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فهرست های انتخاباتی سیاسیون
برای 4 کرسی نمایندگان استان خراسان جنوبی در پارلمان 

کاندیداهای مستقل ، رقبای جدی لیست های سیاسی 

آیت ا... دکتر رئیسی :

مجلس خبرگان رهبری 
تضمین کننده تداوم 
اسالمیت و جمهوریت 

نظام است
مشکالت پدیده به زودی برطرف می شود

صفحه 4

تکمیل پروژه سیمان باقران 
نیازمند تامین منابع مالی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررسی کرد :

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 از محل احداث کارخانه سیمان باقران جهت 

شناسایی مسایل و مشکالتی که روند انجام
پروژه را مختل نموده است بازدید کرد

صفحه 7

ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات 
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام 
روز سه شنبه  از  ها  کاروان  در  عالیات  عتبات  قطعی 
خبر داد. به گزارش مهر، محسن نظافتی اظهار کرد: 
براساس آخرین آمارها بیش از ۱۷۰ هزار نفر در پیش 
ثبت نام ها شرکت کرده اند که نتایج پیش ثبت نام دور 
جدید اعزام به عتبات روز دوشنبه از ساعت ۱۵ روی 

سایت عتبات قرار خواهد گرفت.

انصراف  در خصوص  گذشته  روز  خبر  در   : اصالحیه 
یکی از کاندیداها نام کاندیدا خانم اعظم زنگوئی دوم 

صفحه 3بوده است که اشتباها دکتر زنگوئی درج شده است.

انتخابات  بازرسی  هیئت  دبیر  مهر- 
»هر  طرح  اجرای  از  جنوبی  خراسان 
به  استان  در  بازرس«  یک  شهروند، 
منظور کنترل و بازرسی انتخابات خبر 
داد. اکبری راد با اشاره به شکل گیری 
و  افزایش سرعت  برای  سهبا  سامانه 
دقت بازرسی انتخابات، اظهار کرد: در 

این سامانه شماره پیامکی برای مردم 
استان مشخص می شود با عنوان هر 
گزارش های  تا  بازرس  یک  شهروند، 
ارزشمند  منبع  یک  به عنوان  مردم 
مورد استفاده قرار گیرد. وی با تشریح 
این طرح به تخصیص شماره پیامکی 
برای هریک از شهرستان ها اشاره کرد 

برای  پیامکی  شماره  این  با  گفت:  و 
نحوه  از  مردمی  گزارشات  دریافت 
برگزاری انتخابات در اختیار شهروندان 
می گیرد  قرار  شهرستان  هر  ویژه 
طریق  این  از  گزارشات  تمامی  تا 
انتخاباتی  تخلفات  وقوع  از  و  دریافت 
پیگیری  و  آمده  عمل  به  جلوگیری 

شود. وی با اشاره به ایجاد فضایی که 
به ارتباط مستقیم نامزدهای انتخاباتی 
با سامانه سهبا منجر می شود، عنوان 
کرد: این قسمت با رویکرد »تضمین 
حقوق نامزدها« آماده دریافت نظرات 
برگزاری  نحوه  از  آنان  گزارشات  و 

انتخابات از طریق پیامک است.

طرح »هر شهروند، یک بازرس« در خراسان جنوبی اجرا می شود

تقدیم به عزیزانی که باعث شکفتن لبخند بر روی لب های یتیمانی می شوند که زیباتر از شکفتن
 گل هاست. برخورد شایسته شما نیک اندیشان را ارج نهاده و لطف تان را می ستاییم.

حامیان : رجب زاده ، آخوندی ، برزچی

تقدیر و تشکر

همکاران محترم اداره کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان بیرجند

بخش اکرام و ایتام سرکار خانم ها فنودی و خسروی

 بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند و همکاران
 محترم تان در خصوص همت و مشارکت در عمران و آسفالت معابر روستای شمس آباد اعالم می نماییم

صحت و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

شورای اسالمی و دهیاری روستای شمس آباد

جناب آقای مهندس ناصری  فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس آسمانی مقدم

مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی

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

جناب آقای مهندس جعفری    بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند
جناب آقای حاجی غالمرضا شمس آبادی

مدیر محترم شرکت پیمانکاری شمس

جناب آقای مهندس حامد کریم پور
مدیر محترم شرکت مسیر یاب شهرستان بیرجند

اجتماع بزرگ حامیان

دکتر محمدرضا مجیدی

 زمان: دوشنبه 94/12/3 
ساعت 15 الی 17:30

آدرس: مصلی، سه راه اسدی

انتخاب شما را به عنوان
 کار آفرینان برتر کشوری در بخش کشاورزی در سال 93 و 94 
که نشان از درایت و لیاقت شما بزرگواران بوده، تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

آقایان حاج سید علی خیریه 
و حاج سید حسین خیریه
اعضای محترم هیئت نمایندگان

 اتاق بازرگانی بیرجند

که بیانگر تخصص و کارایی شماست، تبریک عرض نموده و توفیق 
مضاعف شما را در امر خدمت رسانی از درگاه ایزد منان خواستاریم.

بهروز فارابی- دکتر حمید معاضدی

جناب آقای 

دکتر بهرام گرمرودی نژاد رسمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل بیمارستان تامین اجتماعی 
حضرت ابوالفضل العباس )ع(
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در بازار روز شنبه قیمت سکه تمام طرح جدید 4500 تومان نسبت به قیمت پنجشنبه هفته گذشته، افزایش یافت و 991 هزار تومان فروخته  شد. به گزارش 
ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار با 990 تومان افزایش نسبت به هفته قبل به قیمت 100 هزار و 690 تومان رسید. نیم سکه نیز 499 هزار تومان بود و 
ربع سکه هم با افزایش 3000 تومانی 269 هزار تومان معامله  شد. اما نرخ بیشتر ارزها روندی نزولی داشت و دالر 3475 و یورو 3899 تومان معامله  شد.

کاهشنرخسودبانکیتداوممییابد  سکه گران و دالر ارزان شد 

وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و 
اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با وجود 
یافته،  اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش 
عواملی  اما  یابد  کاهش  سود  نرخ  که  بود  انتظار 
باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که 
عمده ترین آن، وجود موسسات مالی غیر منضبط 
بانک ها  به  نسبت  را  باالتری  سود  نرخ  که  بود 
پرداخت می کردند. به طوری که نرخ سود آنها 24 
و 26 درصد هم بود. به گزارش مهر، علی طیب نیا 
تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک ها 
سرازیر می شود. بر این اساس به خاطر این رقابت 
پرداخت  و  تخلف  به  مجبور  بانک ها  هم  ناسالم 
نرخ های سود باالتر می شوند. نرخ سود برای اینکه 
و  شد  اجرایی  یابد،  کاهش  بانکی  شبکه  کل  در 
الزام  موسسات  همه  برای  آن  مصوبه  از  تبعیت 
آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل 

نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

تغییرزبانتابلوهاوعالیمرانندگی
منوطبهمصوبهدولت

انتظامی  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 
انجام هرگونه تغییر در تابلوها و عالیم راهنمایی و 
رانندگی را منوط به مصوبه هیئت وزیران دانست. 
سردار تقی مهری در گفتگو با ایسنا، درباره اصالح 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بحثی که چندی 
تابلوها  این  از  انگلیسی  زبان  حذف  درباره  پیش 
مطرح شده بود، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی 
براساس عالیم استاندارد که مصوبه هیئت وزیران 
همین  مطابق  نیز  تخلفات  با  و  کرد  عمل  است، 
اینکه هر  بیان  با  برخورد خواهد کرد. وی  تابلوها 
شود  گرفته  تابلوها  مورد  در  که  جدیدی  تصمیم 
پلیس آن را اعمال خواهد کرد، گفت: تاکنون هیچ 
تصمیم جدیدی در این باره گرفته نشده و آیین نامه 
فعلی راهنمایی و رانندگی نیز مصوبه هیئت وزیران 
را  تغییری  وزیران  هیئت  که  صورتی  در  و  است 
اینطور  اعمال کند، اجرایی خواهد شد که تاکنون 

نشده است.  

نوبتحذفصفرهایپولملیرسید

شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
را  ارز  بازار  در  ثبات  و  تورم  نرخ  کاهش  اسالمی 
دو پیش زمینه حذف صفرهای پول ملی خواند و 
گفت: بانک مرکزی هم آمادگی الزم برای این کار 
را دارد. به گزارش مهر، حجت االسالم مصباحی 
برداشتن  برای  مناسب  زمان  کرد:  اعالم  مقدم 
و  تورم  نرخ  کاهش  خاطر  به  ملی  پول  صفرهای 
باید هم  ارز فرا رسیده است و دولت  ثبات قیمت 
راستا با این اقدام در راستای تغییر واحد پول ملی 

از ریال به تومان هم اقدام کند. 

کاهش2درصدینرخسودبانکیبرای
رونقبخشمسکنکافینیست

با  و شهرسازی  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
اشاره به کاهش دو درصدی سود سپرده ها، گفت: از 
این کاهش سود استقبال می کنیم اما برای بازگشت 
رونق به مسکن کافی نیست. به گزارش فارس، حامد 
آیین نامه  گفت:  مسکن  لیزینگ  درباره  مظاهریان 
لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در 
صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. 
باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و 
اعتبار بررسی، تصویب و ابالغ شود.وی درباره آخرین 
بانک ها  در  امانی  حساب  افتتاح  آیین نامه  از  خبرها 
اظهار داشت: مجوز افتتاح این نوع حساب به بانک 
مرکزی  بانک  و  شده  داده  بانک ها  سایر  و  مسکن 
و  مستقال  می توانند  بانک ها  که  است  کرده  اعالم 
افتتاح  امکان  خودشان  داخلی  آیین نامه های  مطابق 
حساب امانی را داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش 
بانکی  نقش کاهش سود سپرده های  درباره  دیگری 
در بازگشت رونق به ساخت و ساز خاطرنشان کرد: 
استقبال  بانکی  سپرده  سود  درصدی  دو  کاهش  از 
می کنیم؛ اما انتظار بیشتری از بانک ها داریم و فکر 
می کنیم سود بانکی باید 12 تا 14 درصد باشد. این 

2 درصد کاهش، اقدام مثبتی است اما کافی نیست.

پیشبینیسیفازبازارارز
درروزهایپایانیسال

برای  دلیلی  اعالم کرد که  بانک مرکزی  رئیس کل 
افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال وجود ندارد. به 
گزارش انتخاب، در حالی نوسان و افزایش قیمت ارز 
در اوایل نیمه دوم امسال قیمت دالر در بازار تا 3700 
تومان پیش رفت که در آن زمان مقامات بانک مرکزی 
افزایش تقاضا برای سفرهای اربعین و همچنین ژانویه 
با  بودند. سیف  کرده  اعالم  موضوع  این  از دالیل  را 
اشاره به روند اخیر کاهشی نرخ ارز در بازار گفت: در 
حال حاضر بازار از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار است، 
بنابراین حتی در روزهای پایانی سال هم دلیل خاصی 

برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود نخواهد داشت.

طالیجهانیگرانترمیشود

ایسنا: نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد 
اگرچه جو مثبت حاکم بر بازار طال از سطح باالی 
اخیر کمتر شده اما سرمایه گذاران خرد و تحلیلگران 
همچنان انتظار دارند قیمت های این فلز در کوتاه 

مدت به سطح باالتری صعود کند. 

پرداختوامباحداکثرسود۱۰درصدبهبخشمسکن

رئیس سازمان مدیریت اعالم کرد: دولت به منظور توسعه صادرات 200 
میلیارد تومان در ابتدا و هزار میلیارد تومان در مراحل 
گزارش  می کند.به  پرداخت  صادراتی  مشوق  بعد، 
صندوق  منابع  افزایش  افزود:  نوبخت،  انتخاب، 
برنامه  دیگر  از  بانک ها  سرمایه  و  صادرات  توسعه 
های طراحی شده در الیحه بودجه سال 95 است. 
وی پرداخت تفاوت نرخ سود تسهیالت ارزان قیمت با رقم سودی را که 
برنامه های  از دیگر  بانک ها طلب می کنند، در بخش مسکن و صنعت 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای رونق این دو بخش دانست. وی ادامه 
داد: پرداخت وام با حداکثر سود 10 درصدی تسهیالت به بخش مسکن 
بخصوص در بافت فرسوده و حاشیه شهرها با اولویت زنان سرپرست خانوار 

و جوانان از دیگر برنامه های تعیین شده برای رونق بخش مسکن است.  

پیشنهادافزایشجرایمازسوینیرویانتظامی

دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیئت دولت با بیان اینکه افزایش جرایم 
رانندگی از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده است، 
گفت: ناجا به دنبال افزایش دو برابری تمام تخلفات 
بود که رئیس جمهوری با آن موافقت نکرد. اشتریان 
در گفتگو با ایرنا، در خصوص اینکه جرایم رانندگی 
به پیشنهاد نیروی انتظامی افزایش یافته یا دولت در 
این زمینه دخیل بوده است؟ افزود: پیشنهاد افزایش جرایم از سوی نیروی 
انتظامی و با پشتوانه اختیارات قانونی دنبال شد. وی گفت: بخشی از جرایم 
اساسا افزایشی نداشته و سعی بر این شده است که افزایش جرایم صرفا 
شامل تخلفات خطرساز باشد. افزایش نرخ جریمه ها که اوایل بهمن از 
سوی دولت تصویب و به پلیس ابالغ شد، به گفته مهری رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا قرار است از نیمه اول اسفندماه اجرایی می شود. 

ارائهتسهیالتمالیاتیباهدفافزایشاشتغال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه تسهیالت مالیاتی به واحدهای 
در  اشتغال  افزایش  هدف  با  خدماتی  و  تولیدی 
به  داد.  خبر  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحیه 
گزارش فارس، تقوی نژاد، گفت: مشوق های جدید 
از  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  مالیاتی 
ابتدای سال 95 اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه در 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم تسهیالتی به منظور افزایش اشتغال در 
نظر گرفته شده  است، اظهار داشت: براین اساس واحدهای تولیدی، معدنی 
و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل 
باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به 
سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، 

به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می شود.

محل  از  دولت  درآمد  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصاد  وزیر 
اصالح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های 
نقدی  یارانه  پرداخت  سیاست  گفت:  نیست،  دولت 
طیب نیا  علی  مهر،  گزارش  به  می یابد.  ادامه  همچنان 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان درآمد دولت از 
محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون 
به چه میزان بوده است و براساس آمارهای غیررسمی 
برای  منابع  با کسری  دیگر  دولت  که  می رسد  نظر  به 
آنچه  گفت:  نیست؟  مواجه  نقدی  یارانه های  پرداخت 
مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصالح 
قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست. بر 
جبران کسری  برای  بودجه  منابع  از  دولت  اساس  این 
منابع هدفمندی استفاده می کند. وزیر امور اقتصادی و 

دارایی افزود: قانون گذار این امکان را به ما داده است 
کسری  جبران  برای  عمومی  منابع  از  بتواند  دولت  که 
بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی 
به  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  محل  از  بود  قرار 
بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها 
شود اما در عمل این اتفاق معکوس است. وی تصریح 
کرد: این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور 
یارانه های  از بودجه برای تامین کسری پرداخت  است 
دولت،  سیاست  حال  هر  به  اما  کند  برداشت  نقدی 
یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه،  ادامه پرداخت 
پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ 
عمومی  بودجه  منابع  از  کسری،  جبران  برای  بنابراین 

دولتی استفاده می کنیم.

انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
برای  زمین  و  وام  اختصاص  از  اسالمی 
تشویق به مهاجرت معکوس خبر داد و گفت: 
گردشگری روستایی در سال های آینده بیشتر 
شاملو  مهر،  گزارش  به  می شود.  پیگیری 

سنددار  را  مسکن  بنیاد  های  فعالیت  از  یکی 
کردن امالک روستایی عنوان کرد و گفت: با 
مشارکت سازمان ثبت اسناد تاکنون حدود سه 
اند.  وی  میلیون واحد روستایی سنددار شده 
تاکید کرد: در حال حاضر ما به صورت پایلوت 

در برخی مناطق اقداماتی را شروع کرده ایم 
پیگیری  را  این موضوع  برنامه ششم  برای  و 
کار  عنوان  به  روستایی  منظومه  تا  می کنیم 
گسترده بنیاد در دستور کار قرار گیرد. معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

با اشاره به اقداماتی برای تشویق به مهاجرت 
که  روستائیانی  به  داشت:  اظهار  معکوس، 
میلیون   15 وام  بازگردند  روستا  به  دوباره 
تومانی با نرخ سود 5 درصد و زمین با شرایط 

سهل اختصاص می یابد.

