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دعوت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی از مردم استان برای حضور حداکثری در انتخابات 
آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی در بیانیه ای که نسخه ای از آن به روزنامه ارسال گردیده است از مردم استان برای حضور حداکثری در دهمین دوره انتخابات مجلس 
 شورای اسالمی و  پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری دعوت نمود. در این بیانیه آمده است : اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم بزرگ خراسان جنوبی وظیفه خود 
می دانم تا در این برهه حساس از زمان که تمامی دنیا خیره به حماسه سازی همیشگی مردم ایران اسالمی دوخته اند از عموم مردم عزیز دعوت نمایم تا با مشارکت 
حداکثری در این دو انتخابات حساس، بار دیگر موجبات خرسندی رهبر معظم انقالب و دلسوزان نظام و ناامیدی استکبار جهانی را فراهم آورند. بدون شک حضور حماسی 

شما فارغ از نتیجه آن بزرگترین پیروزی خواهد بود و بنده نیز افتخار خود می دانم در کنار شما در این حماسه بزرگ حضور یافته و رای خود را به صندوق بیندازم. 

بیانیه اعالم برائت آیت ا... ربانی از گروه ها و جریان های سیاسی خاص در انتخابات مجلس خبرگان    
آیت ا... محمد ابراهیم ربانی در بیانیه ای ضمن اعالم برائت از شایعاتی در خصوص وابستگی ایشان به گروه و جریان های سیاسی خاص ، حضور خود را  در عرصه انتخابات مجلس 
 خبرگان رهبری بر اساس احساس تکلیف و به صورت فراجناحی عنوان نمود . در بیانیه ایشان آمده است :  اینجانب همچنان که در نطق رادیویی و تلویزیونی خود اعالم داشته ام
 خود را فردی فراجناحی دانسته و تعلق به گروه و جناح سیاسی خاصی ندارم و خود را خدمتگزار مردم می دانم که در راستای خدمت به جامعه و مردم و وظایفی 
که دین مبین اسالم و مکتب اهل بیت )علیهم السالم( بر دوش عالمان دینی قرار داده حرکت نمایم و از همه آنانی که با ستاد تبلیغات اینجانب از هر گروه و 

جناح سیاسی همکاری می نمایند، مراتب تشکر خود را اعالم می دارم. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی                                                   صفحه 7

پیشرفت 95 درصدی 
مرکز شیمی درمانی استان

 در صورت تأمین اعتبار الزم توسط خیرین، ساختمان این پروژه دو ماه آینده تکمیل می شود / صفحه 7

ترویج اخالق انتخاباتی
در اقدام اخالقی کاندیدای

مجلس خبرگان رهبری
با خبر شدیم طی چند روز گذشته در اقدامی 
 ، رئیسی  ابراهیم  سید  ا...  آیت   ، اخالقی 
کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از حوزه 
بیت  در  حضور  با  جنوبی  خراسان  استان 
آیت ا... ربانی ، دیگر کاندیدای این حوزه 
 انتخابیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند . 
صرف  با  همراه  که  صمیمی  دیدار  این 
برادری  حفظ  نشانگر  است  بوده  صبحانه 
و صمیمیت در عین یک رقابت سالم بوده 
که می تواند الگویی برای همه کاندیداهای 
محترم باشد . این دیدار در حالی انجام شد 
های  فعالیت  بر  کاندیدا  دو  هر  تاکید  که 

انتخاباتی بر محور اخالق اسالمی بود .

اعالم اسامی کاندیداهای
شورای ائتالف اصولگرایان

استان خراسان جنوبی
ائتالف  شورای   : تبلیغی  رسانی  اطالع 
صدور  با  جنوبی  خراسان  اصولگرایان 
کاندیدا  چند  از  را  خود  حمایت  ای  بیانیه 
بیانیه  این  اساس  بر   . نمودند  اعالم 
در  ائتالف  این  حمایت  مورد  کاندیداهای 
بخش مجلس شورای اسالمی برای حوزه 
سید  آقای   ، خوسف  و  درمیان   ، بیرجند 
 محمد باقر عبادی ، حوزه قائن و زیرکوه ، 
نهبندان  حوزه  در  و  فالحتی  فرهاد  آقای 
 . باشد  می  افضلی  نظر  آقای  سربیشه  و 
مجلس  بخش  در  ائتالف  این  همچنین 
 خبرگان رهبری نیز حمایت خود را از آیت ا... 

سید ابراهیم رئیسی اعالم نموده است .

تکذیب شایعه انصراف
مهندس علی رضایی از 

حضور در صحنه انتخابات
اطالع رسانی تبلیغی : ستاد انتخاباتی مهندس 
ریزی  برنامه  سابق  معاون   ، رضایی   علی 
به  پیامی  در  جنوبی  خراسان  استانداری 
و  درمیان   ، بیرجند  های  شهرستان  مردم 
خوسف ضمن دعوت ایشان به حضور در 
انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در روز 
هفتم اسفند ماه شایعه انصرافش را تکذیب 
نمود . در این پیام آمده است : مرجع رسمی 
این  به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  اعالم 
کاندیدا ، صرفا ستاد انتخاباتی و کانال های 
عموم  از  و  باشد  می  ستاد  این  به  مربوط 
شایعات  به  نسبت  است  خواهشمند  مردم 

کذب طرح شده دقت نمایند .

دعوت دکتر مجیدی
از مردم برای حضور حماسی 

در انتخابات 7 اسفند 
رضا  محمد  دکتر   : تبلیغی  رسانی  اطالع 
مجیدی ، کاندیدای دهمین دوره انتخابات 
ای  بیانیه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
و  با شور  که  مردم  از عموم  تشکر  ضمن 
حضور  مقدمات   ، فراوان  انتخاباتی  نشاط 
حداکثری در انتخابات را فراهم می نمایند  
از عموم امت همیشه در صحنه استان برای  
دعوت  ماه  اسفند   7 انتخابات  در  شرکت 
از  فارغ   : است  آمده  بیانیه  این  در   . نمود 
و  مجلس  محترم  کاندیداهای  انتخاب 
خبرگان رهبری ، نفس حضور شما مردم 
عزیز بزرگترین پیروزی برای من ، شما و 
همه دلسوزان انقالب اسالمی خواهد بود. 

سخنرانی و دیدار مردمی جناب آقای 

دکتر محمدرضا مجیدی
 زمان: امروز چهارشنبه 94/12/5 

بعد از نماز مغرب و عشا
مسجد سیدالشهدا  سجادشهر

ساعت 7 مسجد الحسین جوادیه
 خیابان شهید برگی

اینجانب مهندس مصطفی چوبداری
 حمایت خود را  از کاندیدای شهرستان های سربیشه و نهبندان
 جناب آقای پروفسور نظر افضلی اعالم می دارم.

5  اسفنـد ماه
 بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی 

پایه گذار عصر نوین علم و تکنولوژی ایرانی و روز مهندس
 بر جامعه مهندسی استان خراسان جنوبی گرامی باد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

افزایش ضریب نفوذ دانش در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی با حضور مهندسین کشاورزی

پنجم اسفند ماه ، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی
 و روز مهندس گرامی باد

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

اگر قرار باشد ایران به جایی برسد از کشاورزی به آن نقطه اوج 
خواهد رسید   امام خمینی )ره(
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دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: با انصراف سه نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه طبس، سرایان، فردوس و 
بشرویه، تعداد نامزدهای مجلس در استان به 45 نفر کاهش یافت. علی جزندی در گفتگو با ایرنا، افزود: در این ارتباط مجتبی محمدیان فرزند محمد علی، 
 احمد سبحانی فرزند سبحانقلی و میثم شیخی زاده فرزند محمد حسین با انصراف خود از صحنه رقابت انتخابات دهم مجلس خارج شدند. 

 سه نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی در خراسان جنوبی انصراف دادند
اطالع رسانی تبلیغی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم واقعا هیچ مرجعی نیست به کانال های تلگرامی 
که از سوی یک سری افراد خاص ایجاد شده و از هر 
3 خبری که می زنند یکی حمایت از یک کاندیدای 
بقیه  به  توهین  و  تخریب  دیگه  تای   2 و  مشخص 
انتخابات  ناظران  کنم  باور  یعنی   . بده  تذکری  است 
به  ندادن  رأی  آقا  ؟  بینن  نمی  رو  اینها  دیگران!  و  
اینقدر  باید  خاص  افراد  این  حمایت  مورد  کاندیدای 
کمک  بیاین  بکشه؟  لجن  به  رو  انتخابات  فضای 
از عصبانیت عکسای  نه  اگر  و  بیارن  رأی  اینا  کنیم 
خانوادگیمون هم فردا پخش می کنن. خدای خودت 

کمک کن! اخالق اخالق اخالق
915 ... 898
با سالم. با نزدیک شدن به سال جدید از شهرداری 
محترم تقاضا داریم نسبت به گذاشتن المانها در میادین 
دانشجویان  از هنر  و  باشد  داشته  را  شهر دقت الزم 

هنرمند بهره ببرند ... متشکرم.
915...812
 دیروز تو اینترنت نظرسنجی هایی رو دیدم که یک 
و در همه جا  پیشتاز هست  آرا  با 60 درصد  کاندیدا 
نفر  ایشان  هم  کاندیدا  این  با  مرتبط  های  سایت  و 
بودند. خدا رو شکر کردم رفتم شب خودم یک  اول 
نظرسنجی واسه خودم درست کردم و کلی افسوس 
اساس  بر  وگرنه  نشدم  کاندیدا  چرا  که  خوردم 
نظرسنجی که خودم درست کردم از کل رأی دهندگان 
هم بیشتر رای داشتم و یک ضرب می رفتم مجلس. 
930 ...  502
برخی با ادعای پایبندی به ارزش های خالقی برای 
رسیدن کاندیدای خود به موفقیت به هر روشی متوسل 
»هدف  فاسد  روش  همان  شیوه  این  آیا  شوند.  می 

وسیله را توجیه می کند« غربی ها نیستن
930 ... 045

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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زنان به عنوان نیمی از بدنه فعال جامعه همچون مردان حق انتخاب دارند
انتظارات زنان از نماینده مجلس چیست؟

یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی، شرکت 
مهم ترین  انتخابات  است.  انتخابات  در  جامعه  یک  مردم 
مؤلفه ی نظام دموکراتیک مبتنی بر اراده ی مردم می باشد. 
بدون  جامعه،  افراد  تمامی  دموکراتیک،  نگرش  بر اساس 
مساوی  اجتماعی، حق  موقعیت  و  نظرداشت جنسیت  در 
تصمیم گیری و دخالت در امور جمعی را دارند. تعداد دقیق 
واجدین شرایط شرکت در انتخابات  در خراسان جنوبی 598 
هزار و 205 نفر می باشد که در این میان زنان به عنوان 
نیمی از بدنه فعال جامعه همچون مردان در حکومتی که 
بر پایه های دموکراسی بنا شده است، حق انتخاب دارند؛ اما 
چیزی که در حوزه زنان شرکت در انتخابات و حضور در 
عرصه نمایندگی مجالس مختلف از جمله مجلس شورای 
اسالمی را مهم و ویژه می کند، بایدها و نبایدها، مطالبات و 
حقوقی است که زنان در تمام دنیا به عنوان قشری که در 
اعصار مختلف به دالیل  متفاوت، حقوقشان دیده نشده یا 
نقض شده است به دنبال آن هستند. اگر به وضعیت بانوان 
استان خراسان جنوبی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که زنان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  رفاهی،  امکانات  ازنظر  استان  این 
ورزشی از طرف مسئوالن استانی و شهرستانی مورد کم 
لطفی قرارگرفته اند. بانوان این استان از دیر باز با حضور 
حداکثری خود در انتخابات نشان داده اند که می توانند در 
باشند و  و جامعه دخیل  تعیین سرنوشت و وضعیت خود 
انتخاب شدن نمایندگان بستگی زیادی به رای این قشراز 
افراد دارد. از این رو زنان استان خراسان جنوبی عالوه بر 
انتخابات از نماینده های مجلس خواسته ها و  حضور در 
مطالباتی  در جهت احقاق حقوق خود دارند.  در همین رابطه 
به سراغ برخی از بانوان بیرجندی رفته ایم تا از آن ها درباره 

