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مقام معظم رهبری :
توان عملیاتی و انگیزه های معنوی 

نیروهای مسلح باید تقویت شود

احمد توکلی نماینده مجلس : 
حرف رئیس جمهور درباره دخالت نکردن 

در حساب های بانکی افراد درست نبود

ظریف وزیر امور خارجه : 
بحث دفاعی ایران مورد مذاکره نیست 

و در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست

بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد/الریجانی را به عارف ترجیح می دهم/برجام ۲ و ۳ خواست و سیاست آمریکاست/حمله های اخیر به دولت بی انصافی است/دو سال است مردم را به خاطر برجام معطل کرده اند/ صفحه 8

 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

 صفحه 7

 صفحه 4

کلینیک های سیار پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سالمت در قهستان راه اندازی شد

قیمت فرآورده های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می یابد

 احتمال افزایش قیمت بنزین
 در سال جاری

فارس: وزیر نفت در حاشیه مذاکره با همتای هندی 
قیمت  افزایش  احتمال  از  تهران  بازرگانی  اتاق  در 
بنزین در سال جاری خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در 
پاسخ به پرسشی افزایش قیمت بنزین بر اساس طرح 
برند سازی و کالسه بندی جایگاه های سوخت را رد 
کرد، اما در عین حال احتمال افزایش قیمت بنزین به 

طور کلی در سال جاری را بعید دانست.

 بازگشت زعفران به ۷ میلیون

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت 
زعفران در بازار از ۱۶ فروردین به بعد بین ۲۰۰ تا 
کرد:  اظهار  است،  یافته  افزایش  تومان  هزار   ۳۰۰
این روند معمول هر سال است، چرا که کشاورزان 
پیش از این محصول خود را فروخته و نیاز مالی شان 
تأمین شده است، بنابراین در این ایام تمایل چندانی 
گفتگو  در  میری  ندارند.  بازار  به  زعفران  عرضه  به 
پنج  حداقل  را  زعفران  کیلوگرم  هر  قیمت  مهر،  با 
میلیون و ۵۰۰ و حداکثر هفت میلیون تومان اعالم 
نرخ های  ماه،  فروردین   ۱۶ از  قبل  کرد:  اظهار  و 
 ۶ و  تومان  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  پنج  بین  مذکور 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

 مستمری بازنشستگان بیش از 
نرخ تورم افزایش می یابد

کشور  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  فارس: 
تامین  بازنشستگان  مستمری   9۵ سال  در  گفت: 
سید  می یابد.  افزایش  تورم  نرخ  از  بیش  اجتماعی 
 9۵ سال  در  داشت:  اظهار  همچنین  نوربخش  تقی 
حدود ۲۰ مرکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در 

سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید. 

جناب آقای مهندس مسعود  عثمانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان 

را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه پروردگار متعال 
برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

از طرف هیئت مدیره و کارکنان شرکت شرق سویل

سرکار خانم 
دکتر سیف الدین  

جناب آقای دکتر طباطبائی
 و خانواده های وابسته

درگذشت پدر گرامی تان 
را خدمت شما تسلیت عرض نموده 
خود را در غم شما شریک می دانیم. 

دکتر نرگس ناصح
مهندس باقرزاده و فرزندان 

دکتر باریک بین و خانواده
 دکتر شکیب و خانواده

آگهـی مناقصـه
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: برای واگذاری امور خدماتی خود از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا خواهشمند 

است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به دریافت فرم های مناقصه به آدرس این نمایندگی واقع در بیرجند- غفاری 5/2 
 فرعی اول مراجعه نموده و همچنین برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32237286 و 09151642553 

تماس حاصل نمایید. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

 
 88211شمارٌ 

 
به شسح جديل ذیل زا اش طسیق  نىاصهقه بقه اشقحای ی و قی ي        اوشعاب آب کامل تامیه مجمًعٍ  کیت   شسکت آب ي فاضالب خساسان جىًبی دز وظس دازد  

 ازشیابی ياگراز وماید :نىاصهه ي دازای صالیوتهای نىدزج دز اسىاد  ()تانوه کىىدگان کاال يتجهوصاتی ًصی
 

 دستگاٌ وظارت محل اجزا مشخصات پزيژٌ
مثلغ ايلیٍ تزآيرد 

سال قیمت تزاساس 
1315 

مذت 
 اجزا

اینچ  انامل کچرنور       2، 1.5، 1، 4/3، 2/1کیت  کامل انشعاب آب در اقطار  7560تعذاد 
 اسنچاد   پیوسنت  ل مشخاناو  الوله   لنوام    اتانا و   انیتآ و مطناد   نذ     