سیاستپرداختیارانهنقدیمتوقفنمیشود

 اختصاص وام و زمین برای بازگشت به روستاها

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
چون در پرونده 940981 اجرايی در قبال محکومیت آقای محمدعلی هدايتی به پرداخت مبلغ 351/615/000 ريال در حق آقای محمد 
صیادی و پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقیف و ارزيابی اموال توسط هیئت 

کارشناسی از محکوم علیه شامل
ارزش به ريالمشخصاتنام دستگاهرديف

جک 2 ستون مدل GL1M ، سريال 84304 ، وزن دستگاه kg 820 جک 2 ستون1
حداکثر بار مجاز kg 2500 – ساخت شرکت باالن صنعت

95/000/000

90/000/000جک قیچی با برد کنترل و فرمان CEP ، ظرفیت kg 2500جک قیچی2
185/000/000جمع: صد و هشتاد و پنج میلیون ريال

که از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/12/17 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای 
ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه 

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندنقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

324۱22۱۱-324۱2789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

www. iranwash. ir324466663242432۰-2قالیشویيومبلشویيایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

با تکنولوژی ضد چروك      
3245۰۰۱4/۰99۰3۱89۱8۱ما اعتقاد داريم می توانيم بهترين باشيم سفارش رفو پذيرفته می شود

قالیشوییبهارستــان)خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

قالیشوییبهارستــان)خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

امالکآسمانخریدوفروش،مشارکت،پیمانکاریونظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
am

lak
as
em

an
.co
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باتخفیفویژه قیرگونی
محالتی-بینتوحیدومدرس
۰9۱536۱9297

ایزوگـــام
مصطفیهریوندی

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

مبــل سوفــا

اقساط 7 ماهه
 بدون پیش پرداخت

 با شرایط ویژه 

خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی
09128578165 -32445095

گروه صنعتی

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند 
کز کار خلق یک گره بسته وا کند

موسسهخیریهمهرماندگار
)تحت نظارت سازمان بهزیستی(

در روزهای پایانی سال، از عموم خیرین ارجمند استدعا 
و  نقد، کاالهای مختلف  دارد هرگونه کمک شامل وجه 
لوازم مازاد منزل را به منظور رساندن به نیازمندان 
تحت پوشش در اختیار موسسه قرار دهند تا در 

آستانه سال جدید خانواده های بی شماری را خوشحال نمایید

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی، بین جمهوری 3 و خیابان قائم 
 طبقه فوقانی پخش رنگ محمد زاده  تلفن: 32210932

خیابان آیت ا... طالقانی،کوچه مهدیه، ساختمان آلما، طبقه 3  تلفن: 32211826
09370371133

حسابسیبا)ملی(۰۱۰4994494۰۰7
کارتشماره5449-۱8۱2-۰8۱۰-5۰29بانکتوسعهتعاون

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9400062
بدينوسیله به خانم مريم نعمتی فرزند احمد به شناسنامه 15480 و کد ملی 0060243295 به عنوان وام گیرنده و آقای عزيز شیبک 
فرزند حسن به شناسنامه 111 با کد ملی 5239159165 به عنوان احدی از ضامنین در پرونده کالسه فوق ابالغ می گردد: بانک 

تجارت شعبه میدان آزادی بیرجند با نمايندگی اداره حقوقی مديريت شعب خراسان جنوبی مستند به قسمتی از قرارداد بانکی شماره 823200012 
– 1382/7/23 راجع به وصول مبلغ 10/470/520 ريال بدين شرح: )مبلغ 2/432/669 ريال اصل و مبلغ 428/161 ريال سود و مبلغ 7/609/690 
ريال خسارت تاخیر تا روز درخواست 1394/2/29 به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول،  تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما را نموده است که 
پرونده ای تحت کالسه فوق در اين خصوص تشکیل شده است. نظر به اينکه بر طبق گزارش مامور ابالغ آدرس شما به شرح سند شناسايی نگرديده 
و بانک بستانکار قادر به معرفی آدرس دقیق از شما نمی باشد، لذا حسب درخواست بستانکار  و به استناد  ماده 18 آيین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی اجرائیه از تاريخ انتشار اين آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرايی پس از گذشت مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار بر علیه شما ادامه خواهد يافت و مراتب فقط يک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و به جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 94/12/2   
غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

خرید اعتباری برای فرهنگیان محترم



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کاندیداها  داریم.  رو  پیش  جالبی  انتخابات  سالم 
روی هم را می بوسند و هواداران با هم دوئل می 
کنند. به نظر شما صبح 8 اسفند روی نگاه کردن در 

صورت هم را خواهیم داشت؟ واقعا به چه قیمتی؟
915...734
در  سیاست  نقش  کردم  می  فکر  صبح  تا  دیشب 
شهرمان را؛ اصالح طلب اصولگرا را خائن می نامد 
از  را. مستقل ها هم که  و اصولگرا،  اصالح طلب 
هر دو طرف متهمند. نمی دانم واقعا من خودم چه 

هستم؟ وقتی هیچ طرفی نیستم پس من هم...؟
936...220
آوا جان، لطفا یک گزارش از یکی از ... تهیه کن. 
 3 با  صحنه  پشت  که  است  سیاستمدار  اینقدر  آقا 
سفارش  به  را  دفترش  مدیر  است.  بسته  کاندیدا 
آقای ... گذاشته برای هدایت مراجعان ... به سوی 
جریان...  کاندیدای  با  صحنه  پشت  کاندیدا،  این 
کند.  می  کار  حوزه...  در  برایشان  دارد  و  بسته 
کاندیدا  فالن  طرف  از  را  نفر   90 هم   ... بحث  در 
در اتفاقات  این  بخدا مگر  است.  ... کرده  به   مامور 

 استان ما بیفتد.
910...039
محترم  اداره  دریغ  بی  تالشهای  از  تشکر  ضمن 
آسفالت  به  است  خواهشمند  جنوبی،  خراسان  راه 
مسیر بیرجند طبس به ویژه خور به دیهوک عنایت 
بیشتری شود. در این مسیر به دلیل ترانزیت وسایل 
کرده  نشست  آسفالت  از  نقلیه سنگین قسمت هایی 

که بسیار خطرآفرین است. با تشکر 
915...979
سالم آواجان. از شهردار محترم خواهش می کنیم 
پل  حدفاصل  کانال  اطراف  درختکاری  به  نسبت 
اعظم  پیامبر  بلوار   پل  تا  سجاد(  )بلوار  محالتی 

برای رضای خدا هم که شده اقدام کنند .
915...974 
آیا کسی به فکر ما سهامداران سیمان باقران است 
قاین  از  انتخابات چند تن کلینکر  هر 4 سال وقت 
راه  کارخانه  ریزند می گن  تو کیسه می  آورند  می 
راه  کی  باالخره  بگه  ما  به  یکی هست  آخه  افتاده 
می افته ؟ نکنه قراره بزارن واسه انتخابات ریاست 
جمهوری هم مجدد افتتاحش کنن ؟ من به عنوان 
سهام  را  اندازم  پس  کل  که  خرد  سهامدار  یک 

خریدم چه گناهی کردم ؟
915 ... 068
ابن  آرامگاه  برای  راهنما  تابلوی  بیرجند  در  چرا 
حکیم  آرامگاه  برای  اما  دارد  وجود  خوسفی  حسام 
نزاری تابلوی راهنما مشاهده نمی شود؟ حتی دریغ 
خود  که  عارف  این  مقبره  برای  درب  سر  یک  از 

استاد سعدی و حافظ بوده است.
937...897

یکشنبه * 2 اسفند 1394 * شماره 3448
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کاندیداهای مستقل ، رقبای جدی لیست های سیاسی 

فهرست های انتخاباتی سیاسیون برای 4 کرسی استان در پارلمان 

لیست های  بازار  انتخابات  برای  معکوس  شمارش  آغاز  با 
احزاب سیاسی داغ شده و سیاسیون و فعاالن انتخاباتی در 
این دوره برای ماندن تا پایان در این صحنه رقابتی با عنوان 

مستقل به میدان آمده اند.
به گزارش مهر- هیجان و شور انتخاباتی در استان خراسان 
جنوبی با نزدیک شدن به زمان انتخابات به اوج خود رسیده 
است و هر یک از کاندیداها و طرفداران آن ها تالش می کنند 
با معرفی خود زمینه را برای ورود به خانه ملت فراهم سازند. 
گروه ها و احزاب سیاسی هر یک با ارائه لیستی از کاندیداهای 
موردنظر خود تالش دارند ضمن معرفی افراد خود به مردم 
سهم بیشتری در کرسی های مجلس دهم داشته باشند. تنور 
انتخاباتی در استان با اعالم اسامی کاندیداهایی که صالحیت 
آن ها احراز و یا تأیید شد و آنهائیکه صالحیت آن ها احراز 
نشد و یا رد شد انتخابات را وارد مرحله تازه ای کرد. با اعالم 
این اسامی مشخص شد از همه گروههای سیاسی اعم از 
اصولگرا، اصالح طلب و مستقل در صحنه انتخابات مجلس 

حضور دارند.

۵۲ نامزد برای چهار کرسی بهارستان

ثبت نام  با  اسالمی  انتخابات مجلس شورای  دوره  دهمین 
انتخابات در استان  از  این دور  برای حضور در  نامزد   102
در  انتخابات  برای هر کرسی  کلید خورد.  جنوبی  خراسان 
خراسان جنوبی 13 نفر رقابت می کنند که چهار نفر آن ها 
راهی بهارستان خواهند شد. پس از بررسی صالحیت ها در 
هیئت های اجرایی و شورای نگهبان و انصرافی هایی که در 
این مدت اعالم شد لیست نهایی کاندیداهای دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی با 52 نفر از سوی وزارت کشور به 

فرمانداری های حوزه های انتخابیه اعالم شد. 

 معرفی کاندیداهای اصولگرا 
در سه حوزه انتخابیه

بالفاصله بعد از اعالم اسامی کاندیداها؛ اصول گرایان لیست 
خود را در سه حوزه انتخابیه استان نهایی کرده و کاندیدای 
موردحمایت این ائتالف را در حوزه های انتخابیه به تفکیک 
اصولگرایان  ائتالف  سخنگوی  کردند.  اعالم  شهرستان ها 
خراسان جنوبی با اشاره به کاندیداهای مورد حمایت ائتالف 

اصولگرایان در سه حوزه انتخابیه استان اظهار کرد: در حوزه 
انتخابیه نهبندان و سربیشه آقای دکتر نظر افضلی به عنوان 
تناکی  علی اکبر  معرفی شده اند.  ائتالف  اصلی  کاندیدای 
همچنین با اشاره به معرفی حجت االسالم سید محمدباقر 
عبادی از حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف به عنوان 
کاندیدای اصلی ائتالف اصولگرایان، بیان کرد: در حوزه قاین 
اصولگرایان  ائتالف  موردحمایت  فالحتی  فرهاد  زیرکوه  و 
است. سخنگوی ائتالف اصولگرایان خراسان جنوبی بابیان 

اینکه در حوزه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان نیز هنوز 
به گزینه اصلی نرسیده ایم، اضافه کرد: کاندیدای اصلی این 
حوزه به زودی اعالم خواهد شد. وی در ارتباط با انصراف 
کاندیداهای خارج از لیست اصولگرایان نیز گفت: ما پیگیری 
خواهیم کرد و جلساتی با آن ها برگزار می کنیم که در صورت 
امر  این  که  دهند  انصراف  اصولگرا  جریان  نفع  به  امکان 

بستگی به خودشان دارد.

تعدد حضور اصولگرایان در صحنه 

را هم  بیرجند  امام جمعه  اصولگرایان  صدای  تعدد حضور 
درآورد تا در خطبه های دو هفته نماز جمعه بیرجند خواستار 

اجماع آن ها شود. حجت االسالم علی رضایی بیرجندی اظهار 
کرد: افرادی که دم از اصولگرایی می زنند ضمن رعایت اخالق 
باید یک نفر را بفرستند و با یکدیگر کنار آیند و بعد از انتخابات 
نیز کاندیداها باید با یکدیگر دوست و رفیق باشند. امام جمعه 
بیرجند گفته است: اصولگرایی واقعی یعنی اینکه باهم ائتالف 
کنیم. بحث اجماع در حوزه اصولگرایی تا به آنجا پیش رفت 
که تنها علیرضا کرباسچی از حوزه انتخابیه سربیشه و نهبندان 
اعالم کرد به نفع ائتالف و کاندیدای اصولگرایی در روز اول 

تبلیغات انصراف داده است این انصراف البته بداخالقی هایی 
را هم داشت و اینکه هریک از جریان ها و کاندیداها از آن 
به نفع خود استفاده می کردند و کرباسچی طی دو نامه به 
رسانه ها اعالم کرد که از اول با گرایش سیاسی اصولگرایی 
به میدان آمده اما برخی با بداخالقی سیاسی سعی به مصادره 

خبر انصراف به نفع خودشان را داشته اند.

 حمایت حزب اعتدال و توسعه از
کاندیدای سه حوزه در استان

دبیر حزب اعتدال و توسعه استان خراسان جنوبی از اعالم 
اسامی نامزدهای مورد حمایت این حزب در استان خراسان 

اعتدال و  نیا، دبیر حزب  امین محمودی  جنوبی خبر داد. 
از  آیتی  حمید  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استان  توسعه 
حوزه بیرجند و خوسف، محمد اسماعیل اعزازی از حوزه 
و  حوزه طبس  از  ابراهیمی  و حسین  سربیشه  و  نهبندان 
فردوس کاندیداهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه 
استان خراسان جنوبی هستند. محمودی نیا افزود: حسین 
ابراهیمی عضو شورای مرکزی حزب در استان و اعزازی 

عضو حزب اعتدال و توسعه هستند.

 لیست کاندیداهای اصالح طلبان و
 حامیان دولت با دو حوزه بسته شد

احمد حاجی زاده، رئیس شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
عالی  شورای  تشکیل  از  هدف  نیز  جنوبی  خراسان 
سیاست گذاری اصالح طلبان را هماهنگ کردن تمامی گروه ها 
و تشکل های اصالح طلب جهت اتخاذ سیاست یکسان و 
بهینه برای آینده ای روشن و مجلسی هماهنگ و آشنا به 
وظایف قانونی دانست و افزود: ما به دنبال مجلسی هستیم 
که بر اساس نظر امام راحل در رأس امور باشد. حاجی زاده 
در زمینه معیارها و شاخص های شورای سیاست گذاری برای 

انتخاب کاندیداها گفت: شاخص ها در سراسر کشور یکسان 
بوده و بسته به شرایط هر منطقه معیارهایی افزوده شده است. 
اصالح طلبی،  سابقه  همچون  شاخص هایی  داد:  ادامه  وی 
ایثارگری، مدیریتی، میزان تحصیالت، خوش نامی، قدرت 
رأی آوری، توانایی و تسلط به قانون گذاری ازجمله معیارهای 
انتخاب کاندیدای اصلح بوده است. وی افزود: در خراسان 
قابل توجهی  حدود  تا  سیاست گذاری  شورای  نیز  جنوبی 
درزمینه انتخاب کاندیداها پیشرفت داشته و در قسمت هایی 
که تاکنون موفقیتی نبوده به دلیل رد صالحیت چهره ها بوده 
است. رئیس شورای سیاست گذاری اصالح طلبان خراسان 
قاینات  و  بیرجند  حوزه  دو  کاندیدای  کرد:  عنوان  جنوبی 
مشخص شده اند و تکلیف دو حوزه دیگر استان نیز به زودی 
روشن خواهد شد. وی افزود: در حوزه انتخابیه بیرجند حمید 
آیتی و در حوزه قاینات علی اسماعیلی به عنوان کاندیدای 

اصالح طلبان و حامیان دولت معرفی شده اند.

 حضور گسترده چهره های سیاسی
 با گرایش مستقل

رقبای  از  زیادی  تعداد  معمول  لیست های  بر  عالوه 
وارد  مستقل  به طور  که  هستند  شناخته شده  و  قدرتمند 
عرصه انتخابات مجلس می شوند و به طور طبیعی رقیبی 
و  می شوند  محسوب  سیاسی  لیست های  برای  قدرتمند 
ممکن است رأی مناسبی از مردم را هم به خود اختصاص 
با  عمدتًا  که  استان  کاندیداهای  از  زیادی  تعداد  دهند. 
گرایش به سمت اصولگرایی هستند خود را در این دوره 
از انتخابات مستقل معرفی کرده اند و بعضًا اعالم کرده اند 
چون مستقل واردشده ایم بنا بر انصراف و کناره گیری به 
کاندیداهای  ائتالف  البته  نداریم.  را  خاصی  جریان  نفع 
مستقل استان خراسان جنوبی در دهمین دوره انتخابات 
اعالم  را  لیست خود  است  قرار  اسالمی  مجلس شورای 
در  آنچه  است.  اعالم نشده  رسمی  خبر  تاکنون  که  کند 
این میان به خوبی روشن است این است که مردم در رأی 
دادن به لیست ها باید به کارآمدی و تعهد کاندیداها توجه 
زیادی داشته باشند اما باید دید ، هفتم اسفندماه این بار 
مردم خراسان جنوبی قرار است به جریان و گروه ها اعتماد 

کنند یا به مستقل ها رأی خواهند داد.