انتظاراتشان از نمایندگان مجلس پرس وجوکنیم: 
خانمی 30 ساله؛ یک خانم خانه دار دارای مدرک کارشناسی 
است. او با بیان اینکه بارها برای حضور در مشاغل دولتی 
داشتن  شانس  پارتی  نداشتن  علت  به  اما  کرده  تالش 
یک شغل دولتی و در شأن تحصیالتش را نداشته است، 
گفت: دفاع از حقوق خانم ها یکی از خواسته های من از 
نمایندگان مجلس است. وی افزود: من یک خانم خانه دار 
هستم ومهمترین خواسته من از نماینده مجلس پیگیری 
حقوق وحق بیمه زنان خانه دار است وخواسته همه زنان 
خانه دار زود تر اجرایی شدن این طرح می باشد. وی بیان 
کرد:خیلی از خانم های خانه دار در اجرای مشاغل خانگی 

اما  دارند  زیادی  های  توانایی  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  و 
حمایتهای الزم از آنها صورت نمی گیرد.

 افزایش مرخصی زایمان و کاهش 
ساعات کاری زنان شاغل در ادارات

خانم دیگری با اشاره به اینکه چندین سال است که شاغل 
هستم، اظهار کرد: هنوز رسمی نشده ام و تنها خواسته من 
افزایش  جمله  از  مطالباتی  پیگیری  مجلس  نمایندگان  از 
مرخصی زایمان وکاهش ساعات کاری زنان شاغل در ادارات 
است. اشتری افزود: با اینکه ساعات کاری آقایان و خانم ها 

در ادارات یکسان است اما به جرات می توان گفت که حجم 
کاری خانم ها خیلی بیشتر از آقایان است و اگر در این زمینه 
از خانم های شاغل حمایت های بیشتری شود بهتر می باشد.

خواسته ما زنان بی سرپرست تنها حمایت است

های  خیابان  از  یکی  در  که  سواد  بی  ساله   48 خانمی 
با  دارویی مشغول است  به فروختن گیاهان  بیرجند   شهر 
چهره ای خسته و دلسرد می گوید: مسئوالن استان ما که 
هر روز از کنار ما بی تفاوت رد می شوند ما را نمی بینند 
دیگر چه توقعی از دیگران می توان داشت. خواسته ما زنان 

بی سرپرست تنها حمایت است، حمایت از فرزندان تحصیل 
کرده مان که بیکار هستند و در آینده مثل ما می شوند. وی 
اظهار کرد: اگر برای ما زنان بی سرپرست مشاغلی ایجاد 
باشند  ما داشته  از  به طورثابت حمایت مستقیم  کنند که 
ما  از مشکالت  بگیرد خیلی  تعلق  ما  به  ای  بیمه  و حق 

برطرف می شود.

بسیاری از ما زنان از کار کردن دل خوشی نداریم

فروشنده  که  کارشناسی  مدرک  دارای  دیگر  بانوی  یک 
یک بوتیک زنانه است اظهار کرد: شرایط اقتصادی اکنون 

مخارج  تامین  برای  باید  زنان  بیشتر  که  است  به گونه ای 
زندگی کار کنند و به نظرم بسیاری از ما زنان از کار کردن 
دل خوشی نداریم؛ به خصوص کار در محیط های مردانه و 
کارهای حداقلی مثل فروشندگی و منشی گری. با این حال 
مجبور هستیم یک شغل داشته باشیم. حسن زاده افزود: از 
نمایندگان انتظار دارم کاری کنند که خانم  ها بتوانند بدون 
است  داری  خانه  که  اصلیشان  وظایف  به  مالی  دغدغه 
زنان  رسیدگی کنند. مثال موقعیت های شغلی مخصوص 
ایجاد شود. فروشگاه های زنانه، مدارس دخترانه، کارهای 
خانم ها  برای  مردانه  کارهای  انجام  بر  زنانه  فرهنگی 

ارجحیت پیدا کند و ازآن طرفی فرصت های شغلی مردانه 
که توسط خانم ها اشغال شده بود، برای آقایان خالی بشود.

ارزش واعتبار جایگاه زن را به او برگردانند

از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  بازنشسته  فرهنگی   بانوی 
است،تشریح  جوانان  بیکاری  جامعه،  اصلی  های  دغدغه 
به  بازنشسته و وعده وعیدهایی که  کرد: حق ما معلمان 
سر انجام نرسید به کنار، اما از نمایندگان می خواهم که 
برای ایجاد اشتغال فرزندان ما و بال تکلیفی افراد تحصیل 
کرده تالش های جدی داشته باشند. اکبری خاطر نشان 

کرد: از نمایندگان توقع داریم که ارزش واعتبار جایگاه زن 
را به او برگردانند. یک دانشجوی کارشناسی ارشد می گوید: 
زنان  به  مربوط  مسائل  به  دارم  انتظار  نماینده مجلس  از 
بیشتر توجه داشته باشد. مثل ایجاد اشتغال برای زنان بی 
سرپرست، بیمه زنان خانه دار، فراهم کردن شغل متناسب 
با تحصیالت برای بانوان، پیگیری قانون مرخصی زایمان 
برای عموم بانوان شاغل چه در دولت و چه در شرکت های 
خصوصی. از نمایندگان مجلس که در دوره دهم مجلس 
کرسی های مجلس شورای اسالمی را پر می کنند انتظار 
شهرستان  زنان  مطالبات  و  حقوق  احقاق  برای  رود  می 

که خیلی از خواسته های آنها در سطح کالن هم قابلیت 
اجراشدن را دارند تالش های الزم را انجام دهند.

 در استان ما امکانات ورزشی و تفریحی
 مختص بانوان فراهم نشده

در  گفت:  بیرجندی  ورزشکار  بانوی  یک  زنگویی،  مهدیه 
استان ما امکانات ورزشی و تفریحی مختص بانوان فراهم 
نشده است و این بی توجهی مسئوالن را نسبت به قشر ما 
بانوان می رساند. وی افزود: زنان نیز مانند مردان و کل 
جامعه در درجه اول از مجلس دهم انتظار دارند تا در جهت 
اقتصادی کشور حرکت  نابسامانی های  و  حل مشکالت 
کنند. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها تا جایی که 
افراد نیازمند دیگران نباشند یکی از اصلی ترین مطالبات 

مردم، به خصوص زنان است.

مشکالت اقتصادی و تبعیض ها رفع شود

وی افزود: متأسفانه امروز بیکاری از اصلی ترین مشکالت 
کارآفرینی  نهضت  یک  نیازمند  دلیل  همین  به  و  ماست 
و  در حوزه وظایف  زیادی  تا حد  امر  این  اگرچه  هستیم؛ 
اختیارات دولت است؛ اما مجلس با تصویب بودجه ها و... 
زمینه ساز انجام این اقدام است. دومین انتظار جامعه زنان از 
مجلس در حوزه رفع تبعیض ها و ایجاد امنیت در فضا است.

 حفظ و تقویت کانون خانوادگی با حمایت از زنان تأمین 
به سویی حرکت کرد که مردان  باید  بنابراین  می شود؛ 
نتوانند خانواده را به سادگی با مشکل طالق و مشکالت 
پس از آن مواجه کنند. یکی دیگر از انتظارات مردم، از 
جمله زنان در حوزه فرهنگی و اخالقی تعریف می شود. 
وارد  حالل  نان  که  خواهم  می  زن  یک  عنوان  به  من 
خانواده من شود و ایجاد بستر اقتصادی سالمت یکی از 
برخی  نماند که  ناگفته  است.  نمایندگان مجلس  وظایف 
تبعیض ها و ایرادها در حوزه حقوق زنان الزم است مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
هر چند که بعد از پیروزی انقالب اسالمی حوزه زنان با 
شد؛  رو  به  رو  جامعه  بر  شگرفی  تأثیرگذاری  و  پیشرفت 
اما هنوز این تأثیرگذاری و احقاق حق به اندازه  ظرفیت 
در  زنان  مختلف حضور  عرصه های  در  اسالمی  حکومت 
،ورزشی و  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی، فرهنگی،  مسائل 

سایر حوزه ها میسر نشده است.

تسنیم- مدیرعامل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در 11 ماهه امسال حدود 18 هزار و ۷99 نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند. 
محمدرضا عاملی اظهار داشت: از 18 هزار و ۷99 نفر خون اهدا شده 1۷ هزار و 49۷ نفر آقا و یک هزار و 302 نفر خانم بودند که خون 
اهدا کرده اند. همچنین در این مدت 11 هزار و 100 نفر به صورت مستمر و 3 هزار و 553 نفر برای بار نخست در استان خون اهدا کردند.

بیش از ۱۸ هزار نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/12/2 درباره »قصور در مسدود شدن تونل 
تاریخی قلعه به ارگ...« به استحضار می رساند: 1- 
موضوع خارج شدن باغ رحیم آباد از فهرست جهانی 
باالتر پیگیری گردد. 2- ارگ  از طریق مراجع  باید 
بهارستان طی سالهای گذشته مرمت شده و در سال 
لیکن مساعدت مالک  نیز مرمت خواهد شد.  جاری 
ارگ که بنیاد جانبازان است در این امر ضروری است 
زیرزمینی  نقب  پذیرد.3-  صورت  مهمتری  اقدام  تا 
با  داشته،  ارتباط  حکومتی  بنای  به  بیرجند  قلعه  که 
که  است  شده  مشخص  شده  انجام  های  پژوهش 

قابل بازسازی و بازگشایی نیست.
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پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شرایطی 
برگزار می شود که کشور در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد.

این مجلس و انتخابات آن را باید از مهمترین مجالس و 
انتخابات کشور دانست چراکه مجلس خبرگان رهبری بعنوان 
پشتوانه مطمئن در شرایط حساس و پیش بینی نشده است.

