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کاندیدای اصلح چگونه تبلیغ می کند ؟
پشت پرده سناریوهای تبلیغاتی برخی نامزدها 

 فضای نا آرام و مسموم تبلیغات منافع چه کسانی را تامین می کند ؟ / هجمه بی سابقه برخی جریان های سیاسی به کاندیداهای مستقل در خراسان جنوبی 
 سناریوی تخریب کنندگان برای فرار از پاسخگویی و سرگرم کردن رقیب / مردم استان به تخریب کنندگان رای نمی دهند

رهبر انقالب اسالمی فرمودند: من الزم می دانم از اعماق دل از 
ملت ایران به خاطر حماسه  ۲۲ بهمن امسال تشکر کنم.

کردند:  تاکید  ایران  ملت  به  خطاب  خامنه ای  آیت ا...   حضرت 
بیان  با  ایشان  باد و مبارک شد.  بر شما مبارک  انقالب  جشن 
این که »من از گفتن حقیقت خسته نخواهم شد و آن چیزهایی 
گفت«  خواهم  بگذارم  میان  در  ملت  با  باید  کنم  احساس  که 
خاطرنشان کردند: دشمن درصدد است افکار عمومی را از اهداف 
انتخابات اعمال  پلید خود غافل نگه دارد. آن ها می خواهند در 
مقابل خواست دشمن  نقطه   در  و  باشند  آگاه  مردم  کنند.  نفوذ 
بیان  با  بیانات شان  از  بخشی  در  هم چنین  ایشان  کنند.  عمل 
این که »کسانی که در تخریب شورای نگهبان با دشمن هم زبانی 
می کنند ملتفت نیستند؛ من کسی را به خیانت متهم نمی کنم« 

تخریب  نیست،  نگهبان  شورای  تخریب  فقط  این  دادند:  ادامه 
انتخابات و مجلس و ۴ سال قانون گذاری است. این را من باید 
بگویم و افکار عمومی باید بدانند. رهبر انقالب اسالمی یادآور 
شدند: آمریکایی ها از اول انقالب با چند نقطه  اساسی از جمله 
»شورای نگهبان« مخالف بودند. نتوانستند بساط شورای نگهبان 
را جمع کنند، حاال می خواهند تصمیمات آن را زیر سؤال ببرند که 
معنای آن غیرقانونی بودن انتخابات و مجلس و قوانین مجلس 
است. می خواهند کشور را ۴ سال در خأل قانونی بگذارند. ایشان 
با بیان این که »مجلس ریل گذار حرکت دولت است« خاطرنشان 
کردند: اگر مجلس دنبال رفاه مردم، عدالت، گشایش اقتصادی، 
پیشرفت علم و فناوری و عزت و استقالل باشد، ریل گذاری به 

سمت این اهداف خواهد بود ...  ) ادامه در صفحه 7(

رهبر معظم انقالب :

مردم در نقطه  مقابل خواست دشمن عمل کنند 
کسانی که در تخریب شورای نگهبان با دشمن هم زبانی می کنند ملتفت نیستند؛ من کسی را به خیانت متهم نمی کنم

آیت ا... خامنه ای : 
بیگانگان می خواهند در 

انتخابات اعمال نفوذ کنند 
طراحی آنها تخریب شورای 

نگهبان و تصمیم های آن است

صفحه3

بانک دی از فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران استان 

حمایت می کند
صفحه 4

 اسکناس شب عید تامین است
 ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه ریزی های 
صورت گرفته به گونه ای است که اسکناس شب عید 
قرار خواهد گرفت. سیف  به موقع در دسترس همه 
گفت:  نیز  غیرمجاز  مالی  موسسات  وضعیت  درباره 
بانک مرکزی مکلف است از فعالیت این موسسه ها 
قانونی  های  زمینه حمایت  این  در  و  کند  جلوگیری 
خوبی هم داریم و در الیحه برنامه ششم توسعه هم 

این موضوع تقویت شده است.

میوه ها از نیاز شب عید بیشتر است
و  کمبود  هیچ  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
مشکلی در اقالم خوراکی وجود ندارد، گفت: میوه ها 
گزارش  به  است.  زیادتر  عید  شب  میوه های  نیاز  از 
نباید  میوه  که  کرده ایم  ابالغ  ما  افزود:  مهر، حجتی 
وارد شود. وی در مورد افزایش قیمت برخی از اقالم 
غذایی و خوراکی مانند گوشت، میوه و پیاز گفت: هیچ 

کمبودی نداریم.

نرخ سود وام هم کاهش یافت 
نرخ  کاهش  برای  بانک ها  تصمیم  از  پس  روز  یک 
سود سپرده ها، شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه ای 
گزارش  به  داد.  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  به  رای 
بولتن نیوز، براین اساس حداکثر نرخ سود تسهیالت 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  غیرمشارکتی  عقود 
معادل ۲0 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود 
مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات 

اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. 

برنامه  سخنرانی 
دکتر محمد رضا مجیدی 

پنجشنبه  29 / 11 / 94 
1 - بعد از نماز مغرب و عشاء : مسجد امام صادق )ع( -اول سجادشهر 

2 - ساعت 30 : 19 شهرک چهکند - مسجد الزهرا )س(

جمعه  30 / 11 / 94 
1 - بعد از نماز مغرب و عشاء : مسجد امام هادی )ع( - بلوار شعبانیه
2 - ساعت 15: 19 شهرک حاجی آباد  - مسجد علی ابن ابیطالب )ع( 

حاصل تدابير ارزشمند ، تالش و مديريت جهادي جناب عالي  در آن اداره كل مي باشد. اين موفقيت ارزشمند را  خدمت شما وخانواده بزرگ تعاونگران كارگران 
كارآفرينان وكارفرمايان استان تبريك و تهنيت عرض مي نماييم، دوام توفيق جناب عالي و همكاران آن مجموعه در خدمت به مردم شريف 

خراسان جنوبي را از خداوند متعال خواستاريم.

شرکت تعاونی  مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند - شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد 

سرور ارجمند  جناب آقاي مهندس سنجري
مدیرکل  محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

کسب مقام اول در ارزیابي عملکرد دستگاه هاي اجرایي استان در سال 93

 كه نشان از شايستگی، توانمندی و لياقت جناب عالی است تبريك عرض نموده، از خداوند منان توفيق، سالمتی 
و بهروزی در خدمت صادقانه به مردم استان را برای شما در اين مسئوليت خطير مسئلت می نماييم. 

انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد هادی آرین
انتصاب شايسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 تبريك می گوييم و از خداوند منان برايتان آرزوی سعادت و موفقيت روزافزون داريم. 

پدر و مادرتان

سرکار خانم فاطمه اصغر زاده 
موفقيت چشمگير و درخشان شما را در

 آزمـون دکتـری

نشان از درايت، مديريت و تالش شبانه روزی جناب عالی و همكاران تان می باشد. اين موفقيت را به شما و خانواده 
بزرگ تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تبريك عرض نموده، توفيق روز افزون تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

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

کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 93
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مهندس علی ناصری، فرماندار بیرجند اظهار کرد : با انصراف یک نفر، تعداد کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف به10 نفر رسید. رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیرجند خاطر نشان کرد : نامزدهاي 
انتخاباتي و طرفداران شان از تاریخ ۲۹ بهمن ماه لغایت ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ راي، به مدت ۷ روز فرصت تبلیغات دارند .

با انصراف یک نفر تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف به نفر 10 رسید

اطالع رسانی تبلیغی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آنهایی  بود  بیست  واقعا  اولت  خبر صفحه  جان  آوا 
که قصد دارند در بحث انتخابات خبرگان فضا را به 
استان  مردم  اند.  خوانده  کور  ببرند  دیگری  سمت 
همیشه ثابت کردند که در بحث والیت فقیه بازی 

سیاسی چپ و راست را بر نمی تابند. یاعلی 
915...456
هم  خودش  به  آدم  روزا  این  خدا  به  آوا  سالم 
اطمینان نمی کنه هفته پیش جایی بودم یه کاندیدا 
هم بود و ایشون از توانمندیهای خودش برای مردم 
رفت  مردم  بین  از  که  بالفاصله  کرد  می  صحبت 
سیاسی  گرایشات  گفت  و  آمد  ما  جمع  به  نفر  یک 
کاندیدایی  اینکه  است ضمن  بیشتر  آقا  فالن   ... و 
هم  و  شده  رد صالحیت  کرده  شما صحبت  با  که 
والیتی های ما هم این حرف را باور کردند تا اینکه 
نفر دوم دروغ می  از یک فرد مطلع پرسیدم دیدم 
گفته و اون آقا رد صالحیت نشده. یک سوال آخه 
آقایان  از  بعضی  که  هست  جایی  چه  مجلس  مگه 
برای  دهند  می  اجازه  به خودشان   ... اصطالح   به 
که  ما  کنند؟  اخالقی  بی  همه  این  آنجا  به  ورود 
افرادی  امیدوارم  بدهیم  رای  کی  به  باید  فهمیدیم 
که این کار را می کنند هم بفهمند چه گناه بزرگی 

را مرتکب می شوند
930...905
آوا جان، فکر کنم چند روز دیگر مردم گوشی های 
زمی  ور  »مخکم  ها  بیرجندی  ما  قول  به  را  خود 
و  دروغ  مجازی  فضای  این  در  که  بس  از  زنن«  
خدا  کنم  فکر  شود  می  بدل  و  رد  تهمت  و  شایعه 
مستقیم را  داشته  موبایل  کس  هر  قیامت   روز 

 به جهنم بفرستد. 
910...365
از شهرداری برای شروع به کار المان های نوروزی  
خیلی ممنونم بلکه در این وضعیت بی پولی حداقل 
دلمان از دیدن جلوه های بصری در شهر شاد بشود. 
936...717
لطفا به گوش دشمنان برسانید همانطور که در 22 
اسفند حماسه ساز  بار دیگر در 7  بهمن خروشیدیم 
هیچ  در  جنوبی  خراسان  غیور  مردم  شد.  خواهیم 

مرحله ای رهبری را تنها نخواهد گذاشت. 
915...183
سالم باند دوم جاده فردوس بجستان پیش کش. لطفا 
به تعریض همین جاده و قرار دادن شانه راه  نسبت 
اقدام کنید. گارد ریل جاده در بعضی نقاط طوری نصب 
روبرو  از  کامیون  که  زمانی  در شب  خودرو  که   شده 

می آید باید از فاصله بسیار نزدیک آن عبور کند.
915...827
دوربین  با  پلیس  شهر  داخل   های   بلوار  اکثر  در 
کنترل سرعت حضور دارد درحالی که بیشتر حوادث 
بر اثر عدم رعایت سرعت مجاز در جاده های بیرون 
شهر و جاده های بین شهری اتفاق می افتد. کاش این 
عزیزان زحمت کش بیشتر در جاده های بیرون شهر 
حضور داشته باشند تا حضورشان یک تاثیر مثبت که 

همان رعایت سرعت مجاز است، را داشته باشد.
915...693
انتهای  در  امیرآباد  روستای  خانوار   80 حدود  سالم. 
خیابان امام علی )ع( این روستا بدون آب، برق، گاز 

هستند. مسئوالن لطفا رسیدگی کنند.
915...663
با سالم محله جوادیه بیرجند نیاز شدید به درمانگاه 
شبانه روزی دارد با فعال نمودن مرکز بهداشت به داد 

محرومان شمال شهر برسند.
915...370 

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
ارگ  از  بازدید  درباره    94/11/28 مورخ  شما  پیام 
کاله فرنگی...« به استحضار می رساند: ارگ کاله 
فرنگی با عنایت استاندار محترم به اداره کل میراث 
فرهنگی واگذار شده و کار مرمت آن نیز آغاز شده 
است. این بنا از نوروز سال 1395 آماده برای بازدید 

گردشگران خواهد بود.

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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کاندیدای اصلح چگونه تبلیغ می کند ؟
مروری بر پشت پرده سناریوهای تبلیغاتی نامزدها

حسنی - امروز مهلت رسمی تبلیغات شروع شد. مهلتی که 
در قانون آغاز تبلیغات بصورت رسمی ولی در واقع هفته آخر 
تبلیغات در فضای های غیر رسمی محسوب می گردد. هر 
چند این دوره از انتخابات از حساسیت ویژه برخوردار است 
اما شواهد حاکی از آن است که انتخابات 7 اسفند از باب 
مشارکت مردمی برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم و 
نظام اسالمی خواهد بود. با این حال شیرینی این پیروزی 
بزرگ زمانی بیشتر احساس خواهد شد که نمایندگانی به 
مجالس شورای اسالمی و خبرگان راه پیدا کنند که اصلح 
باشند.  انقالب اسالمی  آرمان های  و  با رهبری  و همراه 
لذا توجه به مقوله انتخاب اصلح و فرآیند های رسیدن به 
این هدف بسیار مورد توجه است که یکی از این مقاطع و 
مراحل حساس تبلیغات انتخاباتی است. در ادامه مطلب به 

بررسی وضعیت تبلیغات در استان می پردازیم:

بی سلیقگی یک مسئول استانی 
در دفاع از یک نامزد انتخابات مجلس

را  جامعه  فکری  هدایت  در  مسئولین  نقش  شک   بدون 
نمی توان انکار کرد که این ظرفیت در هفته های اخیر صرف 
جلب مردم برای مشارکت حداکثری گردید اما در میان برخی 
از مسئولین نیز از این فرصت ها بی بهره نماندند و متاسفانه 
غیر مستقیم و در برخی موارد گاها مستقیم به تبلیغ پرداختند 
تا آنجا که شنیده شد در دو  شهرستان، بی سلیقگی در دفاع 
تمام قد از خدمات یک نفر توسط یک مسئول باعث رنجش 
مردم شده بود. اینها آسیب هایی بود که در فضای مجازی 
نیز به دفعات منتشر گردید اما نکته قابل توجه در این موضوع 
سکوت دستگاه های نظارتی و متولیان برگزاری انتخابات بود 
به طوری که علیرغم وجود نگرانی هایی در این خصوص 
هنوز هیچ مرجع رسمی در خصوص برخورد با این اتفاقات 
به  امور  این  تقبیح  و  با کلی گویی  و  نکرده  اعالم موضع 

صورت فرمایشی از آن گذر کرده اند.