شهید   ۵۰۰ و  سرداران  یادواره  اسفندماه  سوم  دوشنبه  گفت:  بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  تسنیم- 
شهرستان بیرجند در حسینیه جماران برگزار می شود. سرهنگ صفرعلی اسماعیلی افزود: این مراسم ساعت 9 صبح 

روز دوشنبه سوم اسفندماه و با حضور سخنران و مداح کشوری در بیرجند در حسینیه جماران برگزار می شود.

یادوارهسردارانو۵۰۰شهیدخراسانجنوبیبرگزارمیشود

برنامه های محوری
اشتغال

موضوع اشتغال از دو زاویه اهمیت دارد.  زاویه اول ابعاد اهمیت اشتغال برای جامعه 
است و زاویة دوم ابعاد اهمیت اشتغال برای افراد و خانواده ها است و تصورم این 
است که حتی اگر اکتفا کنیم به عناوین اهمیت چندگانه و چند بعدی این مسئله، 
مشخص می شود که اشتغال چگونه در همة اجزای زندگی و سرنوشت ما دخیل 
است و بر آن تأثیر می گذارد.  اولین مسئله ای که باید طرح شود پیوند نحوه 
برخورد با اشتغال و نسبت آن با مهمترین موانع توسعة ملی است. اگر موانع عمده 
توسعه ملی را پدیده هایی از قبیل فقر، مهاجرت روستایی، نابرابری های آمایشی، 
بحران محیط زیست، وضعیت سرمایة اجتماعی، نابرابری های درآمدی و نگرانی 
های مربوط به امنیت ملی در نظر بگیریم می توان نشان داد که اشتغال با تک 
تک این عوامل رابطة عمیقی دارد و طرح تفصیلی هر یک از این محورها استعداد 
و ظرفیت آن را دارد که در قالب یک موضوع مستقل قابل طرح باشد . در اینجا 
فقط اشاره های کوچکی به برخی از محورها خواهیم داشت. در مطالعاتی که در 
زمینة فقر به عنوان مهمترین عامل توسعه نیافتگی انجام شده این اتفاق نظر وجود 
دارد که مهمترین ابزار مواجهه عالمانه و کارآمد در این زمینه خلق فرصت های 
 شغلی در فعالیت های مولد است.  باید تأکید کنم که از دیدگاه سازمان بین المللی

 کار، فعالیت های مولد، مشاغلی را شامل می شود که به ارتقای توان رقابت ملی 
و توسعه پایدار کمک می کند.  در مقاله ای که اخیراً سازمان بین المللی کار 
 منتشر کرده تعبیری که به کار برده این است »هستة مرکزی یا قلب سیاست های 

کاهش فقر، دسترسی ایجاد کردن برای کار برای افراد است. این کار و 
فرصت شغلی است که به مردم اجازه می دهد برای خود غذا تهیه کرده 
و پولی که برای خرید کاال و خدمات نیاز دارند را به دست آورند.  وقتی 
بینید  را مورد واکاوی قرار می دهید، می  مسئله مهاجرت روستایی 
مهمترین عامل انگیزشی برای ترک سرزمین اجدادی مسئلة بیکاری و 
فقر ناشی از آن است. در عین حال که می دانیم عوامل متعدد دیگری 
ربع  در  توسعه  درحال  کشورهای  در  دارند.   نقش  زمینه  این  در  نیز 
پایانی قرن بیستم شرایطی را شاهدیم که در آن بزرگترین شهرهای 
جهان که از انقالب صنعتی تا ربع پایانی قرن بیستم همواره متعلق به 
کشورهای صنعتی بود االن متعلق به کشورهای در حال توسعه است.  مدیریت 
کالن شهرها در تمام دنیا جزو باالترین ظرفیت های فعالیت های دانایی محور 
مدیریت در مقیاس ملی مطرح می شود و کشورهای در حال توسعه در حالی که 
توان الزم برای عادی ترین کارهای خود را ندارند با شهرهای بسیار بزرگی روبرو 
هستند که با انواع نابسامانی ها مواجه می باشند که این مسئله در کنار سایر 
عوامل مؤثر محیطی و بین المللی بازتاب سهل انگاری هایی است که درنهایت به 
مهاجرت روستائیان آنها منجر شده است.  از یک طرف در این کشورها این تراکم 
غیرمتعارف جمعیت و فعالیت ، هزینه سازی می کند و از طرف دیگر به واسطة 
مهاجرت روستایی بخش های مهمی از پهنة سرزمین با همة منابع مادی که دارند 
بالاستفاده باقی می مانند و طیف گسترده ای از مسایل اقتصادی، اجتماعی و امنیت 
ملی به تبع چنین مسایلی پیش می آید.  بنابراین پیوند اشتغال با مهمترین موانع 
توسعه، پیوند اشتغال با ثبات سیاسی اجتماعی پیوند اشتغال با جایگاه اقتصاد 
ملی در تقسیم کار جهانی، پیوند اشتغال با مهمترین مسایل کالن اقتصادی وجوه 
دیگری از اهمیت بحث اشتغال را منعکس می سازد. از طرفی مطالعات برخی نظریه 
پردازان نشان داده ، میان سیاست های اشتغال با تنش های قومی، میزان پذیرش 
فناوری های مدرن، نحوة حل و فصل تعارض های جنسیتی، سطح کارایی اقتصاد 
 ملی و تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی رابطه ای معنی دار دریافته شده است .
 در کنار این فهرست گسترده ابعاد اهمیت اشتغال در نظام ملی که هر کدام به 
تنهایی می تواند موضوعی مهم باشد آخرین موضوعی که مورد بحث قرار می گیرد 
پیوند اشتغال با چشم اندازهای آیندة توسعة ملی است.  در ادبیات اقتصاد مبتنی 
بر دانایی، دانش را به دو گروه عمدة دانش قابل انتقال و دانش ضمنی تقسیم می 
کنند. اگر کل دانایی را به کوه یخ تشبیه کنیم دانش قابل انتقال، دانشی است که 
قسمت بیرونی این کوه یخ را نشان می دهد و تمام آنچه در اعماق اقیانوس قرار 
دارد نمایانگر دانش ضمنی است که اگر به درستی این نسبت درک شود ، می 
توان تصور یا تصویری از وزن و اهمیت دانش ضمنی در کل پیکره دانش داشت. 
مهمترین مشخصة دانش ضمنی این است که نه از طریق دانش آشکار و قابل انتقال 
بلکه از طریق فرایندی به نام )کار همراه با عمل یا استاد شاگردی( قابل دستیابی 
است و اشتغال چنین فرصتی را فراهم می کند که از نظر میزان تأثیر قابل مقایسه 

با هیچ چیز دیگری نیست. بنابراین، مسئله اشتغال به موازات

 افزایش منزلت و جایگاه انسان در فرایند توسعه و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی 
بر دانایی نه تنها اهمیتش کمتر نمی شود بلکه با ابعاد خیره کننده ای افزایش می 
یابد . در موضوع اشتغال و پایداری آن باید به نقش بسیار مهم کارفرمایان توجه 
الزم در مجموعه قوانین و مقررات صورت گیرد. انتظار بر این است که کارفرما پس 
از پایان یک دوره کاری ) روزانه ، هفتگی و یا ماهیانه ( حق و حقوق قانونی کارگر را 
بپردازد و در ادامه دوره حق انتخاب برای ادامه فعالیت و همکاری با کارگر را بدون 
هیچ دغدغه و پیش شرطی را داشته باشد . نظامات تامین اجتماعی فعال باید 
 دغدغه کارگران را در این دوره های گذار با شرایط بسیار روانی مدیریت کنند .
 در چنین شرایطی مطمئنا تعداد بکارگیری کارگر در مجموع اقتصاد افزایش می 
یابد و تقاضای نیروی کار به نسبت شرایط جاری بهبود می یابد. هر چند بر اساس 
اطالعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در شهرستان بیرجند در سال 90 حدود 8.1 
درصد ، شهرستان خوسف 4.2 درصد و در شهرستان درمیان 5.6 بوده است . 
 ولی دو نکته در پایداری و بهبود معیشت مردم این شهرستانها بسیار مهم است ، 
یکی شغل پایدار و دیگری تامین درآمد کافی برای دستیابی به سطح متوسط رفاه 
عمومی طی یک دوره مشخص . تمرکز بر توسعه و تقویت واحدهای تولیدی و 
خدماتی موجود ، تمرکز بر ساماندهی مشاغل خانگی و تکمیل زنجیره ارزش و 
ایجاد مشاغل پشتیبان ، استفاده از تجربیات طرح ترسیب کربن که در منطقه 
سربیشه اجرا شده ، تکمیل زیرساخت های نواحی صنعتی منطقه ، برنامه ریزی 
برای تسریع در بهره برداری از مجتمع های تولیدی ایجاد شده ، تقویت نهادهای 
حمایتی مثل کمیته امداد امام )ره ( ، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
همچنین تقویت بخش های مرتبط با اشتغال صنایع دستی و گردشگری و استفاده 
از پتانسل مسیرهای جاده ای در جهت تقویت تجارت گردشگران به عنوان محرک 
در بخش اشتغال در چارچوب مقررات مورد نیاز مورد تاکید خواهد بود . قطعا در 
اولویت بعدی استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارج منطقه با تاکید بر مشارکت 

فعال ساکنین مناطق مورد نظر می باشد . 

درآمد
از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، به 
این ترتیب دولت ها باید به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای 
افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند. عوامل متعددی 
از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست های پولی و مالی بر تغییرات توزیع 
درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاست های مالیاتی، مخارج 
دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت ها، کمک های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ 
بیکاری، تسهیالت مالی برای افراد کم درآمد و غیره می توانند به نحوی تنظیم شوند 
که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس شود.  تامین 
منابع مالی مورد نیاز دولت ها برای ایجاد یک شبکه  اداری چابک و پاسخگو ، رفع 

 نابرابری های درآمدی و رفع ناهنجاری های تبعی آن ، بهبود معیشت ، ارتقای نظام
 سالمت و بهداشت جامعه، ارتقای سطح آموزش ، توانمند سازی مهارتی شاغلین 
و افراد جویای کار ، بهبود شبکه های حمل و نقل و ارتباطات و به خصوص شبکه 
ریلی و ارتقای کیفیت و کمیت پروازهای مورد نیاز ، افزایش ضریب دسترسی به 
شبکه های اطالع رسانی ، تسهیل در برخورداری از رسانه های جمعی و نشریات ، 
افزایش امنیت غذایی ، برنامه ریزی برای افزایش نشاط اجتماعی و .... همه و همه 
نیاز به وجود منابع مالی دارد . مالیات عالوه بر آن که از مهمترین منابع تامین 
مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، 
تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد نیز می باشد. نگاه به تامین 
درآمد دولت تنها از طریق مالیات کافی نیست. کوچک سازی دولت و توانمند سازی 
 واحدهای تولیدی برای کسب درآمد بیشتر از الزامات یک اقتصاد تاثیرگذار است .
 توجه به کارآفرینان ، دانش پژوهان ، مخترعان ، نخبگان در عرصه تولید موجب 
تحرک بیشتر در فعالیت های اقتصادی و رشد واقعی می گردد. اولویت دادن به 
ایجاد ثروت به جای تمرکز بر توزیع ثروت برای رفع نابرابری های اقتصادی موجب 
تقویت ساختارهای اقتصادی می گردد . تاکید تنها بر رفع نابرابری از طریق توزیع 
مجدد درآمدها ، تنها بخشی از جامعه رامنتفع می کند . حال آن که نشاط عمومی 
و توسعه واقعی در اقتصاد با رشد و توسعه همه جانبه و تولید ثروت بیشتر با نگاه 
به کمک به طبقات پایین تر درآمدی ایجاد می گردد. توجه به کرامت انسانی و 
مشارکت دادن واقعی مردم در امور اقتصادی و اجتماعی، توجه به نهادهای حمایتی 
موجب افزایش مشارکت مردم در رفع بسیاری از موانع رشد و توسعه می گردد 
. مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیمات اساسی موجب عزم جدی و بسیج 
عمومی برای رفع مشکالت به صورت مردمی می شود. هر خانوار ساکن در نقاط 
روستایی استان بر اساس اطالعات سال 93 مرکز آمار ایران درآمدی در حد 110 
میلیون ریال و هزینه ای حدود 113 میلیون ریال داشته است. یعنی هر خانوار 
استان با کسری درآمدی معادل 2377000 ریال مواجه  بوده است . رتبه خانوارهای 
روستایی استان از حیث کسری 16 و از نظر درآمد استان 28 بوده است. هر خانوار 
ساکن در نقاط شهری استان بر اساس اطالعات سال 93 مرکز آمار ایران درآمدی 
در حدود 195 میلیون ریال و هزینه ای حدود 190 میلیون ریال داشته است. یعنی 
هر خانوار استان با کسری درآمدی معادل 2377000 ریال مواجه  بوده است. رتبه 
خانوارهای شهری استان از حیث کسری 25 و از نظر درآمد استان 23 بوده است. 
هر چند توفیقات بسیار خوبی در دسترسی به وضعیت مناسب تر در دهه گذشته 
در جهت دسترسی به شاخص های بهتر تجربه شده است، ولی در یک بازه زمانی 
منطقی بایستی به متوسط کشوری و برای دوره های بعدی از متوسط کشوری 
نیز بایستی سطح درآمد متوسط ساکنان استان با توجه به سخت کوشی و تالش 
فراوانی که صورت می گیرد و همچنین با برخورداری متعادل از امکانات ملی ، این 
وضعیت ارتقا یابد. اجرای کامل قانون مشاغل خانگی و ساماندهی این مهم یکی از 
راهکارهای موفق برای بهبود درآمد در خانوار محسوب می گردد که به جز در مدت 

کوتاهی متاسفانه به اجرایی شدن آن توجه کافی صورت نگرفته است . 
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اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان  رئیسی  ابراهیم  سید 
ساالری  مردم  نظام  بقای  و  تداوم  برای  اساسی  قانون 
دینی مجلس خبرگان رهبری را تعیین کرده است گفت: 
مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده تداوم اسالمیت و 

جمهوریت نظام است. 
به گزارش تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی درجمع مردم 
ما  به  اینکه خداوند  بیان  با  بیرجند  توحید  نمازگزار مسجد 
نعمتهای زیادی عطا کرده است و باید شکرگذار آنها باشیم، 
اظهار داشت: تمام عالم جلوه ای از وجود خداست و باید در ما 
التزام به حقیقت جلوه گر باشد. وی نعمت انقالب اسالمی را 
از مهم ترین نعمتهای خدا دانست و افزود: باید قدردان نظام 
اسالمی باشیم و شخصیتی که پایه گذار این نظام اسالمی 
بود، اخالص سرلوحه تمامی برنامه هایش بود. دادستان کل 
کشور با بیان اینکه رمز موفقیت امام خیمنی)ره( اخالص در 
عمل بود، گفت: در مکتب سیاسی  امام خمینی ویژگیهای 
زیادی وجود دارد که آن در برابر خداخواهی اخالص و توجه 
زیاد به حضرت حق بود و قبل و بعد هر چیزی خدا را می دید.

دنیا  300سال در حال  جنگیدن با خدا بود

آیت اهلل  رئیسی افزود: امروز دنیا از معنویت فاصله گرفته 
در حالی که در سیاست امام خمینی )ره( معنویت در کنار 
دین بود و دنیا بیش از 300 سال است که با خدا جنگیده و 
تالش دارد خدا را از تمامی ابعاد زندگی دور کند و محصول 
این تدبیر جنگ 70 ساله با ملت فلسطین است. وی توجه 
به مردم را از دیگر ویژگی های امام خمینی)ره( دانست و 

اظهار کرد: امام اعتقاد داشت مردم باید در رأس امور باشند 
و از این طریق انتخابات را برگزار کرد اما در دنیا برخی تنها 
اسم حقوق بشر را یدک کشیده اما بویی از آن نبرده اند و 
دشمن نمی خواهد در پی برون رفت از مشکالت باشد زیرا 
قانون می تواند مشکل مردم فلسطین را از طریق برگزاری 
انتخابات حل کند، اما بدخواهان نمی خواهند. نماینده مردم 
خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در 
نظام جمهوری اسالمی از باالترین مقام  توسط انتخابات و 
رأی مردم انتخاب می شود، گفت: از دیگر شاخصه سیاسی 
امام می توان به این نکته اشاره کرد که مخاطب امام مردم 
ملت ها بود نه دولت ها، زیرا معتقد بود امیدی به دولتها 
نیست و این خصلت در وجود مقام معظم رهبری هم دیده 
می شود زیرا در هنگام نامه نوشتن به کشورهای اروپایی، 

به جوانان آنها نامه  نوشتند.

 مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده 
تداوم اسالمیت و جمهوریت نظام است

نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان 
کرد: نظام ما یکی از شاخصه های مکتب سیاسی امام خمینی 
)ره( را دارد که همان جهانی شدن پیام انقالب اسالمی است 
و دشمن در دهه نخست بعد از انقالب تالش کرد تا جنگ را 
بر ما تحمیل کند و مردم را از صبر و اراده در برابر نظام سست 
کند، اما شکست خورد. آیت اهلل رئیسی افزود: دشمن در دهه 
دوم انقالب  تالش کرد تا ناکارآمدی نظام را جلوه دهد و در 
دهه سوم تالش کردند تا پیامهای انقالب اسالمی به دیگر 

کشورها نرسد اما اکنون آنچه که برای ما و انقالب مانده 
بماند  باقی  باید  نظام  و  انقالب  این  که  است  این  است 
بقای نظام مردم ساالری  برای تداوم و  قانون اساسی  و 
دینی مجلس خبرگان رهبری را تعیین کرده است. وی با 
بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده تداوم 
برای  داشت:  اظهار  است،  نظام  جمهوریت  و  اسالمیت 
جایگاه رهبری تنها علم کافی نیست زیرا در آغاز انتخاب 
ایشان شخصیتهای بزرگی از مراجع تقلید وجود داشتند، 
پیشنهاد  مسئولیت  این  برای  را  ای  خامنه  امام  همه  اما 
دشمن،  شناخت  جایگاه  این  برای  می دانستند  زیرا  دادند 
شجاعت، آگاه بودن از مسائل روز دنیا مهم است. آیت اهلل 
رئیسی افزود: قانون اساسی این ظرفیت را در نظر گرفته 
که مردم دغدغه ای برای تدوام نظام نداشته باشند، و از 
طریق مجلس خبرگان رهبری این را پیش بینی کرده تا 
نهضت دچار آسیب نشود و مجلس خبرگان رهبری مانند 
مجلس شورای اسالمی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مشکالت پدیده به زودی برطرف می شود

نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 
جرم  آمار  ترین  پایین  استان  این  افزود:  جنوبی  خراسان 
دین  دهنده  نشان  دارند که  را  در سطح کشور  و جنایت 
مداری مردم است. وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی 
رکوردار حضور در پای صندوق های رای هستند، تصریح 
استانها  تمامی  در  فجر  دهه  امسال  که  همانطور  کرد: 
امیداوریم  بود،  بیشتر  گذشته  سالهای  به  نسبت  جمعیت 
انتخابی  و  داشته  پرشور  انتخابات حضوری  در  ملت  این 

با بصیرت داشته باشند. نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان رهبری در پاسخ سوال یکی از شهروندان  
زودی  به  هم  شاندیز  پدیده  مشکالت  اینکه   بیان   با 
برطرف می شود، گفت: وزیرکشور این موضوع را بررسی 
کرده و حرکتی انجام شده و به امید خدا موضوع پدیده 

هم مانند میزان برطرف می شود.

 هیچ کس اجازه ندارد به دالیل مختلف 
تفرقه ای در جامعه اسالمی ایجاد کند

مجلس  نامزد  این  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به  همچنین 
خبرگان رهبری قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته 
گفت:  درمیان  مرزی  شهرستان  مرکز  اسدیه  سنت  اهل 
حضور حداکثری مردم در انتخابات تجلی اقتدار و انسجام 
ملی است. رئیسی افزود: حضور مردم در انتخابات تعیین 
کننده وحدت و انسجام است و مسئوالن باید بتوانند در 
پرتو این انسجام به وظایف خود عمل کنند. وی اضافه 
به  داده  رخ  منطقه  این  در  پیشرفتی  و  توسعه  اگر  کرد: 
برکت انسجام و وحدت مردم و مسئوالن است. وی یکی 
از مولفه قدرت نظام را مردم متدین و دین مدار دانست 
و گفت: مردم با انتخاب مسئوالن برای سرنوشت کشور 
اصل  اساس  بر  ایران  در  انتخابات  و  گیرند  تصمیم می 
راهبرد  امروز  کرد:  بیان  رئیسی  است.  مداری  تکلیف 
ایران ایجاد وحدت و انسجام در بین مسلمانان است در 
گفت:  وی  هست.  تفرقه  ایجاد  دشمنان  راهبرد  حالیکه 
هیچ کس اجازه ندارد به دالیل مختلف تفرقه ای را در 

جامعه اسالمی ایجاد کند.

مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده تداوم اسالمیت و جمهوریت نظام است
خراسان جنوبی پایین ترین آمار جرم و جنایت در سطح کشور را دارد

تسنیم- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نهبندان با بیان اینکه حضور حماسی مردم در انتخابات پاسخی بر گزافه گویی های دشمنان است، 
گفت: تداوم و بقای انقالب به حضور آگاهانه مردم در انتخابات بستگی دارد. حجت االسالم مومن زاده در جمع مردم نهبندان در مسجد الغدیر 
این شهرستان اظهار کرد: حضور و انتخاب ما باید درست و صحیح و بر مدار و محور و شرایطی باشد که رهبر معظم انقالب تصریح کرده اند.

حضور حماسی مردم در انتخابات پاسخی بر گزافه گویی های دشمنان

 ATM راه هاي مقابله با سرقت از دستگاه

داشتن چندین کارت بانکي در جیب هر ایراني نشانه 
الکترونیک  بانکداري  از  کاربران  خوب   استقبال 
مي باشد؛ این کارت ها داراي مزایاي بسیاري از جمله 
مختلف،  هاي  زمان  در  بانکي  خدمات  به  دسترسي 
کاهش هدر رفت زمان و هزینه، کاهش نیروي انساني 
جهت انجام امور بانکي و... را براي کاربران این حوزه 
امنیت و  افزایش ضریب  آورده که در مجموع  فراهم 
یکي  داشت.  خواهد  پي  در  را  شهروندان  اطمینان 
انجام  جهت  سودجو  افراد  متأسفانه  که  مواردي  از 
برند،  مي  سود  آن  از  خود  مجرمانه  هاي  فعالیت 
روش  این  در  باشد.  مي  خودپرداز  هاي  دستگاه 
با استفاده از شیوه هاي مختلف رواني،  افرادسودجو 
شرکت ها، سازمان ها و افراد را فریب داده و با شیوه 

هاي مختلف اهداف خود را عملي مي نمایند.
برخي از این شیوه ها عبارتند از:

تغییر زبان دستگاه از فارسي به انگلیسي، نصب قطعات 
سخت افزاري اسکیمر جهت کپي برداري از کارت هاي 
بانکي کاربران، نصب قطعات سخت افزاري کي الگر و 
یا نصب دوربین جهت به سرقت بردن رمز هاي عبور 
کاربران، تغییر رمز دوم قربانیان با روش هاي مختلف و 
برداشت غیر مجاز از حساب آنان، مهمترین عامل در 
کاهش این نوع از کالهبرداري ها را مي توان اطالع 
رساني مناسب و باال بردن سطح آگاهي کاربران به شمار 
به حداقل رسیدن  باعث  البته رعایت نکات زیر  آورد. 

کالهبرداري از طریق دستگاه ATM مي شود:
جهت دریافت وجه تنها دادن شماره حساب و یا شماره 
کارت به فرد واریز کننده کفایت مي کند و نیازي به 
دادن رمز اول و دوم،CVV2، تاریخ انقضا و... نیست، 
براي اینکه شخصي پولي به حساب ما واریز کند نیاز 
به حضور در پاي دستگاه هاي خودپرداز نیست، براي 
بخش  به  ورود  به  نیازي  وجه  واریز  از  مطمئن شدن 
انتقال وجه نیست و دارنده کارت فقط با گرفتن موجودي 
حساب خود مي تواند از واریز شدن و یا واریز نشدن وجه 
با  ارزي  پرداخت   به حساب و کارت خود مطلع شود، 
دستگاه هاي ATM صورت نمي گیرد پس فریب این 
گونه افراد را نخورند، کارت عابر خود را در اختیار افراد 
ناشناس قرار ندهیم و در صورت مفقودي در اسرع وقت 
با شعبه بانک صادرکننده کارت تماس گرفته و یا از 
طریق اینترنت  بانک یا تلفن  بانک نسبت به مسدود 

کردن و باطل کردن کارت اقدام نمائیم.
 پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات
 فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

توصیه های پلیسی

پیش بینی فناوری در سال 2025

 180 گزارشی  در  مک کینزی  تحقیقاتی  موسسه 
سال  تا  که  پرداخته  تکنولوژی   12 به  ای  صفحه 
را متحول خواهند  ها  انسان  زندگی  2025 میالدی 
کرد. ورود این 12 تکنولوژی نه تنها می تواند زندگی 
به  سهم  بلکه  کند  تغییر  دستخوش  را  ها  انسان 
سزایی در اقتصاد نیز ایفا می کند. از وسایل ارتباطی 
 مانند تلگراف که در سال های دور استفاده می شد، 
ارتباطی  است. وسایل  نمانده  باقی  بیش  ای  خاطره 
سرنوشتی  چنین  به  آینده  های  سال  در  نیز  امروز 
سال  در  همراه  تلفن  از  استفاده  شد.  خواهند  مبتال 
اینترنت  و  اوج خود خواهد رسید  به  2025 میالدی 
نیز به صورت رایگان یا با قیمت های بسیار پایینی 
در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت تا همواره در 
اینترنت  به  بتوانند   ... و  مترو  خرید،  مراکز  خیابان، 

متصل باشند. بسیاری از کارها و فعالیت های روزمره 
جایگزین  ها  روبات  یا  مصنوعی  هوش  با   انسان 
رود.  می  حاشیه  به  ها  انسان  نقش  و  شوند   می 
های  فناوری  پوشیدنی،  های  تکنولوژی  ها،  گجت 
 پزشکی و ... به وجود خواهند آمد که با اتصال به اینترنت 
یا  بدن  مختلف  های  واکنش  و  فعالیت  توانند  می 
فعالیت های انسان را تحت کنترل داشته یا تسهیل 
کنند. در سال های آتی روبات هایی ساخته خواهند 
شد که همانند انسان ها احساس داشته و می توانند در 
بسیاری از کارها جایگزین انسان ها شوند. خودروهای 
ساخته اخیر  های  سال  در  هوشمندی  چندان   نه 

از  جدیدی  نسل  آینده  های  سال  در  اما  اند  شده   
خودروها تولید می شوند که با حرکت چشم یا تفکر و 
بدون اینکه انسان خود کنترل آن را به دست بگیرد، 
مولکولی  زیست  و  بیولوژی  علم  کنند.  می  حرکت 
می  و  شده  متعددی  تحوالت  و  تغییر  دستخوش 
تواند بسیاری از بیماری های صعب العالج را درمان 
کوچک  های  محفظه  در  انرژی  سازی  ذخیره  کند. 
گرفت.کوچکترین  خواهد  صورت  باال  حجم  با  اما 
وسایل مصرفی نیز با کمک پرینت سه بعدی انجام 
خواهند شد. جنس الیاف تغییر خواهند کرد تا سخت 
باشند. تر  هوشمند  اما  تر  لطیف  تر،  منعطف   تر، 

بهره برداری از نفت و گاز با تغییرات چشمگیری روبرو 
خواهد شد تا بتوان به صورت بهینه تری به استخراج 
نفت و گاز پرداخت. نقش انرژی های تجدیدپذیر بیش 
 از پیش در زندگی انسان ها برجسته شده و جایگزین

 انرژی های تجدیدناپذیر خواهند شد.

فناوری

بـرنـج ام-كــي 

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

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

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

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ان
یر
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10
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قــاليشويی خــاوران   09151647069- 32255257-32253199  نوگیدری

اتوبـار پرستـو 

خيابان شهاب ، اتوبار پرستو  ٣22٥٦٤٦٥ -  ٣22٥٦٤٤٤ ٠٥٦ - ٠٩١٥٥٦2٩٦٤٨

برای اولين بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و  ساختمان)شن، آجر، سيمان و ...(

 وانت-كاميونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با كارگر مجرب و بيمه بار  

   كاظمی - خرم نژاد

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

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

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز

ک رايگان 
پي

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

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

لوازم خانگی  نقد و اقساط 
سرویس چوب، لوازم برقی

خیابان جمهوری ، نبش جمهوری 3

09151632697- یوسفی
32238009

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

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

 حمل بار و اثاثيه منزل داخل و خارج از شهر با كارگر ماهر 
و كاميون جک ٦ متری پتودار * تمامی اثاثيه منزل شما را با يک 

سرويس حمل می كنيم.   09155618308 - جالل نيا  

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...

 " کاغذ دیواری و لکه گیری گچ پذيرفته مي شود "  

09151630485 معصومیه  - صنعت و معدن 3- پالک  30

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

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و كارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

اتو سرويس 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



یکشنبه *  2  اسفند  1394 * شماره 3448 

شاهان  از  )يكى  نوشيروان 
معروف ساسانى( چند وزير 
درباره  هم  با  آنها  داشت، 
يكى از كارهاى مهم كشور 
و هر  پرداختند  به مشورت 
يك از آنها داراى رايى بود 

و راى ديگران را نمى پسنديد. 
بوذرجمهر)وزير برجسته انوشيروان ( راى انوشيروان را 
برگزيد. وزيران در غياب شاه به بوذرجمهر گفتند: »چرا 
راى شاه را برگزيدى؟ راى او چه امتيازى نسبت به راى 

چندين حكيم داشت ؟« 
كارها نتيجه  كه  آنجا  از  گفت:  پاسخ  در   بوذرجمهر 
 و راى ها روشن نيست و در مشيت و خواست الهى است 
و معلوم نيست كه آيا نتيجه، خوب است يا بد، بنابراين 
موافقت با راى شاه بهتر است، زيرا اگر نتيجه آن بد شد، 

به خاطر پيروى از شاه، از سرزنش او ايمن باشم:
خالف راى سلطان راى جستن 

به خون خويش باشد دست شستن
اگر خود روز را گويد: شب است اين

ببايد گفتن ، آنك ماه و پروين
 

قصه هاى از بوستان و گلستان سعدى

اگر كسى استعداد طبيعى
 داشته باشد بازهم بايد

 براى موفقيت تمرين كند و آماده شود.

تفكر در باب خوشبختى، عشق، آزادى، عدالت، 
خوبى و بدى، تفكر درباره ى پرسش هايى

 است كه بنياد هستى ما را دگرگون مى كند.

گفتار نكو دارم و كردارم نيست
از گفت نكوى بى عمل عارم نيست

دشوار بود كردن و گفتن آسان
آسان بسيار و هيچ دشوارم نيست

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد
 ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد
 كه هميشه وقت كم و كوتاه است.

خداوندا مرا از كسانى قرار ِده 
كه دنياشان را براى دينشان

 ميفروشند نه دينشان را براى دنياشان

همه براى كسب درآمد تالش مى كنند چه خانم ها چه 
آقايان همه در حال تالش براى درآمد زايى هستيم البته 
افراد به نسبت شغل و كارى كه دارند درآمدشان متفاوت 
است.شايد در طول روز به رويا هاى كارى و سرمايه گذارى 
فقط فكر كنيم و اصال براى انجام آن حتى قدم كوچكى 
هم برنداريم بنابراين هميشه سعى كنيد براى رسيدن به 

اهدافتان تالش كنيد.
اگر كسى به شما بگويد درآمد فعلى شما دقيقاً به همان 
جايگاه  و  ايد  كرده  انتخاب  خودتان  كه  است   ميزانى 
فعلى تان از لحاظ مالى نيز به انتخاب خودتان بوده است 
نظر شما چه خواهد بود؟ اغلب افراد مصرانه با اين گفته 
مخالفت مى كنند. اما حقيقت اين است كه شما تا امروز 
براى كسب اين ميزان درآمد، اقداماتى انجام داده ايد. پس 
با اين ديد مى توان گفت به عنوان نتيجه ى كارهايى كه 
انجام داده يا نداده ايد، درآمدتان را خودتان انتخاب كرده 
ايد. ميزان درآمد اشخاص هر چقدر هم كه باشد، اگر از آنها 
بپرسيد كه آيا دوست دارند درآمد بيشترى داشته باشند يا 

نه، نه نفر از هر ده نفر پاسخ مثبت خواهند داد.
اينجاست كه معناى »كارهايى كه انجام نداده ايد« خودش 
را نشان مى دهد. از آنجايى كه اغلب افراد پاسخ مثبت مى 
دهند، بايد اقداماتى وجود داشته باشد كه عدم انجامشان 

منجر به پايين تر بودن درآمد فعلى شان نسبت به خواسته 
هاى واقعى شان شده است. به اين ترتيب احتمااًل سؤالى 
كه براى شما پيش مى آيد اين است كه »براى آنكه بتوانم 
دهم؟«.  انجام  بايد  كار  چه  كنم  كسب  بيشترى  درآمد 
خوشبختانه همين امروز مى توانيد تصميم به تغيير اوضاع 
بگيريد. سه قدم ساده اى كه در ادامه مى آيند به شما در 

اين مسير كمك خواهند كرد.