ایران اسالمی در  با دقت نظر آحاد ملت بزرگ  همچنین 
انقالبی،  متدین،  برجسته،  ممتاز،  گزینش شخصیت های 
برخوردار از بینش سیاسی اجتماعی و وفادار به آرمان های 
العالی( )مدظله  رهبری  معظم  مقام  و  راحل)ره(  امام   بلند 

می تواند در لحظات حساس و سرنوشت ساز که ممكن 
با خالء وجود رهبری مواجه شود نقش خود  است کشور 
را در صیانت از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن به نحو 
احسن ایفا کند. این انتخابات مهم و سرنوشت ساز همزمان 
با سراسر کشور هفتم اسفند ماه در خراسان جنوبی برگزار 
می شود. خراسان جنوبی در حال حاضر دارای یک کرسی 
نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است و در این دوره 
 از انتخابات مجلس خبرگان رهبری دو کاندیدای استان به 
نام های آیت ا... سید ابراهیم رئیسی و آیت ا... ابراهیم ربانی 
مهموئی تایید صالحیت شده اند. آیت ا... محمد ابراهیم ربانی 
در سال 1306 در یكی از روستاهای حومه شهر بیرجند به 
دنیا آمد. ایشان جزء اولین کسانی بودند که به فرمان رهبر 
بزرگوار انقالب، حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی اقدام 
به تشویق مردم به مقاومت و مبارزه علیه رژیم شاه کردند 
و پس از پیروزی انقالب بنابر احساس وظیفه از سال 63 به 
مدت 8 سال در تهران در قوه قضائیه مشغول رسیدگی به 
امور قضایی شدند. سپس به بیرجند بازگشته و به سامان دادن 
حوزه علمیه پرداختند و تا هم اکنون در حال تدریس فقه آل 
محمد علیه السالم است. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در 
سال 1339 در خانواده ای روحانی در مشهد به دنیا آمد و هم 
اکنون دادستان کل کشور  و نماینده مردم خراسان جنوبی 
در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز می باشد. وی 
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در سال 1388 همراه با 
هاشمی رفسنجانی، شاهرودی، محمد یزدی و صادق آملی 
الریجانی، دری نجف آبادی و سیداحمد خاتمی بوده است. 
با توجه به اینكه ظرفیت مجلس خبرگان برای رفع مسائل 
کالن جامعه استفاده می شود در این گزارش بررسی در زمینه 
نقش نماینده خبرگان استان در رشد و توسعه و حل مسائل 

استان را از زبان استانداران گذشته استان جویا شدیم.

 خبرگان رهبری نقش مهمی در 
جهت دهی واقعی نظام دارد

استاندار اسبق خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی انسان های 
وفادار به انقالب و رهبری، متدین و والیت مدار هستند. وی 

به نامزدهای این دور از انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: طبق شناختی که 
بنده از آیت ا... رئیسی چه در دوران خدمت خود در استان 
و چه در حال حاضر دارم ایشان عالمی است که به معنی 
واقعی کلمه مصالح جمهوری اسالمی و مردم برای ایشان 
مهم است. رشید، انسانی خوش فكر، پرتالش و متواضع 
را از دیگر ویژگی های شخصیتی آیت اهلل رئیسی برشمرد 
و افزود: ایشان همواره در خط امام بوده و به رهنمودها و 

فرمایشات مقام معظم رهبری توجه داشته است.

پیگیری های موثر نماینده خبرگان خراسان 
جنوبی در پیشبرد و تامین نیازهای استان

وی با بیان اینكه مجلس خبرگان رهبری وظیفه تنقیح و 
نظارت عالیه بر نظام را بر عهده دارد، بیان داشت: خبرگان 
رهبری نقش مهمی برای جهت دهی واقعی نظام و رهبری 
دارد و باید در جهت تبیین درست معیارهای انقالب اسالمی، 
نقش و ترویج آن بیشتر تالش کند. استاندار اسبق خراسان 
جنوبی با تاکید بر اینكه نباید از نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبری توقع داشت که به دنبال پروژه های عمرانی باشند، 
عنوان  به  بنده  که  زمانی  در  این وجود  با  داشت:  عنوان 
استاندار پیگیر امور استان بودم نماینده استان در مجلس 

خبرگان رهبری برای پیشبرد و تامین نیازهای استان قدم 
های زیادی برداشته اند. رشید ادامه داد: ایشان در سفر به 
تهران و مالقات با وزرا و مجموعه های موثر در ارتقاء و 
را برای رسیدن به  پیشرفت استان کمک کرده و زمینه 

اهداف مهیا کرده اند که بسیار قابل تقدیر است.

 مرتضوی: باز شدن گره بسیاری از مشکالت 
استان با همراهی نماینده خبرگان 

سید صولت مرتضوی، استاندار اسبق خراسان جنوبی نیز 
با اشاره به جایگاه رفیع و  در گفت و گو با خبرنگار مهر 
ارزشمند مجلس خبرگان رهبری، گفت: این مجلس وظیفه 

بسیار خطیری بر عهده دارد که نیاز است افراد درشناس 
و گوهرشناس به این مجلس معرفی شوند. استاندار اسبق 
دوره  پنجمین  کاندیداهای  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی، عنوان 
داشت: با شناختی که در طول چندین سال آشنایی خود 
با آیت ا... رئیسی دارم ایشان از جمله قضاتی بودند که در 
دوران جوانی شان از شهرت، عدالت و قاطعیت  و رعایت 
انصاف برخوردار بودند. مرتضوی با بیان اینكه ایشان در 
امام  توجه حضرت  مورد  ویژه  ماموریت های  از  بسیاری 
خمینی)ره( بودند، گفت: بعد از دوران قضاوت خود نیز در 
مناسب اداری، دستگاه قضایی چه در سازمان بازرسی کل 
کشور چه در کسوت دادستانی کل کشور خوش درخشیدند.

 از تمام ظرفیت خود برای انجام 
وظایف نمایندگی استفاده کردند

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم توفیقات و ویژگی های ایشان 
را در یک جمله خالصه کنیم باید بگویم ایشان شخصیتی 
بودند که هم امین مقام معظم رهبری و هم یاور امام و 
مقام معظم رهبری بودند. مرتضوی با بیان اینكه ایشان 
از دورانی که توفیق داشتند که به عنوان نماینده مجلس 
از تمام ظرفیت خود  انجام وظیفه کنند  خبرگان رهبری 
کرد:  بیان  کردند،  استفاده  نمایندگی  وظایف  انجام  برای 
عالوه بر آن به عنوان مدیر ارشد اجرایی و صاحب نظر 
ارشد در کالن کشور زمانی که بنده استاندار استان بودم 
بسیاری از گره ها و مشكالت را رفع کردند. وی، همراهی 
توسعه  و  مردم  مشكالت  حل  برای  ایشان  مشورت  و 
افزود:  و  کرد  عنوان  فرد  به  منحصر  و  بدیل  بی  استان 
آیت ا... رئیسی از شخصیت های بزرگ کشور است که 
از خراسان جنوبی در مجلس خبرگان  ایشان  نمایندگی 
توفیق  یک  ایشان  برای  هم  و  مردم  برای  هم  رهبری 
بزرگ است. وجه اله خدمتگزار، استاندار خراسان جنوبی 
به  جنوبی  خراسان  رادیو  با  گفتگو  در  این  از  پیش  نیز 
پیگیری های و تالش های آیت ا... رئیسی اشاره کرده و 
گفته بود: باید از زحمات نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان که در راستای توسعه و پیشرفت استان 
تالش های فراوانی انجام داده اند، تشكر و قدردانی کنیم.

ظرفیت مجلس خبرگان برای رفع مسائل کالن جامعه
همراهی نماینده خبرگان استان در باز کردن گره مشکالت

مردم با حضور گسترده در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کنند برگزاری یادواره ۱۷۵ شهید غواص در بیرجند

شبستان- یادواره 1۷۵ شهید غواص با حضور مسئوالن 
بسیج دانشجویی خراسان جنوبی و دانشجویان دانشگاه 
پیام نور، ۴ اسفند در بیرجند برگزار شد. حجت االسالم 
والمسلمین سید علیرضا عبادی استاد اخالق حوزه علمیه 
خداوند  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  جنوبی  خراسان 
کسانی  اول  است.  آفریده  دسته  سه  دارای  را  انسانها 
که هیچ گونه دسترسی به علم و یا چیز دیگری ندارند 
و تكلیف از آنها برداشته شده است ولی در دسته دوم 
 و سوم آنهایی که می دانند و می توانند و کسانی که 

می توانند بدانند ولی نمی خواهند بدانند. 
در این یادواره که جمعی از اساتید،مسئوالن و دانشجویان 
حضور داشتند، مراسم قرعه کشی اعزام دانشجویان به 

اردوی راهیان نور جنوب کشور نیز برگزار شد.

مرمت دو شی تاریخی در خراسان جنوبی

صدا و سیما- مسئول آزمایشگاه میراث فرهنگی، صنایع 
شیء  دو  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
در  اشیاء  این  مرمت شد.  جنوبی  در خراسان  تاریخی 
حفاری و کاوش های اخیر در محوطه تاریخی کهنگ 
سربیشه، کشف شد. شعیبی افزود: گلدان سفالی و میل 
سرمه فلزی مربوط به دوره اسالمی دارای آلودگی های 
سطحی، رسوبات گلی و سخت بود که در آزمایشگاه 

مرمت این اداره کل پاکسازی و مستحكم شد.

۱4۵ نوعروس زیر پوشش کمیته امداد 
زیرکوه در انتظار دریافت جهیزیه هستند

ایرنا - مدیر کمیته امداد امام خمینی) ره( زیرکوه گفت: 
هم اکنون 1۴۵ نوعروس زیرپوشش این نهاد در این 
شهرستان در انتظار دریافت جهیزیه هستند. مظاهری فر 
افزود: برای تامین جهیزیه این نوعروسان به دو میلیارد و 
900 میلیون ریال اعتبار نیاز داریم.وی گفت: برای تامین 
با توجه به مرزی و محروم بودن  جهیزیه نوعروسان 
شهرستان نیازمند مساعدت ها و منتظر همت باالی 
حمایت  با  که  استان هستیم  در  نیكوکاران  و  خیرین 
خیرین تا پایان سال جهیزیه این نوعروسان تامین شود.

کشف300 کیلو بذر شاهدانه قاچاق در سربیشه

ایرنا- فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 300 کیلوگرم 
بذر قاچاق گیاه شاهدانه به ارزش 8 میلیون ریال خبر 
داد. سرهنگ فوالدی گفت: با کشف این محموله بدون 
مجوز گمرک خودرو توقیف و متهم با تشكیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

اکران ۵0 فیلم جشنواره رشد در خوسف

خوسف  رشد  فیلم  جشنواره  دبیرخانه  مسئول  فارس- 
هشتم  هنر  از  دانش آموزان  استفاده  منظور  به  گفت: 
از جشنواره  برگزیده  فیلم  تعداد ۵0  یادگیری  در مقوله 
در  فیلم ها  این  شد.  اکران  خوسف  در  رشد  بین المللی 
موضوعات داستانی کوتاه و بلند، مستند، مستند علمی 

و پویا نمایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

روز ملي مهندسي

فرصت  مهندسي  ملي  روز 
هر  از  فارغ  تا  است  مغتنمي 
نگاه و دیدگاهي، سیاست ذاران 
با  مهندسي،  عرصه  مدیران  و 
همه  مساعدت  و  همفكري 

