفای قدم خیراندیشان بیرجندی
700 میلیون ريال کمک نقدی به دانش آموزان نیازمند در جشن امسال

رحیم زاده- مرام زورخانه را به هر آیینی که نسبت دهیم، 
خواه آیین مهرپرستی، آیین عیاری و یا آیین عرفانی همگی 
یک افق مشترک دارند و آن آیین جوانمردی است. رسم 
جوانمردی را تنها در رستم نامه ها و گرشاسب نامه ها و 
سخن  تنها  جوانمردی  چراکه  خواند،  نباید  ها  نامه  فتوت 
نیست، جوانمردی در تنگنای کالم نمی گنجد، جوانمردی 

کنش و عشق و منش است.

شنیدن کجا و ديدن کجا...

پیش از این اوصاف این مراسم را بسیار شنیده بودیم گلریزان. 
اما عشق بازی با معبود و بندگی را با چشم سر دیدن کجا؟!!

در یکی از سردترین شبهای زمستان آنجا که حضور خیل 
عظیم جمعیت انگشت حیرت را به دهان خلق برده است 
بوی اسپند و عطر معنویت در تمام فضای خیابان پیچیده 
خیرین میزبان  دیگر  بار  مخابرات  فرهنگی  باشگاه   است. 

از  عاری  درگاهش  عاشقان  است.  شهر  ادعای  بی 
استقبال به  روزمرگی  دنیای  لباس  و  منصب  گونه   هر 

شرکت کنندگان این مراسم ایستاده و  جمعی از دختران و 
پسران  دانش آموز در لباس های فرم  هالل احمر نیز به 
همراه سایر میزبانان خوشامدگوی مهمانان هستند. در ورودی 
سالن نمونه البسه خریداری شده از پوشاکی که امسال برای 
کودکان و دانش آموزان نیازمند خریداری شده به نمایش 
گذاشته شده اند. در بدو ورود به سالن حضور جمعیت انبوه 
خیران و بزرگ مردان و جمعیت باالی زنان حاضر در مراسم 
به چشم می آیند. آهنگی دلنشین فضای عاطفی جلسه را دو 

چندان کرده است.

فضای موجود پاسخگوی نیاز میهمانان 
نیست،جمعیت زيادی سرپا ايستاده اند 

در  یک  به  یک  ها  صندلی  اطراف  سکوهای  بر  عالوه 
شده  چیده  ورزشی  زمین  در  هم  از  فاصله  کمترین  در 
استقبال  اند.  انتظار نشسته  به  را  پرشور خیران  و حضور 
سکوهای  نه  دیگر  که  حدیست  به  کنندگان  شرکت 
جایگاه تماشاچیان و نه صندلی های تعبیه شده در زمین 

زیادی  و جمعیت  نیست  میهمانان  نیاز  پاسخگوی  سالن 
اند.  ایستاده  سرپا  مراسم  این  در  شرکت  شوق  به  نیز 
 صوت دلنشین قرآن همچون شاه کلیدی قفل دلها را باز

می کند و پس از آن جمعیت یک صدا و هماهنگ سرود 
کنند.  می  زمزمه  را  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
پهلوانان  همه  از  نیابت  به  عرب  امیر  زورخانه  مسئول 
باستانی کار و هیئت ابالفضلی بیرجند  پشت تریبون حاضر 
شده و ضمن عرض تبریک ایام ا... دهه فجر و والدت 
حضرت زینب )س( در سخنانی کوتاه از عشق و مرادنگی، 

خطه از  آسمانی  دلهایی  با  مردانی  جوانمردی  و   فتوت 
کویر می گوید.

جمع آوری بالغ بر 820 میلیون ريال در جشن 
گلريزان دانش آموزی سال گذشته 

گلریزان جشن  در  شده  آوری  جمع  کمکهای   قمری، 
دانش آموزان نیازمند را در سال گذشته بالغ بر 820 میلیون 

تعداد 4 هزار دست  قبل  دانسته و می گوید: سال  ریال 
البسه و پوشاک به لطف خدا و همت  خیرین خریداری 
 و توزیع شد. وی ضمن گرامیداشت یاد عده ای از خیرین و

مرحوم  از  مراسم  این  گذشته  سالهای  کنندگان  شرکت 
دیودل  مرحومه  مالیی،  ندا،  شدری،  رضاپور،  چوبدار، 
عنوان  به  را  نیازمندان  از  دستگیری  و  یادکرده   ... و 
کسی  چه  پرسد  می  جمع  از  و  دانسته  صالحات   باقیات 
می داند سال بعد فرصت نشستن بر این صندلی ها را خواهد 

داشت یا خیر؟!

  آنجا که عاطفه با اهدای قلک کودکی
در هم می شکند

در ادامه مراسم جمعی از پهلوانان باستانی کار بیرجندی با 
اجرای حرکات ورزشی نمایشی جذابیت مراسم را دو چندان 
می کنند. نام علی )ع( به کرات دیوارهای سالن را به لرزه 
بیشتر و  بیشتر  لحظه  مراسم هر  معنوی  بار  آورد.   در می 

می شود تا آنجا که قلکی سفالین از سوی کودکی بزرگ 

اهدا  مراسم  به  نیازمند  آموزان  دانش  به  کمک  برای   مرد 
می شود، عاطفه ها را شرمنده خود می سازد. سفره ای در 
میان گود پهن می شود و جمعی از پهلوانان در اطراف سفره 

کمک های نقدی حاضران را شمارش می کنند.
 

يا رسول عاشقی پرواز کن، مشکلی در کار ما 
افتاده است، با سر انگشت اشارت باز کن

دلها می لرزند و تا به خود می آیی می بینی گونه هایت به 

شبنم اشک تطهیر شده اند. قمری میانداری می کند از مرشد 
5 چراغ طلب می کند، یا رسول عاشقی پرواز کن، مشکلی 
در کار ما افتاده است، با سر انگشت اشارت باز کن. مرشد 
نگفتی چه شود؟چه شود؟ چراغ اول را به اسم حضرت علی 
ابن ابی طالب )ع( مزین کرده و عاشقان حضرتش برای قرار 
گرفتن در انوار نور حیدر کرار سر از پا نمی شناسند. دکتر 
آقا ابراهیمی، مهندس صفدرزاده، کارمندان بانک سپه، ورثه 
مرحوم شیدری، بنگاه آبلوله و جمع دیگری از خیرین در این 

چراغ بندگی می کنند.چراغ دوم به نام حربن ریاحی برافراشته 
شده و خیرینی از قبیل تیم بزرگساالن ورزش باستانی استان، 
دکتر آیتی، دکتر مجیدی، احسان بخش و ... در این چراغ 
عشق بازی می کنند. چراغ سوم به نام دو بوستان عرش 
و زینت فرش، امام حسن )ع( و حسین )ع( مزین می شود 
و اینبار شورای اسالمی شهر، سرهنگ نیک، علی آبادی، 
 جمعی از کارمندان بانک ملی، هیئتهای ورزش پهلوانی و 
صادرات،  بانک  کارمندان  خوسف،  شهرستان  ای  زورخانه 
حاج تفکر و ... کمکهای خود را ارائه می دهند. خیل عظیم 
دست نوشته های خیرین در کمک به نیازمندان، به مجری 
کمک  اهدای  در  خیرین  و  است  آفرین  شگفتی  برنامه 
های خود به جشن گلریزان دست از پا نمی شناسند. نام 
حضرت ابالفضل العباس)ع( در چراغ چهارم نورفشانی می 
پور،  جاودان  مالیی،  حاج صادقی،  بزرگورانی چون  و  کند 
سرهنگ نیک، ورثه مرحوم چوبدار، ورثه مرحوم ندا، هیئت 
 ابالفضلی و دیگر خیرین در این چراغ زیر علم  عباس )ع( قرار 
می گیرند و در نهایت چراغ پنجم به نام اسطوره صبر و 
بردباری حضرت زینب افروخته شده و خیرینی از قبیل ورثه 
مرحوم توفیقی، ورزشکاران زورخانه امیر عرب، ورثه مرحوم 
دیودل و ... در این منزلگاه  استعانت از درگاه حضرتش از 

نیازمندان دستگیری می کنند. 

 جمع آوری مبلغ 700میلیون ريال
 کمک های نقدی از سوی خیرين 

کمتر کسی می توان یافت که  در فضای معنوی این بارگاه، 
دستی بر سفره جود و بخشش نبرده و هرکس به فراخور 
توان خود از 1000 تومان تا 20 میلیون تومان، گوشه ای از 
کار را گرفته و در این سنت حسنه شرکت می کند. در پایان 
جلسه کمک های خیرین شمارش شده و جمع آوری مبلغ 
700میلیون ریال کمک های نقدی از سوی خیرین شهر، 
رهاورد حرکتی الهی در جشن گلریزان دانش آموزان نیازمند 
امسال است  و چه بسا خیرینی که در این مراسم به فرا خور 
محصوالت و تولیدات خود کفش و لباس و تابلو فرش و ... 
اهدا نموده و بانوانی که بر سر خوان کمک به هم نوع از زیور 

آالت خود گذشته و آنها را اهدا نموده اند.

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جديدترين دستگاه های روز 
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داريم می توانیم بهترين باشیم سفارش رفو پذيرفته می شود

 تنها نمايندگی پنجره وين تک  در خراسان جنوبی
نمايندگی پنجره دکتر وين
مجری نمای  فريملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضايت مشتری

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

ساخت نسـل جدیـد استخرهـای 
ذخیـره آب کشـاورزی 

و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ايوبی

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

اکرولیک ، مولتی کالر، کنتکس ، کناف
 و ... با قیمت مناسب

09156633230 - برگی

انواع نقاشی ساختمان پذيرفته می شود.  

09159647370 - مرکی

پوشاك بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاك بچگانه 

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

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

شیشه اتومبیل بنی اسدی
به صورت شبانه روزی ، نصب در محل  

تخفیف ويژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

آگهی مزايده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 265/87 اجرایی در قبال محکومیت آقای احمد باقرزاده و غیره به پرداخت مبلغ 7/052/894/452 ریال در حق شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور و پرداخت مبلغ 46/897/484 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف خودروی 

پراید به شماره انتظامی 984 د 35 ایران 32 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس خودروی مذکور به رنگ نقره ای و مدل 84 بوده و به مبلغ 
70/000/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 94/12/8 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- مدير اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه و در 
مسیر 100 کیلومتری شهر بیرجند و بالعکس نسبت به اجاره 4 دستگاه اتوبوس 
بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی- سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله به 
مدت یک سال از تاریخ 1395/1/1و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه 

اقدام نماید. 
داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر حداکثر 10 روز پس از چاپ 
آگهی با شماره 05632233408 از ساعت 8 صبح الی 12 )به جز ایام تعطیل( 

تماس حاصل نمایند.

یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه و در 
مسیر 100 کیلومتری شهر بیرجند و بالعکس نسبت به اجاره 4 دستگاه اتوبوس 
بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی- سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله به 
مدت یک سال از تاریخ 1395/1/1و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه 

اقدام نماید. 
داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر حداکثر 10 روز پس از چاپ 
آگهی با شماره 05632233408 از ساعت 8 صبح الی 12 )به جز ایام تعطیل( 

تماس حاصل نمایند.