 استفاده نا برابر از تریبون ها توسط نامزدها

چهارگانه  های  حوزه  کاندیداهای  مقابل  نقطه  در  اما 
را  خود  تالش  تمام  گذشته  روزهای  طی  نیز  استان 
انتخابیه  های  حوزه  مختلف  مناطق  آرای  جذب  برای 
مردم  از  ای  و عده  اند  داده  انجام  نامحسوس  به صورت 
نامزدها   برخی  داشتند  می  اذعان  نگرانی  اظهار  با  نیز 
از  نابرابر  استفاده  تاز  یکه  فعلیشان  جایگاه  واسطه   به 
از  استفاده  با  و  شدند  تبلیغات  عرصه  در  ها   موقعیت 
و  ها  دیدگاه  به طرح  رسمی  غیر  و  رسمی  های  تریبون 
تبیین عملکرد خود پرداختند. هر چند بسیاری از متدینین 
استفاده ابزاری از جایگاه قانونی را در هر برهه ای از زمان 
برای منافع شخصی مخالف اخالق اسالمی می دانند اما با 
توجه به عدم واکنش دستگاه های نظارتی به نظر می رسد 
اینکار فعال منع قانونی نداشته و فقط یک آسیب اجتماعی و 
عرفی به نظر می رسداما به هر روی عاملی است که تعادل 
تبلیغاتی را به هم می زند وجای ان دارد  برای حل این 

تعارض تمهید قانونی اندیشیده شود .

بد اخالقی ها رو به رشد است 

اما در این بین آنچه که موجب خرسندی است گرایش فضای 
انتخاباتی به سمت و سوی تصمیم گیری منطقی است . 
هر چند بد اخالقی های انتخاباتی در کنار تبلیغات سالم 
به صورت گسترده در فضای مجازی در حال رشد است 
اما قدرت تشخیص مردم نیز مولفه ای است که نباید از 
آن غافل شد و قریب به اتفاق کارشناسان مسائل سیاسی 
در بحث انتخابات معتقدند که آرای این دور از انتخابات با 
توجه به فضای منطقی پیش رو با آگاهی بیشتر به صندوق 
انداخته خواهد شد. هر چند با تمام این مالحظات انتظار می 
رود دستگاه های ناظر بر انتخابات نیز با واکنش به موقع به 

این اتفاقات از ادامه این روند جلوگیری نمایند.

مهندسی عملیات روانی در فضای استان

تشخیص  به  کمک  و  موضوع  بهتر  شدن  روشن  برای 
فضای  در  فعال  های  جریان  پرده  پشت  و  ها  واقعیت 
این  در  شده  استفاده  رویکردهای  بررسی  به  انتخاباتی 

عمده  که  رویکردهایی  پردازیم.  می  انتخابات  از  دوره 
روانی  عملیات  مهندسی  حاصل  نگارنده  اعتقاد  به  آن 

در فضای مجازی و گاها فضای بیرونی جامعه است.

کانال های تخریب ؛ توهین به شعور مردم 

اولین رویکرد که تقریبا این روزها برای قریب به اتفاق 
نامزدها و حامیانشان زجرآور شده است رویکرد تخریب 
محورانه است. در این فرآینده گردانندگان این عملیات 
روانی در جامعه هر روز در قالب کانال های معلوم الحالی 
 با اسامی غیر متعارفی نظیر »با تعارف« ، »محرمانه« ، 
» ویژه« ، »بصیرت« ، »بی اراده«  و ...  اقدام به پخش 
نمایند. هر  شایعاتی در خصوص کاندیداهای رقیب می 
اتصالشان  این طیف و  به سادگی رویکرد تخریبی  چند 
ولی  است  مشخص  خاص   های  جریان  یا  نامزدها  به 
فارغ از اینکه دستگاه های ناظر بخواهند به این موضوع 
کانال های  در شناخت  مردم  دقت  نیازمند  نمایند  ورود 

صادق یا مخرب می باشد.  

 تخریب گران به دنبال 
تشویش ذهن مردم استان

 فعاالن حوزه تخریب بر این باورند که وقتی پیامی را پخش 
کردند برای فرد یا افرادی که اتهامی را به آنها وارد نموده 
اند ثابت یا رد کردن آن کار دشوار و تقریبا غیر ممکن است 
و آنها بهره برداری که قصد داشتند را با تشویش اذهان 
عمومی نسبت به کاندیداهای متهم شده ، خواهند برد. در 
فضاسازی  قصد  مردم  شعور  به  توهین  با  افراد  این  واقع 
معاند  آنچه که در شبکه های  نظیر   های فکری مخرب 

ماهواره ای اجرا می شود را دارند.

سناریوی تخریب کنندگان برای 
فرار از پاسخگویی ؛ سرگرم کردن رقیب

در چرایی عملیات تخریب برخی نامزدها باید به این نکته 
اشاره داشت که سناریوی پیاده شده در این نوع رویکرد بر 

پایه فرار از پاسخگویی است و سعی بر آن می شود که با 
درگیر کردن اذهان نسبت به سایرین، از پاسخگویی به 
ضعف های عملکردی کاندیدای مد نظر، اطرافیان وی  
بروند.  به حاشیه  یا وابستگان جناحی و سیاسی شان  و 
این  در  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  کارشناس  یک 
انتخابات  افرادی در فضای  خصوص می گوید: معموال 
دست به تخریب می زنند که حرفی برای دفاع از خود 
در مسوولیت  نامطلوبشان  به سابقه  توجه  با  یا  و  ندارند 
های سیاسی و اجتماعی پیشین ،  امکان رای آوری خود 

را در خطر می بینند. 

پروژه خطرناک دو قطبی کردن استان

رویکرد بعدی که یک آسیب بزرگ به جامعه می زند سعی 
بر دو قطبی کردن فضای انتخاباتی است. برخی نامزد های 
شاخص جریان های سیاسی در استان اعم از اعتدالیون،  
اصولگرایان و اصالح طلبان با توجه به اینکه اگر فضا دو 
قطبی گردد دیگر نیازی به قانع کردن رای دهنده نیست 

قوی،  یا  ضعیف  نامزد  یک  باشد  که  شرایطی  هر  با  و 
توانمند یا ناکارمد، با برنامه یا بی برنامه و حتی شناخته 
شده یا ناشناخته می تواند به مجلس راه یابد به دنبال 

این فضا هستند.  

 مردم با تاکید بر توانمندی های کاندیداها 
به نامزدهای وابسته سیاسی اقبالی ندارند

تجربه نشان داده است که نگاه صرفا سیاسی به انتخاب 
نامزدها در بیشتر مواقع باعث آسیب های نظیر فعالیت 
نیازهای به  توجه  عدم  و  مجلس  در  سیاسی   صرف 

انتخابیه شده است. هر چند برداشت تحلیلگران   حوزه 
توجه  با  انتخابات  از  دور  این  در  که  است  این  سیاسی 
های  بازی  از  فارغ  که  توانمندی  نامزدهای  حضور  به 
سیاسی به میدان آمده اند آرای جناحی به شدت کاهش 
خواهد داشت و مردم با توجه به مولفه های خود کاندیدا 

و نه وابستگی سیاسی اش به او رای خواهند داد. 

هجمه بی سابقه برخی سیاسیون
 به کاندیداهای مستقل در شهرستان ها 

مردم  تشخیص  به  بین  این  در  تواند  می  که  آنچه  اما 
و  وابستگی  عدم  و  نماینده  یک  کارآمدی  خصوص  در 
وامداری سیاسی او به افرادی جز مردم می تواند کمک 
کاندیداهای  به  وابسته  واکنش های جریان های  نماید 
به  نسبت  تخریبی  موجهای  ایجاد  با  که  است  سیاسی 
اینگونه  حذف  بر  سعی  فراجناحی  و  مستقل  نامزدهای 
افراد برای ورود بی دردسر خود دارند. آنچه که در هفته 
مشاهده  استان  های  شهرستان  اغلب  در  اخیر  های 
را  خود  که  بود  کاندیداهایی  به  سابقه  بی  هجمه  شد 
از وابستگی به جریانات سیاسی مبرا دانسته و تنها خود 
را وامدار مردم می دانستند و این تا جایی پیش رفت که 
را  کاندیدا  یک  ای عکس  عده  آور  تعجب  اقداماتی  در 
با یک شخصیت اصالح طلب در گروه منتشر  ووی را 
انتشار عکسش در  با  دشمن اصولگرایان و عده ای نیز 
زمان تصدی مسئولیت در دولت های اصولگرا وی را در 

مقابل جریان اصالح طلب معرفی می کردند. 

شواهد نشان میدهد مردم خراسان جنوبی 
رای جناحی  نخواهند داد

سیاسی  جریانات  بدنه  از  رسیده  های  گزارش  چند  هر 
در  سیاسی  مطرح  طیف  دو  هر  در  که  است  آن  موید 
خصوص اجماع بر روی کاندیدا اختالف نظرهای شدید 
فکری  بلوغ  با  ها  جریان  این  بدنه  عمده  و  دارد  وجود 
اما  اند  گرفته  را  خود  تصمیمات  فراجناحی  صورت  به 
رسمی  های  اعالم  علیرغم  سیاسی  جریانات  در  اجماع 
اتفاق نیفتاده است که این خود نوید این موضوع  هنوز 
تیزبینانه مردم، نگاه صرفا سیاسی  نگاه  را می دهد که 
پذیرفته  انتخاباتی  ناهنجاری  یک  عنوان  به  را  نامزدها 
نیز  باعث شده که کاندیداها  اند و همین رویکرد مردم 
های  توانمندی  معرفی  به  سیاسی  ائتالفات  از  فارغ 

فردی خود بپردازند. 

کاندیداها از ایجاد فضای مسموم
توسط حامیانشان جلوگیری نمایند

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بنا به فرمایشات 
بزرگان و اخالق اسالمی ایجاب می کند کاندیداهای محترم 
برای تبلیغ خود به معرفی توانمندی های خود بپردازند و از 
ورود  و  هجمه به سایرین یا خدای نکرده تخریب دیگران 
برای اثبات خود امتناع نماید. بدون شک کاندیدای اصلح 
کاندیدایی خواهد بود که چه در زمان انتخابات و چه بعد 
از آن خود را مقید به رعایت اخالق بداند و با بی توجهی به 
رفتارهای حامیان موجب مسموم شدن فضای تبلیغات نگردد.

پیمانی برای تحریم تخریب کنندگان

پیمانی  شود  می  شنیده  جامعه  در  روزها  این  که  آنچه   
که  است  دهندگان  رای  اتفاق  به  قریب  بین  مشترک 
برای  که  هستند  کاندیداهایی  به  رای  تحریم  خواستار 
به  آورند. مردم  به تخریب دیگران روی می  اثبات خود 
عنوان بهترین قاضی و ناظر این انتخابات نیز در روز 7 
اسفند ثابت خواهند کرد که بازیچه عملیات روانی مخرب 
عده ای محدود نخواهند شد و با پیگیری رد پای تخریب 
و  را حمایت  نگاه  نوع  این  که  کاندیداهایی  به  کنندگان 
یا حداقل واکنش را نسبت به این حرکت های ناهنجار 

نشان نمی دهند اقبالی نخواهند داشت.

از آب گل آلود ماهی نگیرید 

بدون شک آنچه مشخص است فضای نا آرام و مسموم 
تبلیغات صرفا منافع کسانی را تامین می کند که یا حرفی 
آلود  گل  آب  از  خواهند  می  و  ندارند  خود  معرفی  برای 
و عملکرد مطلوبی  یا کسانی که سابقه  و  بگیرند  ماهی 
به  و  مردم  ذهنی  درگیری  باعث  کار  این  با  و  نداشته 
دنبال فرار از مقوله مهم پاسخگویی در خصوص ضعف 
و  نفوذ  مهم  مقوله  بین  این  در  باشند.  می  عملکردشان 
جریان سازی های دشمن برای دلسرد کردن مردم را نیز 

باید در ایجاد همچنین فضایی را هم جدی گرفت. 

مردم استان به تخریب کنندگان رای نمی دهند / فضای نا آرام و مسموم تبلیغات منافع چه کسانی را تامین می کند ؟

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به دو انتخابات مهم در هفتم اسفندماه، به جلسات و برنامه ریزی های انجام شده جهت تعیین تعداد و محل استقرار شعب 
اخذ رای در شهرستان بیرجند، اشاره کرد و گفت: در شهرستان بیرجند در مجموع 124 شعبه اخذ رأی پیش بینی شده، که از این تعداد 84 شعبه اخذ رأی 
در شهر بیرجند و40 شعبه در روستاهای بخش مرکزی خواهد بود؛که شعب ثابت اخذ رأی در مدارس،  اماکن دولتی، مساجد و حسینیه ها مستقر می شوند.