 مچاقاه

های اسران اهت
 ختاسان  چودی

ت  
ا ن

مع
ین 

رتک
مش

آمذ
 در

  

15.200.000.000 
 ماٌ  12 ریال

  

 
 شرکت آب ي فاضالب استان خراسان جىًتی مراجعٍ ومایىد.   -تلًار شُدای عثادی  -محل دریافت اسىاد  : تیرجىد

 را مطهات  فرمتُهای   مىاقصهٍ   کیفی ي دعًتىامٍ شرکت دردارای ارزیاتی کیفی می تاشد . مىاقصٍ گران تایستی اسىاد ارزیاتی  ایه مىاقصٍ یک مرحلٍ ای ي
قیمهت  پیشهىُاد   پاکهت یاتی کیفی را کسة ومایىد زاز امتیاز ار %56حداقل اعالم شدٌ تکمیل ي تٍ َمراٌ مستىدات الزم تحًیل ومایىد . مىاقصٍ گراوی کٍ 

 شد .د خًاَ آوان تازگشائی
  ماٌ(خًاَد تًد. 21یکسال شمسی)مدت زمان تحًیل کیت اوشعاب 
  ریال کٍ فقط تصًرت ضماوتىامٍ تاوکی يچک تضمیه شدٌ تاوکی معتثر خًاَد تًد. 030.333.333مثلغ تضمیه شرکت در مىاقصٍ:مثلغ 

 ريس .    14  اس تاریخ اوتشار آگُی تٍ مذت  دریافت اسىاد تًسط مىاقصٍ گزان :
 .  14:30ساعت 02/15/ 13ريس دي شىثٍ داری تا پایان يقت ا : تٍ دستگاٌ مىاقصٍ گذارارسیاتی  پاکاتآخزیه مُلت تحًیل 

پاکت پیشنىُاد  ظُز 11ساعت 15/02/15تی کیفی ي چُارشىثٍ ارسیاصثح در محل اتاق جلسات 10ساعت  14/02/15ريس سٍ شىثٍ   :  تاسگشایی پاکات
 قیمت مىاقصٍ گزاوی کٍ امتیاس السم را کسة ومًدٌ تاشىذ تاسگشائی خًاَذ شذ.

(  http://iets.mporg.ir) سایت ملهی مىاقصهات   تٍ ي یاتماس 365- 01102503 -01115033تًاوىد تا شمارٌ تلفىُای عات تیشتر میجُت کسة اطالمتقاضیان 
 مراجعٍ ومایىد .  ( www.abfa-khj.ir)يپایگاٌ ایىتروتی شرکت آب يفاضالب خراسان جىًتی 

 دفتز قزاردادَا           
 شزکت آب ي فاضالب خزاسان جىًتی             
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جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
 جناب آقای مهندس گل محمدی

جناب آقای انزلی ، جناب آقای مهندس نیازی
جناب آقای مهندس ماهی

با کمال مسرت سی و هفتمین سالگرد تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 را حضور شما سروران ارجمند تبریک و شادباش عرض می نمایم. همواره موفق و پیروز باشید

عباسعلی فوداجی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه مهندس مینا رحمانی
 )کارمند دانشگاه علوم پزشکی(

جلسه یادبودی امروز دوشنبه 95/1/۲۳ از ساعت 4/۳0 الی 5/۳0
بعدازظهر در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو

 )واقع در خیابان جمهوری اسالمی 15 - خیابان قائم( برگزار می شود.
خانواده مرحومه و سایر بستگان

23 فروردین ماه ، روز دندانپزشکی 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بر تالشگران عرصه بهداشت دهان و دندان 
استان خراسان جنوبی مبارک باد

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

خاندان محترم اسعدزاده
مصیبت درگذشت بزرگ خاندان شادروان

اسدا... بیک اسعدزاده
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

خانواده های ابوتراب زاده، حسینی، حسن زاده

11000 متقاضی برای 170 شغل
معاون بیمارستان تامین اجتماعی میالد ۳ :  تصور این حجم ثبت نام را نداشتیم / از  صفر تا صد برگزاری آزمون در تعهد شرکت خصوصی بوده است

عکس : مجتبی گرگی

شرکت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
را  ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
توسعه  برای  نیاز  مورد  منابع  کردند  مکلف 
شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام را از محل 
فرآورده  لیتر  قیمت هر  به  افزایش ۵ درصد 
نفت  سفید،  نفت  بنزین،  شامل  نفتی  های 
هواپیما  و سوخت  مایع  گاز  کوره،  نفت  گاز، 