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 

لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(       
حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

    بنگاه قالب بتن        
 خرید و  فروش  انواع قالب بتن -    داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
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بانوی پیشکسوت شهر اسفدن نشان ملی 
در رشته پخل بافی را کسب کرد

فرهنگی  میراث  دستی  صنایع  معاون   - کاری 
اداره  مدیر  همراه  به  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
و  زیرکوه  و  قاین   های  فرهنگی شهرستان  میراث 
فرهنگسرای  از  کل  اداره  آن  کارشناسان  از  جمعی 
مدیر  عباسی   سفر  این  در  کردند.  بازدید  اسفدن 
اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی  و گردشگری 
و  قابلیت  و  تاریخی  پیشینه  قاین   شهرستان 
توانمندی های صنایع دستی اسفدن ارائه نمود.  وی  
ادامه داد: با توجه به زندگی ماشینی نسل امروز،انتظار 
می رود صنعتگران، آثارشان را با طراحی های جدید 
بازار  به  و  تولید  دستی  صنایع  حوزه  در  کاربردی  و 
صنایع  معاون  زاده  عباس  همچنین   کنند.  عرضه 
از بازدید از  صنایع دستی استان  دستی استان، بعد 
رشته  در  دستی  صنایع  مرغوبیت  ملی  نشان  کسب 

پخل بافی  را به یکی  از بانوان هنرمند اسفدن داد 
و گفت: داشته های فرهنگی ذخایر میراث گذشتگان 
فرهنگسرای  سفالگری  کارگاه  از  بازدید  ماست. 
صنایع  معاون  بازدید  های  برنامه  دیگر  از  اسفدن 
دستی استان بود که در این زمینه  قول مساعد داد 
به  هنرجویان  آموزش  جهت  ریال  10میلیون  مبلغ 
میراث  مدیر  عباسی  یابد.  تخصیص  فرهنگسرا  این 
فرهنگی شهرستان نیز یک دستگاه چرخ سفالگری 
به کارگاه سفالگری فرهنگسرای اسفدن اهداء نمود.

برگزاری کالس آموزش پارچه بافی 
سنتی در روستای بیهود

صنایع  های  رشته  ترویج  و  احیا  حفظ،  راستای  در 
اداره میراث فرهنگی، صنایع  دستی بومی - محلی، 
همکاری  با  قاینات  شهرستان  گردشگری  و  دستی 
برگزاری  به  اقدام  بیهود  روستای  اسالمی  شورای 
کالس آموزش پارچه بافی سنتی کرد. عباسی رئیس 
اداره میراث فرهنگی شهرستان قاینات، گفت: کالس 
را  خود  فعالیت  خواهران  از  نفر  با حضور 12  مذکور 
شروع کرده است که به صورت کالس های مقدماتی 
و بر اساس دستورالعمل های آموزشی برگزار می گردد 
و در پایان دوره پس از برگزاری آزمون های علمی و 
عملی به پذیرفته شدگان گواهی پایان دوره آموزشی 
اعطا خواهد شد تا در آینده بتوانند از تسهیالت مشاغل 

خانگی بهره مند شوند.

صنایع دستی

و  صحنه  در  هميشه  مردم  كشور  سراسر  با  همزمان 
تجمع  با  اوليه صبح  ساعت  همان  از  بيرجند  واليت مدار 
راهپيمايي  شروع  منتظر  )ره(  خمينی  امام  ميدان  در 
بودند  اسالمي  انقالب  پيروزي  سالگرد  هفتمين  و  سي 
انقالبی  عظيم  همايش  يک  از  شکوه  با  صحنه ای  تا 
خيل  بيرجند  در  كنند.  خلق  را  يکپارچگی  و  وحدت  و 
عظيم مردم قبل از ساعت 9:30 دقيقه صبح با در دست 
داشتن پالكاردهايی، حاضر شده و با فريادهای اهلل اكبر 

راهپيمايی خود را آغاز كردند.
يادآوری  يعنی،  بهمن،   22 يادآوری  ايسنا،  گزارش  به 
برنده ترين  كه  روزی  زمين،  در روی  اهلل  تجلی حکومت 
سالح معنوی، يعنی، ايمان، پيروزی آفريد، 37 سال است 
در رگ های  تازه  و خون  گرفته  دوباره  جان  مملکت  كه 
ايران جاری شده و مردم اين عيد را به يکديگر تبريک 
آرزوها  نهال  كاشتن  از  كه  است  سال   37 می گويند. 
درخت  به  و  بارورتر شده  نهال  اين  سال  هر  و  می گذرد 
مردمی  همان  آن  باغبان  كه  می شود  تبديل  تنومندی 
هديه  را  زيادی  خون های  آن،  كاشت  برای  كه  هستند 

كردند و اين پيشکش تا به امروز ادامه دارد. 

راهپیمایی22 بهمن مهم ترین نشانه  وحدت ملی

با  نيز  راهپيمايی  در  دانشجو  حاضر  علی محمدی، يک 
بيان اينکه راهپيمايی 22 بهمن ماه مهم ترين نشانه  وحدت 
ملی است، گفت: هر سال با برگزاری راهپيمايی 22 بهمن 
همه مردم جهان شاهد وحدت مردمی جمهوری اسالمی 
هستند. وی افزود: 22 بهمن يادآور مجاهدت های مردم و 
شهدايی است كه با خون خود باعث تنومند شدن درخت 
داد: حضور عظيم  ادامه  اسالمی شدند. محمدی  انقالب 
سياسی  گرايش  هر  با  دولتمردان  و  مردم  اقشار  تمامی 
مهم ترين  از  يکی  به  مردم  كه  می دهد  نشان  خاص 
و  می پوشانند  عمل  جامه  خمينی)ره(  امام  خواسته های 

نمی گذارند كه اين انقالب به دست نا اهالن بيفتد.

 بیداری های اسالمی منطقه نتیجه
 انقالب اسالمی مردم ایران است

اينکه  بيان  با  نيز  استان  معلمان  از  يکی  كريمی 
بيداری های اسالمی منطقه نتيجه انقالب اسالمی مردم 
ايران است، اظهار كرد: جمهوری اسالمی ايران هم اكنون 

عالوه بر اينکه از محدوده جغرافيايی خود نيز دفاع می كند 
در برخی كشورهای منطقه نيز به وظايف خود در همين 
راستا عمل می كنند. وی با تأكيد بر لزوم حضور گسترده 
و با شکوه مردم در راهپيمايی 22 بهمن ماه تصريح كرد: 
مردم مظلوم كشورهای منطقه چشم به انقالب اسالمی 
مردم ايران دوخته اند و دوست دارند نتايج اين انقالب در 

كشورهای آنان نيز به منصه ظهور برسد.

 امروز با حفظ آرمان های امام راحل
 این انقالب تداوم دارد

مرادی يکی از شهروندان بيرجندی، گفت: مردم مسلمان 
و انقالبی ايران اسالمی در مقاطع مختلف زمانی با حضور 
امسال  و  كرده اند  خنثی  را  توطئه ها  همه  خود  چشمگير 
نيز هم چون هميشه با حضور خود در راهپيمايی روز 22 
بهمن شركت و نسبت به آرمان های انقالب وفادارند. وی 
ادامه داد: مردم امروز هم همانند همه روزهای حساس و 
سرنوشت ساز در راهپيمايی دشمن شکن 22 بهمن حضور 
حماسی خلق كردند. مرادی تصريح كرد: انقالب اسالمی 
ايران با انديشه ها و افکار امام راحل)ره( بنيانگذاری شد و با 
رهبری امام به پيروزی رسيد و امروز هم با حفظ آرمان های 

امام راحل اين نهضت و اين انقالب تداوم پيدا می كند.

 راهپیمایی 22 بهمن نماد همبستگی، 
وحدت و یکپارچگی ملت است

غالمی يکی ديگر از شهروندان بيرجندی نيز حضور در 
را وظيفه مردم  انقالب  آرمان های  از  راهپيمايی و دفاع 

مانند  مردم  امسال  گفت:  ايسنا  خبرنگار  به  و  دانست 
راهپيمايی  در  قبل  سال  از  شورتر  پر  گذشته  سال های 
انقالب  از  سال   37 گذشت  از  بعد  و  كرده اند  شركت 
صحنه  در  همچنان  و  نشده اند  دلسرد  مردم   اسالمی 
همبستگی،  نماد  بهمن   22 راهپيمايی  دارند.  حضور 
پيام  مطمئنًا  دشمن  و  است  ملت  يکپارچگی  و  وحدت 
حضور باشکوه ملت ايران در صحنه را درک خواهد كرد.

مردم ایران پای انقالب و مواضع خود ایستاده اند

راهپيمايی  در  شركت  گفت:   ايسنا  به  نيز  احدی،  زهرا 
از  شکوه تر  با  سال  هر  ايران  ملت  و  است  مردم  وظيفه 
داد:  ادامه  وی  می كنند.  شركت  راهپمايی  در  قبل  سال 
برای حفظ آرمان های انقالب و اسالم بايد پيرو راه شهدا 
و فرمايشات مقام معظم رهبری باشيم و هيچ گاه جلوتر يا 
عقب تر از فرمان رهبری حركت نکنيم. احدی يادآورشد: 
را  انقالب  اول  سال های  انگيزه  همان  هنوز  ايران  مردم 
پای  و  شد  نخواهند  دلسرد  انقالب  از  گاه  هيچ  و  دارند 

انقالب و مواضع خود ايستاده اند.

 ملت ما در آینه انقالب اسالمی ریشه
و اصالت خود را مشاهده می کند 

نماينده ولی فقيه در اتحاديه انجمن های دانش آموزی و 
رئيس مركز رسيدگی به امور مساجد كشور، گفت: ملت 
ما در آينه انقالب اسالمی ريشه و اصالت خود را مشاهده 
علی اكبری،  حاج  جواد  محمد  االسالم   حجت  می كند. 
پيروی  سالروز  تبريک  ضمن  بيرجند  راهپيمايان  جمع  در 

انقالب اسالمی اظهاركرد: امروز در سراسر ميهن اسالمی 
همايش ملی و شکر ملت عظيم ايران در مقبال انقالب 
اسالمی برگزار شد و اين همايش به معنای به يادداشتن 
روز بزرگ خدا است و اگر ملتی ايام ا... را بخاطر داشته 
باشد هم عزم و هم شکر او برای ادامه راه بيشتر می شود.

وی ادامه داد: سران استکبار در برابر اين حركت توفنده 
انقالب اسالمی ايران احساس خطر كردند و شما كه برای 
داشتيد،  حضور  انقالب  مختلف  ميدان های  در  37سال 
انقالب  با  مبارزه  از  روز  يک  حتی  مدت  اين  در  دشمن 

ايران كوتاه نيامده است و نخواهد آمد. 
حاج علی اكبری، تصريح كرد: نهضت اسالمی نقطه تمايز 
ملت بزرگی است كه تصميم گرفتند آنچه را كه خداوند 
می پسندد در زندگی خود اجرا كنند و اين انقالب نمونه و 
شبيهی ندارد كه مقايسه شود. وی با بيان اينکه انقالب 
اسالمی ريشه در اعماق انديشه ها، باور و دلبستگی های 
ملت ايران دارد، بيان كرد: در آينه دهه فجر و 22 بهمن 
سيمای مقدس پيامبر اعظم )ص(، چهره موالی متقيان 
)ع(  الحسين  اباعبداهلل  افروز  دل  سيمای  و  علی)ع( 

مشاهده می شود.

امام خمینی )ره( معلم بزرگ این ملت بود

به  اشاره  با  امور مساجد كشور  به  رئيس مركز رسيدگی   
اينکه ملت ما در آينه انقالب اسالمی ريشه و اصالت خود 
را مشاهده می كند، تاكيد كرد: از فرار قله باشکوه نهضت 
اسالمی اگر به پشت سر نگاه كنيم دعوت پيامبر اعظم و 
صدای اوليای الهی را كه دعوت به حق كرده اند می شنويم. 
حاج علی اكبری، با اشاره به اينکه امام خمينی )ره( معلم 
بزرگ اين ملت بود و درس انقالب از مکتب ايشان آموخته 
شد و تکليف نهضت اسالمی را معين كردند، تصريح كرد: 
اين ملت با آمران بزرگ مهدوی به ميدان آمد و انقالب و 
توحيد را گسترش داد و سخن از نجات مستضعفان همه 
عالم به ميان آورد. حاج علی اكبری با تاكيد بر اينکه بايد 
باشيم،  فکری  و  فرهنگی  مسائل  در  دشمن  نفوذ  مراقب 
گفت: آموزش و پرورش، دانشگاه ها و جوان ها خود را برای 
مقابله با نفوذ آماده كنند. وی با اشاره به اينکه از ابتدای 
انقالب اسالمی همه آحاد ملت، از اقوام، گروه ها و مذاهب 
با هم متحد شدند، گفت: امسال نيز وحدت و همدلی  ملت 
و دولت در اين انقالب  نمود پيدا كرده است و پيامد اصلی 

قرآن و اوليای خدا نيز همين جمله است.