پیش بینی 124 شعبه اخذ رای در شهرستان بیرجند

لیست خودروهای مازاد بانک کشاورزی مزایده عمومی  ع/94/7
شماره شاسینوع کاربریتیپنوع سیستممدلپالک اتومبیلردیف

8020D01244وانت2000مزدا1380ایران12-628 الف 116

8120p00043وانت2000مزدا1381ایران12-451 الف223

مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان خراسان جنوبي  

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي 
در نظر دارد: تعداد دو دستگاه اتومبیل  را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل 
به فروش برساند. متقاضیان مي توانند از تاريخ اولین 
انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل 
از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 برای كسب اطالعات 
بیشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بیرجند ، 
بانك كشاورزي  ، ساختمان مديريت  میدان شهدا 
استان خراسان جنوبي طبقه سوم ، واحد حقوقی 
مراجعه نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 
روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت اداری 

1394/12/10 مي باشد. 
تلفن برای پاسخگويی:  32213000    -  

 32213312 داخلی 408    
توضیحات و شرایط : 

 1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود . 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 94/11/28 ) انتشار در روزنامه 
 هاي آوای خراسان جنوبي - امروز خراسان جنوبی(
 94/11/29 دوم:  نوبت  آگهي  انتشار  تاريخ 

خراسان  آوای  هاي  روزنامه  در  ) انتشار 
جنوبی(  خراسان  امروز   -  جنوبي 
2-متقاضیان می توانند جهت بازديد اتومبیل ها از 
روز شنبه مورخ 1394/12/1 لغايت 1394/12/06 
لغايت  صبح   7 ساعت  از   ( روز  شش  مدت   به 
30/ 14( به آدرس : : بیرجند ، میدان شهدا ، مديريت 
شعب بانك كشاورزی استان خراسان جنوبی مراجعه 
 نمايند. ) تلفن محل بازديد داخلی303- 32213000  (

4- كلیه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها 
و هزينه كارشناسی ، مالیات و شماره گذاری به عهده 
برنده مزايده می باشد. بانك از اين بابت هیچگونه 

هزينه ای را تقبل نخواهد كرد . 
5-  بانك در قبول يا رد يك يا تمامی پیشنهادات 
واصله و همچنین انصراف از مزايده يا انصراف از فروش 

مختار است.
الذكر  فوق  آدرس  به  مزايده   در  اوراق شركت   -6
موجود و پیشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از 
آن را دريافت و با قید قبولي امضا كرده و به پیشنهاد 
خود ضمیمه و نسبت به واريز فیش نقدی به مبلغ 

15/000/000ريال )پانزده میلیون(  
 به حساب دايره مالي مديريت استان 
)4962 ( كد  با  جنوبي   خراسان 
به عنوان سپرده شركت در مزايده 

قابل واريز از طريق كلیه شعب سراسر كشور اقدام و در 
 پاكت الك و مهر شده ) با قید مربوط به اتومبیل رديف 
))       ((  آگهي شماره ع/7/ 94 و نوشتن شماره 
اتومبیل و نام متقاضی در روی پاكت( به مسئولین 

مزايده تسلیم و رسید دريافت نمايند . 
7- به پیشنهادات مبهم ، فاقد سپرده  ، شرطی و 
پیشنهادهايی كه بعد از تاريخ تعیین شده ارسال شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- هزينه های عوارض شهرداری و جرائم احتمالی تا 

تاريخ تحويل اتومبیل به عهده بانك می باشد. 
9- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد  قرارداد امتناع 
 نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد . 
در  كنندگان  شركت  از  دريافتي  هاي  پاكت   -10
مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/12/11 در 
محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي 
بانك  مديريت  ساختمان  شهدا،  میدان  نشاني  به 
كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن 

ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 
11- شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد 
ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسید 

تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند . 
تبصره : بديهي است عدم حضور شركت كنندگان 
در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دلیل اعم 
از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزايده و 

بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

آگهي مزایده عمومي بانک کشاورزی شماره  ع/94/7   )نوبت دوم(

مدیریت استان
 خراسان جنوبی

 خدمات بیل مکانیکی
زنجیـری و پیکـور
 معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و

غیره    09151613389 - بنی اسدی

اعالمیه بستانکاران )نوبت اول(
دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 2968

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20631 مورخ 94/10/13 در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت، بدينوسیله از كلیه بستانکاران شركت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 
2968 دعوت می شود كه هرگونه طلب و ادعايی از شركت دارند با در دست داشتن مدارك مستند و 
مستدل خود حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولین آگهی به نشانی: ابوذر، خیابان شیرين، پالك 

9 مراجعه نمايند. بديهی است پس از انقضای مدت مذكور هیچگونه ادعايی مسموع نخواهد بود. 
مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن معصومه بهلگردی )در حال تصفیه(

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شرق سویل »سهامی خاص« به شماره ثبت 1334 و شناسه ملی 10980140215 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیئت مديره از پنج نفر به سه نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 2- محل شركت از آدرس بیرجند، خیابان توحید، حدفاصل توحید 18 و 20، پالك 22 به آدرس 
بیرجند، خیابان توحید، نبش توحید 20، پالك 17، طبقه اول و كدپستی 9718763768 تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 3- موارد ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد: پیمانکاری و مشاركت در احداث شهرك های مسکونی و اجرای عملیات ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی - پیمانکاری و مشاركت در اجرای عملیات سیويل و سازه پروژه های صنعتی مشتمل بر 
سازه های سنگین بتنی، فوالدی، سالن های صنعتی، ترمیم سازه های بتنی خاص، نوسازی و تعمیر و نگهداری سازه های صنعتی، اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان ها- پیمانکاری و مشاركت در پروژه های عمرانی، 
غیر عمرانی، صنعتی، داخلی و بین المللی به روشهای پیمانکاری، مديريت طرح )عامل چهارم(، پیمانکاری مديريت، مهندسی، تداركات، تجهیزات، اجرای نصب بر صنايع مختلف، پیمانکاری و مشاركت در اجرای هرگونه 
عملیات راهسازی، پل سازی، تونل سازی، سیلوسازی، راه آهن، مترو، فرودگاه، عملیات آسفالتی، بندرسازی، بیمارستان، درمانگاه، خانه های بهداشت روستايی، مدرسه، محوطه سازی  و سوله سازی، شبکه های آبیاری و 
زهکشی، تلمبه خانه ، شبکه آب و فاضالب، انتقال زباله، تصفیه خانه آب و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، تاسیسات شهری، مخازن آب، شبکه های برق رسانی و انتقال نیرو، خطوط انتقال انرژی )آب و نفت و 
گاز( شبکه گاز رسانی، ابنیه و ارتباطات زيرساخت مخابرات - پیمانکاری و مشاركت در احداث كارخانجات مربوط به مصالح ساختمانی، قطعات، كامپوزيت ها، خانه های پیش ساخته و تولید سازه و سرپناه موقت- مديريت، 
نوسازی، بازسازی، توسعه، تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی و مشاركت در احداث آنها - پیمانکاری و مشاركت در امالك اعم از عرصه و اعیانی به روش های مختلف معمول با افراد حقیقی و حقوقی و 
غیره - مشاركت و طراحی و اجرا و يا پیمانکاری پروژه های مختلف ساختمانی اعم از آماده سازی، احداث بناهای مسکونی ، اداری، تجاری، صنعتی، تاسیساتی ، ورزشی، آموزشی ، خدماتی و هرگونه پروژه ساختمانی ديگر 
با بهره گیری از مشاوران حقیقی و حقوقی و يا پرسنل سازمانی شركت- خريد و فروش كلیه مصالح، امکانات، ماشین آالت، تجهیزات و دارايی های مورد استفاده در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری از داخل  و 
خارج كشور - طراحی، مشاوره و نظارت، اجرا، متره برآورد، معماری سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتريکی، مرمت كلیه عملیات ساختمانی، تعمیر و ساخت و پیمانکاری، تزئینات ساختمانی ، انجام كلیه فعالیت های امور 
دفتر فنی، ارائه خدمات تحلیل ، طراحی و محاسبات، نقشه كشی، مشاوره و كنترل پروژه و اجرا - خاكبرداری ، خاكريزی، سفت كاری، نازك كاری، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها، اعم از آجری، سنگی، 
بتنی، چوبی، فلزی و نظاير آن- خدمات مهندسی ساختمان، واردات و صادرات در رابطه با موضوع شركت، شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و غیر دولتی، اخذ تسهیالت ريالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری 
برای تحقق شركت و كلیه اموری كه به نحوی با موضوع شركت در ارتباط باشد. )ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(  با ثبت اين مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی 
در يك واحد ثبتی( ، اصالح ماده اساسنامه )كاهش/ افزايش تعداد اعضای هیئت مديره( ، اصالح ماده اساسنامه )الحاق موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجنددر پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار
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استان  دی  بانک  شعبه  جدید  ساختمان  فرد-  کاظمی 
حضور  با  بیرجند«  »شهرستان  در  جنوبی  خراسان 
شهید  بنیاد  مدیرکل  استانداری،  اقتصادی  امور  مدیرکل 
ایثارگران استان، فرماندار بیرجند  و عضو هیئت  و امور 
مدیره و مسئوالن بانک دی، فعاالن اقتصادی و  جمعی 

از خانواده شهدا و ایثارگران گشایش یافت.
اشاره  با  استان  ایثارگران   امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
بیرجند  شعبه  دی  بانک  در  موجود  مناسب  وضعیت  به 
توسعه  گفت:  دارد  افتخارآفرینی  مسیر  در  حرکت 
دستاوردهای انقالب وظیفه همگانی است و همه باید تا 
جایی که توان دارند به کشور و این مردم و به خصوص 

خانواده شهدا و ایثارگران خدمت کنند.
حجت االسالم معصومی با بیان اینکه این فضای زیبا و 
فعالیت در آن را از برکت جانبازی جانبازان و جانفشانی 
شهدای عزیزی داریم که در راه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی همه چیز خود را فدا کردند، از مدیران بانک دی 
و شعبه بیرجند تقدیر کرد و خواهان افزایش شعب بانک 

دی در استان خراسان جنوبی شد.

همه مدیران آماده حمایت از اجرای 
پروژه های اقتصادی و اشتغالزا هستند

مقام  فرمایش  بر  تاکید  با  نیز  بیرجند  فرماندار  ناصری 
همه  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  در خصوص  رهبری  معظم 
پیگیر  داریم  قرار  که  جایگاهی  هر  در  و  االن  باید  ما 
سعی  و  تالش  با  و  باشیم  نیز  اقتصادی  موضوعات 
سمت به  دستمان  که  کنیم  کاری  امور  این  در   بیشتر 

 اجانب دراز نشود.
خواستار  دی  بانک  مدیران  با  همکاری  ضمن  وی 
با فعاالن  بانک ارزش آفرین  این  همکاری و هماهنگی 
اقتصادی و سرمایه گذاران در استان خراسان جنوبی شد.

پیشنهاد  دی،  بانک  مدیران  به  خطاب  بیرجند  فرماندار 
پروژه های بزرگ و  از  بانک در یکی  این  سرمایه گذاری 
خراسان  اینکه  بیان  با  و  کرد  مطرح  را  استان   تاثیرگذار 

گفت:  است،  سودآور  سرمایه گذاری های  مستعد  جنوبی 
بزرگ  پروژه های  اجرای  از  حمایت  آماده  مدیران  همه 
داریم که  تقاضا  بانک دی  از مدیریت  هستند. همچنین 
ما را در بازگردانی واحدهای تعطیل شده یا نیمه فعال به 

چرخه اقتصاد یاری کنند.

 بانک دی یک بنگاه اقتصادی
 چابک و منطقی است

در ادامه این مراسم دکتر محمدعلی مورج، عضو هیئت 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  دی  بانک  مدیره 
انقالب و دفاع مقدس با بیان اینکه این شهدا بودند که 
مقدس  نظام  تحقق  برای  را  ثباتی  با  و  مثبت  قدم های 
جمهوری اسالمی ایران و تثبیت آن برداشتند، گفت: ما 
در بانک دی هر روز افتخار می کنیم که در خدمت جامعه 

ایثارگری کشور هستیم.
وی با بیان اینکه در ایام سالگرد انقالب اسالمی  شعب 
افتتاح  مختلف  شهرهای  در  را  دی  بانک  از  مختلفی 
است،  شعب  این  از  یکی  نیز  بیرجند   شعبه  که  کردیم 
افزود: ما تالش کرده ایم تا یک بنگاه اقتصادی چابک و 
اداره کنیم. ایجاد و  منطقی و مشتری مدار را در کشور 

در  گذشته  سال  چند  طی  دی  بانک  مورج:  گفته  به 
رشدی  به  رو  روند  خود  بانکی  و  اقتصادی  فعالیت های 

را داشته است.
اقتصاد کشور  با وجود تحریم ها و سختی هایی که  حتی 
شرایط  توانستیم  خوشبختانه  اما  بود  روبه رو  آن  با 
مناسبی را از نظر سوددهی به سهامداران داشته باشیم و 
تحلیل گران نیز بر این موضوع اذعان دارند که بانک دی 

از ثبات سهم برخوردار است.
عضو هیئت مدیره بانک دی با بیان اینکه بانک دی از 
معدود بانک هایی است که تمام فعالیت هایش از صفر تا 
نظر  از  کرد:  تاکید  می دهد،  انجام  بانک  خود  در  را  صد 
فرآیند رشد نیز بر اساس پیش بینی هایمان از یک شیب 

به سمت باال و رو به رشدی برخوردار هستیم.

 780 هزار نفر سهامدار بانک دی
 در کشور هستند

از  بخشی  در  دارد  سعی  دی  بانک  اینکه  بیان  با  وی 
بانکداری  شرایط  کرد:  اظهار  کند؛  خدمت رسانی  اقتصاد 
تغییر کرده و باید به سمت رضایت مندی مشتری با ارائه 
خدمات جدید، فناوری اطالعات و عملیاتی بانکی به روز 
و سهولت دسترسی راحت مشتری به بانک پیش برویم. 
دی  بانک  سهامدار  نفر  هزار   780 اینکه  بیان  با  مورج  
در کشور هستند گفت: 740 هزار نفر از این سهامداران 

خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند.
به گفته وی  میزان سرمایه اولیه بانک دی درسال 89 
در  که  بوده،  تومان  میلیارد  هزار   640 شده  تأسیس  که 
سال 89 به مبلغ 22 میلیارد تومان، درسال 90 به مبلغ 
80 میلیارد تومان، در سال 91، 123 میلیارد تومان، در 
به   93 در سال  و  تومان  میلیارد   160 مبلغ  به   92 سال 
بانک  این  سهامداران  به  سود  تومان  میلیارد   260 مبلغ 

پرداخت شده است. 
وی با اشاره به اینکه شرکت های مختلفی زیرمجموعه  
بانک  مدیریت  افزود:  دارند  فعالیت  دی  اقتصادی  گروه 
دی از ثبات خوبی برخوردار بوده و هم اکنون 900 نفر 

در شعب بانک دی مشغول فعالیت می باشند.