تأمین کند.
شورای  مجلس  نمایندگان  ایرنا،  گزارش  به 

الیحه  جزئیات  بررسی  ادامه  در  اسالمی 
بودجه سال ۱۳9۵ کل کشور بند )هـ( تبصره 

یک این الیحه را به تصویب رساندند. 
ملی  شرکت  مجلس،  مصوبه  موجب  به 
ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پاالیش 
مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه 
میعانات  و  خام  نفت  انتقال  لوله  خطوط 
منابع  تأمین  و  نفتی  های  فرآورده  و  گازی 
ها  پاالیشگاه  توسعه  در  دولت  سهم  مالی 

و  سازی  ذخیره  تأمین،  های  زیرساخت  و 
نیاز  مورد  منابع  و  کند  اقدام  فرآورده  توزیع 
را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر 
فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، 
سوخت  و  مایع  گاز  کوره،  نفت  گاز،  نفت 
هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری 

کل کشور به مصرف برساند.
محسوب  شرکت  درآمد  جزو  منابع  این    
نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.
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رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان از اول خردادماه خبر داد. عبدالرسول عمادی 
در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: امتحانات پایانی مدارس از ابتدای خرداد آغاز و تا 26 همین ماه ادامه خواهد داشت. وی افزود: نتایج
 امتحانات نیز معموال هفت تا 10 روز پس از پایان امتحانات از سوی مدارس به خانواده ها اعالم می شود.

آغاز امتحانات دانش آموزان از اول خردادماه

 دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۵

به  اداری  دستور  ابالغ  با  اجتماعی  تأمین  سازمان 
نحوه  کشور،  سراسر  در  سازمان  اجرایی  واحدهای 
دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزدهای سال ۹۵ را 
مشخص کرد. به گزارش ایسنا، در این دستور اداری 
آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق 
بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به 
استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و 
 1۳۹۵ سال  در  مقطوع  دستمزد  دارای  فعالیت های 
مبلغ 2۷0 هزار و ۷22 ریال اعالم می شود.همچنین 
دستمزد  آخرین  اساس  بر  دستمزدی  سطوح  سایر 
روزانه سال 1۳۹۴، معادل 1۴ درصد افزایش می یابد 
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

تعیین تکلیف تاثیر 2۵درصدی سوابق 
تحصیلی در کنکور تا آخر فروردین

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تکلیف 
تاثیر 2۵ درصدی سوابق تحصیلی تا پایان فروردین 
ابراهیم  مهر،  گزارش  به  شد.  خواهد  مشخص  ماه 
خدایی، گفت: طی قانونی که سال ۸6 مصوب شد، 
جای  به  و  شود  حذف  کنکور  سال  پنج  طی  باید 
نهایی  امتحان  نمرات  یعنی  تحصیلی  سوابق  آن، 
دانش آموزان جایگزین شود. خدایی بیان کرد: امسال 
در  را  پیش دانشگاهی  دوره  مثبت  تاثیر  درصد  پنج 
کنکور گذاشتیم، اما با رأی دیوان عدالت اداری روبرو 
شدیم و طبق این رأی، تاثیر 2۵ درصدی باید حذف 
شود.وی تاکید کرد: هفته آینده جلسه اضطراری در 
این رابطه تشکیل خواهیم داد و تکلیف رأی دیوان 
عدالت اداری تا پایان فروردین ماه مشخص می شود.

رونمایی از بسته جدید اشتغال

وزیر کار با اعالم اینکه اولویت امسال دولت در بازار کار 
حفظ اشتغال موجود است، گفت: ایجاد 120 هزار شغل 
گردشگری در 20 رسته، هدف گذاری شد. به گزارش 
مهر، ربیعی گفت: هدف گذاری ایجاد 120 هزار شغل 
اولویت گسترش »آی سی  دو  با  رسته شغلی  در 20 
انجام شد.وی  تی« در مناطق روستایی و گردشگری 
ارتباطات  با مشارکت وزارت  اظهارداشت: در سال ۹۵ 
و فن آوری ارتباطات، وزارت بهداشت، سازمان میراث 
فرهنگی، صندوق توسعه ملی، صندوق کارآفرینی امید و 
سایر تامین کنندگان منابع مالی و وزارت کار ایجاد 120 
هزار شغل در حوزه های وابسته به صنعت گردشگری 

پیش بینی شده است.