 اگر حشرات از روی زمین بروندبار دیگر مردم خراسان جنوبی حماسه آفریدند
چه اتفاقی می افتد؟

حدود هشتاد درصد از کل حیات گیاهی زمین متعلق 
به گیاهان گل دار است. و برای بازتولید این تعداد 
عمل  که  است  حشراتی  به  نیاز  گیاهان  زیاد  بسیار 
انتقال گرده را از گیاه نر به گیاه ماده انجام دهند. در 
موارد نادری باد، آب و یا جانورانی مانند، پرندگان و 
اما میزان  خفاش ها در این مسیر دخالت می کنند 
حشرات  توسط  افشانی  گرده  کار  از  زیادی  بسیار 
گیاهان  بیشتر  حشرات  حذف  با  شود.  می  انجام 

 90 تا   50 بین  رفت.  خواهند  میان  از  زمین  روی 
لحاظ حجم  از  انسان ها چه  رژیم غذایی  از  درصد 
گیاهان  به  وابسته  کالری   میزان  لحاظ  از  چه  و 
است و به صورت مستقیم از گیاهان گل دار تأمین 
برنج  مانند  خوراکی  های  دانه  عالوه  به  شود.  می 
این  جزء  سبزیجات  و  ها  میوه  همراه  به  گندم  و 
ما  غذای  عمده ی  که  شوند  می  محسوب  گیاهان 
های  خوراکی  و  غذاها  بیشتر  کنند.  می  تأمین  را 
حشرات  اگر  همچنین  است.  حشرات  به  وابسته  ما 
از  وسیعی  تعداد  شوند،  محو  زمین  اکوسیستم  از 
پستانداران و پرندگان نیز پس از آن از بین خواهند 
نباشند،  هم  ها  گرده  ناقل  حشرات  اگر  زیرا  رفت؛ 
و  ها  میوه  از  اما  خورند  نمی  حشره  که  حیواناتی 
در  روند.  بین می  از  کنند  استفاده می  سبزی جات 
با  که  دارد  وجود  دومینویی  حالت  نوعی  مسیر  این 
 افتادن یک مهره بقیه ی مهره ها هم فرو می افتند. 
کار  پر  و  ریز  های  مورچه  همین  که  کنید  تصور 
نیز  و  شکسته  و  افتاده  درخت  هیچ  دیگر  نباشند، 
و  شد؛  نخواهد  محو  سرعت  به  جانداری  جسد 
و  ماند  خواهند  باقی  زمین  سطح  بر  همچنان 
برای  حتی  مسأله  این  است.  آلودگی  ابتدای  این 
جسدهای انسان ها هم تکرار می شود. به این شکل 
موجودات  همه ی  مرده ی  بقایای  تجزیه ی  روند 
گرفت؛  خواهد  صورت  کندی  به  زمین  روی 
مهم  امر  این  در  نیز  حشرات  که  زمانی  از  تر   کند 

مشارکت داشته اند. 

ايسنا- در پديده ای نادر در روستايی از توابع شهرستان هيرمند در استان سيستان و بلوچستان، تولد يک گوسفند كه دارای سه چشم 
است تعجب همگان را بر انگيخت. اين گوسفند همه قسمت های بدنش طبيعی است، اما آنچه باعث تعجب همگان شده يک چشم 
اضافه در سمت چپ صورت اين حيوان است. هنوز اطالعاتی از سالم بودن هر سه چشم اين بره تازه به دنيا آمده در دست نيست.

تولد بره  3 چشم

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان كنيد

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
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با تخفيف ویژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

قــاليشویی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

ایزوگام و قيرگونی كاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ایزوگام  شفيعی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد ٩٨

مدرسه  زبان بيرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣٧٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری  
و  ساختمان / وانت-کامیونت / داخل و 

خارج از شهر همراه با کارگر مجرب و 
بیمه بار     کاظمی - خرم نژاد

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری ١٥

٠٩١٥٣٦2٣٦2٠٥٦٣ - ٧22١١2٣-٤٤22٣2٠٣٩

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
نقـد    اقسـاط

زبرا، سانلیت، ویندو، کرکره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ویژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ایرانیان ویژه کارمندان محترم ارتش

مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب
 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا

اقساط ٧ ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 
خیابان توحید – توحید ١٤- جنب بانک ملی

٠٩١2٣- ٨٥٧٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی
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پسرک باصدایی لرزان گفت : بابا پس فردا از طرف 
مدرسه دانش آموزان را  اردو می برند. لطفا  ده هزار 

تومان پول بهم میدی؟؟
بابا سرشو بلند نکرد باصدای آرام گفت :

فردا کمی بیشتر مسافر می برم. 

پسر با وعده شیرین پدر خوابید. 
صبح رفت کنار پنجره باران ریز و تندی می بارید

انگار زمین  به  رسیدن  برای  باران  های   قطره 
مسابقه داشتند

بند دل پسرک پاره شد ...
موتور سوار  کسی  که  بارون  این  تو  گفت:   باخود 

قطرات  با  پسرک  اشک  قطرات  حاال  نمیشه.   بابا   
بارون هماهنگ شده بود

پدری هیچ  شویم  می  نزدیک  عید  به   خدایـا 
را شرمنده بچش نکن

آدمی ساخته ی افکار خویش است
 فردا همان خواهد شد 

که امروز می اندیشیده است.

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی 
می باشیم باید به 

حقیقت عشق بورزیم.

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

باور نـمی کنـم خـالـق
 نظـم دانـه هـای انـار،

زنـدگـی مـرا  بـی نظـم چیـده باشـد !

هر چه روح به خدا نزدیک تر باشد، مشکالت و انحراف 
آن کمتر است. زیرا کمترین حرکت 

در دایره رسو شده توسط پرگار مرکز ان می باشد.

ضرب المثلی چینی هست که می گوید: »کسی که سؤال 
می پرسد پنج دقیقه در نادانی به سر می برد، کسی که 
سؤال نمی پرسد یک عمر«. همه ی ما با بخش پایانی 
جلسات یا سخنرانی ها آشنا هستیم؛ زمانی که گرداننده 
جلسه از حضار می پرسد آیا سؤالی دارند یا خیر. سکوتی 
دلیل  سه  تنها  شود  می  برقرار  مواقعی  چنین  در   که 
می تواند داشته باشد. یک اینکه گوینده آنقدر توانایی باالیی 
در خواندن فکر مخاطبان خود داشته که با توضیح مفصل 

خود جای هیچ سؤالی برای آنها باقی نگذاشته است.
که  است  بوده  پایین  آنقدر  موضوع  جذابیت  اینکه  دو 
نتوانسته حتی یک سؤال کوچک در ذهن مخاطبین ایجاد 
کند. و سه اینکه، مخاطبان از ترس آنکه مبادا احمق جلوه 

کنند از پرسیدن سؤاالت خود اجتناب می کنند. 
کردن  سؤال  بدون  را  پاسخی  هیچ  باهوش   افراد 
نمی پذیرند. آنها روحیه ای انتقادی دارند، با فکر و تحلیل 
گر هستند. از همه مهم تر اینکه حاضرند خودشان را در 
معرض ریسک قرار دهند، بحثی را به چالش بکشند، تغییر 
دهند. ما گاهی اوقات پیدا کردن سؤال مناسبی که بتواند 
در موقعیت هایی به خصوص شما را باهوش تر جلوه دهد 
دشوار است. پنج سؤال زیر سؤاالتی هستند که می توانید 

در اینگونه مواقع بپرسید.

1- چرا؟ چرا؟ چرا؟
همیشه بپرسید چرا. حتی اگر باعث شود ساده لوح به نظر 
برسید. کسانی که در مورد چرایِی وقایع سؤال می کنند 
همیشه با نگاهی تازه به موقعیت های مختلف می نگرند و 

وضعیت موجود را به چالش می کشند. 
صنعت در  انقالبی  »چرا«  همین  با  فورد   هنری 

حمل و نقل رقم زد. استیو جابز نیز با همین سؤال دنیای 
رایانه شخصی را متحول کرد. چند سال پیش، سیمون 
سینک در کنفرانس TED ارائه ای داشت تحت عنوان »با 
چرا شروع کنید«. بر اساس نظریه ی او، اکثر کسب و کار 
ها می توانند بگویند چه کار می کنند، اما تعداد محدودی 
از آنها قادرند بگویند چرا.رسیدن این سؤال در ابتدای یک 
پروژه به شما امکان می دهد به هدف غایی از انجام آن 
دست پیدا کنید تا بتوانید رابطه ی بهتری میان چگونگی و 

چیستی آن برقرار کنید. 
نقب زدن به چرایی هر چیزی استراتژی شما را می آزماید 
و به روشن شدن هدف، تصویر بزرگ تر و نقش عناصر در 

کنار هم کمک می کند.

2- چرا … نه؟
تینا سیلیگ، مدیر اجرایی برنامه ی شرکت های فناوری 

دانشگاه استنفورد، در کتاب خود از اهمیت چارچوب بندی 
مجدد مشکالت با هدف دستیابی به نوآوری می نویسد. 
او به ما یادآور می شود خارج شدن از محدوده ی تفکر 
 خود و نگاه به یک موقعیت از زاویه ای متفاوت می تواند 
ایده های تازه ای در ذهن ما به وجود بیاورد و خالقیت ما را 
بارور کند. به این ترتیب چرا خدماتی را رایگان ارائه ندهیم؟ 
چرا با یکی از رقبای خود متحد نشویم؟ دفعه ی بعدی که 
در جلسه ای بودید، خود را در نقش دیگری تصور کنید و 
سؤال هایی بپرسید که مرز ها را به چالش بکشند و واقعیات 

تازه ای رقم بزنند.

3- پروژه چگونه ممکن است شکست بخورد؟
هدف از پرسیدن این سؤال، منفی نگری و یا بدبینی نیست؛ 
بلکه آزمودن میزان تحمل یک پروژه است، پیش از آنکه 

هزینه های شکست آن بیش از اندازه باال برود. 
برای  درست مثل سازمان های دفاعی و اطالعاتی که 
شناسایی نقاط مشکل ساز پیش از سوء استفاده ی دشمن 
می  تشکیل  قرمز«  های  »گروه  به  ملقب  هایی  گروه 
دهند، شما نیز با هدف کمک به بهبود نتایج خود، باید به 
 دنبال پیدا کردن نقاط آسیب پذیر و سناریو های احتمالی 

شکست خود باشید.

4- موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنید؟
از قدیم گفته اند »اگر نتوانی چیزی را اندازه گیری کنی، 
نمی توانی مدیریتش کنی«. این گفته اینجا صدق می کند. 
پرسیدن این سؤال نشان می دهد شما هدف محور هستید 
و به دنبال نشانه هایی می گردید تا اطمینان حاصل کنید 

به همراه تیم خود در مسیر درست قرار دارید. 
با این سؤال همچنین می توانید نتایجی که واقعاً برای 
 کسب و کار شما اهمیت دارند را پیدا و اولویت دهی کنید 

5- چه بهبودی صورت گرفته است؟
فرقی نمی کند چه کاری انجام می دهید؛ رویه ای قبل از 
آن وجود داشته و بعد از آن نیز رویه ای وجود خواهد داشت. 
پیگیری کنید ببینید پروژه های مشابه در گذشته چگونه 
انجام شده اند و عملکرد تالش های هم راستا با آنها را 
پیش بینی کنید. موقعیت های اصلی را در طرح های قابل 
مقایسه بررسی کنید. این نوع پرسش نشان می دهد شما 
می توانید روند های بزرگ و عمده را به اقدامات خاصی 
مرتبط کنید و به دنبال الگوهای موفقیت می گردید. این 
سؤال همچنین نشان می دهد به ساختن آینده نیز عالقه 
ی زیادی دارید، نه اینکه تنها به دنبال واکنش نشان دادن 

به آن باشید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت
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حدیث روز

سجده شکر برهرمسلمانی واجب است، با آن نمازت را کامل و پروردگارت را 
خشنود می سازی و فرشتگان را به شگفتی می آوری. امام صادق )ع(

سبک زندگی

چگونه در محل کار »باهوش تر« به نظر برسیم؟

افقي:1- استاني در عراق- ترکیب 
فلزي 2-  اسیدهاي  از  یکي  با  قند 
افسانه سرا - سبزي ساالد - مظهر 
عدالت 3- عواقب کار - کشوري در 
آفریقا - گوارا 4- نام روني - لخت، 
پوشش  تمام   - همیشه   - عریان 
که  وسیله  هر   - منفرد   -  5 خانه 
سود   - برساند  را  مطلبي  یا  خبر 
6- منطقه اي کوهستاني و ییالقي 
در کرج - صدمه - یکی از الفبای 
با  سریالي   - ریا  بي   -7 موسیقی 
حضور سیاوش طهمورث و سولماز 
غني - جوان 8- تن و بدن - پیچ و 
خم زلف - تئاتر 9- کشور میمون - 
درختي از تیره پنیر کیان- زد و خورد 
10- برادر - از دستگاههاي ارتباط 
از دور - بشقاب کوچک حاوي غذا 
یا نوشیدني 11- پنجم- از درجات 
نظامي- بله روسي 12- راه فاضالب 
 - شولوخف  رود  شادي-  هلهله   -
پایگاه   - تابان   -13 جهنده  حشره 
اینترنتي- شجاع 14- کنوکسیون- 
شخص داراي نفوذ و قدرت - کلمه 
پرسشي 15-  میله تخت و بلند براي 

درآوردن تایر- اثر بزرگ علوي 

ماهواره  نخستین   -1 عمودي: 
شکوه  بزرگي،   - جهان  فضایي 
2- بي دین - ویرگول - سوغات 
در  ظرفي  زنهاري-   -3 تابستان 
ته   - لطیف   -4 ذلت  آزمایشگاه- 
بار-  لنگه  یک  مایعات-  نشین 
وسیله بستن در 5 - نام دخترانه- با 
خارجي  چاي  خواندن-  تاب  و  آب 
پدر   - کاال  نشده  باز  کارتن   -  6
حضرت ابراهیم)ع(- حسرت خوردن 
جنگي  کشتي   - مگو  حرف   -7
کرمان  استان  در  شهري   - تندرو 
ایران-  شمال  نیروگاه  هیزم-   -8

باسوادها  کشور   -9 لباس  اندازه 
و  چسبان  شیري-  محصوالت   -
کیپ هم 10- گاه بر ضابطه چیره 
خطاب   - داخل شدن   - شود  مي 
 - مردانه  باالپوش   -11 نزدیک 
حبیب خدا - علم و فرهنگ 12- 
گردآوري   - راه  مخفف   - عالمت 
زن  متعجب 13-  خوردني   - شده 
دیرنشین - سراینده- انسانها 14- 
شهري در استان لرستان- سازمان 
دلبر  جهاني-  کشاورزي  و  خواربار 
15 - دوقلو- از آثار و نقاط دیدني 

شهرستان چناران
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 مزایا و معایب ازدواج سنتی و مدرن 

در ازدواج سنتی، والدین فردی را برای همسری فرزندشان 
در نظر می گیرند. مزیت این کار این است که آنها با 
بحران هیجانی که از آن به عنوان »عشق و عالقه« 
یاد می کنیم، درگیر نیستند و براساس عقل، منطق و 
معیارهایی که مدنظرشان است، فرد را انتخاب می کنند. 
بنابراین احتمال چیره شدن هیجان، عالقه و... بر منطق 
وجود ندارد اما به دلیل انتخاب عقالنی و کامال وابسته به 
منطق والدین، خالی بودن کامل جای عشق و عالقه بین 
پسر و دختری که برای ازدواج با هم در نظر گرفته می 
شوند می تواند نقطه ضعف این نوع ازدواج ها باشد ضمن 
اینکه فاصله ای بین نسل ها وجود دارد که با پیشرفت 
جامعه افزایش یافته و امروز اختالف نظر والدین و فرزندان 
بسیار بیشتر از 50- 40 سال پیش است. بنابراین بسیار 
طبیعی است که برخی معیارها و ارزش هایی که والدین 
برای انتخاب همسر در نظر دارند، با فرزندانشان متفاوت 
باشد و همین اختالف نسل ها و تفاوت در الگوهای 
داخل  مشکالت  برخی  بروز  باعث  تواند  می  2نسل، 
خانواده شود اما ازدواج های امروزی معموال به این ترتیب 
است که پسرها و دخترها در دانشگاه، کالس ها، محل 
کار و... با هم آشنا می شوند و بعد خانواده های خود را 
در جریان امر قرار می دهند. این نوع آشنایی و ازدواج هم 
مثل ازدواج سنتی، هم مزیت دارد و هم عیب؛ مزیتش 
نسبت به ازدواج سنتی این است که 2 طرف شناختی 
نسبی نسبت به هم پیدا کرده و تا حدودی با هم آشنا شده 
اند، بنابراین عالقه ای نسبی هم بین شان ایجاد شده و 
مثل زن و شوهرهای قدیمی، تازه سر سفره عقد یکدیگر 
را نمی بینند! با این حال، نقطه ضعف احتمالی این نوع 
ازدواج ها، کمرنگ شدن یا به کل، پاک شدن منطقی 

است که در ازدواج های سنتی وجود داشته است.
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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 3 عدد فیش حج تمتع
تاریخ ثبت نام: 86/11/9
فی هر فیش: 10 میلیون

09151613215
یک واحد گلخـانه با مشخصات ذیل به فروش می رسد:

مساحت زمین 3692 مترمربع محصور شده
 دارای سند تک برگ ششدانگ

دارای 2500 متر سازه آماده پالستیک کشی
دو ساعت آب چاه ، آب 1/2 روستایی ، برق 3 فاز، گاز کشی شده 

آدرس: سه راهی فخر آباد
09338396987

دعوت به همکاری
از دارندگان رشته های ذیل برای مسئول فنی 

مرکز توانبخشی دعوت به عمل می آید:
پزشک عمومی، دکترای روانشناسی بالینی یا ارشد 

روانشناسی بالینی، روان پرستاری، کار درمانی یا مدیریت توانبخشی  
32432793 -  09151607915 دهقان مقدم

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

تعویض مبلمان دست دوم با نو
عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

به یک آشپز و کمک آشپز آقا 
برای سفره خانه نیازمندیم.

09157565659-60 

به تعدادی بازاریاب با حقوق 
و مزایای عالی نیازمندیم. 

)خانم و آقا(
  09190294071

32255601 - 09153621393

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

به یک همکار خانم برای کار
 در دفتر بیمه نیازمندیم. 

32437439 -09158636096
به دو نفر خانم برای کار 

در سالن زیبایی نیازمندیم.
32422099 -09157928292 

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه

به تعدادی نیروی ماهر در کار براشینگ 
و اصالح، صرفًا برای شیفت کاری صبح 

نیازمندیم.
09391007194 - 32439823

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

واگذاری تجهیزات پوشاک زنانه )پرو، 
مانکن، رگال، ویترین و ...( زیر قیمت

09159213658

کلیه لوازم آشپزخانه به صورت یکجا 
به فروش می رسد.»قیمت مقطوع 11 
میلیون« 09152230527 - هادربادی

بازاریاب با تجربه و ماهر در زمینه فروش 

سنگ نیازمندیم.   031-33802327

فروش منزل ویالیی جنوبی 
273 مترمربع   معلم 7، پالک 34
فی: 360     09155620967

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

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

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

توجه          توجه 
تاالر عروسی با امکانات بسیار 

خوب و فروش بسیار عالی 
)به دلیل تغییر شغل( به فروش
 می رسد.    09359280927
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 موسسه ملی بهداشت و مراقبت های عالی بریتانیا )NICE(  اخطار داده است که هیچ راه ایمن یا سالمی برای برنزه شدن زیر نور آفتاب وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، »فرارو« به نقل از بی بی سی نوشت: این موسسه در تازه ترین راهنمای خود می گوید که حتی اگر پوست شما از قبل برنزه باشد، باز هم 
می تواند زیر نور آفتاب آسیب ببیند.این نهاد توصیه می کند که از کرم ضدآفتاب با فاکتور حداقل ۱۵ استفاده شود.

آبپاکیرویدستعالقمندانبهبرنزهشدن اخبار ورزشی

سویا حریف بارسلونا
  در فینال جام حذفی شد

دیدار  در  سلتاویگو  برابر  تساوی  با  سویا  فوتبال  تیم 
برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی، حریف بارسلونا 

در دیدار پایانی شد.
به  توجه  با  که  سویا  فوتبال  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
برتری 4 بر صفر دیدار رفت، تقریبا صعودش را پس از 
دیدار نخست مسجل کرده بود در بازی برگشت برابر 
سلتاویگو به تساوی 2 بر 2 رسید و در مجموع با نتیجه 
6 بر 2 حریفش را از پیش رو برداشت و به فینال رسید. 
این تساوی در حالی رقم خورد که تیم میزبان با زدن 
2 گل به رسیدن به فینال امیدوار شده بود اما در پایان 
این  پیدا نکرد.به  از تساوی دست  بهتر  نتیجه ای  به 
ترتیب دیدار پایانی جام حذفی بین تیم های بارسلونا و 
سویا برگزار خواهد شد. شاگردان انریکه در مرحله نیمه 
نهایی والنسیای گری نویل را در مجموع 8 بر یک از 

پیش رو برداشته بودند.

احمدی: برابر علی دایی
 هت تریک می کنیم

هافبک دفاعی پدیده ابراز امیدواری کرد تیمش برابر 
صبای قم موفق به کسب سومین برد پیاپی شود.

به گزارش »ورزش سه«، کریم احمدی که اکنون به 
عنوان یکی از مهره های تاثیرگذار تیم رضا مهاجری و 
پدیده شناخته می شود بعد از برد روحیه بخش تیمش 
برابر تراکتورسازی از انگیزه های این تیم برای پیروزی 
برابر صبای قم می گوید.او درباره شرایط پدیده پیش 
تیم  در  خوبی  شرایط  گفت:  قم  برابر صبای  بازی  از 
حاکم است و همه چیز برای انجام یک بازی هیجان 
انگیز دیگر از پدیده فراهم است. ما در دو بازی اخیر 
نتایج فوق العاده ای کسب کردیم و اکنون زمان تحقق 
انگیزه های زیادی برای رسیدن به  رویاهای ماست. 
پیروزی در تجربه پنجاهمین بازی پدیده در لیگ برتر 
داریم و می خواهیم بازی پنجاهم تیم را با سومین برد 

و هت تریک پیروزی خاطره انگیزه کنیم.

کفاشیان : 15 روز دیگر می گوییم به 
سلمان رای می دهیم یا اینفانتینو!

علی کفاشیان پس از دیدار با دبیرکل فیفا اعالم کرد 
که نظرش برای انتخابات فیفا تغییر کرده است. او در 
صحبت های مهمی که پس از دیدار با ایفانیتو یکی 
حرف  که  گفت  داشت  فیفا  انتخابات  نامزدهای  از 
های او سبب شد ایران دوباره به همه چیز فکر کند. 
کفاشیان اعالم کرد در ۱۵ روز آینده نظرش را در مورد 
انتخابات فیفا و رای ایران اعالم خواهد کرد.وی افزود: 
صحبت های امروز ما بسیار خوب بود و اینفانتینو برای 
توسعه فو تبا ل در آسیا و جهان برنامه های خوبی داشت 
این  کند.  تغییر  قبل  به  نسبت  ما  نظر  باعث شد  که 
حق را برای خود محفوظ می دانیم که با مقایسه نقطه 

نظرات تمام کاندیداها به بهترین فرد رای دهیم.