سازمانها و تشكلهای صنفی و حرفه ای، راهكارهاي 
ترویج و اشاعه ارزش هاي معنوي و اخالقي و همچنین 
چگونگي ارتقاي جایگاه و منزلت شاغلین حرفه مهندسي 
 را مورد بازخواني و توجه قرارداده و تالش نمایند تا با 
علمي  هاي  توانمندي  از  مندي  بهره  و  ریزي  برنامه 
و تخصصي مهندسان در عرصه هاي فني و اجرایي 
کشور، مسئولیت خطیر ملي و میهنی خویش را در جهت 
توسعه این دیار، به انجام رسانیده و تحقق این امر مهم 
های  آوری  فن  و  مهندسی  دانش  از  بكارگیری  با  را 
 نوین، در جهت ارتقاء کیفی صنعت ساختمان و حفظ 
سرمایه های ملی، میسر نمائیم. از اینرو سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبی با دارا بودن 
حدود 2۵00 عضو در رشته هاي هفت گانه مهندسي، 
یكي از بزرگترین تشكلهاي حرفه اي در سطح ملي، 
انجام فعالیتهاي صنفي و حرفه اي بوده که  در حال 
وجود این پتانسیل و نیروي عظیم انساني متخصص 
در  مهندسان  محوري  نقش  بیانگر  استان،  سطح  در 
طراحي، نظارت و اجرای پروژه هاي ساختماني بخش 
خصوصي مي باشد. اجرای مقررات ملی ساختمان به 
منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، 
و صرفه اقتصادی و کنترل آن در جهت حمایت از مردم 
به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و 
ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری 
منابع، مواد، انرژی و سرمایه های ملی به عنوان یكی از 
رویكردهای اصلی این سازمان در طی سالهای اخیر بوده 
که گواه این مدعا کسب رتبه برتر در اجرای مقررات ملی 
ساختمان، طی دو سال پیاپی توسط این سازمان در بین 
نظامات مهندسی کشور بوده است انتظار می رود تا در 
این روز ملی مهندسی، بار دیگر با یادآوری به تعهدی که 
در قبال ملت عزیزمان، در عصر فعلی و قرون آتی داریم 
و به تأسی از فرهنگ و تمدن غنی ایرانی، با یكدیگر 
تجدید میثاق نمائیم تا فارغ از هر نگاهي، با همدلي و 
بكارگیري از کلیه پتانسیل مهندسي استان و با تكیه بر 
اخالق حرفه اي، در جهت پیشرفت ایران عزیز بیش از 
همیشه کوشا بوده و سهم خود را در سند چشم انداز 

توسعه پایدار سرزمین مان، به خوبی ایفا نماییم.
مهندس توکلی- رئیس سازمان نظام مهندسی

مناسبت ها

 ایرنا - امام جمعه موقت اهل سنت شهر طبس مسینا از توابع شهرستان درمیان گفت: مردم فهیم سرزمین ایران روز جمعه با حضور گسترده خود در 
شعبه های اخذ رای بار دیگر همانند گذشته توطئه های دشمنان را علیه نظام و انقالب خنثی خواهند کرد. مولوی سید فقیر حسینی  افزود: مردم همانند 
انتخابات گذشته در هفتم اسفند نیز حضوری گسترده ای در انتخابات خواهند داشت و امید دشمنان را برای ایجاد تفرقه و ضربه به انقالب مایوس خواهند کرد.

قــالیشویی خــاوران   09151647069-  32255257-32253199  نوگیدری

آیت ا... دکتر 
سید ابراهیم رئیسی 
دادستان محترم کل کشور
و کاندیدای پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری
زمان: امروز چهارشنبه 94/12/5 

ساعت 16
مکان: خیابان غفاری - بیست متری جرجانی  

مسجد حضرت  محمد رسول  ا...)ص(

دیدار
 جامعه حقوقی

 استان با

انتخابات یک آزمون بزرگ الهی 
است و اعالم آمادگی برای خدمت 

صادقانه در مجلس یک شجاعت و گزینش 
احسن و اصلح برای شهروندان یک تکلیف

انتخاباتی  نامزدهای  تمامی  به  احترام  حفظ  با  اینجانبان   
مجلس، از شهروندان محترم شهرستان های بیرجند، خوسف 

و درمیان خواهانیم تا با گزینش چهره ای الیق، کارآمد
تیزهوش، والیتمدار و خوش سابقه یعنی

 حجت االسالم و المسلمین غالمحسین توکلی
 به تکلیف الهی سیاسی خود عمل نمایند. به امید آینده ای روشن

جمعی از گسکی های مقیم مشهد مقدس

خانواده محترم دل زنده
ضمن عرض تسلیت درگذشت خادم مسجد مصلی و پیر غالم حضرت ابوالفضل )ع( 

مرحوم حسین دل زنده
 جلسه سوم آن مرحوم امروز چهارشنبه 94/12/5 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل 

هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان است.
موسسه خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی      اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139460308001003871 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی چاه حوضی فرزند غالمحسین  به شناسنامه 4 صادره از بیرجند کد ملی 
0652515894 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1/ 103 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک 776 فرعی از 247 - اصلی واقع در بخش دو 
شهرستان بیرجند از محل مالکیت امیرعلم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/5     رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

محضر مبارک مردم محترم و بزرگوار 
شهرستان سرایان

سالم  و ارادت خود را تقدیم می دارم و از خداوند متعال برای شما مردم وفادار و متدین 
سعادت و بهروزی را از درگاه خداوند متعال طلب می کنم و امید است علی االستمرار 
مشمول دعاهای حضرت ولی عصر )عج( باشید. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
چند نکته ای را تقدیم می دارم.  شخصیتی بزرگوار، عالمی فرزانه، والیتمدار دلسوز و آگاه 
حضرت آیت ا... جناب آقای رئیسی )زیده عزه( برای مرتبه دوم خود را در معرض انتخاب 
شما بزرگواران قرار داده اند که در طول دوره گذشته خبرگان در حد توانایی و اختیاراتی 
که داشته اند در جهت رفع محرومیت های منطقه و استان تالش مستمر و پیگیری های 
مجدانه ایشان را شاهد بوده ایم  و شخصیتی که بتواند مشکالت، چالش ها و تنگناها را کم 
کند شخص ایشان خواهد بود. رجاء واثق دارم که مردم رشید، آگاه و فهیم استان خراسان 
جنوبی باالخص مردم متدین و وفادار شهرستان سرایان برای مرتبه دوم هم با رای قاطع 

خویش معظم له را در جهت استمرار خدمات مضاعف یاری خواهند فرمود انشاء ا...

دعاگو و ارادتمند شما مردم شریف- محمد صادق خالصی

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

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

آدرس: شهید آوینی - پارک نیلوفر - انتهای امیر کبیر

مــژده
قابل توجه شهروندان محترم، ارگان های دولتی و خصوصی

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

 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

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان
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زن و شوهری می خواستند به دیدار دوستی بروند که 
در چند کیلومتری خانه ی آنها زندگی می کرد. در راه 
به یاد آوردند باید از پلی قدیمی بگذرند که ایمن به نظر 
نمی رسید. با یادآوری این موضوع زن دچار تشویش 
و نگرانی شد و از شوهرش پرسید: با آن پل چه کنیم؟ 
من نمی خواهم از روی آن بگذرم. قایقی هم در آنجا 
نیست که ما را به آن سوی رودخانه ببرد. مرد گفت: آه، 
من به فکر این پل نبودم. به راستی این پل برای عبور 
خطرناک است. فکرش را بکن، ممکن است وقتی ما 
از روی آن عبور می کنیم، فرو بریزد و ما در رودخانه 
غرق شویم. زن ادامه داد: یا فکرش را بکن، تخته ی 
پوسیده ای قدم بگذاری و پایت بشکند. در آن صورت 
چه کسی از من و بچه ها مراقبت خواهد کرد؟ مرد با 
وحشت گفت: نمی دانم اگر پای من بشکند چه بر سر 
ما خواهد آمد. شاید از گرسنگی بمیریم. این گفت و 
گو همچنان ادامه داشت. زن و شوهر، هر دو نگران 
بودند و انواع بالها و حوادث ناگواری را که ممکن بود 
برای آنها پیش بیاید، تصور می کردند، تا سرانجام به 
پل رسیدند. اما در اوج نا باوری دیدند که پل جدیدی 
به جای پل قبلی ساخته شده است و به سالمت از آن 
عبور کردند. نگذار موریانۀ نگرانی بنای زندگی ات را 

ویران کند. دیل کارنگی

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم. 
هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است

 که انجام داده ام.

 آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست 
می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و باال رفتن 

آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

از آتش عشق در جهان گرمیها
وز شیر جفاش در وفا نرمیها

زان ماه که خورشید از او شرمنده ست
بی شرم بود مرد چه بی شرمیها )مولوی(

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان
 یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت«

۵ اسفندماه » روز مهندس«  مبارک باد!

مردم اشتباهات زندگی خود را روی
 هم می ریزند و از آنها غولی بوجود 

می آورند که نامش تقدیر است.

به پاس  پنجم اسفندماه، روز مهندسی است. روزی که 
بر آن  را  نام  این  بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، 
نهاده اند.اسرارنامه ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسی 
به معرفی این دانشمند ایرانی می پردازد .خواجه نصیرالدین 
طوسی از جمله دانشمندان بزرگ ریاضی و هندسه است 
که در تاریخ ۵ جمادی االول سال ۵97هجری قمری در 

جهرود قم پا به جهان گذاشته است.
تحصیل،  به  وافرش  عالقه  دلیل  به  خواجه نصیرالدین 
را به طور جدی دنبال  علوم ریاضی و نجوم و حکمت 
کرد و توانست سرآمد دوران شود. او علوم دینی و علوم 
عملی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت را نزد خالویش 
باباافضل ایوبی کاشانی فرا گرفت. تحصیالت عالی خود را 
در نیشابور به پایان رسانید و در آنجا به عنوان دانشمندی 

برجسته زبانزد خاص و عام شد.
ریاضیات  در  طوسی  کار  برجسته ترین  زیاد  احتمال  به 
اسرار  القناع عن  بوده است. در کشف  مثلثات  در زمینه 
شکل القطاع، وی نخستین کسی بود که مثلثات را بدون 
توسل به قضیه منالئوس یا نجوم، توسعه بخشید و هم 
او بود که برای نخستین بار قضیه جیوب را، که رویداد 
برجسته ای در تاریخ ریاضیات است به روشنی بیان کرد. 