 بانک دی از فعاالن اقتصادی استان
 خراسان جنوبی حمایت می کند

اینکه  بیان  با  نیز  دی  بانک  شعب  امور  معاون  قاسمی 
خانواده  از  سهامدار  نفر  هزار   740 به  متعلق  دی  بانک 
کرد:  اظهار  است،  جانبازان   و  ایثارگران  شهدا،  های 
شعبه بیرجند یکی از 91 شعبه بانک دی در سطح کشور 
 می باشد که در خدمت افتصاد و مشتریان و همه مردم 
همکاری  آمادگی  دی  بانک  وی،  گفته  به  باشد.  می 
سرمایه  و  اقتصادی  فعاالن  با  اقتصادی  های  زمینه  در 
گذاران در استان خراسان جنوبی را دارد و هدفش توسعه 

کشور  تولید  و  اشتغال  به  کمک  و  پویا  و  سالم  اقتصاد 
اینکه  بیان  با  دی  بانک  مسئوالن  از  قاسمی  باشد.  می 
بانک دی 100 درصد بوده  در سال 94  رشد منابع در 
تولید  باشد  است گفت: هرچه نرخ سود تسهیالت کمتر 
از برنامه های   و اشتغال فعالتر خواهد بود که این یکی 

بانک دی می باشد. 
بانکداری  این که  بیان  با  دی  بانک  شعب  امور  معاون 
نیازی  انجام می شود و  اینترنت و موبایل  از طریق  خرد 
در  اکنون  کرد:  خاطرنشان  نیست،  حضوری  مراجعه  به 
شعبه،  با یک  باید  و  نیست  رایج  شعبه  تعدد  بحث  دنیا، 

خدمت رسانی کنیم و سیاست گذاری ما نیز چنین است.

 بانک دی استان واقع در نبش خیابان 
شهید مدرس یک در خدمت مشتریان است

جنوبی   خراسان  در  دی  بانک  شعبه  رئیس  محمدی 
پنج  حدود  که  است  جوانی  بانک  دی،  بانک  گفت:  هم 
سال از افتتاح آن می گذرد، این بانک تالش می کند که 
دولت  کالن  سیاست های  جهت  در  را  خود  برنامه های 

که از سوی  بانک مرکزی اعالم می شود، تنظیم کند.
وی افزود: بانکداری ما عمدتًا به سمت بانکداری شرکتی 
با  را  خودش  بانک  یعنی  می کند،  حرکت  اختصاصی  و 
مشتری  دارد مشکالت  و سعی  می داند  مشتری شریک 

را درک کرده و به دنبال حل آن باشد.
بیرجند،  شعبه  افتتاح  و  گشایش  مراسم  ابتدای  در 
از  جمعی  و  مدیره  هیئت  عضو  مورج  دکتر  حضور  با 
رئیس  معصومی  االسالم  حجت  دی،  بانک  مسئوالن 
از  جمعی  جنوبی،  خراسان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
و  جانبازان  از  جمعی  استان،  اقتصادی  و  دولتی  مدیران 
فعاالن  از  جمعی  همچنین  و  شهدا  معظم  خانواده های 
محل  در  مختلف  بانک های  شعب  مدیران  و  اقتصادی 
فارس   خلیج  ساختمان  یک،  مدرس  شهید  خیابان  نبش 
برگزار شد و در پایان از چند خانواده شاهد و ایثارگر از 

طرف بانک دی قدردانی و تجلیل شد.

بانک دی یک بنگاه اقتصادی چابک ، منطقی و مشتری مدار است
در مراسم گشایش ساختمان بانک دی در بیرجند عنوان شد:

بانک دی از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران  استان خراسان جنوبی حمایت می کند

دانشمندان از کشف گونه های جدیدی از گلها خبر دادند که به دلیل گیر افتادن در کهربا طی گذر میلیونها سال 
همچنان ساختار اولیه خود را حفظ کرده اند. درحالی که متوسط عمر گلها بین چند ساعت تا چند ماه است اما این 
گلها قدمتی درحدود 4۵ میلیون سال دارند. نکته جالب توجه تر این که این گلها تقریبا دست نخورده باقیمانده اند.

کشف گلهای ۴۵ میلیون ساله در دل یک معدن

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

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

بیم
ت و 

مان
ل ض

سا
 10

نی
گو

قیر

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

كیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 8-051-3369084٧

بیرجند: 09304008603

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

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

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

لوازم خانگی  نقد و اقساط
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
مرغ بریان شکم پر32238009 چلو كباب وزیری   چلو كباب كوبیده   

چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  
زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو كباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین كامل و ته چین زعفرانی

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزیع: 6:30 الی 10 صبح
ضمنا كلیه سفارشات شله برای مراسم زیارت عاشورای ادارات و همشهریان عزیز پذیرفته می شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانی

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

 بچگیتو 
فراموش

 نکن

 بچگیتو پی 22
فراموش

 نکن

پی 22

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئولیت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمایندگی نوکی

قــالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری
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کوهنورد و طناب ایمنی

باال  داشت قصد  ایمان  به خود  کوهنوردی که خیلی 
رفتن از کوهی را کرد. تقریباً نزدیک قله کوه بود که 
مه غلیظی سراسر کوه را گرفت. در این هنگام از روی 
سنگی لغزید و به پایین سقوط کرد. کوهنورد مرگ را 
جلوی چشمانش دید و در حال سقوط از صمیم قلب 
فریاد زد: »خدایا کجایی!« ناگهان طناب ایمنی که او را 
نگه می داشت دور کمرش پیچید و او را بین زمین و هوا 
معلق نگه داشت. مه غلیظ بود و او جایی را نمی دید و 
نمی توانست عکس العملی انجام دهد. پس دوباره فریاد 

زد: »خدایا نجاتم بده!«
صدایی از آسمان شنید که می گفت: »آیا تو ایمان داری 

که من می توانم نجاتت دهم؟«
کوهنورد گفت: »بله.« 

صدا گفت: »طناب را ببر!«
کوهنورد لحظه ای فکر کرد و سپس طناب را محکم دو 
دستی چسبید. صبح زمانی که گروه نجات برای کمک 
به کوهنورد آمدند چیز عجیبی دیدند؛ کوهنورد را دیدند 
که از سرمای هوا یخ زده بود و طنابی که به دور کمرش 
بسته شده است را دو دستی و محکم چسبیده است ولی 

او با زمین فقط یک متر فاصله داشت!

اگر ما به دنبال سعادت و خوشبختی
 هستیم باید  و محبت و خوبی 

را تنها برای شادی درون انجام دهیم

محبت تلخکامی ها را شیرین و یأس 
را به امید و غم را به شادی و بدبختی 

را به خوشبختی تبدیل می کند.

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است
یک منزل از آن بادیه ی عشق مجاز است 

در عشق اگر بادیه ای چند کنی طی
بینی که در این ره چه نشیب و چه فراز است

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرف 
نظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است. تا می 
توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.

اشخاص شریف و درد کشیده ای وجود دارند
 که با کمترین مهربانی قادرند رنج و درد خود

 را با شکیبایی تحمل کنند.

اگر کسی به شما بگوید درآمد فعلی شما دقیقاً به همان 
جایگاه  و  اید  کرده  انتخاب  خودتان  که  است   میزانی 
فعلی تان از لحاظ مالی نیز به انتخاب خودتان بوده است 
نظر شما چه خواهد بود؟ اغلب افراد مصرانه با این گفته 
مخالفت می کنند. اما حقیقت این است که شما تا امروز 
برای کسب این میزان درآمد، اقداماتی انجام داده اید. پس 
با این دید می توان گفت به عنوان نتیجه ی کارهایی 
انتخاب  اید، درآمدتان را خودتان  یا نداده  انجام داده   که 
کرده اید. میزان درآمد اشخاص هر چقدر هم که باشد، اگر 
از آنها بپرسید که آیا دوست دارند درآمد بیشتری داشته 

باشند یا نه، نه نفر از هر ده نفر پاسخ مثبت خواهند داد.
اینجاست که معنای »کارهایی که انجام نداده اید« خودش 
 را نشان می دهد. از آنجایی که اغلب افراد پاسخ مثبت 
عدم  که  باشد  داشته  وجود  اقداماتی  باید  دهند،  می 
انجامشان منجر به پایین تر بودن درآمد فعلی شان نسبت 
ترتیب  این  به  است.  واقعی شان شده  های  خواسته  به 
احتمااًل سؤالی که برای شما پیش می آید این است که 
»برای آنکه بتوانم درآمد بیشتری کسب کنم چه کار باید 
انجام دهم؟«. خوشبختانه همین امروز می توانید تصمیم 
به تغییر اوضاع بگیرید. سه قدم ساده ای که در ادامه می 

آیند به شما در این مسیر کمک خواهند کرد.

مراقب افکار خود باشید
»افکار خود را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند«. به طور 
خالصه، افکار ما انسان ها به احساس منجر می شوند. 
احساس به عمل، و عمل به نتیجه. هیچ فکری مجانی 
میهمان ذهن شما نیست. تک تک افکار شما را می توان 
یا دارایی محسوب کرد و یا بدهی. این افکار، هم می توانند 
شما را به سمت موفقیت سوق دهند و هم می توانند شما 
را از آن دور کنند. آنها هم می توانند به شما قدرت ببخشند 
و هم شما را تضعیف کنند. به همین دلیل است که انتخاب 
آگاهانه ی این افکار در زندگی شخصی و شغلی بسیار 
اهمیت دارد. رفتار و زندگی ما نشان می دهد انسان ها 
اندیشند.  می  آن  به  مواقع  بیشتر  که  شوند  می  همانی 
نقش  رفتارتان  و  بیان  ی  نحوه  سخنان،  در  شما   افکار 
تعیین کننده ای دارند. نتایجی که در زندگی و به ویژه در 
زندگی شغی خود به دست می آورید، محصول مستقیم 
توانید درآمد  افکار هستند.اگر فکر می کنید می  همین 
بیشتری داشته باشید، پس قطعاً می توانید و در نهایت 
خواهید توانست. اما اگر ذهنیت شما این باشد که هیچگاه 
موفق به کسب درآمد بیشتر نخواهید شد، واقعاً هم درآمد 
بیشتری کسب نخواهید کرد. پس در طول روز مراقب 
گفتگوی درونی خود باشید. آیا نحوه ی صحبت کردن 

شما با خودتان مالیم و محبت آمیز است یا هر بار که 
سرزنش می  را شدیداً  اشتباهی می شوید خود  مرتکب 
کنید؟اگر واقعاً می خواهید درآمدی که استحقاقش را دارید 
داشته باشید، به گونه ای با خودتان حرف بزنید که نشان 
دهد شما انسانی منحصر به فرد با استعداد ها و توانایی 
های خاص هستید. مجموع تحصیالت، تجربه، دانش، 
مشکالت، موفقیت ها و چالش هایی که دارید، از شما 
انسانی قابل توجه و استثنایی می سازد. باید به این باور 
برسید که هیچ کسی مثل شما نیست.چه باور محدود کننده 
ای در ذهن شما وجود دارد که همین امروز می توانید آن 

را کنار بگذارید؟
کمک کنید دیگران نیز به خواسته هایشان برسند

زیگ زیگالر، سخنران انگیزشی می گوید »تنها در صورتی 
می توانید به هرچه می خواهید برسید که به دیگران کمک 
کنید به خواسته هایشان برسند«. اغلب اوقات کسب یک 
موقعیت شغلی عالی و یا پیدا کردن یک معرف با نفوذ، به 
ایجاد روابطی نیاز دارد. این روابط در دنیای امروز حکم 
طال را دارند. اما باید در روابط خود صداقت داشته باشید. 
باید از ته دل قصد کنید به دیگران کمک کنید به خواسته 
هایشان برسند؛ به این ترتیب خودتان نیز موفق خواهید شد 

به خواسته هایتان برسید.

بنابراین همین امروز ببینید چه کاری برای دیگران می 
ببینید  تا  بپردازید  سازی  شبکه  به  دهید.  انجام  توانید 
مناسبی  شغلی  فرصت  شد  خواهید  موفق  سریع   چقدر 

برای خود دست و پا کنید. 
 از شر محدوده ی آسایش خود خالص شوید

رابرت الن می نویسد »تمام خواسته های شما خارج از 
محدوده ی آسایشتان هستند«. محدوده ی آسایش خود 
را یک زندان خودساخته در نظر بگیرید که خود را در آن 
محبوس کرده اید. این محدوده حاوی افکار و ایده های 
های  توانایی  و  شخصیت  ی  درباره  ای  کننده  محدود 
شماست که ممکن است در سنین پایین تر در ذهن شما 
شکل گرفته باشند و شما نیز به اشتباه هنوز به آنها اعتبار 
می بخشید. برای اینکه درآمدتان را خودتان انتخاب کنید، 
باید باور داشته باشید که حق شما بیشتر از آن چیزی است 
که در حال حاضر به دست می آورید. همه چیز با خالص 
شدن از شر محدوده ی آسایش و تمام باورهای محدود 
کننده اش شروع می شود؛ وقت آن فرا رسیده است که 
از این زندان رهایی پیدا کنید.شما می توانید با جایگزین 
کردن افکار درونی منفی با افکار مثبت و انجام کارهایی 
که هر روز شما را از محدوده ی آسایشتان خارج کنند، این 

دگرسویی را در خود به وجود بیاورید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

همواره آن ساختمانی که بنا کرده اند در دلهایشان مایه شک ]و نفاق[ است تا آنکه 
دلهایشان پاره پاره شود و خدا دانای سنجیده کار است. سوره التوبه، آیه 110

حدیث روز

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین 
مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

افکار خود را تغییر دهید، تا درآمد بیشتری داشته باشید

                        

567948132
938152746
421367598
245613879
179485623
386729415
613594287
752831964
894276351

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

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

سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 
سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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اینها را هیچوقت نباید از همسرتان بپرسید

بیشتر مقاالت درمورد حرف هایی که نباید به همسرتان 
بگویید به اجتناب از حرف زدن درمورد موضوعات تابو 
و خارج از محدوده اشاره می کند. بااینکه این موضوعات 

هم می تواند برایتان مفید باشد .
هیچوقت  همسرتان  درمورد  کردن  منفی  قضاوت 
کار درستی نیست. تنها تاثیری که دارد بیشتر کردن 
رفتارهای منفی  در اوست که سعی دارید تغییرشان دهید 

چون قضاوتتان او را از شما دورتر می کند.
به جای حمله کردن به او بخاطر کارهایی که دوست 
ندارید انجام دهد، درمورد چیزهایی که دوست دارید و 
حسی که وقتی انجامشان می دهد در شما ایجاد می شود 
با او حرف بزنید. متهم کردم جذاب نیست. فضایی از 
می کند.  ایجاد  جدایی  و  بی اعتمادی  خشم،  ناامیدی، 
اینکار نه تنها برای رابطه تان مخرب است بلکه کاماًل 
بی فایده است.تابحال کسانی را دیده اید که سبک زندگی 
و شخصیتشان را ناگهان عوض می کنند چون همیشه 
متهم می شده اند؟ آدمها گاهی اوقات به این دلیل تغییر 
می کنند که از بس متهمشان کردند احساس بدی پیدا 
به  را  او  فرد  درونی  قدرت  چنین شرایطی  در  کردند. 
سبک جدیدی از زندگی می کشاند. شما آن کاتالیزوری 
نباشید که طرفتان را تغییر دهید. راه های دیگری برای 
ایجاد همان تاثیر به روشی قابل اطمینان تر و سازنده تر 

هم وجود دارد.
مسئولیت  باید  اول  ناراحتید،  همسرتان  از  وقت  هر 
سهم  بپذیرید.  را  خودتان  اعمال  و  افکار  احساسات، 
خودتان را از این تساوی به گردن بگیرید. به جای فکر 
کردن به کارهای اشتباهی که همسرتان انجام می دهد، 
تمرکزتان را روی راه هایی که می تواند باعث تقویت 

رابطه تان شود بگذارید.