ایدز»برادردوقلو«دارد!

ایدز ثابت شده است که ویروس پاپیلوم انسانی 
و  مهلک تر   HIV از   HPV ویروس  یا 
توجه  آن  به  افراد  متاسفانه  اما  است  کشنده تر 

نمی کنند یا از آن بی خبر هستند. 

این ویروس می تواند منجر به ابتال به بیش از 
بیماری هایی  از  یکی  و  شود  بیماری  نوع   ۱00
است که از طریق رابطه جنسی و تماس مستقیم 

پوست افراد منتقل می شود.

از  برخی  که  ایدز  بیماری  با  مقایسه  در 
آن  به  ابتال  از  است  ممکن  جلوگیرنده ها 
جلوگیری کنند این بیماری حتی با وجود استفاده 
از جلوگیرنده ها همچنان ممکن است از طریق 

رابطه منتقل  شود. 

 
بدترین نکته راجع به این بیماری این است که 
عالئم این بیماری خود را نشان نمی دهند و به 
همین دلیل ممکن است فردی به ظاهر سالم آن 
را به دیگران منتقل کند. عالئم و نشانه های این 

بیماری ممکن است تا سال ها خاموش بمانند و 
این ویروس می توانند در بدن فرد مبتال تا سال ها 
قبل از حمله خاموش و غیرفعال بماند و ناگهان 
خود را نشان دهد. گاهی اوقات این بیماری از 
طریق ایجاد توده های غیر طبیعی و غیرسرطانی 

  بر روی پوست خود را نشان می دهد. 
نکاتمفیدبرایمبتالیان

بهسیاتیک

از  جراحی  بدون  سیاتیک  درد  موارد  اکثر  در 
درمانی،  سرما  یا  گرما  از  استفاده  می رود.  بین 
مؤثر  درد  داروهای ضد  و  کششی،  ورزش های 
هستند..  یک برنامه تمرینی ورزشی نتایج بسیار 
دارد  بیماران  این  استراحت  به  نسبت  بهتری 
منجر  و  افزایش می دهد  را  چون گردش خون 
به رساندن اکسیژن به مناطق آسیب دیده و رفع 

 التهاب می شود.  
چرامردانزودتراززناندچار

بیماریقلبیمیشوند؟  
یک فوق تخصص قلب و عروق، کم تحرکی را 
از عوامل تپش قلب عنوان کرد و گفت:  یکی 
جنسیت نیز از عوامل خطر غیرمداخله در بروز 
طوری  به  است  عروقی  قلبی  بیماری های 
زنان  از  زودتر  ساله،  اختالفی ۱0  با  مردان  که 

می توانند دچار بیماری قلبی می شوند.
 دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد با بیان اینکه باید 
با فعالیت فیزیکی مناسب، متناوب و مداوم زمینه 
افراد کم کرد، گفت: برحسب  را در  تپش قلب 
اینکه کدام قسمت قلب درگیر شده باشد، نوع 

بیماری هم متفاوت است. بنابراین آنچه بیشتر 
گریبانگیر جامعه بزرگسال است و مردم را متاثر 
می کند، بیماری های عروقی قلب است که علت 

اصلی مرگ و میر نیز به شمار می روند.
دیابت،  باال،  چربی خون  فشارخون،  گفت:  وی 

از  تحرکی  کم  و  استرس  دخانیات،  استعمال 
عوامل خطر بروز بیماری های قلبی هستند که با 
مداخله در آنها می توان احتمال بروز بیماری های 

قلبی - عروقی را کاهش داد.
که  مهمی  عوامل  از  یکی  گفت:  نژاد  رشیدی 

عروقی   - قلبی  بیماری های  به  ابتال  باعث 
می شود، فشارخون باالست؛ فشارخون باال عالوه 
بر اینکه باعث سکته های مغزی می شوند زمینه 
فراهم  بیشتر  عروق  داخل  در  را  چربی  رسوب 

کرده و در نتیجه باعث تنگی رگ ها می شوند.

نکاتیبرایپیشگیریازشایعترین
نوعقارچپوستی

از  یکی  گفت:  مو  و  پوست  متخصص  یک 
شایع ترین قارچ های پوستی، کچلی  تغییردهنده  
ابتال  از  پیشگیری  برای  که  است  پوست  رنگ  
بسیار  فردی  بهداشت  رعایت  عارضه،  این  به 
توصیه می شود.دکتر محمد امیدیان اظهار کرد: 
تینه آ  پوست،  رنگ  تغییردهنده  کچلی  قارچ 
نام   )tinea versicolor(ورسیکالر
بدن  پوست  شدن  رنگی  چند  موجب  که  دارد 
در  و  بوده  شایع  بسیار  قارچ  نوع  این  می شود. 
چند  افزود:  می شود.وی  دیده  خانواده ها  بیشتر 
دارای پوست چرب  افراد  بدن در  رنگی پوست 
به شکل  تغییرات  این  می شود.  مشاهده  بیشتر 
لکه های قهوه ای یا گاهی سفید نمایان می شود و 
معموال ناحیه گردن، سینه، بازوها، شکم و پشت 
بدن را گرفتار می کند ولی این ضایعه گاهی به 
حدی وسیع است که تا ناحیه باسن نیز سرایت 
می کند.این متخصص پوست و مو عنوان کرد: 
که  را  افرادی  پوستی،  قارچ  نوع  این  به  ابتال 
بسیار عرق می کنند، لباس های تنگ می پوشند 
مستقیم  تابش  معرض  در  بیشتر  که  افرادی  و 
آفتاب قرار می گیرند و همچنین خانم های باردار  

را بیشتر تهدید می کند.

نکاتمفیدبرایمبتالیانبهسیاتیک

قتل مرموز یک معلم ایرانی  در آلمان
قتل یک معلم ایرانی تبار ساکن شهر سله در آلمان تأثر عموم را برانگیخته است. او در بین شاگردان و همکاران خود محبوب بود. اداره پلیس 
برای یافتن قاتل یا قاتلین این معلم، »کمیسیونی ویژه« تشکیل داده است.به گزارش ایسنا، »فرادید« به نقل از دویچه وله نوشت: رسانه های 
آلمان این معلم آلمانی ایرانی تبار را »مهدی.ح« معرفی کرده اند. او ۵۵ سال داشته و در یکی از دبیرستان های شهر سله )Celle( ریاضی، 

فیزیک و شیمی تدریس می کرده است.
به نوشته رسانه های آلمان یکی از معلمان دبیرستان پس از غیبت یک روزه او از مدرسه به خانه همکارش مراجعه می کند و با کلیدی که قبال 

مهدی در نزد همسایه اش گذاشته بوده، موفق می شود وارد خانه شود.
 او جسد او را در زیرزمین پیدا می کند و بالفاصله به پلیس اطالع می دهد.همسایه های مقتول می گویند او فردی آرام و سربه زیر بوده و به 
اطرافیان خود کمک می کرده است.مهدی درکنار شغل معلمی با اقامتگاه های پناهجویان در محل سکونت خود به صورت داوطلبانه همکاری 
می کرده است.او عالوه بر کارهای ترجمه، پناهجویان را در مراجعه به اداره یا پزشک همراهی می کرده است. منابع پلیس گفته اند که او 
همچنین گاهی پناهجویان را به خانه اش دعوت می کرده است.منابع پلیس در جریان تحقیقات اولیه خود عالئمی که حاکی از دخیل بودن 
انگیزه های »بیگانه ستیزی« در این قتل باشد، مشاهده نکرده اند.شاگردان این معلم ایرانی تبار در شبکه های اجتماعی تأثر خود را ابراز کرده و 

نوشته اند که مهدی »محبوب ترین معلم« دبیرستان بوده است.

قائل نامرئی دو قربانی گرفت

گرفتگی  گاز  از  تهران  ایمنی شهرداری  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
دو جوان در شمال تهران خبر داد.سید جالل ملکی گفت:  در ساعت 02:24 بامداد 
جمعه یک مورد حادثه گازگرفتگی به سامانه ۱2۵ اطالع داده شد که در پی آن ستاد 

فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه 88 را به محل حادثه اعزام کرد.
ملکی با بیان اینکه آتش نشانان پس از حضور در این ساختمان با جسم بی جان دو مرد 
جوان 24 ساله روبرو شدند گفت: پس از تحویل این افراد به عوامل اورژانس و بررسی 
عالئم حیاتی، مرگ آنان به دلیل استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن تایید و اعالم 
شد.وی بروز نقص فنی در دودکش بخاری نصب شده در واحد مسکونی، همچنین 
نداشتن کالهک ایمنی در خروجی دودکش را علت انتشار گاز سمی مونوکسید کربن 
داخل فضای ساختمان دانست و گفت:  متاسفانه این دو جوان تمامی درها و پنجره ها 

و منافذ تهویه هوا را نیز بسته و شعله بخاری را نیز زیاد کرده بودند.

 فوت دو سرنشین در تصادف رانندگی کمربندی 
مهرشهر بیرجند

سانحه رانندگی در کمربندی مهرشهر بیرجند منجر به فوت دو سرنشین 
این خودرو شد.

 ، فارس  گزارش  به 
بعدازظهر روز 2۱ بهمن 
دو  برخورد  اثر  در  ماه 
و  پژو  سواری  دستگاه 
پراید در بیرجند دو نفر از 
همشهریان جان خود را 
از دست دادند.این سانحه 
رانندگی در کمربندی مهرشهر بیرجند به سمت جاده روستای شوشود رخ 
داده است.در این حادثه متأسفانه دو سرنشین فوت و سه نفر مصدوم شدند.

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديواری و لکه گيری گچ پذيرفته مي شود "  

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30
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نصــب و تعمیــر 
لباسشویی در منزل        
   32315776 - 09151643778

شهر یاری

باز کجا میری؟

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو
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افتتاح 14 پروژه عمران روستایی 7

بخش مرکزی بیرجند 

عمران  پروژه   14 فجر  دهه  با  همزمان  خبر-  گروه 
بر 5  بالغ  اعتباری  با  بیرجند  روستایی بخش مرکزی 
افتتاح شد. این پروژه ها  میلیارد و 230 میلیون ریال 
شامل افتتاح ساختمان دهیاری روستای نوفرست، افتتاح 
طرح اصالح و توسعه معابر روستاهای شوشود، دستگرد، 
مزداب،  داورآباد،  آباد  علی  آباد،  حاجی  تازیان،  سرچاه 
سرحد، کالته بجدی، علی آباد لوله، میریک و نقنج و 
همچنین افتتاح پروژه ایجاد فضای سبز در روستاهای 
شکراب و ساقی می باشد که با افتتاح و بهره برداری 
از آنها تعداد سه هزار و 741 خانواده روستایی با جمعیت 

12 هزار و 692 نفر از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

اضافه شدن  یک نامزد به حوزه انتخابیه 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 

تعداد  اضافه شدن  از  فردوس  فرماندار  فارس- 
کاندیداهای حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و 
سرایان خبر داد. رجبی مقدم اظهار کرد: با تغییر حوزه 
انتخابیه یک کاندیدا از شهرستان اشکذر یزد به حوزه 
تعداد  سرایان  و  بشرویه  طبس،  فردوس،  انتخابیه 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  دهمین  کاندیدای 

اسالمی حوزه انتخابیه فردوس به 16 نفر رسید.