 مراقب افکار خود باشید
»افكار خود را تغيير دهيد تا دنيايتان تغيير كند«. به طور 
خالصه، افكار ما انسان ها به احساس منجر مى شوند. 
احساس به عمل، و عمل به نتيجه. هيچ فكرى مجانى 
ميهمان ذهن شما نيست. تك تك افكار شما را مى توان 
يا دارايى محسوب كرد و يا بدهى. اين افكار، هم مى توانند 
شما را به سمت موفقيت سوق دهند و هم مى توانند شما 
را از آن دور كنند. آنها هم مى توانند به شما قدرت ببخشند 
و هم شما را تضعيف كنند. به همين دليل است كه انتخاب 
آگاهانه ى اين افكار در زندگى شخصى و شغلى بسيار 
اهميت دارد. رفتار و زندگى ما نشان مى دهد انسان ها 
همانى مى شوند كه بيشتر مواقع به آن مى انديشند. افكار 
شما در سخنان، نحوه ى بيان و رفتارتان نقش تعيين كننده 

اى دارند. نتايجى كه در زندگى و به ويژه در زندگى شغلى 
خود به دست مى آوريد، محصول مستقيم همين افكار 
هستند.اگر فكر مى كنيد مى توانيد درآمد بيشترى داشته 
باشيد، پس قطعاً مى توانيد و در نهايت خواهيد توانست. 
اما اگر ذهنيت شما اين باشد كه هيچگاه موفق به كسب 
درآمد بيشتر نخواهيد شد، واقعاً هم درآمد بيشترى كسب 
نخواهيد كرد. پس در طول روز مراقب گفتگوى درونى خود 
باشيد. آيا نحوه ى صحبت كردن شما با خودتان ماليم 
بار كه مرتكب اشتباهى مى  و محبت آميز است يا هر 
شويد خود را شديداً سرزنش مى كنيد؟اگر واقعاً مى خواهيد 
درآمدى كه استحقاقش را داريد داشته باشيد، به گونه اى 
با خودتان حرف بزنيد كه نشان دهد شما انسانى منحصر 
به فرد با استعداد ها و توانايى هاى خاص هستيد. مجموع 
تحصيالت، تجربه، دانش، مشكالت، موفقيت ها و چالش 
هايى كه داريد، از شما انسانى قابل توجه و استثنايى مى 
سازد. بايد به اين باور برسيد كه هيچ كسى مثل شما نيست.

کمک کنید دیگران نیز به خواسته هایشان برسند 
زيگ زيگالر، سخنران انگيزشى مى گويد »تنها در صورتى 
مى توانيد به هرچه مى خواهيد برسيد كه به ديگران كمك 
كنيد به خواسته هايشان برسند«. اغلب اوقات كسب يك 

موقعيت شغلى عالى و يا پيدا كردن يك معرف با نفوذ، 
امروز  دنياى  در  روابط  اين  دارد.  نياز  روابطى  ايجاد  به 
حكم طال را دارند. اما بايد در روابط خود صداقت داشته 
 باشيد. بايد از ته دل قصد كنيد به ديگران كمك كنيد به

خواسته هايشان برسند؛ به اين ترتيب خودتان نيز موفق 
خواهيد شد به خواسته هايتان برسيد.بنابراين همين امروز 
ببينيد چه كارى براى ديگران مى توانيد انجام دهيد. به 
شبكه سازى بپردازيد تا ببينيد چقدر سريع موفق خواهيد 

شد فرصت شغلى مناسبى براى خود دست و پا كنيد. 

 از شر محدوده ی آسایش خود خالص شوید
رابرت الن مى نويسد »تمام خواسته هاى شما خارج از 
محدوده ى آسايشتان هستند«. محدوده ى آسايش خود 
را يك زندان خودساخته در نظر بگيريد كه خود را در آن 
محبوس كرده ايد. اين محدوده حاوى افكار و ايده هاى 
هاى  توانايى  و  شخصيت  ى  درباره  اى  كننده  محدود 
شماست كه ممكن است در سنين پايين تر در ذهن شما 
شكل گرفته باشند و شما نيز به اشتباه هنوز به آنها اعتبار 
مى بخشيد.براى اينكه درآمدتان را خودتان انتخاب كنيد، 
بايد باور داشته باشيد كه حق شما بيشتر از آن چيزى است 

كه در حال حاضر به دست مى آوريد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 
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حدیث روز

چه زشت است براى مؤمن دلبستگى به چيزى كه او را خوار مى كند
امام حسن عسكرى )ع(

سبک زندگی

برای کسب درآمد بیشتر افکار خود را تغییر دهید

افقي: 1- شهرت، اعتبار و احترام - 
كتاب ابوريحان بيروني در رياضيات 
آتشگير -  پوشاننده -  نجوم 2-  و 
گياهي  ايران 3-  عروس شهرهاي 
پاي  يك   - دام  غذاي  براي  علفي 
ثابت خورشت فسنجان - فيلسوف 
آمدن  فراهم  نوزدهم 4-  سده  بنام 
كار قوم - رود فرانسه - توليد كننده 
- افسون 5- - ميوه نيكو- سايت 
عالئم  از   -6 پاييز  شب  آخرين   -
كم  باران  نشيني-  شهر  ميگرن- 
7- حكومت آلمان نازي - به خانواده 
عروس دهند - مظهر بدكرداري و 
خبائث در افسانه ها 8 - متراكم - تله 
ماهي- ششلول 9- اندام پرواز پرنده 
- شهري در استان خراسان رضوي 
- قاتل 10- شامل همه - جادوگر 
شعبه  مهمترين   -11 تك  تك   -
بحرين- صوت  مركز  نژاد سفيد - 
مهره  نخستين   - قصد  اندوه 12- 
از خطهاي  گردن - پشته خاک - 
فارسي 13- دژخيم- ورزش توپ و 
چوگان - بيماري مرگبار غرب آفريقا 
محل  شكاري-  تفنگ  نوعي   -14
توقف كشتي- نقطه ها 15- سياح 
- در فوتبال شخصي است كه داور 
وسط را در امر قضاوت ياري مي كند 

مكانهاي  از  يكي   -1 عمودي: 
شهرستان  گردشگري  و  ديدني 
ديدني  مناظر  با  روستايي   - جلفا 
كرمانشاه  استان  در  انگيز  حيرت  و 
با  اي  ميوه   - شده  مدح   -2 
دانه هاي آبدار- زن پادشاه 3- وسيله 
اثر  تيراندازي-  نشان   - بنا  دست 
شاتو بريان 4- پشت سر - دهمين 
لحاظ  به  اروپا  اتحاديه  بزرگ  شهر 
جمعيت- راز- پست 5- نام پسرانه 
خشك  صحراي   - هديه  چند   -
6- پسوند شباهت - ديد - گرداگرد 
سرگشته،   -7 فراگرفتن  را  چيزي 
نام   -8 ناگزير   - ويراستار   - گيج 

جديد كشور ميانمار - شهر صنعتي 
آلمان- خانه 9 - گردهمايي كوتاه 
به  درويش   - روزي  شبانه  و  مدت 
احتياطي  وسيله   - گيرد  مي  دست 
 - نكته  - جمع  ازدواج  - سور   10
 - خيس  ترس 11-  روي  از  گريز 
معشوق - درست نويسي 12 - چراغ 
طناب   - زيبا   - آرام  رود  دريايي- 
13- يكصدا - كيسه كش حمام - 
شيريني سنتي تبريز 14- سمت چپ 
- تست هوش معروف - نژاد روسي 
15 - دومين شهر پرجمعيت و بزرگ 
استان آذربايجان شرقي- محزون و 

پريشان حال
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انزواطلب ها چه خصوصیاتی دارند؟

و  بزرگنمايى  هاى  مكانيسم  از  معموال  افراد  اين   -
استفاده  خود  زندگى  روزانه  هاى  چالش  براى   اغراق 
مى كنند و به اصطالح عاميانه از كاه، كوه مى سازند. 
اين بزرگنمايى فقط شامل مشكالت و سختى ها نيست 
بلكه ترس اغراق آميز آنها، صدمات فيزيكى احتمالى را 

نيز دربر مى گيرد.
-  ويژگى قابل تامل اين افراد، دايره بسيار كوچك افراد 
نزديك شان است كه معموال شامل چند نفر از بستگان 
و اعضاى خانواده آنها مى شود. انزواطلب ها تمايلى 
روابط محدود  ندارند و همين  دامنه  اين  به گسترش 

برايشان مثل غنيمت است.
- انزواطلب ها تنها زمانى از اجتناب خود عبور مى كنند 
و تصميم مى گيرند كه در نهايت با هزار زور و زحمت 
وارد رابطه نزديك يا احساسى با كسى شوند كه خيال 
شان راحت باشد طرف مقابل آنها را دوست دارد و قرار 
نيست تنهايشان بگذارد. هر گونه نشانه اى از عدم وجود 

اين مسئله، انزواطلب ها را به شدت نگران مى كند.
- انزواطلب ها در مواجهه با ديگران، از فكر »خوب 
نبودن« يا »پذيرفته نشدن« احساس ترس مى كنند و 
اين حس همراه با شرمسارى آنها را رها نمى كند. اين 
وضعيت معموال خود را با عالئم اضطراب شديد نشان 
مى دهد. ريشه اين ترس همان منشى اصلى اختالل 

انزواطلبى در اين افراد است.
-  انزواطلب ها وقتى در گروه يا جمع هستند به دليل 
سكوت احمقانه،  يا  مسخره  موضوعى  بيان  از   ترس 
 مى كنند و غالبا كم حرف هستند. ترجيح آنها شنونده 
به صحبت مى  زمانى كه شروع  و حتى  است  بودن 
آرام است كه به سختى آنقدر   كنند تن صداى شان 

 شنيده مى شود.
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یرایباناورهن1

بیداهونشورپ2

اکبنایوگدرا3

روبغارراتنوی4

هچیهاملروتاما5

ننویماکارمن6

گنربهرجتنمکه7

اتمونو8

منروادمرهاهت9

اکونلاوزیها10

هبادوسینارامج11

تومساترررگیم12

اشگلیالگهمح13

بباهوبسوربل14

راوتسانیرامت15

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 امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

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

جویای کار 
برای سرایداری یا نگهبانی

09159655371
به چند نفر خانم و آقا برای کار در 

رستوران نیازمندیم.  09363614774 
ساعت تماس: فقط 3 تا 5 عصر

به یک شاگرد جهت کار در زیبایی شیما 
جهت اصالح صورت نیازمندیم

09151638381-32210284

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

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 

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

09356214184

 فروش سرویس  کامل خواب 
از چوب گردو همراه تشک، سرویس 

مبل استیل 9 نفره به همراه
میز ناهارخوری 6 نفره در حد نو

 قیمت توافقی
09151633699

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

 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 نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

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

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

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

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

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

فروش پراید تصادفی سفید رنگ
 مدل 89 با سه ماه بیمه )قیمت توافقی( 

09158657867
فروش مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 
عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار 09155623060

90 متر کانال کولر و دو دیگ سوپر شوفاژ 
مرکزی و متعلقات آن به فروش می رسد.

09120848388

خودرو فرسوده شما را خریداریم
سواری - وانت - نیسان 

 مینی بوس - کامیون - اتوبوس
09153620261

نقاشی ساختمان پالستیک ، روغنی 
اکرولیک  خیابان غفاری - نسرین 11

 قطعه دوم  09159617909 - تنگلی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

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

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717 تخفیف واقعی کارت عروسی 

)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
09151630283 - 32225494

صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  
واحد 98

فرش های دست  دوم شما را خریداریم
09151633298

32313099
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شهرخبر: دمنوشی برای پاکسازی بدن و حفظ طراوت مخلوطی از زنجبیل و زردچوبه است. زردچوبه ادویه ای بسیار پرکاربرد است که در انواع غذاها مورد 
استفاده قرار می گیرد. زنجبیل نیز خواص ضد پیری و ضد التهاب دارد و برای پیشگیری از سرطان مفید است. برای تهیه این دمنوش یک فنجان
 آب را روی حرارت مالیم بگذارید تا به جوش آید. سپس کمی زنجبیل تازه رنده شده، 1 قاشق زردچوبه و 1 قاشق نعناع تازه را به آن اضافه نمایید.

دمنوشی با خواص ضد پیری اخبار ورزشی

2 کاراته کای خراسان جنوبی قهرمان 
مسابقات کشوری شدند

گفت:  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس   : فارس 
محمد علی بخشی و محمد حسین معتمدی با گردن 
آویز نقره بر سکوی قهرمانی مسابقات کاراته کنترلی 
سبک گوجوکای کشور قرار گرفتند. احمدی پیما اظهار 
مسابقات  در  جنوبی  خراسان  کاراته کاهای  داشت: 
افتخار  کشوری  گوجوکای  سبک  کنترلی  کاراته 
 300 از  بیش  مسابقات  این  در  افزود:  وی  آفریدند. 
کاراته کا از سراسر کشور در سالن ورزشی معلم تهران 
از 29 تا 30 بهمن ماه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: در بخش کومیته مسابقات کاراته 
کنترلی سبک گوجوکای کشور محمد علی بخشی در 
وزن 68- کیلوگرم بزرگساالن با کسب مدال نقره بر 
سکوی سوم رقابت ها ایستاد. احمدی پیما گفت: محمد 
این  جوانان  کیلوگرم  وزن 55-  در  معتمدی  حسین 
نقره مقام سوم کشوری  با کسب مدال  ماراتن ملی 
را از آن خود کرد. وی خاطرنشان کرد: در بخش کاتا 
مسابقات کاراته کنترلی سبک گوجوکای کشور محمد 
علی بخشی با کسب مدال برنز در جایگاه سوم قرار 
گرفت و همچنین پس از آزمون و ارزیابی های انجام 
گرفته به عنوان مربی موفق به اخذ کمربند مشکی 
مسابقات  برترین های  است  ذکر  شایان  شد.   4 دان 
قهرمانی کاراته کنترلی سبک گوجوکای کشوری به 

رقابت های آسیایی مالزی اعزام می شوند.

المپیاد ورزشی اعضای جوانان هالل 
احمر استان در فردوس برگزار شد

اعضای جوانان هالل  المپیاد ورزشی  ششمین دوره 
های  تیم  و  نفرات  معرفی  با  جنوبی  خراسان  احمر 
برادران  بخش  در  رسید.  پایان  به  فردوس  در  برتر 
این المپیاد و در رشته فوتسال تیم فردوس قهرمان 
شد، زیرکوه در جایگاه نایب قهرمانی ایستاد و بیرجند  
های   تیم  نیز  شنا  در  کرد.  کسب  را  سوم  مقام  نیز 
بیرجند، قاین و زیرکوه مقام های اول تا سوم را به 
مبین  هم   انفرادی  شنای  در  دادند.  اختصاص  خود 
بشرویه   از  آبادی  بالش  بیرجند، مهدی  از  محمودی 
و میالد خواجه زاده از فردوس در جایگاه اول تا سوم 
های  تیم  هم  جسمانی  آمادگی  رشته  در  ایستادند. 
تا  اول  های  رتبه  حائز  بشرویه  و  زیرکوه  فردوس، 
سوم شدند و در بخش انفرادی نیز محمد بذرافشان 
و هادی  نهبندان  از  نقدی  فردوس، محمدحسین  از 
احمدی زهان از زیرکوه اول تا سوم شدند.در بخش 
خواهران و در رشته شنا تیم های بیرجند، طبس و 
قاین به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند و 
در بخش انفرادی هم بهاره درویش از بیرجند، سلیمه 
عباسی از بیرجند و عطیه رسولی از طبس مقام های 
برتر را کسب کردند. در امادگی جسمانی نیز در بخش 
انفرادی مریم سادات اصغری و  صفورا کدخدا مشترکا 
بازدیدی  زهرا  و  استانستی  سمانه  و  شدند   قهرمان 

مقام های بعدی را به دست آوردند.

مطالبی خواندنی درباره اهمیت 
صبحانه خوردن

 سالمت نیوز: صبحانه از مهم ترین وعده های 
غذایی برای تامین کالری و فعالیت روزانه است 

و نقش مهمی در تامین انرژی همه گروه های 
سنی دارد. اهمیت مصرف صبحانه از آن جهت 
است که سرعت سوخت و ساز بدن را تنظیم 
به  آنجا که مصرف صبحانه منجر  از  می کند. 
می شود،  بدن  ساز  و  سوخت  تسریع  و  تنظیم 

تا بعد از ظهر میل  وقتی صبحانه نمی خورید، 
نیست،  طبیعی  مسئله  این  که  ندارید  غذا  به 
گرسنه  بیشتر  غذایی  وعده  این  خوردن  با  اما 
می شوید. همچنین ثابت شده است، افرادی که 
اضافه وزن  نمی خورند،  مرتب صبحانه  طور  به 

خوردن  که  می دهد  نشان  موضوع  این  دارند. 
صبحانه نقش بسیار مهمی در ارتقای متابولیسم 
بدن دارد و باعث تناسب و تعادل وزن می شود. 
مواد تشکیل دهنده این وعده غذایی، بهتر است 
مغذی،  خوراکی  مواد  پروتئینی،  غذایی  منابع 

کربوهیدرات ها و فیبر باشد. به طور مثال نان و 
پنیر، سبزیجات مثل گوجه و خیار به عنوان یک 
ترکیب متعادل برای شروع یک فعالیت روزانه 
و  اصلی  غذایی  وعده  صبحانه،  است.  مناسب 
مهم دانش آموزان مخصوصا کودکان است حال 
آن که معموال دانش آموزان و کارمندان آن را 
حذف می کنند. این افراد تمرکز حواس و سطح 
هوشیاری شان کاهش می یابد و انرژی الزم را 
که  کارمندی  همچنین  ندارند.  یادگیری  برای 
کم  معموال  کرده،  حذف  را  غذایی  وعده  این 
حوصله است و در طول روز احساس خستگی 
می کند. به بیان دیگر، خوردن صبحانه حتی بر 

خلق و خو تاثیر می گذارد.