 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

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

تجربه کنید.    09158668002

خشکشویی صـدف
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

 09155632009
 32340188  - فدائی

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
خریدار وام بنیاد شهید و جانبازان 

عزیز به باالترین قیمت و ارائه هرگونه 
تضمین درخواستی، بیمه و ... 

09150918784

نقاشی ساختمان پالستیک ، روغنی 
اکرولیک  خیابان غفاری - نسرین 11 
قطعه دوم  09159617909 - تنگلی

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

 فروش نیسان کمپرسی مدل 71 
قیمت 7/500/000 تومان

09126957258

فروش فوری منزل مسکونی ویالیی در 
معصومیه باال 120 متر فی: زیر قیمت 
بازار 100 میلیون    09159633310

یک باب مغازه موبایل فروشی با لوازم 
 تعمیرات و جانبی به علت تغییر شغل 

به فروش می رسد.  09301153034

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

جویای کار با مدرک دیپلم، متاهل 
برای سرایداری - رانندگی 

09157411766

به دو نفر پیک موتوری برای همکاری 
نیازمندیم. 32447131

ساعت تماس: 13/30- 9/30

به یک نیروی ماهر خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.

32221525
09153635587

یک واحد تولیدی لبنی در بیرجند 
برای مدیر بازرگانی )فروش و خرید( 

خود از افرادی که حداقل 3 سال 
سابقه کار مفید دارند دعوت به 

همکاری می نماید.  09155623819

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

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

فست فود فعال با فروش 
باال و موقعیت عالی به فروش 
می رسد یا معاوضه با خودرو

09356214184

رستوران و غذای آماده 
حمید

 به فروش می رسد
به علت مشکالت مالی فی 
60 میلیون مقطوع مجهز به 
سالن پذیرایی و دکور سنتی
بلوار فایده - جنب پرده اطلس

09109313400

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

یک واحد آپارتمان در مشهد برای 
معاوضه با منزل ویالیی در بیرجند 
محدوده غفاری، معلم، پاسداران 

مدرس تا سقف 300 میلیون 
09151654316

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی
 واقع در بازار     09158600545

فرش های دست دوم شما را خریداریم.
09151633298

32313099

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050
فروش و پخش درب های داخلی ساختمان  

 HDF و CNC ، مالمینه ، MDF

ضد سرقت ، ترک ، چینی ، ایرانی
با قیمت عالی 

    09155610014 - محمدی 
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مهر: کولیت روده یا ورم روده بیماری ای مرتبط با میکروب روده است. محققان دریافته اند که سرکه موجب توقف عملکرد پروتئین های
 محرک التهاب شده و در نتیجه به بهبود ساختار باکتریایی روده کمک می کند. سرکه، پروتئین های التهابی را سرکوب می کند و 
در عین حال منجر به افزایش باکتری های مفید روده می شود و از این طریق در درمان کولیت موثر است.

بهبود ورم روده با مصرف سرکه اخبار ورزشی

تيم فجر، قهرمان مسابقات واليبال 
باشگاه فرهنگی، ورزشی صنعت کویر

ورزشی  فرهنگی،  باشگاه  والیبال  مسابقات  پور:  قلي 
با  تیم   4 شرکت  با  بیرجند  شهرداری  کویر  صنعت 
همکاری شهرداری بیرجند به مناسبت پیروزی انقالب 
بیرجند  شهرداری  بحران  مدیریت  سالن  در  اسالمی 
کویر  ورزشی  فرهنگی،  باشگاه  موسس  شد.  برگزار 
گفت: در این مسابقات 4 تیم حضور داشتند که از نیمه 
و  رفت  به صورت  تا سه شنبه شب گذشته  ماه  دی 
برگشت با هم به رقابت پرداختند. حمید جنگی افزود: 
پس از انجام 12 بازی تیم های فجر، ظفر و بهمن مقام 
های نخست را کسب نمودند. در مراسم اختتامیه این 
بازی ها مسئوالن ورزشی شهرستان بیرجند و هیئت 
والیبال استان و نیز مسئوالن شهرداری بیرجند حضور 

داشتند که هدایایی به تیم های برتر داده شد.

پایان مسابقات قهرمانی »جام فجر« 
پينگ پنگ دسته برتر استان

مسابقات دسته برتر استان خراسان جنوبی به مناسبت 
دهه فجر با حضور 10 بازیکن از شهرستان های بیرجند 
و فردوس ، به صورت دوره ای به مدت 2 شب در سالن 
شهید سرحدی بیرجند برگزار شد. امید عباسپور فرد از 
دانشگاه پیام نور مقام اول را به دست آورد، مصطفی 
ابراهیم آبادی مربی مدرسه تخصصی پینگ پنگ مقام 
دوم را کسب کرد، امیرحسین عباسپورفرد از دبیرستان 
های  شرکت  از  چمنی  حسین  و  ای  خامنه  ا...  آیت 

شهرک صنعتی مشترکاً سوم شدند.

»مکانی« به ليست پرسپوليس برگشت

در  ها  مدت  از  بعد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
فهرست 1۹ نفره این تیم برای بازی مقابل سایپا قرار 
گرفت. به گزارش مهر، برانکو ایوانکوویچ برای بازی 
پرسپولیس مقابل سایپا در چارچوب دیدارهای  امروز 
هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 
و  محروم  طارمی  مهدی  از  غیر  فارس(  خلیج  )جام 
رضا خالقی فر مصدوم، چهار بازیکن دیگر را هم کنار 

گذاشت که دو نفر آنها دروازه بان های تیم هستند.

موافقت ایران با پيشنهاد عربستان 
و امارات در جلسه »ای اف سی«  

برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اعضای  جلسه  مهر: 
بررسی پیشنهادات مختلف اعضا برگزار شد که طی 
این جلسه نمایندگان کشور عربستان و کشور امارات 
پیشنهادی را برای تغییر تقویم مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا از ماه سپتامبر تا ما ِمی ارائه کردند.نمایندگان دو 
به عالوه  قطر  و  ایران  یعنی  آسیا  دیگر غرب  کشور 
نماینده کشور استرالیا هم به این پیشنهاد رای مثبت 
در  جلسه  این  در  عربستان  و  ایران  نظری  دادند.هم 
حالی صورت گرفته که این دو کشور طی هفته های 
گذشته روی برگزاری مسابقات تیم های خود در لیگ 

قهرمانان آسیا اختالفات زیادی داشته اند. 

این 4 خوراکی شما را از دارو
 بی نیاز می کند

 
سالمت نیوز: »هل« دانه ای خوش بو و آنتی 
اکسیدانی قوی همراه با خاصیت ضد نفخ، ضد 

عفونی کننده و ضد اسپاسم است. عالوه بر این، 
هل منبعی سرشار از مواد معدنی از قبیل پتاسیم، 
کلسیم، مس، آهن و منیزیم است و می تواند با 
یکی از آزار دهنده ترین مشکالت یعنی بوی بد 
دهان یا تنفس مبارزه کند. اگر دچار سردردهای 

عذاب آور می شوید کافی است معجونی مرکب 
جوش  قاشق  یک  و  گرم  آب  ترش،  لیمو  از 
نتیجه معجزه آسای آن  شیرین درست کنید و 
این، جوش شیرین  بر  کنید. عالوه  را مشاهده 
هر چند وقت یک بار می تواند جایگزین خمیر 

فکر  آنچه  از  را  دندان های شما  و   دندان شود 
از قوی ترین ضد  می کنید سفیدتر کند. یکی 
است،  کوهی  پونه  طبیعی  های  کننده  عفونی 
با خواص ضد  گیاهی که 1۹ ترکیب شیمیایی 
باکتری و تسکین دهندگی را شامل می شود و 

عالوه بر این 4 ترکیب دارد که به تخفیف دردهای 
عملکرد  تقویت  کند.  می  بسیاری  کمک  معده 
دیگر  از  خون  فشار  کاهش  و  گوارش  دستگاه 
 خواص پونه کوهی است. یکی از قدیمی ترین 
ادویه هایی که در اغلب کشورهای دنیا استفاده 
تأثیر  تند  ادویه  این  است،  فلفل سیاه  می شود 
شگرفی بر بهبود اوضاع دستگاه گوارش، افزایش 
جریان بزاق و آنزیم های گوارشی دارد.عالوه بر 
این، فلفل سیاه و سفید در رفع سوء هاضمه و 

جذب بهتر غذا اثرگذار است.

با این روش از افتادگی پوست در اثر 
الغری جلوگیری کنید

مناسب،  غذایی  رژیم  از  استفاده  با  شهرخبر: 
از  می توان  کافی  آب  و  ویتامین ها  مصرف 
زیادی  حد  تا  پوست  شدن  شل  و  افتادگی 
غذایی  الگوی  از  شخصی  کرد.اگر  جلوگیری 
گروه های  همه   از  و  کند  پیروی  تغذیه  صحیح 
از  ناشی  عوارض  دچار  کند  مصرف  غذایی 
الغری نمی شود و یا اگر هم شود این عوارض 
خیلی کم و ناچیز است. رژیم های تک خوری یا 
پروتئینی نمونه ای از رژیم های ناصحیح هستند 
عالوه  به  می شوند.  پوست  شدن  شل  باعث  و 
وقتی فردی کاهش وزن زیادی دارد شل شدن 

پوست کامال طبیعی است. از مایعات زیاد استفاده 
کنید، مصرف سبزیجات را افزایش دهید چون 
را درون  فیبر می باشند و آب  سبزیجات حاوی 
خودشان نگه می دارند و در نتیجه به سالمتی و 

شادابی پوست کمک می کنند.

کاربردهای باورنکردنی » آلوئه ورا«
 

سالمت نیوز: عالوه بر خواص ضد التهابی آلوئه 
ورا که به درمان آکنه کمک می کند، این گیاه 
می تواند جای زخم و درمان را نیز بهبود دهد 

زیرا در ترمیم پوست مؤثر است. التکس آلوئه ورا 
برای پاکسازی روده ها و رفع یبوست توصیه می 
شود. با این حال، نباید در مصرف آن زیاده روی 
کرد .اگر از ناراحتی های کولون )روده بزرگ( و 
دردهای معده رنج می برید، هیچ درمانی بهتر از 

معجون عسل، آب پرتقال، یک قاشق آب آلوئه 
ورا و یک لیوان آب نیست. این معجون را صبح 
ناشتا بنوشید تا بهترین تاثیر را داشته باشد. آلوئه 
ورا خواص ضد التهابی دارد که باعث می شود 

راه حل عالی برای درمان آکنه باشد.

چهار راهکار برای کمک به 
مبتالیان به آلزایمر

 
علت  ترین  شایع  با  که  آلزایمر  نیوز:  سالمت 
دادن  دست  از  باعث  است،  مرتبط  عقل  زوال 
ایجاد مشکل در  حافظه، کاهش کارایی مغز و 
به صورت  زبانی  بروز مشکالت  و  مسائل  حل 
نوشتاری و گفتاری می شود.باغبانی و کار با گل 
و گیاه نه تنها موجب تقویت وضعیت فیزیکی 
تحریک  نیز  را  بلکه ذهن وی  بیمار می شود، 
می کند.بسته به شدت آلزایمر، بیماران مبتال به 
این بیماری می توانند گروه هایی از گل ها را 
شناسایی کرده و اسامی و چرخه دانه دار شدن 
آنها را به یاد آورند.محققان متوجه تحریک مثبت 
شناختی در آن دسته از بیماران شدند که اغلب 
پخت و پز می کنند.محققان دریافتند که حرکات 
شناختی در افرادی که پخت و پز و یا باغبانی 
می کردند احتماال فعال تر است.مطالعات نشان 
داده اند که شرکت در بازی های گروهی فواید 
مختلف  مراحل  در  سالمتی  برای  شماری  بی 
گسترش آلزایمر دارد و به طور معمول توانایی 
توجه و تمرکز بیماران مسن را بهبود می بخشد. 
بیماران مبتال به آلزایمر که ظاهری آراسته دارند، 
و  نفس  به  اعتماد  از  و  داشته  بهتری  احساس 

رضایتمندی بیشتری برخوردار بودند.