همایش »مسجد و انقالب اسالمی« 
در شهر قهستان برگزار شد

و  همایش »مسجد  فجر،  دهه  با  شبستان- همزمان 
امنا  ائمه جماعات، هیئت  با حضور  انقالب اسالمی« 
و خدام شهرستان درمیان در شهر قهستان برگزار شد. 
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی در 
این همایش اظهار کرد: امروز برای اینکه مساجد جایگاه 
حقیقی خود را به عنوان پایگاه دین و فرهنگ باز یابند 
نهادهای مختلفی مانند کانون های فرهنگی و هنری و 
نیز پایگاه های بسیج تالش های زیاد و قابل تقدیری 
انجام می دهند که در همین راستا امام جماعت نیز با 
باید سعی کند  به نقش خطیر مدیریت مسجد  توجه 
مسجد را به نمازخانه محدود نکند و خود را در جایگاه 
مدیر یک پایگاه فرهنگی و یک دانشگاه برای تربیت 
صحیح ببیند و مطابق با آن تالش کند. در ادامه کارگاه 
آموزشی ائمه جماعات با موضوع »مبانی والیت فقیه و 
حکومت اسالمی« و کارگاه آموزشی هیئت امنا و خدام 
با موضوعاتی چون، احکام مسجد و وقف، شرح وظایف 
هیئت امنا و خدام، بهداشت مساجد و دیگر موضوعات 
مربوطه برگزار و در پایان از سه امام جماعت پیشکسوت 

شهر و روستا تجلیل به عمل آمد.

برگزاري جشنواره مادران قصه گو
 در کانون  پرورش فكري بشرویه

گروه خبر- همزمان با دهه فجر، مرکز فرهنگي هنري 
بشرویه با مشارکت کتابخانه عمومي جشنواره مادران 
قصه گو را با هدف ترویج فرهنگ قصه گویي و تشویق 
مادران به دوستي با کتاب هاي داستاني به ویژه قصه هاي 
کهن برگزار شد. در این جشنواره 20 مادر قصه گو به 
قصه گویي پرداختند که با داوري این قصه ها، 6 قصه گو 
به مرحله نهایي راه یافتند و پس از داوري نهایي 3 مادر 

قصه گو به عنوان قصه گویان برگزیده انتخاب شدند. 

نمونه برداری و بازرسی طال در استان

گروه خبر- مدیر کل استاندارد استان گفت: در 10ماهه 
اخیر 29 مورد نمونه برداری و بازرسی از مراکز عرضه 
فلزات گرانبها در استان انجام شده است که برای تطبیق 
آن با معیارهای تعریف شده استاندارد به آزمایشگاه های 
گردد.  مشخص  آن  نتایج  تا  گردد  می  ارسال  مرجع 
مروی مقدم گفت: تخلفاتی که در حوزه تولید طال با 
عیار نامناسب صورت می گیرد، استانداردسازی آن را 
اعتبار  و حفظ  کننده  از حقوق مصرف  جهت صیانت 

تولیدکنندگان داخلی اجتناب ناپذیر می سازد.

پایان بالتكلیفی بیماران مسموم 
با افتتاح بخش مسمومین بیمارستان بیرجند

مهر- بخش مسمومین بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند 
در نهمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید. رئیس 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند در آیین افتتاح این بخش 
اظهار کرد: برای بازسازی و تجهیز این بخش بالغ بر یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است. احمدی با 
اشاره به بالتکلیفی بیماران مسموم در سال های گذشته، 
بیان کرد: راه اندازی این بخش یکی از نیازهای اساسی 
استان بود که امیدواریم با راه اندازی آن بخش زیادی از 
مشکالت حل شود. وی اضافه کرد: این بخش در حالت 
استاندارد ظرفیت چهار تخت بستری را دارد که در حالت 

ضروری به هشت تخت نیز افزایش می یابد.

افتتاح ۹ کانون فرهنگی هنری در قاین

شبستان- همزمان با دهه فجر، 9 کانون فرهنگی هنری 
در روستاهای قاین با حضور مسئول دبیرخانه مساجد 
استان، رئیس فرهنگ و ارشاد قاین و جمعی از مسئوالن 
افتتاح شد. غنی سازی اوقات فراغت،  جذب جوانان و 
نوجوانان به مساجد، ترویج فرهنگ مطالعه با راه اندازی 
کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری، پاسخگویی به 
رفع دغدغه های فرهنگی رهبری،  و  تبیین  شبهات، 
ترویج سبک زندگی اسالمی و تحقق اقتصاد مقاومتی از 

جمله اهداف راه اندازی این کانون ها است.

دهستان براکوه خوسف، 30 کیلومتر
 به بیرجند نزدیک تر شد

آسفالت  پروژه  فجر  دهه  از  روز  آخرین  در  فارس- 
با حضور جمعی  راه روستایی خلیران- رچ - رکات 
خوسف  فرماندار  رسید.  بهره برداری  به  مسئوالن  از 
گل،  روستاهای  راه،  این  از  بهره برداری  با  گفت: 
بخش  براکوه  دهستان  آبادی   46 و  عیلکی  فریز، 
ماژان شهرستان خوسف 30 کیلومتر به شهر بیرجند 
مرکز استان خراسان جنوبی نزدیکتر شد. فرجامی فرد 
تصریح کرد: این راه به طول 14 کیلومتر و با اعتبار 

20 میلیارد ریال احداث شده است.

امثال و حكم خراسان جنوبی رونمایی می شود

مهر-رئیس حوزه هنری استان اظهار کرد: کتاب امثال 
و حکم مردم خراسان جنوبی در دو جلد نوشته حسین 
زنگویی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بیرجند، 
و دکتر محمد مهدی ناصح از اساتید دانشگاه مشهد و 
بیرجند، 24 بهمن رونمایی می شود. کریمیان افزود: این 
کتاب شامل ضرب المثل های بومی مردم استان است 
که کار جمع آوری مطالب کتاب حدود هشت سال به 
طول انجامیده است. وی بیان کرد: همچنین در این روز 
از دو مستند شهید محمد سورگی و شهید علی سندروس 
از شهدای انقالب بیرجند رونمایی می شود. وی همچنین 
از برگزاری جشن انقالب همزمان با روز والدت حضرت 

زینب )س( در 24 بهمن ماه امسال خبر داد.

افتتاح 12 پروژه برق رسانی در نهبندان 

فارس- مدیر توزیع نیروی برق نهبندان از افتتاح 12 
پروژه برق رسانی در این شهرستان طی دهه فجر خبر 
داد. خسروی نوقاب در آیین افتتاح پروژه تأمین برق 
اظهار  هامون  دریاچه  مسیر  در  مرزی  برجک  هشت 
کرد: به منظور اجرای این پروژه 8 هزار و 150 متر 
شبکه فشار متوسط برق و 468 متر شبکه فشار ضعیف 
برق انجام شده است. به گفته وی هزینه  6 میلیارد و 
محل  از  پروژه  این  اجرای  برای  ریالی  میلیون   120

اعتبارات عمران و امنیت مرز تأمین شده است.

استاندار در دومین جلسه کمیسیون بازرسي تبلیغات انتخابات خبرگان رهبري در استان گفت: قانون باید به عنوان محور و مالك تمامي فعالیت هاي انتخاباتي در استان 
مورد توجه قرار گیرد. خدمتگزار، خاطر نشان کرد: برنامه هاي تلوزیوني و رادیویي تبلیغاتي نامزدهاي خبرگان رهبري در استان منطبق بر آیین نامه هاي واصله از مرکز از 
طریق مرکز صدا و سیماي استان آماده شده است که به سمع و نظر هم استاني هاي عزیز خواهد رسید. وي زمان پخش برنامه هاي تبلیغاتي نامزدها را از 24 بهمن ماه 

دانست و تصریح کرد: دست اندرکاران و مسئولین امر به گونه اي برنامه ریزي و اقدام کنند تا مردم اجراي دقیق قوانین و مقررات مربوطه را با تمام وجود احساس کنند.

 مسئوالن به گونه اي برنامه ريزي كنند تا مردم اجراي دقيق قوانين را با تمام وجود احساس كنند

هفت طرح عمرانی در فردوس به بهره برداری رسید

همزمان با دهمین روز از دهه فجر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
برداری بهره  محلی  مسئوالن  از  جمعی  و   استاندار 

و 830  میلیارد  با صرف 79  عمرانی  طرح  هفت  از 
میلیون ریال اعتبار در شهرستان فردوس آغاز شد. به 
گزارش ایرنا، فرماندار فردوس این پروژه ها را مدرسه 
شش کالسه در شهرك بهداری، هتلینگ بیمارستان 

باغشهر  درمانی  و  بهداشتی  مرکز  دستی،  صنایع  خانه  چمران،  شهید 
اسالمیه، آسفالت معابر شهر فردوس و معابر باغشهر اسالمیه و گازرسانی 
به مجموعه آبگرم معدنی ذکر کرد. رجبی مقدم، از آغاز عملیات اجرایی 
کلینیک تخصصی و ساختمان اورژانس بیمارستان شهید چمران با اعتبار 
47 میلیاردی ریال خبر داد. وی اضافه کرد: همچنین خانه صنایع دستی 
فردوس با 12 غرفه و با زیربنای 300 مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

موضوع جوانان با ایجاد همگرایی 
میان اداره ها بهتر بررسی شود

جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  گفت:  بیرجند  فرماندار 
شهرستان بازوی مشورتی اداره هایی است که با ایجاد 
همگرایی بین بخشی موضوع جوانان را بهتر بررسی 
کنند. به گزارش ایرنا، ناصری در این جلسه افزود: اگر 
همکاری الزم بین دستگاه ها نباشد امکان پیگیری 

مناسب امور جوانان وجود ندارد. وی اظهار کرد: اقداماتی که در حوزه جوانان 
صورت می گیرد باید به درستی اطالع رسانی شود تا آنها به موقع با برنامه های 
تدوین شده در امور مربوط به خود آگاه شوند. وی اظهار کرد: ادارات مربوط 
در این ستاد برای رفع مشکل جوانان وقت و همت الزم داشته باشند تا نتیجه 
این جلسات مفید باشد. این ستاد دارای کمیته های ازدواج و خانواده، مشارکت 

اجتماعی و هویت، اقتصاد، اشتغال و مسکن و فضای مجازی است.

 نامزدهای انتخاباتی اخالق اسالمی را رعایت کنند

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بر ضرورت پایبندی نامزدهای 
انتخاباتی به رعایت اخالق اسالمی تأکید کرد و گفت: 
انتخاباتی صالح  نامزدهای  بین  از  کنند  مردم تالش 
ترین و بهترین افراد را انتخاب کنند. به گزارش ایرنا، 
حجت االسالم رضایی در خطبه های نماز جمعه این 
هفته بیرجند افزود: مردم باید از بین نامزدهای انتخاباتی 

مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری کسانی را برگزینند که می توانند در 
روز حادثه از انقالب و خون شهدا دفاع کنند و در برابر دشمن محکم بایستند 
تا مجلسی قدرتمند و مایه عزت نظام اسالمی تشکیل شود. وی از نامزدهای 
انتخاباتی خواست تا در زمان تبلیغات قانونی به بیان ایده ها و برنامه های خود 
برای آگاهی مردم بپردارند و یادآور شد: نامزدهای انتخاباتی در خراسان جنوبی 

تعهد کردند که هیچ بد اخالقی در جریان انتخابات صورت نگیرد.

مالیی- در جلسه هم اندیشی برنامه های تبلیغی انتخابات، 
کانون های  ارشاد گفت:  اداره کل  فرهنگی  معاون  بهاری 
تبلیغاتی، چاپخانه ها باید قبل از تبلیغات مشاوره بدهند تا 
عمل غیرقانونی صورت نگیرد. مزیدی نماینده اداره نظارت بر 
اماکن نیز اظهار کرد: مدیران کانون های تبلیغاتی، نشریات 

و چاپخانه داران هنگام سفارش طرح های تبلیغات انتخاباتی 
باید از سفارش دهنده آدرس، مشخصات و امضا بگیرند و 

حتماً سفارش را به خود شخص تحویل دهند.
گفت:  نیز  داران  چاپخانه  اتحادیه  رئیس  مقدم  جعفرپور   
تمام کانون های تبلیغاتی باید مجوز صنفی دریافت کنند. 

وی تأکید کرد: کانون های تبلیغاتی تا پایان سال جاری 
مهلت دارند تا پروانه صنفی بگیرند.