فواید نعنا برای دستگاه گوارش
 

و  آرام بخش  گیاه  یک  نعنا،  نیوز:  سالمت 
ناراحتی های  رفع  به  که  است  تسکین دهنده 
معموال  می کند.  کمک  هاضمه  سوء  و  معده 
این طور تصور می شود که نعنا، ترشح صفرا را 
افزایش می دهد و از این طریق، به سرعت و 
سهولت هضم کمک می کند. نعنا، این توانایی 
را هم دارد که درد و ناراحتی های ناشی از گاز 
و نفخ را تسکین دهد. به همین دلیل است که 
از چای نعنا، به عنوان یکی از محبوب ترین و 

رایج ترین روش های درمان خانگی برای نفخ 
نعنا،  از روغن  استفاده  استفاده می شود.  شکم 
آن هایی  برای  ایمنی  و  موثر  درمانی  روش 
ناراحتی های  یا  شکمی  دردهای  از  که  است 
ناشی از سندرم روده تحریک پذیر رنج می برند. 

اگر مدتی مسواک نزنیم چه اتفاقی 
برای دندان ها می افتد؟

 
بهداشت  صحیح  رعایت  عدم  نیوز:  سالمت 
دهان و دندان عالوه بر ایجاد بوی بد دهان و 

تشدید پوسیدگی های دندانی می تواند به فک 
نیز آسیب رسانده و افتادن دندان ها را در پی 
داشته باشد. همواره توصیه می شود که روزانه 
سه بار بعد از هر وعده غذا دندان ها با مسواک 
و نخ دندان تمیز شوند زیرا باقیمانده غذاها عامل 

زمینه ساز بیماری های مختلف است. پس از 
24 ساعت مسواک نزدن، الیه نازکی پالک که 
منبع میکروارگانیسم هاست روی سطح خارجی 
دندان ها جمع می شود. طی یک روز ممکن 
اما  نشود  وارد  ها  دندان  به  آسیب جدی  است 

باید سریع دهان را تمیز کرد تا باکتری ها قدرت 
تکثیر نداشته باشند و بوی نامطبوع دهان ایجاد 
زده  مسواک  هفته  یک  ها  دندان  اگر  نشود. 
نشوند، باقیمانده غذاها و نوشیدنی ها جمع می 
آنها  از  تکثیر  برای رشد و  باکتری ها  و  شوند 
تغذیه می کنند. الیه پالک دندانی نیز ضخیم تر 
شده و احساس و بوی بدی به همراه دارد.پس از 
چند روز لثه ها شروع به تورم می کنند که این 
عفونت دهانی با التهاب و تحریک پذیری لثه 
ها همراه است و موجب خونریزی های کم نیز 
می شود.پس از یک ماه بی توجهی به بهداشت 
و  تجزیه  روند  ها  باکتری  ها،  دندان  و  دهان 
پوسیدگی دندان ها را شروع می کنند. در این 
صورت التهاب و قرمز شدن لثه ها ایجاد شده و 
 به طور قابل توجهی احساس درد از پوسیدگی ها 
های  خوراکی  مصرف  زمان  در  خصوص  به 
 شیرین تشدید می شود. پس از این مدت نقطه ها 
شود  می  ظاهر  ها  دندان  روی  هایی  لکه  و 
دندان  مینای  رفتن  بین  از  دهنده  نشان  که 
است  نزده  مسواک  روز   365 که  است.فردی 
با وضعیت وخیمی روبرو خواهد بود زیرا بزاق 
دهان نیز عامل پوسیدگی و حفره دندان ها می 
شود. تجمع پالک ها نیز مشکل دیگری است 
زیرا لثه ها متورم شده و رنگ قرمز تیره پبدا 

کرده اند.

اگر مدتی مسواک نزنیم چه اتفاقی برای دندان ها می افتد؟

انتقام سایبری خواستگار عاشق پیشه! 

فردی کینه جو که در پی جواب های رد خواستگاری و ازدواج همسر مورد عالقه اش با فرد 
دیگر، تصاویر خصوصی اش را در فضای سایبر منتشر کرده بود، توسط پلیس فتا خراسان 
خراسان  فتا  پلیس  رئیس  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به  شد.  دستگیر  و  شناسایی  رضوی 
جوان  دختری  خصوصی  تصاویر  انتشار  بر  مبنی  قضایی  مرجوعه  دریافت  با  گفت:  رضوی 
در شبکه های اجتماعی تیمی از کارشناسان پلیس فتا برای بررسی موضوع وارد عمل شد. 
سرهنگ جهانشیری افزود: کارشناسان پس از بررسی دقیق اظهارات شاکی پرونده با استفاده 
از مهندسی اجتماعی عامل انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان را دستگیر کرد. وی ادامه داد: 
متهم در رویارویی با مستندات فنی و ادله دیجیتال موجود به جرم خود اعتراف و اظهار داشت 
از روی عالقه ای که به شاکی داشته چند باری از وی خواستگاری کرده و در پی مخالفت 
والدین دختر از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط خود را با دختر شاکی دنبال تا اینکه وی 
نامزدی دختر مورد  با شنیدن  از مدتی  از وی به دست می آورد. پس   را اغفال و تصاویری 

عالقه اش با انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان از وی انتقام گرفته است.  

 کالهبرداري 3 میلیاردي با دسته چك قالبي

مجرم سابقه داري که با دسته چک قالبي بیش از 3 میلیارد تومان به جیب زده به دام پلیس 
افتاد. به گزارش جام نیوز، چندي قبل بود که مردي به کالنتري بسطام سمنان رفت و پلیس 
را از ماجراي کالهبرداري باخبر کرد. او گفت من اهل تهران هستم، اما متوجه شده ام 35 
برگه چک به مبلغ 75 میلیون تومان به نام من در یکي از بانک هاي این شهر برگشت خورده 
است، در حالي که من اصاًل در بانک هاي این شهر حساب بانکي ندارم. البته مدتي قبل بود 
که اوراق شناسایي ام سرقت شد و احتمااًل سارق با اوراق من در این بانک دسته چک گرفته 
و از مردم کالهبرداري کرده است. مأموران با بررسي دوربین هاي مداربسته موفق شدند مرد 
کالهبردار را شناسایي کنند. بررسي ها حکایت از این داشت که مرد 45 ساله مدتي قبل 
مغازه اي براي فروش علوفه اجاره کرده بود، اما به طور ناگهاني مغازه را رها کرده و ناپدید 
شده بود.مأموران مخفیگاه متهم را در نیشابور شناسایي و وی را بازداشت کردند. تحقیقات 
نشان داد که متهم با همدستي یکي از دوستانش به این شیوه 3 میلیارد و100 میلیون تومان 

از افراد مختلف در شهرهاي مشهد، سبزوار، نیشابور و شاهرود کالهبرداري کرده است. 

دستبرد به خانه ثروتمندان با اسلحه پالستیکی
 

ناکام ماندند. به گزارش باشگاه خبرنگاران،  سارقان مسلح منازل شمال پایتخت در آخرین سرقت 
بیست و هشتم دی ماه بر اساس اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 تهران بزرگ مبني بر یک مورد 
حضور سارق، عوامل گشت یگان کالنتری 134شهرک قدس به محل اعزام شدند. با حضور ماموران، 
فردی به واحد گشت کالنتری مراجعه و اظهار داشت: فردی که در حال سرقت از منزلم بوده را 
دستگیر کردم. در تحقیقات مشخص شد، سارقی به همراه همدستش با یک قبضه اسلحه پالستیکی، 
نقاب و یک جفت دستکش با پاشیدن اسپری به صورت شکات اقدام به سرقت منزل با برنامه ریزی 
قبلی کرده که شاکی و همسایگان با سارقین درگیر شده بودند. در ادامه متهم ردیف اول دستگیر و نفر 
دوم موفق به فرار شده بود که با اجرای طرح مهار وی نیز دقایقی بعد دستگیر و متهمان به کالنتری 
منتقل و تحت بازجویی های پلیسی قرار گرفتند. سرهنگ سعید کفراشی رئیس کالنتری 134 شهرک 
قدس گفت: در خالل بازجویی های پلیسی مشخص شد نامبردگان از اعضای باند سارقان مسلحی 
هستند که در شمال پایتخت اقدام به سرقت از منزل شهروندان می کنند که پرونده متهمان جهت 

تحقیقات بیشتر و همچنین شناسایی شکات و مالباختگان در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.

داربست مهـدی
 نصب ، رولپالک ، سایبان ،  خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     
 09151642377-32319263

 وسیله کار

دستگـاه سـاب سیـار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 
موزاییک ساده      09156706538

خشك شویی و رنگریزی نارنج
باز و بست پرده رایگان /  پیك رایگان

هر پنج پتو یک پتو رایگان
آدرس: خیابان آوینی، خیابان نارنج

نبش نارنج 13
ساعت کار: 7 صبح الی 14      16 الی 21

09159620974 - 32349241
مدیریت : عسکری نیا
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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

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 

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

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی
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 پرورش دهندگان شتر مرغ در استان

صدا و سیما- پرورش دهندگان شترمرغ در خراسان 
امسال  ابتدای  از  گوشت  تن  فروش70  با  جنوبی 
رئیس  کردند.  درآمد کسب  ریال  میلیارد  تاکنون 21 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اینکه مقدار گوشت شتر مرغ تولیدی از آغاز امسال 40 
درصد افزایش دارد، گفت: 70 درصد گوشت شتر مرغ 
تولیدی خراسان جنوبی در دیگر استان ها به فروش 
می رسد و بقیه در داخل استان مصرف می شود. وی 
افزود: در خراسان جنوبی 12 واحد پرورش شتر مرغ 

فعال است که برای 36 نفر شغل ایجاد کرده است. 

رعایت اصل بی طرفی 
و قانون مداری در انتخابات

ابراهیمی- فرماندار سربیشه گفت: تالش می کنیم 
اصل بی طرفی و قانون مداری را مورد توجه قرار دهیم 
 و حرفی نزنیم که مشکل ساز شود و صحبت هایمان
جامعه  در  نشاط  و  شور  ایحاد  و  وحدت  باعث  باید 
افزود:  شهرستان  اداری  شورای  در  خدادادی  شود. 
انتخابات مجلس  ماه،  اسفند  اینکه در هفتم  بیان  با 
خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی را در پیش 
داریم که هر دوی آنها از جایگاه باالیی برخوردارند، 
هیچ  به  شهرستان  در  دولتی  دستگاه های  افزود: 
عنوان حق تبلیغ برای کسی را ندارند به ویژه اعضای 
در  حتی  دست اندرکاران  و  نظارت  و  اجرایی  هیئت 
برای  تبلیغی  نمی توانند  هم  اداری  غیر  ساعات 
هم  کارمندان  و  باشند  داشته  انتخابات  نامزدهای 
حتمًا باید برای این کار مرخصی بگیرند و با رئیس 
دستگاهشان هماهنگ کنند. امام جمعه سربیشه نیز 
است  بزرگی  پرسی  ماه همه  اسفند  انتخابات  گفت: 
که حقیقتًا شوری در بین مردم به وجود آورده است 
که این شور به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
کرد:  اظهار  هم  سربیشه  دادگستری  رئیس  است. 
ادارات دولتی در ساعات اداری حق تبلیغ برای نامزد 
خاصی را ندارند. مظفری گفت:  طبق قانون استفاده 
از تریبون نماز جمعه برای انتخابات جرم است و قابل 

رسیدگی در دادستانی خواهد بود.

چهارمین نشست کتاب خوان 
کودک و نوجوان نهبندان برگزار شد

گروه خبر- چهارمین نشست کتاب خوان ویژه کودک 
کتابخانه  همت  به  نهبندان،  شهرستان  نوجوان  و 
عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ و با حضور 
جمعی از دانش آموزان مجتمع آموزشی امام رضا)ع( 
در این مکان برگزار شد. در این نشست، شش نفر ارائه 
دهنده اصلی، شامل چهار دانش آموز عضو کتابخانه، 

یک معلم و یک کتابدار، به معرفی کتاب پرداختند.

گلیم سرجامه بشرویه احیاء می شود

گروه خبر- با شناسایی هنرمندان سالخورده، گلیم سرجامه 
در شهرستان بشرویه که در ردیف بافته های داری و 
زیراندازها است، احیاء می شود. سلیمانی رباطی مسئول 
گفت:  بشرویه  شهرستان  فرهنگی  میراث  نمایندگی 
گلیم سرجامه در ردیف بافته های داری و زیراندازها، 
محسوب  بشرویه  شهرستان  دستی  صنایع  جمله  از 
 می شود که معمواًل با استفاده از ُشّروت )رشته های
تابیده شده لباس( به عنوان پود در رنگ های مختلف و 
با طرح های ذهنی بافته می شود. طرح ها در این نوع 
گلیم ساده اند و غالبا به صورت ردیفها ونوارهای افقی 
جلوه می نمایند. این گلیم هرچه بیشتر استفاده گردد و 

پاخورد، جلوه آن گیرا تر وزیباتر می شود. 

ارائه آموزش های زیست محیطی 
برای 12 هزار نفر دانش آموز

گروه خبر- کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و مسایل 
شهرستان  فرهنگیان  و  دبیران  ویژه  زیست  محیط 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  محل  در  سربیشه 
خراسان جنوبی برگزار شد. صداقتی مختاری کارشناس 
مسئول آموزش اداره کل با اشاره به ضرورت اجرایی 
کل  اداره  و  پرورش  و  آموزش  بین  تفاهم نامه  کردن 
حفاظت محیط زیست استان، اظهار کرد: در این کارگاه 
آموزشی چهار ساعته شرکت کنندگان درباره مضوعاتی 
شامل حیات وحش استان، گونه های شاخص گیاهی 
و جانوری، انواع آلودگی های محیط زیستی، وضعیت 
نقش  و  بازیافت  زباله،پسماند،  ایران،  زیست  محیط 

آموزش در حفظ محیط زیست بحث و گفتگو کردند. 

مدرسه نمونه عشایری افتتاح می شود

و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  تسنیم- معاون 
پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان تعداد 
۹ هزار و ۵00 دانش آموز عشایری در 300 آموزشگاه 
مشغول به تحصیل هستند، گفت: به زودی در مرکز 
خراسان جنوبی شاهد افتتاح مدرسه نمونه عشایری و 
هنرستان عشایری خواهیم بود. همچنین راه اندازی 
پیش دبستانی به صورت رایگان در مدارس عشایری 
در دستور کار است. حسینی با بیان اینکه عشایر در 
بدون  عشایر  کرد:  اظهار  دارند  زیادی  سهم  امنیت 
هیچ چشم داشتی از مرزهای کشور و استان خراسان 
جنوبی دفاع می کنند. وی با بیان اینکه دولت توجه 
زیادی به دانش آموزان عشایر دارد، افزود: در گذشته 
در کنکور سراسری سهمیه جذب معلم ویژه عشایر 
داشتیم اما این طرح در حال حاضر برداشته شده که 
دولت در تالش است تا این طرح را مجدد احیا کند. 

 تور گردشگری فرانسوی درخراسان جنوبی

و  ایرانگردی  مسافرتی  خدمات  شرکت  خبر-  گروه 
رضوی  خراسان  استان  از  گردش  ایران  جهانگردی 
از گردشگران  نفر  برگزاری تور 6 روزه 3  به  نسبت 
بهمن   28 از  گردشگران  این  کرد.  اقدام  فرانسوی 
های  جاذبه  از  بازدید  هدف  با  ماه  اسفند   3 تا  ماه 
درمیان،  زیرکوه،  به محدوده شهرستان های  استان 
نهبندان و خوسف سفر می کند. الزم به ذکر است: 
استانست،  روستاهای  و  آباد  همت  کویر  از  بازدید 
ماژان و خوسف و تپه های شنی ریگ یالن از اهم 

بازدیدهای این گروه می باشد.

بخشی از دیوار قلعه فورگ مرمت شد

گروه خبر- بخشی از دیوار قلعه فورگ که بارش باران 
و زلزله 2 ریشتری در شهرستان درمیان، سبب ترک 
علت  به  و  شد  آن  مصالح  شدن  مرطوب  و  خوردن 
قدمت زیاد، ریزش کرده بود مورد مرمت قرار گرفت. 
صالحی مسئول میراث فرهنگی درمیان گفت: بخشی 
مبلغ 100  به  اعتبار  با  مصالح سنگ  با  دیوار  این  از 
از  پس  که  گرفت  قرار  بازسازی  مورد  ریال  میلیون 

 تأمین اعتبار ادامه دیوار مرمت خواهد شد.
کمک 610 میلیونی جهادگران به مددجویان 

فارس- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه در سال جاری هفت گروه جهادی با کمیته 
گفت:  است،  داشته   همکاری  جنوبی  خراسان  امداد 
این گروه ها 610 میلیون تومان به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به مددجویان کمیته امداد استان کمک 
کرده اند. رضوی  با اشاره به سامانه نیازسنجی مناطق 
شده  ایجاد  استان  امداد  کمیته  توسط  که  محروم 
مناطق  به  مربوط  اطالعات  تمام  کرد:  اظهار  است، 
محروم استان در این سامانه وجود دارد که می توانیم 
این اطالعات را در اختیار بسیج سازندگی قرار دهیم.