چهار راهکار برای کمک به مبتالیان به آلزایمر

مستاجر بدقولی کرد، صاحبخانه آدم کشت! 

تابناک: مردی با پلیس تماس گرفت و خبر داد داخل خودروی پرایدی که حوالی روستای 
نیماور شهرستان زنجان پارک شده، جسد غرق به خون مردی دیده می شود. ماموران برای 
بررسی موضوع به محل اعزام شدند. در بازرسی خودرو، مدارک هویتی مقتول کشف و در 
ادامه با شناسایی خانواده وی مشخص شد او با مردی بر سر مسائل مالی و اجاره خانه اختالف 
داشته و به او ظنین هستند. مظنون پرونده تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و روز بعد دستگیر 
شد. متهم در بازجویی ها به قتل مرد جوان اعتراف کرد و گفت: چندی پیش در جریان 
مالقاتی که با مقتول داشتم، قرار شد طبقه فوقانی خانه پدری ام را به او اجاره دهم. او هم مبلغ 
1.5 میلیون تومان پول پرداخت کرد و قرار شد مستاجر قبلی آنجا را تخلیه و در زمان مقرر او 
اسباب کشی کند، اما مستاجر خانه را سر موعد تخلیه نکرد و این موضوع باعث اختالف من و 
مقتول شد. شب جنایت او مقابل خانه ام آمد و درباره تحویل خانه اجاره ای با من حرف زد که 
درگیری و مشاجره مان باال گرفت. من هم عصبانی شدم و با سالح شکاری که در خانه داشتم 

به سمت او شلیک کردم و با قرار دادن جسد داخل خودرو، آن را حوالی روستا رها کردم.

دستگيری مزاحم اینترنتی 

باشگاه خبرنگاران: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اظهار کرد: در 
انقالب شهرستان  و  دادسرای عمومی  از  پرونده شکایت  فقره  ارجاع یک  پی 
این شهرستان مبنی بر هتک حیثیت خانمی در فضای  فردیس به پلیس فتا 
قرار  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  و  بررسی  بالفاصله  مجازی، 
گرفت. سرهنگ کماسی افزود: کارشناسان در تحقیقات تکمیلی از شاکی پرونده 
متوجه شدند که فرد ناشناسی با ایجاد اکانتی در شبکه اجتماعی»اینستاگرام« با 
درج تصاویر شخصی و خانوادگی شاکی، موجب هتک حیثیت وی شده و آبروی 
شغلی و خانوادگی او را به خطر انداخته است.کارشناسان پلیس فتا با بکارگیری 
آخرین شیوه و شگردهای نوین کشف جرم، موفق شدند ردی از متهم را در 
فضای مجازی به دست آورده و با تحقیقات تکمیلی، مشخصات متهم که خانمی 
ساکن کرج بود را به دست آورند و متهم را دستگیر کردند. متهم در بازجویی 

ها با توجه ادله و مستندات موجود علیه وی به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.

داماد خانواده سارق از آب درآمد 

پلیس  رئیس  محمدی  سرهنگ  خبرنگاران:  باشگاه 
شکایت  پی  در  کرد:  اظهار  تهران  استان  شرق  فتا 
حساب  از  ناشناسی  شخص  اینکه  بر  مبنی  فردی 
است،  کرده  برداشت  ریال  10میلیون  وی  بانکی 
آغاز کردند.   را  فتا تحقیقات خود  پلیس  کارشناسان 
شد  مشخص  اولیه  های  بررسی  در  وی  گفته  به 
خانواده  اعضای  از  یکی  توسط  شده  انجام  سرقت 
های  بررسی  با  که  است  گرفته  صورت   شاکی 
دقیق تر نقش داماد خانواده پر رنگ شد. سرهنگ 
محمدی بیان کرد: پس از اخذ مجوز قضایی متهم 
دیدن  با  شده  دستگیر  فرد  تحقیقات  در  و  دستگیر 

ادله، به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

سرقت مسلحانه از طالفروشي با لباس زنانه 

تن  به  زنانه  لباس  آنها  از  یکي  که  سارق  مرد  چهار  تابناک: 
داشت به یک طالفروشي در مشهد دستبرد زدند و گریختند. 
صاحب طالفروشي به پلیس گفت: لحظاتي قبل از حادثه دو 
پوشش  آنها  از  یکي  و  بودند  آن  بر  سوار  نفر  چهار  که  موتور 
چادر  که  فردي  کرد.  توقف  طالفروشي  مقابل  داشت،  زنانه 
او  به سر داشت، وارد مغازه شد و در پشت سرش بسته شد. 
ناگهان اسلحه اي از زیر چادرش کشید و متوجه شدم آن فرد 
و  مرگ  به  تهدید  را  من  بعد  دارد.  سرقت  قصد  و  است  مرد 
مجبورم کرد در مغازه را باز کنم تا همدستانش وارد شوند. بعد 
با شکستن ویترین، مقداري طال  از آن سه مرد وارد شدند و 
پلیس مشهد  فرار کردند. سرهنگ نیک مرام، رئیس  سرقت و 

گفت: تحقیقات براي بازداشت سارقان در جریان است. 
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بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

ملی  شناسه  و  ثبت 1334  شماره  به  خاص«  »سهامی  سویل  شرق  ساختمانی  و  راه  شرکت  تغییرات  آگهی 
10980140215 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/10/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- آقایان محمدرضا اکبری به شماره ملی 0650153383 و مسعود عثمانی بجد به شماره ملی 3621334416 و 

خلیل خسروی به شماره ملی 0941406350 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سید علیرضا 
شمس آبادی به شماره ملی 0650712757 به عنوان بازرس اصلی و آقای غالمحسین احمدی فورک به شماره ملی 5239924856 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

ملی  شناسه  و  ثبت 1334  شماره  به  خاص«  »سهامی  سویل  شرق  ساختمانی  و  راه  شرکت  تغییرات  آگهی 
10980140215 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان محمدرضا اکبری به شماره ملی 0650153383 به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عثمانی بجد به شماره ملی 
3621334416  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل خسروی به شماره ملی 0941406350 به سمت منشی هیئت مدیره  برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. 2- آقای مسعود عثمانی بجد به شماره ملی 3621334416  به عنوان مدیر عامل شرکت  برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. 3-کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا اکبری 
)رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد شد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا ، تعیین سمت مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشویي و مبل شویي ایـران
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

متقاضی خرید دو دستگاه آسانسور ب 6 توقف تهاتر با آپارتمان 
متقاضی خرید کابینت ام دی اف، تجهیزات آشپزخانه ، پکیج، رادیات و ... 

حداقل 10 واحد تهاتر با آپارتمان

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پيمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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تخفيف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت ياس 
 میدان ابوذر   32226775

فروشگاه لوله و اتصاالت 
کاظمی 

طرح تعویض شيرآالت قدیمی 
با شیرآالت اهرمی
با کمترین هزینه

صاحب شیر آالت اهرمی 
شوید

فقط تا پایان سال
بین مدرس 35 و 37

09123024066
09151638890

قاليشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

مجری طرح های سقف کاذب 
دیوار پوش، کف پوش، کناف 
پارکت، آیدا، ایرانیت، پرچین 

)درب آلومینیوم( تخفیفات ویژه
  09157714197

09158652889 - صحرا نورد

  تعميرات و تيز کردن تخصصی ماشين        
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بيرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کيا   32231060
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نوید عضو هئیت علمی وزارت 
جهاد کشاورزی به مردم استان:

تأسیس پارک شتر و شتر مرغ در استان

بدون  جنوبی  خراسان  محروم  منطقه  مردم  مالیی- 
حمایت دولت پروژه های پرورش شتر مرغ را راه اندازی 
این  پرورش  برای  مکان  بهترین  استان  این  و  کردند 
حیوان است. عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان این مطلب افزود: کشور ایران به خصوص خراسان 
جنوبی بهترین مکان برای پرورش شتر مرغ و شتر است 
و می تواند در عرصه بین المللی مطرح شود. فضایلی 
در جمع خبرنگاران  ادامه داد: پرورش این حیوان برای 
طرفداران  دارد  که  کیفیتی  با  تخم  و  پوست  گوشت، 
زیادی در جهان پیدا کرده است. وی با این نوید که  می 
توان در استان  پارک پرورش شتر و شترمرغ راه اندازی 
کرد،تأکید کرد: این کار می تواند برای جذب توریست و 
اقتصاد دامپروری استان بسیار مفید باشد. وی با قدردانی 
از مردم خراسان جنوبی برای پرورش شتر مرغ بدون 
حمایت دولت افزود: برای این اراده خوب که در خراسان 
جنوبی وجود دارد قدر این مردم را باید دانست. معاون 
گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  دامپروری 
خراسان جنوبی به عنوان استان معین پرورش و فروش 
است. مدرسی  انتخاب شده  دامی شرق کشور  علوفه 
یادآور شد: در بلوکه کامل خوراک دام بیشترین جذب را 
داشته ایم و به ازای هر کیلو200 تومان یارانه تعلق می 
گیرد که با توجه به قیمت باالی علوفه کمک زیادی به 
دامداران می شود. وی با اشاره به خشکسالی های اخیر 
تأکید کرد: عمده ترین مشکل در استان تغذیه دام است. 

موقوفه ای با 9 نیت در بیرجند

گروه خبر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شامل  را  شهرستان  این  موقوفات  درصد   90 بیرجند 
موقوفات کشاورزی دانست. حجت االسالم خدایي با 
اعالم اینکه هزار و 750 موقوفه در بیرجند وجود دارد، 
و  متصرفي  موقوفه  و 670  هزار  تعداد   این  از  افزود: 
موقوفه  وی  است.  متصرفي  غیر  دیگر  موقوفه   80
و  ترین  قدیمی  از  را  محمدابراهیم  و  امیراسماعیل 
این  گفت:  و  کرد  معرفی  استان  موقوفات  بزرگترین 
موقوفه بیش از 9 نیت دارد که کمک به فقرا و نیازمندان، 
تهیه دارو و پرداخت هزینه درمان بیماران، عزاداري امام 

حسین)ع( از جمله نیات این موقوفه می باشد.

برگزاری نخستین قرعه کشی جشنواره مشتریان 
وفادار +ADSL2 شرکت مخابرات ایران

جشنواره  کشی  قرعه  از  مرحله  اولین  خبر-  گروه 
ایران،  مخابرات  شرکت   +ADSL2 وفادار  مشتریان 
حراست،  کل  اداره  نمایندگان  حضور  با  دیروز  صبح 
اداره کل بازرسی، معاونت تجاری، فناوری اطالعات و 
اداره برند شرکت مخابرات ایران در ساختمان معاونت 
تجاری برگزار و طی آن برندگان دو جایزه 250 میلیون 
ریالی و پنجاه جایزه 5 میلیون ریالی مشخص شدند.  در 
این قرعه کشی تمامی مشتریان فعال خدمات اینترنت 
 SOHO و  SME ،پرسرعت مخابرات اعم از خانگی
شرکت داده شدند. در این قرعه کشی احمدعلی نادری 
از استان خراسان جنوبی یکی از برندگان پنجاه جایزه 

پنج میلیون ریالی می باشد.

شروع مجدد مرمت ارگ کاله فرنگی

دلیل  به  که  فرنگی  کاله  ارگ  مرمت  خبر-  گروه 
گردید.  آغاز  مجددا  بود  شده  متوقف  جوی  شرایط 
جنتی فر مدیر پایگاه باغ های تاریخی استان گفت: 
عملیات مرمت این بنای تاریخی ارزشمند شامل الیه 
برداری اندود فرسوده گچ فضاها داخلی، حذف الحاقات 
معماری، الیه برداری بند کشی سیمانی نمای آجری، 
مرمت نمای اجری و بند کشی گچی آن، طراحی و 
ساخت در و پنجره های چوبی بنا، طراحی و اجرای 
پردازی  نور  اجرای  و  طراحی  الکتریکی،  تأسیسات 

داخلی و خارجی بنا و باغ آرایی می باشد.

همکاری 22 هزار حامی در قالب 
طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد

برنای تنها- معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد خراسان جنوبیاز همکاری 22651 حامی با این 
 19006 حاضر  حال  در  افزود:  نخعی  داد.  خبر  نهاد 
حامی در قالب طرح اکرام ایتام از 3473 فرزند یتیم 
و 3645 حامی دیگر نیز در قالب طرح محسنین از 
از اجرای  2694 فرزند حمایت می کنند. وی هدف 
طرح محسنین را  بستر سازی در جهت ریشه کنی 
فقر در جامعه عنوان کرد و افزود: این نهاد به عنوان 
بال عاطفی نظام، این بستر را فراهم نموده است تا 
اقشار مختلف برای رفع محرومیت مشارکت نمایند.

ورود گردشگران آلمانی به خراسان جنوبی

گروه خبر- 15 نفر گردشگر آلمانی با هدف بازدید از 
جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی به این 
استان وارد شدند. این گروه که تا 30 بهمن میهمان 
خراسان جنوبی می باشند با همکاری شرکت میناب 
سیر شرق بیرجند به قصد بازدید از جاذبه های استان 
به شهرستان بیرجند و طبس و کلوت سفر خواهند کرد.

برگزاری جشنواره »آوای بیداری«
 برای نخستین بار در استان

بیان  با  مدیرکل حوزه هنری خراسان جنوبی،  ایسنا- 
در  نخستین بار  برای  بیداری  آوای  جشنواره  اینکه 
بیداری  آوای  گفت:  می شود،  برگزار  جنوبی  خراسان 
است. استان  در حوزه موسیقی  ارزشی  آثار  مجموعه 
کریمیان افزود: این جشنواره در یکم اسفندماه با سرود 
و موسیقی محلی در سینما بهمن بیرجند آغاز می شود.