 در حاشیه این جلسه مدیران کانون های تبلیغاتی نیز گالیه های
خود را از عملکرد دستگاه های نظارتی و بعضی از نامزدهای 
استان، مطرح کردند.   انتخاباتی و دالالن در صنعت چاپ 

با  اینکه بهترین دستگاه های چاپی  با وجود  آنها  به گفته 
کیفیت و مشاورین برتر در استان وجود دارد اما نامزدهای 
انتخاباتی کارها و پروژه های تبلیغاتی خود را با هزینه های 
گزاف به استان های دیگر سفارش می دهند و از شغلی که در 

استان به وجود آمده است، حمایت نمی کنند.

گاليه مندی مديران كانون های تبليغاتی و چاپخانه دارن از دستگاه های نظارتی و نامزدهای انتخاباتی استان:
نامزدهای انتخاباتی با وجود صنعت چاپ در استان، پروژه های تبليغاتی خود را به استان های ديگر سفارش می دهند 

اگر  گفت:  جنوبی  خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
مجلسی  مانند مجلس ششم بخواهد رقم بخورد هر روز 
باید منتظر حادثه باشیم. به گزارش نهبندان خبر، سردار 
سید هاشم غیاثی در جمع مردم نهبندان اظهار کرد: همه 
انقالب های دنیا با حمایت ابرقدرت ها شکل گرفت اما 
انقالب اسالمی ایران بدون حمایت هیچ ابرقدرتی شکل 

گرفت که این موضوع در دنیا بی نظیر است. 

سپاه و بسیج مولود انقالب و امام راحل است

غیاثی افزود: سپاه و بسیج مولود انقالب و امام راحل است 
چرا که امام )ره( فرمودند من الگوی تشکیل بسیج را از 
صدر اسالم گرفته ام. وی تأکید کرد: صحیفه امام منشور 
کامل برای مردم و مسئوالن است و همگان به ویژه نسل 
جوان باید از آن بهره مند شوند. وی در بخش دیگری از 
اگر  ما  گفت:  انتخابات  موضوع  به  اشاره  با  خود  سخنان 
که  کنیم  نگاه  باید  تنها  برویم  درست  را  مسیر  بخواهیم 
بیان  با  غیاثی  دارند.  فرمایشاتی  چه  رهبری  معظم  مقام 
ما  نظام  برای  فرصتی  تواند  می  مجلس  انتخابات  اینکه 

اگر  داد:  ادامه  باشد،  تهدید  یک  تواند  می  هم  و  باشد 
وابستگان  از  بعضی  که  ششم  مجلس  گونه  به  مجلسی 

بخواهد  است  مرزها  طرف  آن  آنها  آبشخور  که  داخلی 
رقم بخورد هر روز باید منتظر  حادثه باشیم، هر روز باید 

کف خیابان باشیم چرا که کانون تفکر آنها سالم نیست و 
همواره دنبال ایجاد مشکل و توطئه هستند و مردم هم 

هیچ ارزشی برای این عده ندارند. وی تصریح کرد: برخی 
جریانات دنبال این هستند که این موضوع را رقم بزنند 

حتی در شهرستان نهبندان؛  نماینده دولت در جلسه رسمی 
 اعالم می کند خبر خوش بدهم که مجدداً آقای .... تالش 
هستی  کاره  چه  تو  بشود؛  احراز صالحیت  که  شود  می 
که اظهار نظر می کنی. غیاثی تصریح کرد: به مسئوالن 
تذکر می دهم چرا در جلساتی می نشینند که فردی بیاید 
و منویات شخصی خود را بیان کند. وی یادآور شد: اداره 
اینگونه نیست ما دوره دوم خرداد را هم  یک شهرستان 
درك کرده ایم مسئولینی که آنجا بودند حداقل به تناسب 
امروز  که  افرادی  برخی  متأسفانه  اما  داشتند  کارآمدی 
 مسئولیت دارند یک روز کار اجرایی و مدیریتی نکرده اند.

هرکس در هر جایگاهی از مقام والیت
 زاویه بگیرد در مقابل سپاه است

انقالب  داد: سپاه حافظ دستاوردهای  ادامه  سردار غیاثی 
است و هیچ فرقی نمی کند هرکس در هر جایگاهی از 

مقام والیت زاویه بگیرد در مقابل سپاه است. 
وی تصریح کرد: آن کسی که امروز بحث شورای رهبری 

را مطرح می کند از مصادیق فتنه و نفوذ است.   

واكنش فرمانده سپاه به اظهارات نماينده دولت در نهبندان

اگر مجلسی به مانند مجلس ششم شكل گیرد هر روز باید منتظر حادثه باشیم

ا... یوم  مراسم  در  جنوبي  خراسان   استاندار 
22 بهمن  در جمع پرشور مردم قاین گفت: همه 
اقشار جامعه در پیروزي انقالب نقش آفریني کردند 
و امروز حضور آگاهانه و متعهدانه مردم در عرصه 
ایران در  افزایش عزت ملت  هاي مختلف موجب 

دنیا شده است. 
مردمي  را  قاین  شهرستان  مردم  خدمتگزار، 
این  کرد:  تصریح  و  دانست  انقالبي  و  والیتمدار 
شهدایي  خاستگاه  و  ها  رشادت  مهد  شهرستان 

در  مهمي  نقش  که  است  کاوه  شهید  همچون 
دوران 8 سال دفاع مقدس بر عهده داشته است.

تمامي  در  موفقیت  رمز  را  همدلي  و  وحدت  وي 
عرصه ها از جمله پیروزي انقالب اسالمي دانست 
روحیه  همان  با  باید  نیز  امروز  کرد:  تصریح  و 
آباداني  و  عمران  اعتال،  راه  در  انقالب  روزهاي 
تالش  کلمه  واقعي  معني  به  عزیزمان  سرزمین 
ضربه  براي  دشمنان  هاي  نقشه  به  وي  کنیم. 
افزود:  و  اشاره کرد  اسالمي  نظام مقدس  به  زدن 

به  داشتند  سعي  دشمنان  انقالب،  پیروزي  از  بعد 
خلل  انقالب  پیشرفت  روند  در  مختلف   طرق 
 وارد کنند اما به برکت هوشیاري ملت غیور و نیز 
معظم  مقام  و  راحل  امام  پیامبرگونه  رهبري هاي 
از  بعد  عزیز،  مردم  مقاومت  ایستادگي  و  رهبري 
انقالب  شکوهمند  پیروزي  از  سال   37 گذشت 
 اسالمي، مردم پرشورتر از گذشته در راهپیمایي ها
را  دشمنان  هاي  نقشه  و  کرده  پیدا   حضور 

نقش بر آب مي کنند.

استاندار: مردم بايد اجراي دقيق قوانين را با تمام وجود احساس كنند

 فروش مغازه در حال ساخت 30 متر دهنه، حافظ ، 120 ميليون  نقد و اقساط 
 آپارتمان 190 متر طبقه 3، شيک ، 5 واحدی  310 ميليون

  آپارتمان 100 متر در حال ساخت، سپيده كاشانی، 30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام 
بانک، اسکلت تمام شده است - فروش واحد 140 متر، 3 خواب، كال 3 واحد ، ظفر 16، 190 ميليون

 آپارتمان 75 متری سجاد شهر، فلکه دوم 75 ميليون ، 40 ميليون نقد، 30 ميليون وام  ، 10 ميليون رهن

امالک آسمان       خرید و فروش - مشارکت ، پیمانكاری و نظارت
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خدمات بیل مكانیكی زنجیـری و پیكـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غيره    09151613389 - بنی اسدی

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 
سرويس حمل می كنيم.   0۹155618308 - جالل نیا  

كاغذ ديواری- پاركت- كفپوش- فرش 
نبش مدرس 35           معماری - طراحی - اجرا

شعبه VIP دكوراسيون شابلون
 افتتاح شد

اتو سرویس مرتضوی 
تعویض روغن ، پنچرگیری ، باالنس انواع ماشین های ایرانی و خارجی 

با نازل ترین قیمت / با محل مناسب برای پارک ماشین

انتهای غفاری - خیابان بزرگمهر  09194252692- 32447825

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

داربست مهـدی
 نصب ، رولپالک ، سايبان ،  خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازی     
 09151642377-32319263

 وسيله كار

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

صنایع مبل تهران مد
تولید، تعمیر، طراحی    جمهوری 

8، داخل کوچه، روبروی 
آرایشگاه حمید   32233142   

09151602018 خسروی

نمایندگی ایزوگام دوست علی
انواع ایزوگام دلیجان شرق و تهران  

قیرگونی   نبش بهشتی 14
09156636045 -09156666675  گچ كاری و گچ بری پذيرفته می شود 

به قيمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(
09159658659

نصب کاشی و سرامیک ، روی 
موزائیک، سیمان، گچ و... با ضمانت 

09155629470 - نوازی

  تعمیرات و تیز کردن تخصصی ماشین        
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بیرجند ، مطهری ۹  
  بهرامی کیا   32231060
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بازار داغ شایعات 
انتخاباتی در استان

مجیدی همچنان در صحنه است 

محمد رضا مجيدى نيز هفته پر شايعه اى را در جمع 
هوادارانش گذراند . در ابتداى هفته هواداران رقباى 
وى شايعه اى مبنی بر تكذيب ارتباط اين كانديدا با 
اين شايعه  . در  مجموعه بيت رهبرى منتشر كردند 
مسوليت اين كانديدا در دبيرخانه شوراى نمايندگان 
اهل  مدارس  دبيرخانه  و  قومی  مناطق  در  رهبرى 
سنت توسط برخی فعاالن سياسی تكذيب شده بود 
اين  پيگيرى خبرنگار ما مشخص شد وى در  با  كه 
طی  نيز  گذشته  هفته  دو  و  بوده  منصوب  مسوليت 
بيت  مجموعه  نهادهاى  از  يكی  سوى  از  ماموريتی 
جوانان  براى  له  معظم  نامه  تشريح  براى  رهبرى 
رد  شايعه   . است  داشته  نيز  اروپا  به  سفرى  غربی 
در  شايعات  ترين  داغ  جزء  نيز  مجيدى  صالحيت 
تائيد صالحيت  به عدم  آن  در  بود كه  هفته گذشته 
كه  بود  شده  اشاره  استعفا  در  تاخير  دليل  به  وى 
مجيدى با رد اين موضوع و توضيحی كه در كانال 
نيز مختومه  و  را  اين بحث  بود  داده  تلگرامی خود 
حضورش را در انتخابات اسفند را قطعی اعالم كرد .

تقی زاده انصراف نداده است 

ابراهيم تقی زاده نامزد ديگر حوزه انتخابيه بيرجند ، 
درميان و خوسف نيز از تركش شايعات انتخاباتی دور 
نيز  انصراف وى  خبر  . طی هفته گذشته  بود  نمانده 
به نفع كانديداى جريان اصولگرايی منتشر شد كه با 
پيگيرى هاى انجام شده مشخص شد اين موضوع نيز 
صحت نداشته و نامبرده قصد حضور در صحنه را دارد.

آیتی از بیرجند به تهران نمی رود 

 حميد آيتی نيز از شايعات انتخاباتی بی نصيب نماند .
بيرجند  از  حوزه  تغيير  قصد  شايعه  گذشته  هفته  در   
محافل  نقل  نيز  كانديدا  اين  خصوص  در  تهران  به 
شده بود كه وى طی متنی كه در كانال تلگرامی خود 
منتشر نموده اين موضوع را قويا تكذيب نموده است  . 