 پیگیری کاهش نرخ سود به میزان تورم

مرکزی  بانك  گفت:  مرکزی  بانك  اقتصادی  معاون 
بازار بین  از طریق ورود به  در سال گذشته توانست 
بانکی این نرخ را از باالی 2۹ به 1۷ درصد برساند 
و  یافت  نرخ سود کاهش  اقدامات  این  با  متناسب  و 
امسال نیز با توجه به کاهش نرخ تورم همین مسیر 
دنبال می شود. به گزارش ایرنا، پیمان قربانی درباره 
امکان کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیك، افزود: 
نرخ  مناسب  و  پایدار  داشت که کاهش  نظر  در  باید 
و  بانکی  نظام  مشکالت  رفع  با  متناسب  سود  های 
اعتبار  و  پول  شورای  و  بود  خواهد  اصالحات  انجام 
در این زمینه به عنوان مرجع تصمیم گیری می کند.  
همتی  عبدالناصر  نیز  گذشته  سال  اسفندماه  اواسط 
رئیس شورای هماهنگی بانك ها اعالم کرد، تالش 
بانکی  نرخ سود سپرده  این است که  بانکی  سیستم 

اوایل سال ۹۵ به 16 درصد کاهش یابد.

سقف برداشت از عابر بانک
 2۰۰ هزار تومان

برخی بانك هایی که سقف برداشت از خودپردازهای 
این  و  داده  افزایش  تومان  هزار   ۵00 به  را  خود 
را  برداشت  سقف  دیروز  بودند،  کرده  حفظ  را  سقف 
فارس،  گزارش  به  برگرداندند.  تومان  هزار   200 به 
بانك مرکزی چند روز مانده به پایان سال ۹۴ سقف 
 200 از  نوروز  ایام  برای  را  خودپردازها  از  برداشت 
در  البته  که  داد  افزایش  تومان  هزار   ۵00 به  هزار 
آن روزها برخی بانك ها درگیر و دار تراکم پاسخ به 
نشان  تمایل  مرکزی  بانك  مجوز  این  به  مشتریان 
ندادند. بر اساس این گزارش در عین حال بانك هایی 
از  از این فرصت استفاده کرده و سقف برداشت  که 
خودپردازها را به ۵00 هزار تومان رساندند، این سقف 
را در روزهای بعد از تعطیالت نوروز حفظ کردند. اما 
بررسی ها نشان می دهد سقف برداشت به 200 هزار 
تومان بازگشته و ضمن درج جمله حداکثر سقف مجاز 
است، در صورت  ریال  میلیون  برداشت 2،000،000 
مبلغ  می کرد  اعالم  دستگاه   بیشتر  مبلغی  درخواست 

درخواستی بیش از سقف مجاز است.

احتمال افزایش تعداد بیکاران

معاون وزیر کار با تاکید بر احتمال تشدید دل نگرانی ها 
مهارت  نبود  گفت:  بیکاری،  افزایش  خصوص  در 
مهر،  گزارش  است.به  جوانان  بیکاری  اصلی  دلیل 
دارای  کار  نیروی  نیازمند  کار  بازار  گفت:  سازگارنژاد 
ترین  مهم  مهارت  فقدان  لذا  است،  کافی   مهارت 
علت بیکاری است و باید خود را برای مهارت آموزی 
نیروی کار، آماده و تجهیز کنیم.وی اظهار داشت: از 
مقامات استانی انتظار می رود مهارت های مورد نیاز 
را سفارش دهند تا سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
خود را برای آموزش نیروی انسانی تجهیز کند در غیر 
اینصورت بر دل نگرانی ها در خصوص افزایش بیکاری 

افزوده خواهد شد.

کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اساس  بر  کشور  کل   1۳۹۵ سال  بودجه  گفت: 
اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد  اهداف 
اقتصادی پنج درصدی، تورم 10.۵تا 11درصدی 
و نرخ بیکاری ۹ درصدی در آن پیش بینی شده 

است. به گزارش ایرنا، نوبخت افزود: بودجه 1۳۹۵ 
رشد 1۳درصدی  دارای  بودجه 1۳۹۴  به  نسبت 
است.  به گفته معاون رئیس جمهوری ، بر اساس 
اقتصادی  رشد  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
مستمر است. رشد اقتصادی در سال 1۳۹۴ حدود 

یك درصد بود که در بودجه سال 1۳۹۵ به پنج 
بالغ می شود. رشد اقتصادی به تاسی از  درصد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در بودجه 
پیش بینی شده است. وی همچنین با اشاره به 
کمك مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان 

بازنشستگانی  گفت:  محوری  عدالت  راستای  در 
که کمتر از 1۵ میلیون ریال) 1.۵میلیون تومان( 
در ماه دریافتی دارند تا 20 درصد )افزایش حقوق 
کارکنان دولت برای سال ۹۵ معادل 12 درصد 

بود( افزایش یافت.