مردم قبل از انتخاب 
وعده های نامزد ها را ارزیابی کنند

انتظار می رود  از مردم  مهر- فرماندار درمیان گفت: 
اگر فردی قولی فرا تر از حدود نمایندگی می دهد به 
دقت ارزیابی کرده و سپس نسبت به انتخاب نامزد 
مورد نظر اقدام کنند. بشیری زاده بیان کرد: از مردم 
همیشه در صحنه درمیان خواستارم برنامه و رزومه 
کاری تمامی نماینده های انتخابات را بررسی کرده و 
پای سخنرانی آنها بنشینند تا کاماًل متوجه برنامه ها و 

رویکرد هایشان شوند، سپس انتخاب کنند.

برگزاری مسابقه نقاشی در  کتابخانه 
عمومی عالمه  شیخ مفید اسالمیه

 20 حضور  با  نقاشی  مسابقه  دوره  یک  خبر-  گروه 
نفر از خردساالن عضو کتابخانه عمومی عالمه شیخ 
مفید اسالمیه شهرستان فردوس، در مهد آدینه این 
شهر برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقه بیان 
دیدگاه کودکان از انقالب و دهه فجر با زبان نقاشی 
پرشکوه  روزهای  با  کودکان  بیشتر  آشنایی  نیز  و 

پیروزی انقالب اسالمی می باشد.

تسنیم- رئیس بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی با اشاره به صادرات 10 ماهه فرش دستباف استان، گفت: در این مدت حدود 6۵ هزار مترمربع 
فرش به ارزش تقریبی 8 میلیون دالر از خراسان جنوبی صادر شده است. کامیابی مسک اظهار کرد: همچنین در 10 ماهه امسال حدود 11۵ هزار 
مترمربع فرش دستباف به ارزش تقریبی40 میلیارد تومان در استان تولید شده است. وی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
20 درصد کاهش داشته است به دلیل اینکه عمده فرش دستباف استان صادر می شود و حدود 4۵ درصد از فرش های تولیدی استان فروش رفته است.

۶۵ هزار مترمربع فرش دستباف از خراسان جنوبی به کشورهای اروپایی صادر شد

طرح بسیج سالمت نوروزی آغاز شد

ایکنا- معاون فنی مرکز بهداشت استان گفت: طرح بسیج سالمت نوروزی 
همانند سال های گذشته از اول اسفند ماه آغاز شده 
و تا 1۵ فروردین سال ۹۵ ادامه دارد. زنگویی مطلق، 
اظهار کرد: در زمان اجرای این طرح 42 بازرس مرکز 
بهداشت از ساعت 8 صبح تا 20 روزهای مذکور کار 
و...  غذایی  مواد  اماکن عرضه  بر  بازرسی  و  نظارت 

بین راهی  مراکز  تا  از هتل ها  اماکن  گفته وی همه  به  انجام می دهند.  را 
 ... و  بار  تره  فروش  مراکز  قنادی ها،  غذایی،  مواد  فروشگاه های عرضه  و 
در حوزه بازرسی های اکیپ های اعزامی مرکز بهداشت در ایام نوروز قرار 
ترمینال  پارک های فضای سبز، آب گرم ها،  بیان کرد: همچنین  دارد. وی 
مسافربری، نمازخانه ها، مساجد و زیارتگاه ها جزو اماکن ویژه بازرسی در طرح 

نوروزی برای تأمین سالمت گردشگران و شهروندان هستند.

بزرگترین رویداد قرآنی خراسان جنوبی برگزار می شود

تسنیم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: 13 اسفندماه 
برگزار  حوزه   ۹ در  کریم  قرآن  حفظ  کتبی  آزمون 
در  کرد:  اظهار  گرایلی  االسالم  حجت  می شود. 
سازمان اوقاف کشور 4 سال است که طرح تربیت 
حافظان قرآن کریم کلید خورده است که افق این 
در  کریم  قرآن  حافظ  میلیون  یک  تربیت  برنامه 

کشور بود که سهم خراسان جنوبی 12 هزار نفر پیش بینی شده بود و 
امسال که سال چهارم طرح است خراسان جنوبی توانسته است 1۵ هزار 
حافظ قرآن کریم را تربیت کند. وی اظهار کرد: طرح بزرگ حافظان قرآن 
کریم هر ساله از ابتدای اسفندماه آغاز و تا 10 روز شرکت کنندگان فرصت 
دارند تا در آزمون شفاهی شرکت کنند و اسفند ماه امسال نیز آزمون کتبی 

همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

تکمیل طرح  سیمان باقران منوط به تأمین
 باقیمانده منابع مالی مورد نیاز است

گروه خبر- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان از مراحل احداث کارخانه سیمان باقران جهت 
پروژه  انجام  روند  شناسایی مسایل و مشکالتی که 
را مختل نموده است بازدید کرد. شهرکی با اشاره به 
جلسه بررسی مسایل و مشکالت این کارخانه که با 

حضور معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، مجریان طرح و نمایندگان 
بانک عامل در تهران برگزار گردید، اجرای کامل طرح را منوط به تأمین 
باقیمانده منابع مالی مورد نیاز دانست و افزود: در صورت تأمین سهم بخش 
خصوصی، بانک عامل نیز به تأمین و تخصیص سهم مشارکت خود متعهد 
بوده و انجام این پروژه منوط به اجرای تعهدات مجریان طرح و بانک عامل 
است. وی از مجریان طرح خواست تعهدات خود در انجام پروژه را عملی کنند.

 استاندار با تأکید بر ایجاد زمینه اشتغال جوانان در بخش های
مختلف، گفت: هر اندازه در روستاها، مناطق عشایري و مرزي 
برای اشتغال تالش شود، آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد. 
به گزارش شبستان، خدمتگزار در سومین جلسه ستاد پشتیبانی 
اردوهای جهادی اظهار کرد: بسیج سازندگی متعلق به همه 
اقشار جامعه است. وی با اشاره به تعامل دستگاه های اجرایی 
با بسیج سازندگی گفت: امیدواریم این مهم ادامه پیدا کند. 
 وی با تأکید بر اینکه باید زمینه اشتغال جوانان در بخش های

مناطق  روستاها،  در  اندازه  هر  گفت:  شود،  فراهم  مختلف 
شود،  تالش  بیشتر  اشتغال  برای  مرزي  و  عشایري 
شد.  خواهد  کمتر  اجتماعی  آسیب های  و  حاشیه نشینی 
خدمتگزار به اعزام گروه های جهادی به نقاط محروم اشاره 
و  دلسوز  مبلغان  مهمان  جهادی  گروه های  افزود:  و   کرد 

بی هزینه برای استان در کشور خواهند بود.

  مأموريت هاي بسيج سازندگي انتفاعي نيست
 

تأکید  با  نیز  انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی  فرمانده سپاه 
نیست،  انتفاعی  سازندگی  بسیج  مأموریت های  اینکه  بر 

گفت: تمرکز طرح های این سازمان بر محرومیت زدایی و 
خدمت رسانی به مناطق روستایی و محروم است.

تدبیر  به  بنا  سازندگی  بسیج  کرد:  اظهار  غیاثی  سردار   

فراغت،  اوقات  غنی سازی  برای  رهبری  معظم  مقام 
برای  دولت  به  کمک  و  محرومان  به  خدمت رسانی 
محرومیت زدایی در روستاها پایه ریزی شد. وی با تأکید بر 
اینکه نگاه بسیج به این گونه مأموریت ها انتفاعی نیست 
های  دستگاه  همکاری  و  تالش  با  کرد  امیدواری  ابراز 

اجرایی به محرومیت زدایی استان کمک شود.

بسکابادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هم 
با بیان اینکه در هر ماه به 4۵۵ روستای استان آبرسانی سیار 
تداوم  در  سازندگی  بسیج  کرد:  درخواست  شود،  مي  انجام 

آبرسانی و اصالح شبکه فرسوده کمک کند.

اعزام ۸ گروه جهادي مهمان 
به مناطق محروم در نوروز ۹۵

اعزام هشت گروه جهادی  از  نیز  مسئول بسیج سازندگی 
مهمان در قالب 600 نفر به مناطق محروم استان در نوروز 

و  پزشکی  دندان  لوازم  خودرو،  باید  گفت:  و  داد  خبر   ۹۵
تجهیزات برای اسکان این گروه های جهادی در مناطق 
محروم فراهم شود. زهرایی با اشاره به اینکه در سال جاری 
111 پروژه محرومیت زدایی به بهره برداری رسیده، گفت: 
برای اجرای این پروژه ها 3 میلیارد تومان هزینه شده است. 

پخش مستند فوت کوزه گری در شبکه خاوران

قائم مقام صدا و سیما هم با بیان اینکه در بخش خبر و 
رادیوی خراسان جنوبی برنامه های بسیج سازندگی   منعکس 
می شود، گفت: مستند فوت کوزه گری در راستای برنامه های 
بسیج تهیه شده که به زودی از شبکه خاوران پخش می شود. 
برنامه های  تمامی  سیما  و  صدا  افزود:  شکیب  صالحی 

جهادگران در مناطق محروم استان را پوشش می دهد.
مدیرکل امور عشایری نیز اظهار کرد: فعالیت های بسیج در 
جامعه بسیار گسترده بوده که این فعالیت ها بر کسی پوشیده 
نیست. قوسی افزود: از بسیجیان و جهادگران انتظار داریم 
برنامه های جهادی خود را به روستا ختم نکنند و به عشایر 

به ویژه نوار مرزی هم توجه زیادی داشته باشند.

اشتغالزایي، کاهش حاشیه نشیني و  آسیب هاي اجتماعي را به دنبال دارد

ایجاد مکانی امن  با هدف  بیرجند  گروه خبر- شهرداری 
نظارت  با  را  خودرو  بازار  روز  سالم  معامله  یک  انجام  و 

کارشناسان دادگستری راه اندازی می کند.
بیرجند  شهرداری  بار  تره  و  میوه  سازمان  عامل   مدیر 
به عنوان متولی انجام این کار، گفت: باتوجه به گسترش 
و  پراکنده  صورت  به  خودرو  معامالت  انجام  و   شهر 
بدون حضور مراجع مختلف تخصصی خودرو در بیرجند 

این طرح ارائه شد. 
عباسی با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی این سازمان ایجاد 
تسهیالت الزم در حوزه ساماندهی مشاغل شهری برای 

و  واسطه  کاهش  با  خدمات  کننده  عرضه  از  حمایت 
و  کنندگان  مصرف  منافع  حفظ  برای  سالم  رابطه  ایجاد 
زمینه  کردن  فراهم  با  افزود:  باشد،  می  کنندگان  عرضه 
مناسب برای ایجاد یک نمایشگاه بزرگ خودرو با بررسی 
تمامی جوانب و امکانات مورد نیاز و همچنین نیازمندی 
استفاده  با  سالم  معامله  یک  انجام  جهت  ضروری  های 
شیراز، مشهد  تهران،  مانند  تجربیات کالن شهرهایی  از 
خبره  و  رسمی  کارشناسان  از  گیری  بهره  و  اصفهان  و 
و...  اصالت  فنی،  بدنه،  رنگ،  خصوص  در  دادگستری 
دارای  که  مشخص  محل  یک  در  مجتمع  صورت  به 

زیرساخت های مناسب در این زمینه باشد جهت رشد و 
توسعه شهر این اقدام انجام خواهد شد.

برای فروشنده و  قابل اطمینان  امن و  ایجاد فضای  وی 
خرید محصول  برای  انتخاب  و حق  باال  تنوع  با  خریدار 
موتور  و  خودرو  بازار  در  پویایی  و  تحول  نظر،  مورد 
قیمت  واقعی  قیمت  به  خودرو  ارائه  بیرجند،  در  سیکلت 
گذاری شده توسط کارشناسان رسمی و خبره دادگستری،  
حذف دالالن خودرو و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده 
تخصصی  نمایشگاهی  مجموعه  یک  ایجاد  و  احتمالی 
بزرگ خودرو را از مهمترین مزایای این روز بازار برشمرد 

و اضافه کرد: کوتاه و امن کردن مراحل خرید با مجتمع 
برای  هزینه  و  وقت  در  کارشناسان، صرفه جویی  سازی 
خرید و فروش خودرو، عرضه مستقیم خودرو از فروشنده 
به خریدار، جلوگیری از معامالت غیر واقعی که بر اساس 
بستر  ایجاد  شود،  می  انجام  واقعی  غیر  گذاری  قیمت 
روستاهای  و  شهرها  فروشنده  و  خریدار  برای  مناسب 
همجوار و همچنین قیمت مناسب ارائه خدمات مختلف در 
بازار از دیگر مزایای اجرای این روزبازار به شمار می رود.

محوطه  در  خودرو  بازار  روز  مکان  کرد:  اعالم  عباسی 
سایبان گذاری ضلع شرق بازار روز بهشتی خواهد بود.

روز بازار خودرو در بیرجند افتتاح می شود

هشدار پليس فتای خراسان جنوبی به کانديدها و هوادارانشان؛

پرونده قضایی برای تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل می شود
رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه تاکنون برخورد با 
گفت:  بوده  تذکر  درحد  فقط  مجازی  فضای  در  تخلفات 
بعد از این به تذکر بسنده نخواهیم کرد. به گزارش مهر، 
سرهنگ غالمرضا حسینی در جلسه پیشگیری از تخلفات 
کرد:  اظهار  انتخاباتی 
کاندیداها و هواداران آنها از 
تخریب در فضای مجازی 
باشند  مطمئن  و  بپرهیزند 
این اعمال رصد می شود و 
برخورد  قانون  طبق  آن   با 
خواهد شد. وی با تأکید بر 
اینکه کاندیداها باید بر عملکرد اعضای ستاد خود نظارت 
داشته باشند، بیان کرد: در صورت مشاهده مواردی  اعم 
از توهین، تخریب و گذاشتن کامنت ها یا فایل هایی در 

شبکه های مجازی و اجتماعی قبل از اینکه مستندات را 
حذف کنند حتمًا به پلیس فتا با مستندات مراجعه کنند. 
عنوان  مشاهده  شده،  انتخاباتی  تخلفات  به  اشاره  با  وی 
این تخلفات موضوع هتک حیثیت بود و  بیشتر  کرد: در 
نسبت  یکدیگر  به  عکس ها  و  فایل ها  سری  یک  اینکه 

می دهند که دور از انصاف و غیرشرعی است.

تخلفات انتخاباتی تا لحظه آخر 
در احراز صالحيت کانديداها مؤثر است

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی نیز 
گفت: تخلفات انتخاباتی تا لحظه آخر در احراز صالحیت 
االسالم محمدی  است. حجت  مؤثر  کاندیداهای مجلس 
در ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: تخلفات 
کاندیداها از چندین کانال رصد می شود. وی با بیان اینکه 

هر جایی چه در گفتار چه در رفتار خالف قانون عمل شد 
منعکس و پیگیری می شود، بیان کرد: اگر تبلیغات و حرکتی 
اثر بخش باشد که سبب تغییر وضع فرد شود قابل پیگیری 
است و می تواند تا لحظه آخر در احراز صالحیت فرد تجدید 
ناظر  هزار  از سه  بیش  استان  در  گفته وی  به  نظر شود. 
شورای نگهبان سر صندوق های رأی حضور خواهند داشت.

اخالق انتخاباتی، در رأس برنامه های تبليغاتی باشد

رئیس کل دادگستری هم گفت: رعایت اخالق انتخاباتی 
باشد.  کاندیداها  های  برنامه  رأس  در  باید  تبلیغات  در 
انتخابات  برگزاری  زمان  به  هرچه  کرد:  اظهار  صیفی 
افزایش  نیز  انتخاباتی  و جوش  نزدیک تر می شویم جنب 
می یابد البته این جنب و جوش نباید به هر قیمتی شکل 
گیرد  صورت  انتخاباتی  اخالق  رعایت  باید  بلکه  بگیرد، 

و  نامزد ها  انتخاباتی  و جوش  و جنب  تبلیغات  کنار  در  و 
طرفداران آنها قانون را رعایت کنند. وی از تشکیل شعبه 
انتخاباتی در استان خبر داد و  ویژه رسیدگی به تخلفات 
گفت: این شعبه ها آمادگی دارند تا هر نوع گزارش واصله 
را در کمترین زمان ممکن رسیدگی کنند و برخورد قضایی 

صحیح و قاطعی با تخلفات انتخاباتی صورت گیرد. 