توکلی  صحنه را ترک نمی کند

انتخابات  كانديداى  ديگر  نيز  توكلی  غالمحسين 
عوارض  از  نيز  او  گذشته  هفته  كه  است  اسفند   7
پيرامون  كه  اى  شايعه   . نماند  نصيب  بی  شايعات 
نفع  به  گيرى  كناره  بود  منتشر شده  نيز  فعاليت وى 
ائتالف اصولگرايان بود كه شواهد نشان می دهد وى 

همچنان در صحنه حضور دارد .  
بررسی تمام موارد فوق نشان می دهد متاسفانه فضاى 
 تبليغات انتخاباتی استان در روزهاى آتی دچار آسيب هايی

 نظير آنچه در شايعات فوق منتشر شده ، خواهد بود و 
اين حاشيه ها تصميم گيرى براى انتخاب اصلح را در 

فضاى غبار آلود شايعات سخت می كند .

هاشمی : برخی از رضایت مردم نسبت
  به دولت روحانی می ترسند 

از  بعضی ها  سياه نمايی هاى   ، رفسنجانی  هاشمی 
عملكرد دولت را نشانه ترس آنها از افزايش رضايت 
سياست  بعد  در  خصوص  به  دولت  عملكرد  از  مردم 
كه  شد  مسّجل  وقتی  گفت:  و  دانست  خارجی 
در  بعضی ها  می شود،  برداشته  ظالمانه  تحريم هاى 

كشور می گفتند ما قدر نعمت تحريم ها را ندانستيم!!

 الریجانی رقیب جدی برای ریاست ندارد
بيان  با  مجلس  اصولگراى  نماينده   ، نادران  الياس 
را  اكثريت قاطع  آينده  اينكه اصولگرايان در مجلس 
به دست خواهند آورد گفت كه احتماال علی الريجانی 
رئيس فعلی مجلس در دوره بعدى مجلس نيز رقيب 

جدى براى رياست مجلس نخواهد داشت. 

 لغزش افراد نباید باعث حذف سریع شود
امير دريابان علی شمخانی ، دبير شوراى عالی امنيت 
ملی گفت: هيچ يک از ما از خطا و لغزش مصون نيست 
بنابراين اگر كسی از ما دچار لغزش سياسی، مالی يا 

اخالقی شد نبايد به سرعت او را حذف كنيم.

 هشدار روسیه درباره جنگ جهانی سوم
نخست وزير روسيه درباره وقوع جنگ جهانی سوم 
در سايه بحران سوريه هشدار داد. وى به ائتالف ضد 
عمليات  درباره  سوريه  در  آمريكا  رهبرى  به  داعش 
مذاكرات  و گفت:  داد  زمينی عربی هشدار  نيروهاى 

بهتر از ايجاد يک جنگ جهانی جديد است.

 آمادگی عربستان برای تصمیم خطرناک
عربستان  رهبرى  به  عربی«  »ائتالف  سخنگوى 
مدعی شد كه موضوع اعالم آمادگی كشورش براى 
است.»احمد  نهايی  سوريه  به  زمينی  نيروى  اعزام 
عسيرى« اعالم كرد كه كشورش از تصميمش براى 

اعزام نيروى زمينی به سوريه بازنمی گردد.

 اثر مرگ بر آمریکا گفتن  تان را ببینید
 رئيس كميته روابط خارجی كنگره آمريكا  گفت حتی 
كند،  برآورده  را  اوباما  دولت  انتظارات  ايران همه  اگر 
برجام آن را به كشورى برتر در خاورميانه تبديل خواهد 
كرد . وى افزود: اين درحالی است كه ايرانی ها در روز 
جمعه همچنان شعار »مرگ بر آمريكا« سر می دهند و 

اين آزار دهنده ترين بخش براى من است.

رئيس جمهور گفت: ما نياز به اجماع داخلی 
داريم؛ نياز به برجام ۲ داريم و براى ساختن 
داريم.  ملی  مشترک  اقدام  به  نياز  ايران 
دكتر روحانی رئيس جمهور پس از حضور 
در راهپيمايی ۲۲ بهمن، به ايراد سخنرانی 
پرداخت.  روحانی گفت : همه ما می دانيم 
انقالب  يک  تنها  اسالمی  انقالب  كه 
سياسی نيست. مسئله مهم اخالق است و 
همواره اخالق بر سياست مقدم بوده است. 
و  اخالقی  انقالب  ما  انقالب   : افزود  وى 

بدون بد اخالقی و بدون خشونت است.
رئيس جمهور اظهار داشت : امروز شوراى 
حكام آژانس، سازمان ملل و افكار عمومی 
پذيرفته اند كه تبليغات آمريكا و صهيونيسم 
با كمک  ما  است.  بوده  دروغ  ايران  عليه 
مردم و رهنمودهاى رهبر فرهيخته انقالب 

مواجه  شكست  با  را  ايران هراسی  پروژه 
ما  هدف  امروز   : افزود  روحانی  كرديم. 

ساختن ايران آباد و پيشرفته است. امروز 
و  گذشته  تحريم  و  تهديد  دوران  ديگر 

دوران تعظيم به ملت ايران است.
انتخابات  يک  آستانه  در  ما   : افزود  وى 

دو  اسفند   7 در  هستيم.  سرنوشت ساز 
انقالب  داريم.  پيش  در  را  مهم  انتخابات 

ما انقالب ميدان دادن به زن و مرد و به 
ويژه جوانان است. اساس انقالب ما آزادى 
و آراى مردم است. وى با تاكيد بر اين نكته 
كه بايد زبان انقالب را روزآمد كنيم اظهار 
كرد : انقالبی يعنی اهل مدارا و مقاومت، 
انقالبی يعنی اهل اميد و نشاط و سازندگی. 

انقالبی امروز می خواهد ايران را بسازد.
صندوق  پاى  ما  انقالب   : افزود  روحانی 
با  نبايد  هيچ كس  می كند.  پيدا  تبلور  آرا 
بايد  مردم  همه  كند.  قهر  رأى  صندوق 
اين  بشتابند.  رأى  صندوق هاى  سوى  به 
صندوق رأى حق الناس است و رأى شما 
ملت حرف آخر را در ايران، منطقه و جهان 
خواهد زد. وى همچنين گفت : راى ما نه 
قانون  به  كه می خواهند  است  به كسانی 

پشت كنند.

راهپيمايی پر شور مردم خراسان جنوبی   - بيرجند    عكس: ايسناعکس روز  جشن گلريزان در بيرجند      عكس: ايرناعکس روز 

روحانی : برای ساختن ایران نیاز به اقدام مشترک ملی داریم 

وقتی برجام به نتیجه نرسیده »برجام 2« مفهومی ندارد 
 

فعال سياسی اصولگرا با بيان اينكه دولت اقتصاد كشور را معطل برجام 
از  نرسيده، سخن  نتيجه  به  برجام  هنوز  كه  زمانی  گفت:  است،  گذاشته 
»برجام ۲« مفهومی ندارد. فروزنده تصريح كرد: دولت به جاى عمل تنها 
وعده می دهد و به دنبال اين است كه تا با اين وعده و وعيدها كرسی 

مجلس را تصاحب كند و مجلسی با وكيل الدوله ها بسازد.

اعتدال و توسعه هم با الریجانی کار می کند و هم با عارف 
 

با الريجانی  اينكه حزب اعتدال و توسعه هم  با تاكيد بر  ارتباطات  وزير 
كار می كند و هم با عارف گفت: ما با هيچ يک از اين دو مشكلی نداريم.  
عضو شوراى مركزى اين حزب افزود : دولت يک دولت فراجناحی است و 
معتقديم كه اين كشور را يک جناح، حزب و يا گروه نمی تواند اداره كند. 

واعظی افزود : آنچه ما با آن مخالف هستيم، افراد تندرو است.

محصولی :  دولت برای حل مشکالت فرافکنی نکند
 

صادق محصولی ، عضو شوراى مركزى جبهه پايدارى با اشاره به مشكالت 
به جاى فرافكنی و  انتظار می رود كه  از دولت  اشاره كرد:  معيشتی مردم 
صرفا مطرح كردن اين مشكالت براى حل آن قدم بردارد و اينكه چرا اين 
مشكالت اقتصادى وجود دارد دولت بايد پاسخگوى آن باشد. وى گفت: 
نامزدهاى مجلس و دولتمردان بايد به معيشت مردم و اقتصاد اولويت بدهند.

رای ما نه به کسانی است که می خواهند به قانون پشت کنند 

قابل توجه ادارات و شرکت ها چاپ A4 سیاه و سفید 39 تومان 
فروش و طالکوب انواع سررسید       چاپ و صحافی مهر- معلم 25

09364115838

 قرعه کشی بزرگ سام تل 1394/12/25 با جوایزی ارزنده 
 به ازای خرید هر گوشی یا تبلت از 94/11/15  الی 

94/12/24 یک عدد کارت قرعه کشی از ما دریافت نمایید. 

آدرس: نبش حکیم نزاری 7
  09399776070 - 32232358

09155616322 - فتحی

   مـژده

 TIS شرکت مهندسین مشاور هوشمند سازی
نماینده  رسمی Smart home group در خراسان جنوبی از 

تعدادی بازاریاب حرفه ای دعوت به همکاری می نماید.
آدرس شرکت: بین معلم 48  و 50 ، ساختمان نوژان طبقه 2

32422832 -09157557133

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری دلسوز و پدری مهربان مرحوم مغفور

 شادروان سید محمد خورشیدی 
بازنشسته آموزش و پرورش )دبیر قرآن و پرورشی(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 94/11/24 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد 
آیت ا...آیتی »واقع در خیابان مطهری« برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

بیعت با امام خمینی)ره( و رهبر انقالب اسالمی، بیعت با پیامبراسالم)ص( است
همانگونه که رهبر فرزانه انقالب فرموده اند بخش قابل توجهی از کسانی که در 
سال های اخیر در راهپیمایی شرکت کرده اند به اقتضای سن خود روزهای انقالب 
و۲۲بهمن ۵۷ را ندیده اند و این سلسله تمام نشدنی نشان دهنده  قدرت بازآفرینی 
انقالب است. امسال نیز مراسم راهپیمایی سی و هشتمین طلوع فجر انقالب اسالمی 
با حضور گسترده مردم با بصیرت، متعهد و والیتمدار خراسان جنوبی دریایی خروشان 
را رقم زد که ضمن افزودن به استحکام، قدرت و توانایی بیش از پیش کشور، حمایت 
و دلگرمی برای ملت های تحت ستم و ظلم استکبار جهانی را آفرید. اینجانب الزم می 

دانم از این حضور باشکوه امت همیشه در صحنه استان تشکر و قدردانی نمایم و امیدوارم مسئوالن نظام جمهوری 
اسالمی  بتوانند آنگونه که شایسته بزرگواری شما ملت است در راه خدمتگزاری، تالش کنند. ۲۲  بهمن ماه 94

سید محمدباقر عبادی- نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس شورای اسالمی

فلج اطفال بیماری خطرانکی است هک کودکان را می کشد و یا مادام العمر فلج می نماید

ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 2016 میالدی )1394 شمسی( در دو نوبت

 24-27
بهمن ماه 1394

گروه سنی هدف:

 کلیه متولدین26 دی ماه 1389 لغایت 27 بهمن ماه 1394

   روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از:
* شهرستان های مرز شرقی استان خراسان جنوبی شامل )نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه(

* کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، 
قاین، خوسف و طبس

* کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند
* کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی

* کلیه کودکان زیر 5 سال که احتماال همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند

09197147874  / 056-32341226-7
بین غفاری 44 و 46 - خیابان یاس - پالک 48

شرکت انرژی صنعت ایرانیان

بزرگ  دام کیس  دوربین  2 عدد 
با   LEDs عدد   24 شب  در  دید 
کیفیت تصویر 600TVL + دستگاه 
ضبط  DVR   )4 کانال+تک صدا 
+کیفیت FULL HD  +منوی فارسی  
 ) VGA  + HDMI+ تاریخ شمسی+

یک سال گارانتی  شرکت فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
360000 تومان          244000تومان

محمد رضا مجیدی-  رئیس کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
مشاور بین الملل دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی و مدارس علمیه اهل سنت

حضور حماسی شما مردم سرافراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سی 
و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را ارج 
می نهیم به امید مشارکت حداکثری در انتخابات ۷ اسفندماه