در نجوم، تذکره فی علم الهیئه وی شاید

و  قرون وسطی  در  بطلمیوسی  نجوم  بر  نقد  کامل ترین 
معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکات سیارات است که 

در نجوم قرون وسطی نوشته شده است.
طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه 
وی یک موسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. 
کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با 
مشابه آن یعنی کتاب بیرونی )کتاب الجماهر فی معرفت 
الجواهر( در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از 
پیشروترین فالسفه اسالمی است که تعلیمات مّشائی ابن 
سینا را پس از آن که در طول دو سده در محاق »کالم« 

قرار گرفته بودند، احیا کرد.
از جمله اقدامات دیگر خواجه نصیرالدین طوسی که تاریخ 
رصدخانه  تاسیس  کرد  نخواهد  فراموش  را  آن  هیچ گاه 
مراغه است که به دست او با همراهی عده ای از فضال 
و دانشمندان بنا شده است. این رصدخانه از مشهورترین 
تمام  آن  آوازه  و  شده  ذکر  اسالم  دنیای  رصدخانه های 
جهان آن روز را فرا گرفته و تاکنون با این همه تطورات و 
تغییراتی که در جهان پدید آمده باز نام آن رصدخانه هنوز 

با اسم بانی آن بر سر زبان ها است.
از  جمعی  با  نصیر  خواجه  قمری  هجری   672 سال  در 
شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتاب های تاراج 

رفته را جمع آوری و به مراغه ارسال دارد اما اجل مهلتش 
نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در 
بغداد دار فانی را وداع گفت و جسدش به کاظمین انتقال 

داده و در جوار امامین همامین مدفون شد.
به  که  اطالق مي شده   به شخصي  مهندس  قدیم  در 
در  اسفند  روزپنجم  داشت.  مي  آگاهي  هندسه  علم 
ایراني »خواجه  بزرگ  دانشمند  بزرگداشت  روز  تقویم ها 
نصرالدین طوسي » و »روز مهندسي« اعالم شده است. 
هفتصد و پنجاه و چهارسال از درگذشت دانشمند بزرگ 
هم  هنوز  اما  مي گذرد  طوسي  نصرالدین  خواجه  ایراني 
دستاوردهاي علمي و آراء این دانشمند ایراني محل رجوع 
و  فالسفه  بزرگترین  از  طوسي  نصرالدین  خواجه  است. 
ریاضي دانان و دانشمندان ایراني است که پس از بزرگاني 
و  بیروني«، »ابوعلي سینا«  مانند »فارابي«، »ابوریحان 
»رازي » ظهور کرد و اگر امروز روز بزرگداشت اورا روز 

مهندسي گرفته اند.
با مروري بردستاوردهاي این دانشمند نامي درمي یابیم 
که این انتخاب، گزینه اي بجابوده است. پرورش وي در 
زماني صورت گرفت که دشواري هاي زیادي گریبانگیر 
ایران بود از طرفي مواجه با حمالت خانمانسوز مغول و 
از سوي دیگر مواجه با تسلط متصعباني بود که با ظهور 

دانشمنداني مانند او مخالف بودند.
خواجه گذشته از مقامات علمي در زندگي خود خدمات 
بزرگي به تمدن ایراني کرد؛ توانست کتب، نسخ و آثار 
علمي را از خطر نابودي نجات دهد و برپایه برخي منابع 
بالغ بر چهارصد هزار جلد کتاب در مراغه جمع آوري کرد 
و کتابخانه اي عظیم در این شهر تاسیس نمود. در این 
انواع کتب ریاضي، فلسفي، نجومي و طبي و  کتابخانه 

ادبي موجود بود.
بزرگ  خدمت  دو  خواجه  گرانبها،  خدمت  این  بر  عالوه 
دیگر نیز به علم و ادب کرد: نخست، نجات تعداد زیادي 
از علما هنگامي که به دست دژخیمان مغول مي افتادند و 
گردآوردن بسیاري از دانشمندان در مراغه و گماشتن آنان 
به کارهاي علمي و راه اندازي زیج ایلخاني به یاري آنها. 
خدمت بزرگ دیگر خواجه آن است که به بهانه تشکیل 
رصدخانه؛ حوزه یي درسي در مراغه ترتیب داد که در آنجا 
شاگردان نامداري تربیت نمود؛ یکي از آنان »قطب الدین 
شیرازي » است که در علم نجوم، طب، فلسفه و ریاضي 
درسي  مي تواند  حقیقت  به  خواجه  زندگي  داشت.  تبحر 
براي همگان باشد. او با وجود گرفتاري هاي متعدد هرگز 
از مطالعه و تدریس دست بر نداشت و به حقیقت دلباخته 

علم و تحقیق بود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز 

و کسانی اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و میان 
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حدیث روز

هر یک از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری 
را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. امام حسین )ع(

سبک زندگی

خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند بزرگ ریاضی و هندسه

                        

394182675
728695341
615347829
246831957
583279164
971564283
837956412
159428736
462713598

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

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

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

شماره 3446 طراح: نسرین کاری
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نمره جذابیت عشق تان چند است؟

- اعتماد، جزء کلیدی رابطه است. اگر 2 نفر به هم 
هر  در  و  همیشه  بدانند  اگر  و  باشند  داشته  اعتماد 
مشکلی )مهم نیست چه مشکلی( پشت هم هستند، 
اساس این رابطه هم قابل اطمینان و ارزشمند است.
کم(  چند  )هر  های  فعالیت  و  سرگرمی  عالیق،   -
مشترک 2 نفر، شاخصی قوی برای حفظ رابطه شان 
است، یعنی اگر سرگرمی شما و طرف مقابل برای 
هردویتان جالب باشد )یا حداقل خسته کننده نباشد( 

می توانید اوقات خوشی کنار هم داشته باشید.
- هیچ زن و شوهری را پیدا نمی کنید که سر همه 
چیز با هم توافق داشته باشند اما اگر در دین، جناح 
سیاسی یا عالقه هایشان کمی با هم توافق داشته 
بنیان  همان  براساس  توانند  می  وقت  آن  باشند، 

ارزشی، زندگی مشترکشان را بسازند.
اما در  دارد،  رابطه ها جر و بحث وجود  - در همه 
مخالفت  و  ها  بحث  و  جر  این  سالم،  رابطه  یک 
تمرین  برای  فرصتی  و  است  رابطه  رشد  باعث  ها 
جدید های  راه  کردن  پیدا  و  همدردی   صبوری، 

تصمیم گیری و ارتباط.
- مسلما همه روابط خوب روی اشتراک پایه گذاری 
می شوند اما صمیمیت و  موافقت بیش از حد هم 
عادی نیست! در بهترین رابطه ها، هر 2 نفر هویت 
مثل  و  بودن«  »خود  از  و  دارند  را  خود  جداگانه 

خودشان فکر کردن و رفتار کردن واهمه ندارند.
-در روابط، سالم مهم نیست چه کسی نان آور است 
بر  را  داری  بچه  و  داری  خانه  وظیفه  کسی  چه  و 
دیگری  جایگاه  به  طرف   2 هر  بلکه  گرفته،  عهده 
کنند  نمی  احساس  کدام  هیچ  و  گذارند  می  احترام 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته، یا قدرش را نمی دانند 

و همیشه فضای الزم برای رشد وجود دارد.

به بهانه بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

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

تجربه کنید.    09158668002

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

 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

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

به تعدادی نیروی جوشکار
 و نصاب استیل نیازمندیم. 

09158073207
به یک آشپز خانم یا آقا برای کار 

در باغ  رستوران  نیازمندیم. 
32450229 -09157285321

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

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش فوری 17عدد آالچیق 
6 متری      09151615023

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

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

09153613243- شریفی

نهالستان  علیزاده  عرضه  نهال با 
نازل ترین قیمت / نرسیده به پمپ شعله
09157236551-2 09151602995 

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید   09365616023

مغازه لوازم کادویی و فانتزی واقع در 
خیابان مدرس با موقعیت عالی و اجاره پایین

 به فروش می رسد.      09155623060

به چند نفر خانم و آقا برای کار در رستوران 
نیازمندیم.     09363614774

 32342406 ساعت تماس: فقط 3 تا 5 عصر

 فروش پژو پارس مدل 90 
دوگانه کارخانه ، رنگ مشکی

 )قیمت 24 میلیون(   09159610711

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

نقاشی ساختمان انواع نقاشی ساختمان 

پذیرفته می شود. 09159647370 - مرکی

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

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

قابل توجه موسسات ، ادارات ، بانک ها و آژانس ها 
شماره تلفن 32444000 به فروش می رسد.    

09156652131

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

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

های مدرن کابین
تولید کننده انواع کابینت، کمد 

PVC و MDF درب
آدرس: تقاطع مدرس و 15 خرداد

 جنب بانک صادرات
 آرام:09011275381  حسینی: 09158624104

صنایع مبل تهران مد
تولید، تعمیر، طراحی
جمهوری 8، داخل کوچه
 روبروی آرایشگاه حمید

09151602018- 32233142 خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538
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عصرایران: هرگز موز را بالفاصله پس از غذا مصرف نکنید زیرا دوباره هم میل به غذاخوردن را در شما به وجود می آورد هم احساس خستگی خواهید کرد. 
بهتر است آن را به همراه یک چربی سالم یا چاشنی های غذایی مصرف کنید تا اسید موجود در موز خنثی شود و سرعت متابولیسم قند بدنتان کاهش پیدا

 کند. خوردن موز در وعده صبحانه همراه کره بادام زمینی و یا دارچین می تواند قندخون را کاهش دهد و احساس کسالت و خستگی را از بین ببرد. 

بعد از غذا موز نخورید اخبار ورزشی

کسب 16 مدال رنگی کاراته  کاهای 
سرایانی در مسابقات قهرمانی کشور

گفت:  جنوبی  خراسان  کاراته  هیئت  رئیس  فارس: 
در مسابقات کاراته سبک شوتوکان قهرمانی کشور 
کاراته کاهای سرایانی 16 مدال رنگارنگ را به گردن 
آویختند. احمدی پیما اظهار داشت: در این مسابقات 
300 کاراته کا از 10 استان کشور در دو بخش کاتا و 
کومیته در شهر مشهد با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
وی تصریح کرد: تیم کاراته صنایع شیر شهرستان 
ملی  ماراتن  این  در  استان  از  نمایندگی  به  سرایان 
شرکت داشت که 16 مدال رنگی به دست آوردند. 
سال   14 زیر  سنی  رده  در  شد:  یادآور  احمدی پیما 
مسابقات کاراته سبک شوتوکان قهرمانی کشور امیر 
عباسی،  امیر  نرگسی،  امیرحسین  حاجی زاده،  رضا 
عباسی  عباس  و  صالح نیا  مهدی  عرب نجات،  میثم 
بر سکوی  مختلف  وزن های  در  برنز  آویز  گردن  با 
سوم ایستادند. در رده سنی باالی 14 سال علیرضا 
اوزان  نخست  مقام  کمالی منش  جواد  و  حاجی زاده 
احسان  طاهری،  رسول  کردند،  کسب  را  مسابقات 
نایب  مختلف  وزن های  در  رضاپور  و سعید  شریفی 
علیرضا  رجب زاده،  محمدرضا  شدند،  قهرمان 
میر برون، محمد صادق بیابانی و ابوالفضل همتی نیا 
ایستادند.  سوم  جایگاه  در  مختلف  اوزان  در  نیز 
سرپرستی و مربیگری تیم کاراته شهرستان سرایان 
عرب  مهدی  و  اکبری  کمال الدین  ترتیب  به  را 
این  در  نیز  کمالی منش  جواد  و  داشتند  عهده  بر 

مسابقات به عنوان داور سوت زد.

تراکتورسازی-الجزیره؛ روز آشتی 
تبریزی ها با ورزشگاه   

دیدار  انجام  با  آسیا  های  باشگاه  قهرمانان  لیگ 
ادامه  اش  اماراتی  حریف  برابر  ایران  تراکتورسازی 
های  رقابت  ادامه  در  ایسنا،  گزارش  به  یابد.  می 
لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا امروز پنجم اسفند 
 تراکتورسازی ایران از الجزیره امارات میزبانی می کند. 
نماینده  که  شود  می  برگزار  حالی  در  دیدار  این 
ندارد  مساعدی  چندان  اوضاع  برتر  لیگ  در  ایران 
و آنچه بیش از هر چیز دیگری سرخ پوشان ایرانی 
ورزشگاه  با  تیم  این  هواداران  قهر  آزار می دهد  را 
است؛ اتفاقی که اگر در دیدار تراکتورسازی در لیگ 
قهرمانان آسیا تداوم داشته باشد، تراکتورسازی را از 

یک امتیاز مهم محروم می کند.