جلوی رشد سریع مؤسسه های مالی
غیر قانونی در خراسان جنوبی گرفته شود

دستگاه های  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  مهر- 
مربوطه جلوی فعالیت مؤسسه های مالی بدون مجوز 
و رشد سریع آنها در استان را بگیرند. خدمتگزار در 
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی با اشاره به 
دولت،  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  ابالغ 
این  باید  اجرایی  دستگاه های  همه  کرد:  اظهار 
قرار  نظر  مد  ویژه  دستور  یک  به عنوان  را  برنامه ها 
داده و آن را در استان خود اجرایی کنیم. وی با انتقاد 
از اینکه در حال حاضر همه مدیران و مسئوالن چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به دنبال 
و  قرارگرفته  اختیارشان  در  اعتباری  که  هستند  این 
بعد بر اساس آن برنامه اجرا کنند، عنوان کرد: این 
متناقض  مقاومتی  اقتصاد  تعریف  اصل  با  موضوع 
اینکه  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  اضافه  است. وی 
از ظرفیت های موجود به گونه ای استفاده کنیم که 
بهترین نتیجه و دستاورد را برای استان داشته باشد. 
بانک ها  منابع  از  استفاده  لزوم  بر  همچنین  استاندار 
تأکید  استان  داخل  در  تولید  و  اشتغال  ایجاد  برای 
کرد و گفت: بانک ها و مؤسسه ها موظف هستند که 
منابعی که از استان کسب می کنند را در داخل خود 

استان سرمایه گذاری کنند. 

پروژه های نیمه تمام حوزه آب 
2 سال دیگر تکمیل می شود

مهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
تا دو  استان در حوزه آب  نیمه تمام  گفت: دو پروژه 
سال آینده به بهره برداری می رسد. امامی سد سیاهو 
پروژه های  از جمله  را  بیرجند  به  پروژه آب رسانی  و 
نیمه تمام استان در حوزه آب عنوان کرد و گفت: طبق 
برنامه ریزی انجام شده این پروژه ها تا دو سال آینده 
با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان به بهره برداری 
می رسد. وی از بهره برداری پروژه آبرسانی به بیرجند 
در سال 96 و بااعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان خبر 
داد و گفت: پروژه سد سیاهو نیز با اعتباری بالغ بر 15 

میلیارد تومان در سال آینده به اتمام می رسد.

تأیید صالحیت 53 کاندیدا برای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان

بر  بازرسی  و  نظارت  دفتر  حقوقی  مسئول  فارس- 
در  تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  انتخابات 
خراسان جنوبی 102 کاندیدا ثبت نام کرده اند، گفت: 
رد  نفر   43 و  صالحیت  تأیید  نفر   53 تعداد  این  از 
در  شبانی  داده اند.  انصراف  کاندیدا   6 و  صالحیت 
کرد:  اظهار  انتخابات  ستاد  اطالع رسانی  کمیته 
همچنین چهار کاندیدا درخواست انتقال کرده اند که 
به استان  انتقال  این تعداد سه کاندیدا درخواست  از 
را داشته اند و یک کاندیدا درخواست انتقال به حوزه 
و  احتمال  همچنین  است،  داشته  را  تهران  انتخابیه 

امکان تغییر در تعداد کاندیداها وجود دارد.

برگزاری یادواره 23 شهید کارمند بیرجند 

حضور  با  کارمندان  بسیج  شهید   23 یادواره  مهر- 
از  جمعی  و  رزمندگان  جانبازان،  شهدا،  خانواده های 
ابراهیمی،  شد.  برگزار  بیرجند  در  استانی  مسئوالن 
بیرجند  کارمندان  بسیج  شهدای  یادواره  دبیرستاد 
اظهار کرد: این یادواره با هدف بصیرت افزایی اقشار 
کرد:  بیان  وی  است.  شده  برگزار  جامعه  مختلف 
بسیج  سازمان  کلی  اهداف  راستای  در  یادواره  این 
مستضعفان برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، تجلیل 
از خانواده هایشان و تجدید میثاق و بیعت با رهبری 

برگزار شده است.

بازارچه مرزی درمیان راه اندازی می شود

مرزی  بازارچه  گفت:  درمیان  فرماندار  فارس- 
شورای  در  بشیری زاده  می شود.  راه اندازی  درمیان 
راه اندازی  بر  تأکید  با  درمیان  شهرستان  اداری 
مجدد بازارچه مرزی میل 73 شهرستان، اظهار کرد: 
اصلی  قطب های  از  یکی  شهرستان  مرزی  بازارچه 
انجام  پیگیری های  با  که  است  شهرستان  اشتغال 
بازارچه خواهیم  این  بازگشایی  شده به زودی شاهد 
را  قهستان  قند  کارخانه  مجدد  راه اندازی  وی  بود. 
دانست  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  تحقق  راستای  در 
از  استفاده  با  اخیر  وجود خشکسالی های  با  گفت:  و 
فرآوری  کارخانه  این  در  خام  شکر  موجود  امکانات 
شده و به کشورهای همسایه صادر می شود. وی بر 
تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید کرد و ادامه داد: 
اجرای پروژه های نیمه تمام می تواند نقش بسزایی در 

افزایش اشتغالزایی و توسعه شهرستان داشته باشد.

کشف ۱9 تن تریاک در استان

تسنیم- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی 
گفت: در 10 ماه امسال 21 تن مواد مخدر در خراسان 
میزان 19 تن  این  از  جنوبی کشف و ضبط شد که 
فقط تریاک و مابقی سایر مواد مخدر و روان گردان 
مواد  با  مبارزه  فرعی  شورای  در  زندی  است.  بوده 
کرد:  اظهار  بشرویه  گردان شهرستان  روان  و  مخدر 
عوامل  از  یکی  مواد مخدر  پدیده شوم سوء مصرف 
اصلی فروپاشی خانواده ها است. وی به آثار سوء بروز 
استفاده  کرد:  بیان  و  اشاره  اجتماعی  ناهنجاری های 
شبکه های  اخالقی  ضد  برنامه های  از  خانواده ها 
ماهواره ای، ورود به فضاهای مجازی غیر سالم و رنگ 
باختن معنویت سبب شده روابط بین اولیاء و فرزندان 
به سردی گراییده و به بروز آسیب های اجتماعی دامن 
زند. زندی تصریح کرد: اگر در خانواده ای، اعتقادات 
مذهبی، دینی و اخالق مداری حاکم شود فرزندان آن 

خانواده دچار هنجارشکنی نمی شوند.

فارس- معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: برای نوروز 95 پیش بینی شده برای معرفی 
صنایع دستی استان 110 غرفه و پنج سیاه چادر دایر شود. عباس زاده اظهار کرد: صنایع دستی می تواند یکی از برنامه ها با رویکرد خوب 
در بحث اقتصاد مقاومتی باشد. وی با بیان اینکه در سال جاری 9 نمایشگاه و 81 غرفه با موضوع اقتصاد مقاومتی در استان برپا شده 

است، یادآور شد: همچنین با موضوع توسعه صنایع دستی در سال جاری 30 نشست تخصصی برگزار کرده ایم.

پیشبینیبرپایی110غرفهو5سیاهچادربرایمعرفیصنایعدستیاستاندرنوروز95

مشکل کمبود نیرو در بیمارستان های
 خراسان جنوبی رفع می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با برگزاری 
آزمون استخدامی در سال آینده مشکل کمبود نیرو 
در بیمارستان های خراسان جنوبی رفع می شود. به 
از  بیش  جاری  سال  در  افزود:  قائمی  ایرنا،  گزارش 
60 پزشک متخصص به مناطق مختلف استان اعزام 

شده اند. وی اضافه کرد: در سال جاری اعزام متخصص به شهرستان ها را 
نداریم و درخواست متخصص برای سال آینده را از مرکز پیگیر هستیم. وی 
افزود: در بیمارستان های شهرستان های استان با کمبود متخصص مواجه 
هستیم که تالش کردیم با برنامه ریزی برخی از متخصصان دو شهرستان 
را پوشش دهند. وی بیان کرد: همچنین در بیمارستان های مرکز استان نیز 

تعداد محدودی فوق تخصص کمبود داریم.

برگزاری آزمون سنجش مهارت با حضور 
بیش از 3400 نفر همزمان با سراسر کشور در استان 

گروه خبر- هشتمین مرحله آزمون سنجش مهارت در 
حوزه هاي صنعت ساختمان، صنایع دستي، فرش و 
نان و غله و... روز پنجشنبه 29 بهمن ماه و آزمون 
دوره  پایان   1394 سال  مهارت  سنجش  سراسري 
کارآموزان مراکز آموزش فني و حرفه اي روز جمعه 30 

بهمن ماه برگزار مي شود. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعالم این 
خبر بیان کرد: 3166  نفر در  هشتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت 
پایان دوره کارآموزان در سال 1394 در 200 حرفه ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد 1609 نفر مرد و 1557  نفر زن هستند. خوشایند افزود: 265 نفر نیز 
در آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها در 
20 حرفه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 239 نفر مرد و 26 نفر زن هستند.

مردم خراسان جنوبي در حفاظت از 
ارزش هاي انقالبي جلودار هستند

استاندارخراسان جنوبي که در برنامه زنده تلوزیوني 
»من ایراني هستم« و از شبکه سوم صدا و سیماي 
جمهوري اسالمي ایران سخن مي گفت با بیان این 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان  به  مطلب 
سال  در  اسالمي  شوراي  مجلس  دوره  دهمین  و 

از  حراست  و  حفظ  در  جنوبي  خراسان  مردم  افزود:  و  کرد  اشاره   جاري 
ارزش هاي اسالمي و انقالبي همواره جلودار بوده و خواهند بود. خدمتگزار، 
به انتخابات برگزار شده در دوره هاي مختلف اشاره کرد و افزود: در تمام 
این انتخابات، معدل مشارکت مردم استان از میانگین کشور باالتر بوده و 
این بار نیز اطمینان داریم که مردم با حضور حماسي در پاي صندوق هاي 

رأي حماسه سیاسي دیگري خلق خواهند کرد.

اینکه  بیان  با  ایشان  اول(  صفحه  از  )ادامه 
است«  دولت  حرکت  ریل گذار  »مجلس 
رفاه  دنبال  مجلس  اگر  کردند:  خاطرنشان 
مردم، عدالت، گشایش اقتصادی، پیشرفت 
باشد،  استقالل  و  عزت  و  فناوری  و  علم 
ریل گذاری به سمت این اهداف خواهد بود. 
اگر مجلس، مرعوب غرب و آمریکا باشد، 
این  باشد،  اشرافی  جریان  حاکمیت  دنبال 

مملکت را بدبخت خواهد کرد. 

ایشان در بخش دیگری از بیاناتشان با بیان 
اینکه »مجلس خبرگان بسیار مهم است« 
را  رهبر  الزم  لحظه   در  خبرگان  داد:  ادامه 
تعیین می کند. اگر اعضای خبرگان، دلبسته  
مقابل  در  پایدار  و  آگاه  و  ملت  و  انقالب 
عمل  یک جور  باشند  دشمن  توطئه های 
می کنند؛ اگر این گونه نباشند جور دیگر عمل 
خبرگان حساس  روی  دشمن  لذا  می کنند. 
بخشی  در  همچنین  انقالب  رهبر  است. 

اهداف  از  یکی  کردند:  اظهار  بیاناتشان  از 
مذاکره کنندگان که واقعاً زحمت کشیدند و 
با سرمایه گذاری  که  بود  این  ریختند  عرق 
دو  شود.  ایجاد  اقتصادی  گشایش  خارجی 
کاری  گفت  آمریکایی  مسئول  قبل  روز 
ایران  در  نکند  جرأت  کسی  که  می کنیم 
سرمایه گذاری کند. اینکه بنده 10 بار گفتم 
معنایش  کرد،  اعتماد  آمریکا  به  نمی شود 
تمام  که  حاال  مذاکره،  سال   2 است.  این 

یادآور  ایشان  نمی گذاریم.  ما  شد می گویند 
شدند: سیاستمدار آمریکایی اعتراض می کند 
که چرا مردم »مرگ بر آمریکا« می گویند. 
این طور عمل می کنید؛ این گذشته  شماست؛ 
این سابقه  شما است. می خواهید مردم چه 
بگویند؟! بله، در دیدارهای خصوصی لبخند 
می زنند، دست می دهند و حرف های چرب و 
نرم می زنند؛ این برای دیدارهای دیپلماتیک 

است و ارزشی ندارد.

رهبرمعظمانقالب:مردمدرنقطهمقابلخواستدشمنعملکنند
کسانیکهدرتخریبشوراینگهبانبادشمنهمزبانیمیکنندملتفتنیستند؛منکسیرابهخیانتمتهمنمیکنم

مالیی- در گردهمایی رؤسای دانشکده های پرستاری و مامایی سراسر کشور 
و نشست هم اندیشی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری بالینی- گرایش 
گفت:  تهران  پرستاری  دانشکده  رئیس  چراغی  علی  محمد  جراحی،  داخلی 
صورت  به  قباًل  پرستاری  کارشناسی ارشد  مقطع  در  تخصصی  دانشگاه های 

گرایشی بوده و بعد از بازنگری به صورت رشته درآمده است. 
وی ادامه داد: این رشته ها شامل رشته های داخلی و جراحی است که تحت 
عنوان  به  که  جامعه  سالمت  رشته  و  است  مطرح  بزرگسال  سالمت  عنوان 

پرستاری در جامعه شناخته می شود.
رئیس دانشکده پرستاری تهران با اشاره به اینکه پرستاری اطفال، نوزادان و 
پرستاری مراقبت های ویژه از دیگر رشته های کارشناسی ارشد پرستاری است، 
این  با چالش روبرو شده که  خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث پرستاری 

رشته ها تخصصی بوده و در مقطع فوق لیسانس در جریان است.
نظر  به صورت تخصصی در  این مقاطع که  به هدف اصلی  اشاره  با  چراغی 
گرفته شده، افزود: قباًل خروجی این رشته ها به عنوان  مدرس در دانشکده های 

پرستاری بوده که نگاه تغییر یافته و  در دانشکده ها در مقطع فوق لیسانس نیاز 
به مدرس و هیئت علمی نیست و این خروجی ها باید به سمت دکتری برود.