جلوگيری از نقل و انتقاالتی کاروانی
 از ساير استان ها برای اخذ رأی

صیفی با تأکید بر جلوگیری از نقل و انتقاالتی که احتمااًل در 
برخی از حوزه ها ممکن است روی دهد گفت: با چنین مواردی 
برخورد می شود. وی ادامه داد: هیئت نظارت بر مطبوعات نیز 
نیاز است فعال شوند و اگر چنانچه اقدامی خالف قانون انجام 

می شود نباید به زمان بعد از انتخابات موکول شود.
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اگر کاندیداهای موردحمایت انگلیس و 
آمریکا اعالم برائت نکنند، مجرمند 

و  تلخ  بسیار  اتفاق  یک  گفت:  فیروزآبادی  سرلشکر 
جریان  در  ها  آمریکایی  و  انگلیسی ها  توسط  زننده، 
انتخابات به وجود آمد. اینکه یک بیگانه، یک دشمن 
خارجی بیاید در انتخابات یک کشور انقالبی، مستقل 
و با حاکمیت مردم ساالرانه اسالمی دخالت بکند، از 
کاندیدایی حمایت کند و یا علیه کاندیدایی نظر بدهد 
این یک اقدام بی شرمانه، توهین به ملت ایران و ضد 
استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران است. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دخالت بیگانگان در 
انتخابات ایران را توهین آمیز خواند و گفت: کسانی که 
آمریکا و انگلیس از آنها حمایت کردند، اگر اعالم برائت 

نکنند، مجرم بوده و در این توهین شریکند. 

 در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم

رئیس قوه قضائیه گفت: پیوند مردم و ولی فقیه عامل 
اصلی اقتدار ملی است. آیت ا... صادق آملی الریجانی 
و  دارد  مهمی  آثار  انتخابات  در  حضور  کرد:  اظهار 
نقش هر دو مجلس نیز بسیار اساسی است.رئیس قوه 
قضائیه تصریح کرد: بر خالف اظهارات برخی افراد در 
قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم، اما بر اساس 
قوانین موجود می توان معنای نظارت را دریافت کرد.

والیتی: بنیان مشروعیت جمهوری اسالمی 
ایران شرع اسالم و رای مردم است 

تعیین  انتخابات  در  شرکت  گفت:  والیتی  علی اکبر 
که  داده اند  نشان  ما  مردم  و  است  کشور  سرنوشت 
درباره  وی  عالقه مندند.  خود  سرنوشت  تعیین  به 
اهمیت شرکت در دو انتخابات پیش رو گفت: بنیان 
مشروعیت جمهوری اسالمی ایران شرع اسالم و رای 
مردم است. همچنین در چارچوب قانون اساسی ایران 
شورای  مجلس  در  خود  نمایندگان  به  باید  ما  مردم 

اسالمی و مجلس خبرگان رای دهند.

الریجانی از اصولگرایان ریشه دار است

میان  در  الریجانی  جایگاه  مورد  در  هاشمی  محمد 
از  یکی  الریجانی  آقای  کرد:  تاکید  اصولگرایان 
نیروهای قدیمی اصولگرایان است. اگر هم بر اساس 
نزدیکان  که  نظر هستند  این  بر  برخی  موجود  اخبار 
به  این  اند  نداده  راه  اصولگرایان  لیست  در  را  وی 
معنای آن نیست که الریجانی از جرگه اصولگرایان 
آقای الریجانی  خود  انتخاب  البته  است.  شده  خارج 

بوده که با یک طیف معتدل دیگر وارد ائتالف شود.

توافق هسته ای تأثیر قابل توجهی بر روند 
بحران خاورمیانه خواهد داشت

گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر  معاون  روانچی  تخت 
روند  بر  توجهی  قابل  تاثیر  می تواند  هسته ای  توافق 
بحران خاورمیانه و مشارکت و همکاری موثر ایران در 
زمینه مبارزه با داعش که محصول دو مؤلفه تروریسم 

و افراطی گرایی است، داشته باشد. 

 به مخالفان اسد موشک ضدهوایی می دهیم 

 عربستان سعودی به مخالفان بشار اسد موشک های 
خارجه  وزیر  الجبیر  عادل  دهد.  می  ضدهوایی 
دارد  قصد  کشورش  که  گفت  سعودی  عربستان 
های  گروه  اختیار  در  هوا  به  زمین  های  موشک 

مخالفان مسلح معتدل در سوریه قرار دهد.

مشکل ما این است که نصرا... راستگوست

در  از مشکالت  یکی  می گویند،  اسرائیلی  تحلیلگران 
جامعه اسرائیل این است که می دانند هر تهدیدی که 
دبیر کل حزب ا... علیه شان مطرح کند، عملی می شود 
چون نصرا... صادق است. االخبار افزود: اسرائیل شاید 
بتواند تهدیدهایی که متوجهش می شود، کنترل کند اما 

از رویارویی با تهدیدهای نصرا... ناتوان است.

واشنگتن پست: ایران آزمونی برای 
دولت جدید آمریکاست

مقامات  اظهارات  به  اشاره  با  آمریکایی  روزنامه  یک 
به  روسی  هواپیماهای  فروش  که  گفت  کشور  این 
اقداماتی  باید  کنگره  ولی  نیست  برجام  نقض  ایران 
همچون تحریم های ایران را تمدید کند و تحریم های 
کند.واشنگتن پست  وضع  کشور  این  علیه  جدیدی 
شود.  احیا  باید  متقابل  عمل  ساده  مفهوم  نوشت، 
تخطی گران باید مسئول اقدامات خود باشند و کنگره 
در  و  شود  عمل  وارد  چارچوب  این  در  باید  آمریکا 
صورتیکه به این شیوه عمل کند، تا حد زیادی به نفع 

رئیس جمهور بعدی آمریکاست. 

ایران نگران مداخله عربستان نیست 

یک نشریه آمریکایی در مقاله ای در رابطه با تصمیم 
اخیر عربستان سعودی در اعزام نیروهای عملیات ویژه 
به سوریه نوشت: این استقرار در حالی صورت می گیرد 
که دست ایران در این مناقشه پر است و در عوض 
مخالف  گروه های  روی  بر  سعودی ها  سرمایه گذاری 
سوریه ناامیدانه دنبال می شود.در مقاله نشنال اینترست 
آمده است: شدیدترین واکنش به این اعالم عربستان 
سعودی به طور بحث برانگیزی مربوط به ولید المعلم، 
نیروهای  کرد  تهدید  که  بود  سوریه  خارجه  وزیر 
باز  خانه های شان  به  چوبی  تابوت های  در  سعودی 
خود  واکنش های  نیز  ایران  مقامات  گشت.  خواهند 
را ابراز داشتند اما فحوای اظهارات شان به جای این 
که تهدیدکننده باشد، تحقیرآمیز بود. سالمی، جانشین 
فرمانده سپاه این اقدام سعودی ها را یک لطیفه سیاسی 
خواند و در همین حال رحیم صفوی، از سرداران سپاه 

آن را یک مانور تبلیغاتی احمقانه خواند. 

ترکیه، آمریکا را تهدید کرد 

شرف مالکوچ، مشاور رئیس جمهور ترکیه گفت: اگر 
به  را  سوریه«  دموکراتیک  »اتحادیه  حزب  آمریکا 
عنوان یک سازمان تروریستی اعالم نکند، ممکن است 
پایگاه هوایی اینجرلیک به روی نیروی هوایی آمریکا 
بسته شود. در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه اخیرا اعالم کرد که آمریکا باید تصمیم 
بگیرد که آیا حزب اتحاد دموکراتیک متحد این کشور 

است یا ترکیه، آمریکا باید یکی را انتخاب کند.

رئیس جمهور گفت: در انتخابات 7 اسفند 
آنها  دغدغه  که  کنید  انتخاب  را  کسانی 
االسالم  حجت  است.  اقتصادی  رونق 
انتخابات  برگزاری  به  اشاره  با  روحانی 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
رهبری در روز 7 اسفند، اظهار کرد: از همه 
عزیز،  بانوان  عزیز،  کارگران  ایران،  ملت 
مردان غیور، جوانان عزیز و روستائیان و 
تا هفتم اسفند همراه  شهریان می خواهم 
هم پای صندوق آرا حاضر شویم تا کسانی 
رونق  آنها  دغدغه  که  کنیم  انتخاب  را 

اقتصادی و اشتغال جوانان است.
وی ادامه داد: کسانی را انتخاب کنیم که 
در فکر صادرات و رشد صادرات غیرنفتی 
و به فکر رشد اقتصادی این کشور هستند 
کسانی  دارند.  را  رکود  با  مبارزه  قدرت  و 
تعبیر رهبر معظم  به  انتخاب کنیم که  را 
انقالب دلبسته انقالب اند، دلباخته ملت اند 
و از توطئه های دشمن آگاه هستند. ملت ما 
نخواهد گذاشت کالم مقام معظم رهبری 
روی زمین بماند و در کنار رهبری، دولت 
همزبانی،  همدلی،  سال  در  مسئولین  و 

همفکری و همکاری و ان شاءا... در سال 
آرا  صندوق  کنار  هم  با  همه  هم رأیی 
می رویم. رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: 
فاصله ها  و  بیشتر  قوا  بین  اتحاد  قدر  هر 

کمتر باشد شرایط بهتری را برای پیشرفت 
نمایندگانی  می خواهیم  ما  داریم.  کشور 
تعبیر رهبر معظم  به  انتخاب کنیم که  را 
به  نظام  حرکت  برای  ریل گذار  انقالب 
سمت پیشرفت و تعالی باشند. نمایندگانی 

که دغدغه آنها منافع و مصالح ملی باشد.
وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری، تصریح کرد: ما نمایندگانی را برای 
مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کنیم 
که بتوانند در شرایط روز مبادا بهترین فرد 
برگزینند.  نظام  و  کشور  رهبری  برای  را 

رهبری که آن همه مسئولیت سنگین برای 
ملت ایران و ملت اسالمی بر دوش دارد.

مذاکره  اگر  کرد:  بیان  همچنین  وی 
ملت  نمایندگان  عنوان  به  شما  کنندگان 
بزرگ  قدرت های  مقابل  توانستند  ایران 
به  برسانند  تحقق  به  را  ملی  اهداف 
رهبر  حمایت  و  غیور  ملت  شما  پشتوانه 

ادامه  روحانی  است.  بوده  انقالب  معظم 
که  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  داد: 
هستید.  کشور  این  صاحب  ملت  شما 
آن  از  اسالمی  جمهوری  و  نظام  دولت، 
شماست و مجالس و دولت ها با رأی شما 
تشکیل شده و رهبری با رأی شما پرچم 
کشور را بر دوش گرفته است. ما نیازی 
نداریم چون  غیرایرانی  هیچ  نصیحت  به 
را  بیدارند و مصالح خود  و  آگاه  ما  مردم 
میان  در  و  می دهند  تشخیص  خوبی  به 
بهترین ها  شده اند  تأیید  که  کاندیداهایی 

و اصلح را برمی گزینند.
ایران  به  چشم ها  همه  بدانید  گفت:  وی 
دوخته شده و همه قدرت ها به انتخابات 
صف های  می کنند.  نگاه  اسفند   7
پای  گسترده تر  مشارکت  و  طوالنی تر 
راه  الهی  قوه  و  حول  به  رأی  صندوق 
را برای جذب سرمایه، فعالیت و اشتغال 
فراهم خواهد کرد. امید ما به شما مردم، 
وحدت، انسجام ملی و اتحاد ملی است و 
آرا  ان شاءا... قرارمان جمعه پای صندوق 

برای ساخت ایرانی آباد خواهد بود.

 آغاز طرح بسیج سالمت نوروزی در خراسان جنوبی  عکس: ایرناعکس روز 

میان کاندیداهایی که تأیید شده اند بهترین ها و اصلح را برگزینید

حداد عادل: اعتدال، لفظی مبهم است و تندروها خود را پشت این نقاب مخفی می کنند 

سخنگوی ائتالف اصولگرایان گفت: امروز زمان آن رسیده است تا مردم برای تعیین سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. حدادعادل افزود: باید مجلسی تشکیل شود که 
در عین حال که با دولت همکاری داشته باشد نقاط ضعف دولت را هم به او گوشزد کند. ما بدنبال تضعیف دولت به مجلس نمی رویم بلکه برای کمک به دولت می 
خواهیم به مجلس ورود کنیم چرا که کمک به دولت را هم در تایید اقدامات درست دولت می دانیم و هم در نقد تصمیماتی که تشخیص می دهیم درست نیست.وی 
تصریح کرد: اینکه دولتی بخواهد مجلسی تشکیل شود که هر الیحه ای توسط او مطرح شد، هیچ نظارتی بر آن اعمال نشود و هر آنچه دولت می خواهد در مجلس 

به تصویب برسد، به سود کشور نیست. نباید کسانی که شجاعانه و آزادانه نقد می کنند را با برچسب افراطی و تندرو در نظر ملت کنار بزنیم.

الیاس نادران: »دولت وعده« با شعار و پنهان کاری قادر به حل مشکالت نیست

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با بیان اینکه امروز در دولت صحبت از این است که با رفع تحریم ها هم مشکالت حل نمی شود، گفت: دولت 
وعده با پنهان کاری قادر به حل مشکالت نیست. نادران ادامه داد: به مرور زمان مدیریت مالی کشور تالش کرد تحریم ها را دور بزند، بعد از شکل گیری 
دولت روحانی شعار این دولت برطرف کردن رکود بود تا مردم از منافع رونق اقتصادی بهره مند شوند، انتظار این بود که بعد از گذشت دوران بحرانی مردم 
از رکود عبور کنند اما وعده های صد روزه گذشت و مردم آثاری از بهبود معیشت خود ندیدند. این نماینده مجلس افزود: امروز در دولت صحبت از این 

است که حتی با رفع تحریم ها هم مشکل اقتصادی حل نمی شود، »دولت وعده« با شعار و پنهان کاری قادر به حل مشکالت نیست.
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»هوالباقی«

مشیت الهی در سلسله تقدیر، حیات فانی و خاکی مرحوم فقید پدرمان

شادروان آقا سید علی اصغری 
را به انتها رسانید و زندگی جاوید او آغاز شد. اینک به مناسبت سومین روز 

عروج ملکوتی اش، مراسم یادبود امروزیکشنبه94/12/2ازساعت10الی14
درمحلحسینیهروستایسیدان برگزار می گردد، حضور شما سروران معزز  

را گرامی می داریم. ضمناً وسیله ایاب و ذهاب ساعت 9 صبح در محل 
میدان آزادی آماده حرکت خواهد بود.

خانواده های اصغری و سایر بستگان

جناب آقای حمزه ربیعی
 جناب آقای ناصر امیر آبادی زاده   

مهر مادر بی مثال است، حال که در مهر بی مثالی عزادار شده اید حقیر هم به نوبه خود این مصیبت بزرگ 
را خدمت شما عزیزان ، خانواده های محترم و سایر بستگان تسلیت عرض می نمایم 

 برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

مهدی کاظمی فرد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاجیه خانم کنیزرضا کمیلی
 )همسر حجت االسالم حاج حسین صائب( 

جلسه یادبودیامروزیکشنبه94/12/2ازساعت4الی5بعدازظهر
درمحلمسجدتوحید برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند را گرامی می داریم. 

خانواده های: صائب ، کمیلی و سایر بستگان

جناب آقای محمد علی ایزد پناه و خانواده محترم

درگذشت شادروان فاطمه ایزد پناه 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان محترم 
صبر و سالمتی آرزومندیم.

بزرگان - ورقانی

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه زهرا دیمه ور
 )همسر آقای محمدرضا امیرآبادی زاده

 بازنشسته علوم پزشکی(
 جلسه ترحیمیامروزیکشنبه94/12/2ازساعت15الی16

درمحلهیئتحسینی»خیابانانقالب«برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

خانواده های: امیرآبادی زاده - دیمه ور

اقی
هوالب

فروشفوقالعاده

کامـوای نازنـخ
آدرس:بیرجند-سهراهاسدی

مژدهمژده

کلینیک چسـب سهیـل
بزرگ ترین مرکز تخصصی چسب و مواد شیمیایی در خراسان جنوبی
آمادگیخودرابرایتامینچسبموردنیازکاندیداهایمحترماعالممیدارد.

خیابانپاسداران،میدانقدس09153612181

از کلیه مودیان محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت 
عوارض کسبی خود اقدام ننموده اند، دعوت می شود 
با مراجعه به واحد درآمد شهرداری در مناطق دوگانه، 
تخفیف  از  استفاده  و  خود  دین  پرداخت  به  نسبت 

شهرداری در ایام پیروزی انقالب اسالمی به استناد مصوبه شورای اسالمی 
شهرازاولاسفندتاپانزدهماسفندماه20درصد اقدام نمایند. 

در غیر این صورت شهرداری حسب وظایف قانونی خود نسبت به معرفی 
مودیان بدهکار به کمیسیون ماده 77 برای وصول عوارض معوقه اقدام 

خواهد نمود.
شهرداری بیرجند