اعتصاب بازیکنان یک سوء تفاهم بود 
رفتار طارمی را تایید نمی کنم

فوتبال  تیم  سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو  مهر: 
عنوان  به  تیمش  بازیکنان  اعتصاب  از  پرسپولیس 
مهدی  رفتار  مورد  در  و  کرد  یاد  تفاهم  سوء  یک 
برخی  اما  کنم  نمی  تایید  را  او  رفتار  گفت:  طارمی 

اوقات باید شرایط بازیکنان را درک کرد. 

یك شاخه جعفری، یك دنيا خاصيت
 

سالمت نیوز: جعفری سرشار از ویتامین است 
در  و  دارد  کلسیم  هضم  در  مهمی  نقش  که 
بهداشت  استخوان ها،  سالمت  سبب  نتیجه 

دهان و دندان و بهبود عملکرد سیستم عصبی 
التهاب،  ضد  خواص  دارای  جعفری  می شود. 
دهنده  افزایش  سرطان،  ضد  اکسیدانی،  آنتی 
ایمنی، شل کننده عضالت و محرک،  قدرت 
پاک کننده و مرطوب کننده است. خوردن یک 

از  برای  بهترین درمان گیاهی  شاخه جعفری 
بین بردن بوی بد دهان می باشد. هرگز، این 
بشقابتان  کنار  در  را  آسا  معجزه  غذایی  ماده 
زیبای  تزیین  بر  عالوه  که  نکنید  فراموش 
و طول عمرتان هم  غذایتان موجب سالمت 

می شود. جعفری حاوی مقادیر فراوانی از پلی 
فنول ها و فالوونوئید ها می باشد که از سلول ها 
در برابر اکسیداسیون و پیشرفت سرطان هایی 
بزرگ  روده  و  ریه  پروستات،  سرطان  مانند 
تصفیه  یک  خام  جعفری  می کنند.  محافظت 

کننده خون طبیعی است که می تواند سموم و 
رسوب کلسترول در داخل رگ ها را حل کرده 
و از ما در مقابل بیماری های بسیار جدی قلبی 
برای  جعفری  چای  نماید.  محافظت  عروقی 
پایین آوردن فشار خون و بهبود گردش خون 

توصیه می شود. 

خوردنی هایی که زن ها باید روزانه
 مصرف کنند 

رژیم  در  را  غذاها  از  برخی  باید  زنان  شهرخبر: 
غذایی روزانه خود جای دهند تا عالوه بر دریافت 
مواد مغذی به فرآیند کاهش وزن خود نیز کمک 
خوراک  شامل  خوب  غذایی  رژیم  یکی  کنند. 
پایین  کربوهیدرات  و  چربی  وجود  عدم  سالم، 
ماده  این 4  مداوم  با مصرف  است که می توان 
غذایی به آن دست یافت. بادام: افرادی که روزانه 
بادام )در کنار رعایت رژیم غذایی کم  70 عدد 
کالری( مصرف کردند، در یک بازه شش ماهه 
توانستند 18 درصد از وزن بدنشان را کم کنند. 
چای سبز: چای سبز در جلوگیری از بیماری های 
قلبی، سرطان و دیابت نوع دو نقش دارد. فلفل 
قرمز: افرادی که کپسایسین )ماده موجود در فلفل 
قرمز و سبز( را به رژیم غذایی پر چرِب خود اضافه 
می کنند، از افزایش وزن جلوگیری خواهند کرد. 

شیر: زنانی که روزانه شیر کامل یا پنیر مصرف 
افزایش  با  دیگر کمتر  زنان  به  نسبت  می کنند، 
اسیدهای  همچنین  شد.  خواهند  روبه رو  وزن 
چرب موجود در لبنیات نقش سازنده در تنظیم 

هورمون های بدن و افزایش متابولیسم دارند.

کدام گزینه بهتر است؟ پياده روی 
کنيم یا بدویم؟

 
دارید،  وزن  کاهش  قصد  اگر  نیوز:  سالمت 
از  بسیاری  پیاده  روی  اگرچه  که  بدانید  باید 

اما  باشد،  داشته  را  بهداشتی  سودمندی  های 
پژوهش ها حاکی از آن است که دویدن ممکن 
باشد. وزن  کاهش  برای  ورزش  بهترین  است 
افراد هنگام دویدن چه بر روی تردمیل و چه در 
جاده، دو و نیم برابر بیشتر از پیاده  روی کالری 

به  نسبت  دویدن  این،  بر  عالوه  می  سوزانند. 
پیاده  روی بهتر منجر به تنظیم هورمون های 
کنند  می  تاکید  پژوهشگران  گردد.  می  اشتها 
پیاده   بدوید،  نمی  توانید  به هر علتی  هنگامی 
روی می تواند بهترین گزینه باشد. پیاده  روی بر 

روی تردمیل، می  تواند سرعت سوخت  و ساز و 
شدت نسبی ورزش را باال ببرد. البته می توانید 
شیب تردمیل را برای افزایش تاثیر پیاده روی 
بیشتر کنید. نکته دیگر این که، افزایش سرعت 
پیاده روی تقریبا همیشه سودمند است و افرادی 
که پیاده  روی سریع انجام می  دهند، نسبت به 
دیگرانی که سرعت پیاده روی  شان کمتر است، 

کمتر در معرض خطر مرگ  و میر قرار دارند.

داروها را خانه تکانی کنيد 

دارویی  های  جعبه  و  کیسه  انواع  عصرایران: 
از قرص های رنگارنگ گرفته تا سرنگ های 
 بدون استفاده به مقدار کم یا زیاد در هر خانه ای 
یافت می شود و اکنون در آستانه نوروز به ویژه 
بهتر  تکانی  خانه  هنگام  دار  خانه  های  خانم 
است به خانه تکانی داروها هم توجه کنند. اگر 
بمانند  باقی  خانه  در  به مدت طوالنی  داروها 
ممکن است بطور سهوی و اشتباهی از سوی 
استفاده شوند. مصرف  کودکان  ویژه  به  افراد 
بی رویه داروها موجب ایجاد مقاومت دارویی 
هنگام  و  شود  می  بدن  در  بیوتیکی  آنتی  و 
پاسخگو  داروها،  این  مصرف  دیگر  بیماری، 
نخواهد بود. در مصرف دارو حتما باید به تاریخ 

انقضای آن توجه کنید.

کدام گزینه بهتر است؟ پياده روی کنيم یا بدویم؟

31 کیلو تریاک در فردوس کشف شد

تریاک  کیلوگرم   31 کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
ایست  مأموران  واعظی گفت:  داد. سرهنگ  این شهرستان خبر  در 
و بازرسی گلشن فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوري به یک 
بازرسي  الین  به  را  آن  و  شدند  مشکوک   405 خودروي  دستگاه 
کیلو   21 خودرو  از  بازرسي  در  مأموران  افزود:  وي  کردند.  هدایت 
با  و  دستگیر  متهم  دو  رابطه  این  در  که  کردند  تریاک کشف  گرم 
معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  پرونده جهت  تشکیل 
انتظامی  مأموران  دیگر  عملیاتی  طی  افزود:  واعظی  سرهنگ  شد. 
به  بود موفق  بار خیار  از یک دستگاه کامیون که حامل  شهرستان 
کشف 10 کیلوگرم تریاک شدند . در این رابطه دو دستگاه خودرو 
روانه  پرونده  تشکیل  با  که  شدند  دستگیر  متهم  چهار  و  توقیف 

دادسرا شدند.

زورگیری خودرو به روش دربستی!
 

باشگاه خبرنگاران: سوم اسفندماه در پی اعالم مرکز 110 تهران بزرگ بالفاصله اکیپی 
از ماموران کالنتری به آدرس خیابان 17 شهریور اعزام شدند. مردی جوانی به ماموران 
مراجعه و اظهار کرد: حدود یک ساعت پیش در حال مسافر کشی بودم که فردی را به 
عنوان مسافر دربستی سوار کردم و به سمت خیابان 17 شهریور در حال حرکت بودم 
که مسافر درخواست تجدید مسیر به سمت خیابانی دیگری را داشت. شاکی ادامه داد: 
در حال حرکت به سمت مقصد بودم که متوجه شدم خودرویی مرا تعقیب می کند، پس 
از اینکه به مقصدم رسیدم،  ناگهان مسافر به سمت من حمله ور شد و مرا مورد ضرب و 
جرح قرار و قصد سرقت خودرو را داشت که با کمک مردم ناکام ماند. ماموران پس از 
شنیدن اظهارات اکبر ، سریعا طرح مهار را در منطقه اجرا کردند و موفق شدند متهم را 
در حین فرار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند. در بازجویی ها و بررسی ها از متهم 
مشخص شد که وی از افراد سابقه دار سرقت خودرو است که به روش مسافر دربستی 

دست به زورگیری و سرقت از رانندگان می زند. 

نشست ناگهانی آسفالت
 در بیرجند 

بیرجند  شهر  شهدای  خیابان  آسفالت 
به  کرد.  نشست  ناگهانی  طور  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش 
آسفالت  از  قسمتی  گذشته  روز   ،
طور  به  بیرجند  شهدای  خیابان  وسط 
گفته  براساس  کرد.  نشست  ناگهانی 
و  مخابرات  کارگران  عینی،  شاهدان 
آب و فاضالب در این قسمت مشغول 
است؛  ذکر  شایان  بوده اند.  چاله  حفر 
و  آب  به  را  چاله  این  مخابرات  اداره 

فاضالب مربوط دانسته است.

پژو405با 39میلیون ریال خالفی توقیف شد

پژو 405  دستگاه سواری  توقیف یک  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
در  گفت:  رضایی  سرهنگ  داد.  خبر  ریال  میلیون   39 خالفي  با 
پلیس  مأموران  رانندگان متخلف و حادثه ساز  با  برخورد  راستاي 
دستگاه  یک  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  »طبس«  راه 
متوقف  مجاز  سرعت  از  تخطي  علت  به  را   405 پژو  خودروی 
به دست  استعالم  و  این خودرو  توقف  از  افزود: پس  کردند. وي 
خالفي  ریال  میلیون   39 مبلغ  داراي  خودرو  شد  مشخص  آمده، 
نشان  خاطر  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس  است.  معوقه 
تردد  از  رانندگي  تخلفات  به  رسیدگي  قانون   8 ماده  برابر   کرد: 
خودرو هاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري 
و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این 

خودرو روانه پارکینگ شد.