دانست  شده  تربیت  افراد  ارزیابی  را  گردهمایی  این  برگزاری  از  هدف  وی 
پرستاران  عنوان  به  افراد  این  ارزیابی  کار  گردهمایی  این  در  شد:  یادآور  و 
بزرگساالن،  ویژه  )مراقبت های  خاص  تخصصی  حوزه  در  بالینی  متخصص 

کودکان، اورژانس، روان پرستاری، اطفال و...( انجام می شود. 
محمودی راد رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند نیز گفت: در بیرجند 

65 نفر در دوره های کارشناسی ارشد بالینی در حال تحصیل هستند. 
وی با اشاره به اینکه هر سال فارغ التحصیالن این دانشگاه افزایش می یابند 
هر سال 10  ها  نامه  پایان  از  دفاع  آمار  اساس  بر  و  میانگین  به طور  افزود: 

دانشجو  فارغ التحصیل می شوند.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند خاطرنشان کرد: دانشکده پرستاری 
و مامایی بیرجند با حضور میرزا بیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت کشور 
و دبیرهئیت و اعضای بورد پرستاری کشور به طور رسمی در دانشگاه علوم 

پزشکی افتتاح خواهد شد 
در حاشیه این مراسم اعضای بورد پرستاری کشور در چهار کار گروه تخصصی 

رشته های فوق لیسانس تربیت درمانگر بالینی به بحث و تبادل نظر پرداختند

دهه  ا... خجسته  ایام  با  همزمان  خبر  خاوران  گزارش  به 
یکی  اینکه  به  عنایت  با  و  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک 
مقوله  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و  شعارها  اهداف،  از 
وحدت اسالمی بوده است، خبرنگار ما گفتگویی با حجت 
االسالم و المسلمین دکتر فرازی نیا مدیر کل حوزه ریاست 

شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و کارشناس 
 مسئول تشکل های دینی دفتر مقام معظم رهبری و دکتر 
شورای  دبیر  الملل  بین  مشاور  مجیدی،  رضا  محمد 
نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی و مدارس علمیه اهل 

سنت به شرح ذیل صورت گرفت.
حجت االسالم و المسلمین دکتر فرازی نیا با بیان اینکه 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
العالی(  در تمامی استان ها نمایندگانی دارند که معمواًل امام 
جمعه مرکز استان هم هستند، گفت: هم اکنون در بیش 
از 13 استان برادران اهل سنت نیز حضور دارند که امور 
مذهبی آنان بر طبق مذهب خودشان توسط ائمه محترم 

جمعه و حوزه های علمیه آنان تدبیر می شود.
در  فقیه  ولی  نمایندگان  شورای  ریاست  حوزه  کل  مدیر 
مقام  مبارک  نظر  اینکه، طبق  تصریح  با  اهل سنت  امور 
معظم رهبری، نظام اسالمی ما مکلف است حمایت های 
را   آنان  از  اجتماعی  و  سیاسی  و  معنوی  فرهنگی،  خاص 
تشیع  علمیه  های  حوزه  مثل  یکسان  نحو  به  و  عادالنه 
داشته باشد، گفت: نمایندگان مقام معظم رهبری در این 

استان ها در جهت تحقق این سیاست شورایی را در دفتر 
مقام معظم رهبری تأسیس کرده اند که با حضور برخی از 
اوقاف، سازمان  )مانند سازمان  مرتبط  نهادهای  مسئوالن 
تبلیغات اسالمی، بعثه مقام معظم رهبری در حج، جامعه 
المصطفی العالمیه مرکزخدمات حوزه های علمیه، مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی، شورای سیاستگذاری ائمه 
محترم جمعه کشور دانشگاه مذاهب اسالمی( برنامه هایی 
تا حسب  کنند  اعالن می  را  هایی  و سیاست  را تصویب 

اقتضائات استانی اجرایی گردد.
 وی ادامه داد: این کار محصول تجربه چندین ساله نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان 

و مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور در کردستان می باشد.
به  اشاره  با  نیا  فرازی  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
 اینکه یکی از مصوبات این شورا پیشنهاد تأسیس شورای 
برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به شورای 
این   1386 سال  در  افزود:  بود،  فرهنگی   انقالب  عالی 
پیشنهاد به تصویب رسید و با امضای رئیس جمهور وقت 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد ابالغ گردید و االن دومین 
دوره خود را سپری می کند که از 9 نفر از علمای شاخص 
جامی  مولوی  بزرگ  خراسان  )از  ها  استان  سنت  اهل 
االحمدی امام جمعه تربت جام و رئیس حوزه علمیه شیخ 
 احمد جامی عضو شورا هستند( و 5 نفر از شخصیت های

حقوقی مرتبط تشکیل شده است.
معظم  مقام  دفتر  دینی  های  تشکل  مسئول  کارشناس 
تهران  در  دو شورا  این  دبیرخانه  اینکه  تصریح  با  رهبری 
و  فرهنگی  امور  شورا،  دبیرخانه  گفت:  کند،  می  فعالیت 
آموزشی مربوط به مدارس علمیه اهل سنت که حدوداً بیش 
نموده  مصوب  را  هستند  کشور  در سطح  مدرسه  از 350 
و در سطح کالن اجرایی می کند و سطح تحصیلی فارغ 
التحصیالن حوزه های اهل سنت را طبق منهج تحصیلی 
خودشان تعیین می کند و مدرک رسمی به آنها می دهد که 

این امر قباًل برعهده دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود.
وی ادامه داد: از آنجا که همه ساله شخصیت های جهان 
اهل سنت می باشند از سطح جهان به  اسالم که عمدتاً 
 22 ا...  یوم  وحدت،  هفته  مانند  مختلف  های  مناسبت 
 بهمن، سالگرد ارتحال امام راحل )ره(  به ایران رفت و آمد 
می کنند و از طرفی هم عموماً حوزه های علمیه اهل سنت 
در استان های مرزی وجود دارند و الزم است  با کشورهای 

ما  سنت  اهل  دینی  عالمان  کنند،  برقرار  ارتباط  همجوار 
باید بتوانند با رعایت نکات دیپلماتیک ارتباطات فرهنگی، 
آموزشی و بعضاً سیاسی دوسویه مربوط به جهان اسالم در 
جهت تحقق کامل بیداری اسالمی با همسایگان و جهان 
اسالم تعامل خوبی داشته باشند تا همزمان بتوانند از حضور 
عالمان و اندیشمندان انقالبی اهل سنت داخل و خارج در 

ترویج اهداف انقالب اسالمی استفاده نمایند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر فرازی نیا تصریح کرد: هم 
اکنون به برکت انقالب اسالمی ما در حوزه های اهل سنت 
شاهد حضور شخصیت های علمی و سیاسی و فرهنگی 
هستیم که همراه با نظام اسالمی و حوزه های تشیع در 
دفاع از دین مبین اسالم در میادین مختلف می درخشند 
که شاهد این ادعای ما تعداد 60 شهید طلبه و روحانی اهل 
سنت در انقالب و دفاع مقدس است و حتی در سال های 
اخیر چندین نفر از آنان توسط دشمنان انقالب ترور شده 
که عضو  کردستان  در  االسالمی  شیخ  ماموستا  مانند  اند 
شورا هم بود و یا مولوی چنگی زهی از استان سیستان و 

بلوچستان که از بسیجیان جان برکف منطقه بود.
راه  خصوص  در  نیا  فرازی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در سال  دبیرخانه گفت:  این  در  الملل  بین  اندازی بخش 
گذشته شورای نمایندگان ولی فقیه تصمیم گرفت جهت 
هماهنگی امور در خارج از کشور به دعوت از یک شخصیت 
بین المللی که از سوابق اجرایی ارزنده ای در عرصه مسایل 
خود  اهداف  تحقق  جهت  در  باشد  برخوردار  الملل  بین 
برادر  بازگشت  با  خوشبختانه  که  بردارد  جلو  به  را  قدمی 
ارجمند جناب آقای دکتر مجیدی از فرانسه که سال ها به 
عنوان سفیر و نماینده جمهوری اسالمی ایران در یونسکو 
 خدمت کرده بودند و با توجه به رشته تحصیلی ایشان و 
فعالیت های علمی و فعالیت چندین ساله موفق ایشان در 
سازمان فرهنگی یونسکو و همکاری چندین ساله ایشان با 
معاونت امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و بعثه مقام 
معظم رهبری در حج و سوابق متمادی در همکاری با نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ایشان به عنوان 
مشاور امور بین الملل شورا از سوی حضرت حجت االسالم 
و المسلمین عرب نیا دبیر محترم شورا منصوب شدند تا با 
تجربه های فراوان خود با همکاری دستگاه دیپلماسی و 
سایر نهادها برنامه های تعریف شده در عرصه بین الملل 

را مدیریت نمایند.

با دکتر محمد رضا مجیدی،  ما  در همین زمینه خبرنگار 
مشاور بین الملل دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق 
قومی و مدارس علمیه اهل سنت گفتگویی انجام داده است. 
در  فقیه  ولي  نمایندگان  شوراي  دبیر  الملل  بین  مشاور 
اشاره  با  نیز  سنت  اهل  علمیه  مدارس  و  قومي  مناطق 

در  اسالمي  انقالب  دستاوردهاي  و  شعارها  و  ها  پیام   به 
در  گفت:  المللي  بین  و  اي  منطقه  و  ملي  هاي  عرصه 
و  بینداز  »تفرقه  سیاست  با  سلطه  نظام  که  شرایطي 
حکومت کن« در صدد تفرقه افکني میان شیعه و سني بود 
نداي وحدت امت اسالمي را سر داد و در چند دهه گذشته 
بیش  اسالم  جهان  است.  بوده  اسالمي  وحدت  پرچمدار 
به جریان هاي نباید  نیازمند وحدت است و   از هر زمان 

و  کنند  مشوه  را  اسالم  نوراني  چهره  داد  اجازه  افراطي 
زمینه اسالم هراسي را در دنیا فراهم کنند.

و  مسئوالن  با  خود  دیدارهاي  به  اشاره  با  مجیدي  دکتر 
 اساتید برخي از مدارس علمیه اهل سنت در شهرستان هاي

بیرجند و درمیان، از تالش هاي علمي آنان قدردانی کرد 
و تأکید نمود تالش مي شود با همکاري مسئوالن محترم 
دبیرخانه برخي مشکالت مطروحه حل شود و از ظرفیت 
اساتید و بزرگان اهل سنت خراسان جنوبي براي معرفي 
و نشر پیام وحدت اسالمي در عرصه بین الملل و معرفي 
خدمات صورت گرفته به خواهران و برادران اهل سنت در 

مدارس و مساجد استفاده شود.

رئیسدانشکدهپرستاریوماماییبیرجندخبرداد:

دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند با حضور معاون وزیر افتتاح می شود

اصالحیه : در شماره 3444 روز سه شنبه روزنامه در 
یادداشتی با عنوان »انتخاب کنیم اما اشتباه نکنیم«، 
نگارنده یادداشت آقای بهروز حسینی بوده اند که به 
که  است  گردیده  درج  نداف  زاده  قاسم  آقای  اشتباه 

ضمن پوزش اصالح می گردد. 

دکترمجیديمشاوربینالمللدبیرشوراينمایندگانوليفقیهدرمناطققوميومدارسعلمیهاهلسنت:وحدتاسالميیکيازبرکاتوپیامهايانقالباسالمياست

حجتاالسالموالمسلمیندکترفرازینیا:بهبرکتانقالباسالمی؛

درحوزههایاهلسنتشاهدحضورشخصیتهایعلمی،سیاسیوفرهنگیهستیمکههمراه
بانظاماسالمیوحوزههایتشیعدردفاعازدینمبیناسالمدرمیادینمختلفمیدرخشند



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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اطالع رسانی تبلیغی

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

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
 مراسم اولین سالگرد درگذشت پیر غالم حضرت ابوالفضل )ع(

شادروان کربالیی علیرضا افروز 
امروز پنجشنبه 94/11/29 از ساعت 2/20 الی3/20 بعدازظهر

در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران  ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های افروز و سایر بستگان

افسانه خانوم
مامان جون، باش و با بودنت باعث بودن ما باش، نازنین از صمیم قلب دوستت داریم. 

تولدت مبارک
بهار، کوروش ، سامیار ، وحید

آگهی همکاری
به یک نفر خانم با روابط 
عمومی باال برای فروش 
مبلمان منزل نیازمندیم.

09151104997 - 32213722

اطالعیه        برای رفاه حال بانوان محترم
سرکار خانم دکتر ادیب منش متخصص جراحی عمومی از تاریخ 94/12/1 

همه روزه از ساعت 15 الی 17 در درمانگاه بیمارستان شهید رحیمی 
حضور دارند. مراجعین محترم می توانند به صورت حضوری و یا با شماره 

32450900 نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند. 
روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رحیمی

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند در نظر دارد: برای تکمیل پروژه در 
دست احداث خود واقع در بلوار شهدای عبادی- جنب سازمان جهاد کشاورزی استان، با 
اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت نماید. از عالقه مندان درخواست می شود برای اطالع 
بیشتر در ساعات اداری با شماره های 32316930- 09151611293 تماس حاصل فرمایند 
و درخواست های خود را به صورت کتبی تا تاریخ 94/12/4 به آدرس بیرجند، میدان 

آزادی ، خیابان آزادی ، پالک 8- ساختمان خاورپیشه طبقه دوم تحویل نمایند. 
شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات آزاد می باشد.

برای اطالع از ساعت کار استخر، خرید بلیت و اجاره سانس 
شماره تماس : 09151635494

برای ثبت نام در کالس آموزش شنا )عمومی و خصوصی( ورزش در آب
شماره تماس: 09366667224

آدرس: شهید آوینی - پارک نیلوفر - انتهای امیر کبیر

قابل توجه شهروندان محترم، ارگان های دولتی و خصوصی

بازگشایی استخر سرپوشیده نیلوفر )مدیریت جدید(
آقایان : حسین آبادی     بانوان : مردانی

مــژده


