مشخصات ملك مورد نظر
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قیمت پایه هر مساحتپالک ثبتيشهرکاربري
متر مربع )ریال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5 درصد 

قیمت پایه مزایده

آدرس
 ملک

آدرس  
تحویل مدارک

بلوار کشاورز61040/6656/1670081/203.500.00014.210.000 فردوستجاری1

بیرجند -  بلوار 
شهید آویني 
میدان راه و 
شهرسازی 

اداره کل راه 
و شهرسازي 

استان خراسان 
جنوبي

بلوار کشاورز61040/6656/16680883.500.00015.400.000 فردوستجاری2
بلوار کشاورز61040/6656/1668181/203.300.00013.398.000 فردوستجاری3
بلوار کشاورز61040/6656/16699883.300.00014.520.000 فردوستجاری4
بلوار کشاورز61040/6656/1668481/203.000.00012.180.000 فردوستجاری5
بلوار کشاورز61040/6656/1668781/203.000.00012.180.000 فردوستجاری6
بلوار کشاورز61040/6656/1668881/203.000.00012.180.000 فردوستجاری7
بلوار کشاورز61040/6656/1669081/203.000.00012.180.000 فردوستجاری8
بلوار کشاورز61040/6656/1669281/203.000.00012.180.000 فردوستجاری9
بلوار کشاورز61040/6656/1669581/203.000.00012.180.000 فردوستجاری10
بلوار کشاورز61040/6656/1669681/203.000.00012.180.000 فردوستجاری11

خیابان آیت ا... معنوی 3506/132912502.550.00031.875.000 و 6107فردوسمسکونی12
جانبازان 1

 خیابان آیت ا... معنوی3506/132922502.550.00031.875.000 و 6107فردوسمسکونی13
جانبازان 1

خیابان والیت 6104/7689268/882.300.00030.921.2008 اصلیفردوسمسکونی14
خیابان والیت 6104/7690268/882.300.00030.921.2008 اصلیفردوسمسکونی15
خیابان والیت 6104/76882752.100.00028.875.0006 اصلیفردوسمسکونی16
خیابان والیت 6104/76912752.100.00028.875.0006 اصلیفردوسمسکونی17
اسدیه- بلوار امام 475/8/21692.000.0006.900.000 اصلیاسدیهتجاری18

خمینی/ چمران 2
اسدیه- بلوار امام 475/8/23692.000.0006.900.000 اصلیاسدیهتجاری19

خمینی/ چمران 2

اسدیه- بلوار امام 475/8/2562/512.000.0006.251.000 اصلیاسدیهتجاری20
خمینی/ چمران 2

اسدیه- بلوار امام 475/8/26189/062.500.00023.632.500 اصلیاسدیهتجاری21
خمینی/ چمران 2

اسدیه- بلوار امام 475/8/2756/982.000.0005.698.000 اصلیاسدیهتجاری22
خمینی/ چمران 2

اسدیه- بلوار امام 475/8/31702.000.0007.000.000 اصلیاسدیهتجاری23
خمینی/ چمران 2

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

آگهي مزایده فروش 11 قطعه زمین تجاری  و 6 قطعه زمین مسکونی 
در فردوس  و 6 قطعه زمین تجاری در اسدیه ) نوبت دوم (

اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: مجموعا 23 قطعه زمین مشتمل بر 11 قطعه زمین با 
كاربري تجاری و 6 قطعه زمین با كاربری مسکونی در فردوس و 6 قطعه زمین تجاری در اسديه را از طريق 
مزايده به فروش برساند. متقاضیان مي توانند برای دريافت مدارك از تاريخ 94/12/03 لغايت پايان وقت 
اداری 94/12/06به  اداره راه و شهرسازي فردوس و درمیان و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك 
را حداكثر تا تاريخ 94/12/17 به دبیرخانه اداره كل تحويل نمايند. ضمناً در روي پاكت قید گردد مربوط 
به مزايده 11 قطعه زمین تجاری  و 6 قطعه زمین مسکونی در فردوس  و 6 قطعه زمین تجاری در اسديه 

تذكرات : 
شركت كنندگان در مزايده مي بايست پیشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار 

داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 
پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% كل قیمت پايه مزايده قابل دريافت در كلیه شعب بانك 
هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فیش بانکي( به حساب شماره 2173712100001  )سیبا غیر قابل 

برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پیشنهادي در هر مترمربع با امضای 
متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانکي يا فیش واريزي 
و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را به دبیرخانه اداره كل به آدرس بیرجند - انتهای 
بلوار شهید آوينی - میدان راه و شهرسازی – بلوار جام جم - روبروی صدا و سیما تحويل )تا پايان وقت 

اداری 94/12/17 ( نمايید. 
به پیشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، 

مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري برای تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي 
عملیاتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره 
كل تسلیم نمايند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان 
دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و 

متقاضي هیچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كلیه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كاًل به 

عهده برنده مزايده مي باشد . 
بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 روز سه شنبه 94/12/18 در محل اداره كل انجام خواهد شد و فقط پاكت 

هايی بازگشايی می گردد كه تا حداكثر 94/12/17 به دبیرخانه اداره كل تحويل گرديده باشد.
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و كارمندان دولت در 

معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند. 
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مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی

ایرنا- مدیر عامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 
از پیشرفت فیزیکی 95 درصدی ساختمان مرکز شیمی 
درمانی خبر داد. حسینی افزود: برای تکمیل ساختمان 
این مرکز به 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تاکنون 
وی  شد.  هزینه  پروژه  احداث  برای  ریال  میلیارد   95
یادآور شد: در صورت تأمین اعتبار الزم توسط خیرین، 

ساختمان این پروژه دو ماه آینده تکمیل می شود.

چرا به آیت ا... رئیسی رأی می دهیم؟
* علی فیروزی

های  بازی  دارند  قصد  سیاسی  های  گروه  از  برخی 
انتخابات  به  را  مجلس  و  جمهوری  ریاست  سیاسی 
مجلس خبرگان تسری دهند و از آن دوقطبی دوجناح 
بسازند گرچه با هوشیاری آیت ا... رئیسی و کاندیدای 
بزرگوار دیگر این بازی خطرناک نیز به درب بسته خورد.
خبرگان  مجلس  انتخابات  که  است  بار  اولین  امسال 
انتخابات مجلس شورای اسالمی  با  رهبری همزمان 
برگزار می شود. انتخاباتی مهم که مقام معظم رهبری 
هم بر اهمیت آن تأکید کردند.  البته اهمیت این انتخاب 
وقتی مضاعف می شود که بدانیم که دشمنان نیز برای 
این انتخابات دام گسترده تری پهن کرده اند و کار تا 
جایی پیش رفته که حتی گزینه هایی همچون آیت 
را تحریم  ا... یزدی  ا... مصباح و آیت  ا... جنتی؛ آیت 
انتخاباتی کرده و از مردم می خواهند حداقل به این افراد 
رأی ندهند. البته این سیاست انگلیسی نیز در فرمایشات 
رهبر معظم انقالب انعکاس داشت که ایشان در این 
مردم  به  دارد  انگلیسی  »رادیوی  فرمودند:  خصوص 
تهران دستورالعمل می دهد به فالنی رأی بدهید، به 
انگلیسی ها  چیست؟  این  معنای  ندهید!  رأی  فالنی 
دلشان تنگ شده برای دخالت کردن در ایران.« بنابراین 
اهمیت مجلس خبرگان و نقشه گسترده دشمنان اهمیت 
حضور در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب کاندیدای 
اصلح  را مضاعف می کند. اما بنابر نظر بسیاری از علماء 
سایرکاندیداها؛  به  احترام  ضمن  کارشناسان  بزرگ، 
مردم  نمایندگی  برای  اصلح  فردی  رئیسی  ا...  آیت 
استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان می باشند. 
دارد که  اصلح وجود  انتخاب  این  بر  نیز  البته دالیلی 
مهمترین آن به شرح ذیل است: 1- با توجه به وظایف 
ذاتی مجلس خبرگان رهبری، فردی می بایست عهده 
دار نمایندگی مردم استان خراسان جنوبی شود که با 
شرایط چنین جایگاه مهمی تطابق داشته باشد. شرایطی 
که رهبر معظم انقالب در فرمایشات خود در خصوص 
کاندیدای اصلح مجلس خبرگان به آن اشاره کردند و 
فرمودند: »مجلس خبرگان آن مجلسی است که در وقت 
الزم رهبر را معّین می کند؛ اگر مردمی باشند دلبسته  به 
انقالب، دلباخته  ملّت، آگاه از توطئه های دشمن، ایستاده 
و پایدار در مقابل دشمن یک جور عمل می کنند، اگر 
خدای نکرده این چیزها نباشد، جور دیگری عمل می 
هم  خبرگان  مجلس  روی  بر  دشمن  االن  لذا  کنند. 
حّساس است.« شرایطی همچون دلبستگی به انقالب، 
دلباختگی به ملت، آگاهی و ایستادگی در مقابل توطئه 
های دشمن  به گواه بسیاری از علماء و نخبگان کشوری 
 و استانی  در ایشان وجود دارد )ادامه در ستون مقابل(

ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، میزان تولید عسل را در سال جاری 120 تن در استان 
اعالم کرد و گفت: با تولید این میزان عسل 60 میلیارد ریال عاید زنبورداران شد. ولی پور مطلق افزود: بیشترین 
میزان تولید عسل در شهرستان بیرجند با دارا بودن 55 درصد کل تولید عسل استان به میزان 66 تن است. 

به گفته وی سال گذشته 108 تن عسل برداشت شد که 43 میلیارد ریال برای بهره برداران درآمدزایی داشت.

 امسال 120 تن عسل در خراسان جنوبی تولید شد

لزوم آماده سازی زمینه برای آشناسازی جوانان 
با مشاغل و شرایط شغلی

جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس  شهریاری- 
با اشاره به اینکه باید فضایی ایجاد شود تا جوانان با 
مشاغل و شرایط شغلی آشنا شوند، تأکید کرد: بیکاری 
بیشتر فارغ التحصیالن به علت نداشتن مهارت کافی 
با  شغل  کردن  پیدا  در  رقابتی  مزیت های  که  است 

فراگیری و یادگیری دوره ها و آموزش های مختلف شکل می گیرد. صادقی، 
در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم فارغ 
التحصیل بیکار، خروجی دانشگاه ها باشد. به گفته وی موضوع دیگری که باید 
به آن توجه شود، آماده سازی فارغ التحصیالن بیکار برای بازار کار خارج از کشور 
از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است. وی افزود: تا زمانیکه بخواهیم 

تجویزهای یک طرفه برای جوانان داشته باشیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگی  
          برای مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی 

حاجی پور- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این اداره کل 
و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در آینده 
نزدیک خبر داد. محبی افزود: در جلسه ای که سوم 
موجود  های  پتانسیل  از  استفاده  جهت  در  اسفندماه 

ادارات فوق در راستای اهداف ستاد برگزار شد بر تعامل بیشتر دستگاه های 
فرهنگی در راستای ریشه کن کردن اعتیاد در بین جامعه هدف خود تأکید شد. 
وی اظهار کرد: در این جلسه که با حضور دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان به منظور ارائه طرح های پیشنهادی و تبادل تجربیات  برگزار شد 
مسئولین دو دستگاه نظرات خویش را بیان کردند و مقرر شد اداره کل ارشاد 
برنامه ها و طرح های خود را برای تصویب نهایی در شورای استان ارائه نماید.

رویکرد مجلس ششم رفتار انتخاباتی مردم را تغییر داد

مهر- وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه رفتار انتخاباتی مردم با توجه به 
شد،  متفاوت  دیدند  مجلس ششم  در  که  رویکردی 
انتخاباتی اصولگرایانه و ارزشی  گفت: کماکان رفتار 
در نشست خبری  منوچهر متکی  دارد.  مردم کثرت 
با اصحاب رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: در ورود 
به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی نظر 

شخصی بنده این است که بیش از 50 درصد نمایندگان منتخب مردم در 
مجلس دهم از نیروهای ارزشی موسوم به اصولگرا خواهند بود. وی اضافه کرد: 
البته به دلیل سهم 10 درصدی تهران از مجلس پیشانی انتخابات تهران است 
لذا اینکه لیست انتخاباتی تهران به چه نتیجه ای برسد بسیار مهم است. وی 
در ادامه گفت: وزارت خارجه اگر چه در حوزه آسیا و کشورهای عربی عملکرد 
خوبی داشته اما به مناطق دیگر کمتر رسید که امیدواریم این امر تسهیل شود.

گفت:  استان  حکومتي  تعزیرات  امور  هماهنگي  کمیسیون  جلسه  در  استاندار 
باتوجه به نزدیک شدن به ایام نوروز دستگاه هاي خدمات رسان نباید از نگاه 
گزارش  به  بمانند.  دور  زمینه  این  در  مستمر  هاي  نظارت  و  بازرسان  تیزبین 
روابط عمومي استانداري، خدمتگزار با بیان اینکه در بازدیدها حرمت و عزت 
مردم مورد توجه قرار گیرد، گفت: دستگاه هاي متولي در این زمینه آموزش 
را به بازرسان و کساني که مقرر است کار بازدید از اصناف و اماکن تجاري را 
به انجام برسانند به طور جد مورد توجه قرار دهند. وي ضمن تأکید بر افزایش 
کیفیت آرد نانوایي ها در سطح استان گفت: مسئوالن مربوطه نظارت داشته 
کاري  تقویم  یک  در  باید  استان  هاي  شهرستان  در  داران  نانوایي  تا  باشند 
مشخص به ارائه خدمات پرداخته و نان با کیفیت به شهروندان تحویل نمایند.
وي ضمن تأکید بر نظارت بر اصنافي که با سالمت مردم ارتباط مستقیم دارند، 
گفت: در ایام باقیمانده تا پایان سال و حتي در ایام نوروز به هیچ وجه نباید 

ارتزاق مردم با کمبود و یا مشکل مواجه شود. 
بر  تأکید  ضمن  استان،  حکومتي  تعزیرات  امور  هماهنگي  کمیسیون  رئیس 
از سوي اصناف مختلف،  با مسأله کم فروشي و گران فروشي  برخورد قاطع 
گفت: تعطیلي خارج از ضابطه اصناف خصوصًا نانوایي ها در ایام باقي مانده 
تا پایان سال و عید نوروز باید به طور جد از سوي متولیان امر مورد بازرسي 
و نظارت دقیق قرار گیرند. خدمتگزار، ضمن تأکید مجدد بر رسیدگي به امور 
مردم در این ایام، خاطر نشان کرد: در مجموع ارزاق و مایحتاج مورد نیاز مردم 
به هیچ وجه نباید از نگاه مسئوالن دور مانده و یا مورد کم توجهي قرار گیرد.

رسیدگی به 2هزار پرونده تخلف در شعب تعزیرات طی 10 ماه 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه مجموع پرونده های 
وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان در 10 ماهه سال جاری 2 هزار و 87 

فقره بوده است، گفت: در این مدت برای 2 هزار و 40 فقره پرونده وارده حکم 
صادر شده است. به گزارش فارس، انصاری اظهار کرد: در بخش قاچاق کاال 
و ارز در این مدت 566 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده 

است که پرونده 539 فقره مورد رسیدگی و برای آن رأی صادر شده است.
تعزیرات  شعب  به  وارده  پرونده های  مجموع  ریالی  ارزش  داد:  ادامه  انصاری 
حکومتی استان در 10 ماهه امسال 441 میلیارد ریال بوده که از این میزان 16 

میلیارد ریال وصول شده است.

دستگاه هاي خدمات رسان از نگاه تیزبین ناظران دور نمانند

با  نباید  بیرجند گفت:  ناحیه مقاومت بسیج سپاه  فرمانده 
انتخابی اشتباه زمینه تکرار مجلس ششم را فراهم کنیم 
به معنای چهار سال خون دل خوردن  این تکرار  چراکه 
است. به گزارش فارس، اسماعیلی در جشنواره صالحین 
دانست  بصیرت  را  بسیج  ویژگی های  از  یکی  بیرجند، 
سخن  عادی  انسان  یک  مانند  بسیجی  کرد:  اظهار  و 
نمی گوید بلکه باید در سخنان خود یک دید روشن داشته 
باشد. وی بیان کرد: آنهایی که متکی به خط امام و مقام 
راحتی  به  را  خود  مسیر  می توانند  هستند  رهبری  معظم 
افزود:  انتخابات پیش رو  به  اشاره  با  تشخیص دهند. وی 

امروزه اتهامات فراوانی به کاندیداها زده می شود و برخی 
از کاندیداها وعده هایی می دهند که امکان عملیاتی شدن 
آن وجود ندارد. اسماعیلی گفت: افرادی که مدعی هستند 
و حکومت شوند  نظام  وارد عرصه سیاسی  می توانند  که 
را  این یک هفته شخصیت و اخالق مداری خود  باید در 
نشان دهند. وی تصریح کرد: افرادی که در حال حاضر 
به راحتی تهمت می زنند پس از وارد شدن به مجلس نیز 

همین روند را ادامه خواهند داد.
کرد:  اظهار  بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
امیدواریم با همت مردم حضور حداکثری و انتخاب اصلح 

در هفتم اسفند پای صندوق های رأی اتفاق بیافتد.

دشمنان امروز نظام، حرکتی اموی دارند

جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
جریان  دو  عمده  تالش  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز 
اموی و بنی عباس محو اسالم بود و اوج آن به دوره یزید 
نیز  ما در سطح منطقه  امروز  برمی گردد، گفت: دشمنان 

همان تفکر اموی را دارند. 
حجت االسالم نوفرستی اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
فرمودند ما یک جبهه وسیع از دشمنان اعم از استکبار، 

صهیونیست ها، داعشی ها و تکفیری ها داریم که همه به 
انقالب اسالمی هستند.  دنبال قطع کردن ریشه تنومند 
وی با بیان اینکه انقالب تودهنی سختی به استکبار زد، 
نفوذ  با  کردند  تصور  انقالب  از  پس  دشمنان  داد:  ادامه 
برخی از افراد خود در بدنه نظام می توانند این انقالب را 
به انحراف بکشانند و فضای جامعه را در برابر امام)ره( 
قرار دهند. نوفرستی اظهار کرد: برخی برای رسیدن به 
اهداف خود جایگاه قانونی شورای نگهبان را زیر سوال 
می برند و برای وحدت و انسجام خود از هر ظرفیتی در 

استان ها استفاده می کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند: تکرار مجلس ششم، 4 سال کشور را عقب می اندازد
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

قالیشویی  بهارستــان )خسرکی(
09155616256-32437388-32437399

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

 32412211-32412789
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

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

با تکنولوژی ضد چروك      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانيم بهترین باشيم سفارش رفو پذیرفته می شود

32412300- 32412311- مدیریت چمنی قـالیشویـي گـل ابریشـــم اعالشور و لکه برداری فرش های 
کرم و تراکم باال تخصص ماست

اشتباهات مهندسی در ایران به خاطر استعداد پایين مهندسان ایرانی نيست بلکه از فراموشی 
اخالق مهندسی است. روز مهندس بهترین فرصت برای احيای اخالق مهندسی مبارك

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری 15

09153623627 - 05632211244-32232039

نصــب و تعمیــر لباسشویی در منزل        
09151643778 - 32315776   شهر یاری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی       

32313600  -  09151615069 جليلی

توکــل

چرا به آیت ا... رئیسی رأی می دهیم؟

البته نگاهی به عملکرد و  از ستون مقابل( و  )ادامه 
مواضع ایشان نیز همین موضوع را تائید می کند که 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  و  رهبری  مدافع  ایشان 

مقابل دشمنان بوده اند.
2- البته قرار گرفتن ایشان در لیست مورد حمایت جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز که 
شامل آیات عظام و علماء بزرگ حوزه علمیه قم می 
باشد بر داشتن شرایط ویژگی های انتخاب اصلح در 
مجلس شورای خبرگان رهبری تأکید می کند و همین 
ایشان به  اعتمادخاطر بیشتری  با  هم باعث می شود 

عنوان کاندید اصلح انتخاب گردند.
3- استفاده از موقعیت و جایگاه ایشان: به هر حال ایشان 
دادستان کل کشور و جزء مقامات ارشد یکی از قوای 
کشور محسوب می شود و همین جایگاه باعث می شود 
مشکالت مختلف استان اعم از اقتصادی، اجتماعی و ... 
از طریق ایشان بیشتر و بهتر پیگیری شده و حصول 
نتیجه سریعتر میسر گردد. در این مدت نمایندگی ایشان 
خبرگان  مجلس  در  جنوبی  خراسان  مردم  طرف  از 
رهبری به اذعان نمایندگان مجلس و مسئوالن ارشد 
استانی از جمله استاندار بسیاری از مشکالت الینحل 
استان از جمله اخذ ردیف بودجه راه آهن و ... با مداخله 

مستقیم آیت ا... رئیسی حل شده است.
نقش  طریق  از  مردم  عمومی  مشکالت  پیگیری   -4
اینکه  با توجه به  آفرینی در دستگاه قضائی و اجرائی. 
ایشان به واسطه اینکه عهده دار نمایندگی مردم خراسان 
جنوبی در مجلس خبرگان رهبری است در این مدت 
و  روستاها  محروم  مردم  با  زیادی  عمومی  دیدارهای 
شهرهای کوچک و بزرگ استان برگزار کرده و بسیاری 
از مشکالت عمومی مردم با دستور ایشان مرتفع گردیده 
است. بنابراین دالیل و بسیاری دیگر که در این مجال 
نمی گنجد به راحتی می توان به نتیجه رسید که انتخاب 
اصلح مردم استان )البته با احترام به سایر کاندیدها( فقط 
آیت ا... رئیسی است. البته ناگفته نماند برخی از گروه های 
سیاسی قصد دارند بازی های سیاسی ریاست جمهوری 
و مجلس را به انتخابات مجلس خبرگان تسری دهند و 
از آن دوقطبی دوجناح بسازند گرچه با هوشیاری آیت ا... 
رئیسی و کاندیدای بزرگوار دیگر این بازی خطرناک نیز 
به درب بسته خورد ولی  همچنان موج سواران سیاسی 
این  که  هستند  خود  سیاسی  منافع  دنبال  به  همیشه 
بصیرت و هوشیاری بیشتر مردم خوب استان را می طلبد.



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

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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امام سجاد )ع( : هر كس در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كارهاى 
خود را به خداى عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اى كه او داشته باشد 
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به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه 

زهره دادگر 
)همسر آقای ابراهیم ایمانوردی(

 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 94/12/5 
بعدازظهر  3/30 الی   2/30 ساعت   از 

در محل هیئت حسینی 
»واقع در خیابان انقالب« برگزار می گردد. 

خانواده های: ایمانوردی - دادگر  
و سایر بستگان

به مناسبت 
چهلمین روز 

درگذشت فرزند 
و برادر عزیزمان 

مرحوم مغفور

محمد سعید پارسا
فرزند محمد حسین پارسا بازنشسته آموزش و پرورش

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 94/12/5 
از ساعت 15 الی 16 در محل

 مسجد امام حسین )ع( برگزار می شود.
خانواده های پارسا و سایر بستگان

»هوالباقی«
به مناسبت

هفتمین روز 
درگذشت

 مرحوم مغفور

 
آقا سید علی اصغری 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 94/12/5 
در  بعدازظهر   4/30 الی   3/30 ساعت  از 
محل حسینیه سادات سیدانی ها واقع در 

خیابان مطهری 8 برگزار می گردد. 
خانواده های اصغری و سایر بستگان


