 بودجه سال 1395 براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تشریح 
برنامه جدید حذف سهمیه گازوئیل برخی از خودروها، گفت: 
خودروهای  به  گازوئیل  تخصیص سهمیه  جدید،  در سال 

فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع می شود.
سیدناصر سجادی در گفتگو با مهر، در تشریح جزئیات طرح 
جدید حذف سهمیه  گازوئیل برخی از خودروهای گازوئیل 
سوز در سال ۹۵، گفت: براساس مذاکراتی که با شرکت های 
انجام شده است، تخصیص سهمیه  بیمه مرکزی  و  بیمه 
شخص  بیمه  فاقد  سوز  گازوئیل  خودروهای  به  گازوئیل 
ثالث در سال جاری قطع خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با اعالم اینکه به زودی با صدور 
اطالعیه ای، فرصتی برای مالکان خودروهای گازوئیل سوز 
به منظور تمدید بیمه شخص ثالث تعیین می شود، تصریح 
کرد: در صورتی که در زمان تعیین شده مالکان خودروها 
اقدام به تمدید بیمه شخص ثالث خودروی گازوئیل سوز 

خواهد  قطع  خودروها  این  سوخت  سهمیه  نکنند،  خود 
شد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حتی با انجام تغییراتی 
گیری  زمان سوخت  در حین  سامانه هوشمند سوخت  در 
اطالع رسانی الزم به مالکان این دسته از خودروهای فاقد 
شد،  خواهد  آنها  خودروی  بیمه  تمدید  خصوص  در  بیمه 
قابلیت های  از  داریم  دیگر، قصد  عبارت  به  داشت:  اظهار 
سامانه هوشمند سوخت برای اجرای این طرح استفاده کنیم.
سجادی با اشاره به کاهش مصرف گازوئیل در ناوگان حمل 
و نقل کشور، تبیین کرد: پس از اجرای طرح عرضه گازوئیل 
بر اساس پیمایش متوسط مصرف گازوئیل در بخش حمل 
و نقل به کمتر از ۵0 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
بیان  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مصرف  متوسط  تاکنون  گذشته  ماه  چند  طول  در  اینکه 
روزانه گازوئیل در بخش حمل و نقل به حدود ۴2 تا ۴۳ 
میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تاکید کرد: با اجرای 

طرح پیمایش، مصرف گازوئیل کشور در این حوزه حدود 
است.این  یافته  کاهش  روز  در  لیتر  میلیون   ۷.۵ تا  هفت 
با حذف  بینی می شود  پیش  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام 
سهمیه سوخت خودروهای گازوئیلی فاقد بیمه روزانه حدود 
لیتر دیگر صرفه جویی حاصل شود، گفت: بر  دو میلیون 
این اساس از قابلیت های مختلف سامانه هوشمند سوخت 
برای مدیریت مصرف گازوئیل استفاده خواهیم کرد.به گفته 
فرآورده های  ملی پخش  مدیره شرکت  هیات  این عضو 
نفتی، پیش بینی می شود در صورت اجرای این طرح سهمیه 
گازوئیل حدود 100 هزار دستگاه خودروی دیزلی فاقد بیمه 
حذف شود.وی همچنین در پاسخ به این پرسش مهر که 
آیا عرضه کارتی گازوئیل متوقف خواهد شد؟ توضیح داد: 
در حال حاضر صرفا توقف عرضه کارتی بنزین به عنوان 
یك پیشنهاد مطرح شده و هیچ گونه برنامه ای برای توقف 

عرضه کارتی گازوئیل در کشور نداریم.

 برنامه حذف سهمیه گازوئیل خودروها ؛ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی شود

  ورود چک های جدید به بازار با سامانه »صیاد«

به طور  اینکه سامانه چکاوک  بیان  با  بانك مرکزی  پرداخت  نظام های  مدیر  فارس: 
کامل در شبکه بانکی عملیاتی شده است، گفت: زیرساخت های سامانه صیاد در سال 
آثار  اولین  امسال شاهد  امیدواریم  گذشته فراهم شد و 
این پروژه با عرضه چك های جدید باشیم. محمد بیگی 
 ۳ سامانه  این  داشت:  اظهار  صیاد  سامانه  در خصوص 
اقالم  استانداردسازی  چك ها،  استانداردسازی  بخش 
کامل  طور  به  که  بود  چك  تصویر  چك ها،  اطالعاتی 
انجام شده است. وی افزود: از 6 ماهه دوم سال گذشته 
به دلیل مشکالت به وجود آمده برای اجرایی شدن چکاوک در شبکه بانکی، اجرای 
سامانه صیاد مدتی به تعویق افتاد. وی افزود: فکر می کنیم امسال با توجه به ایجاد 
زیرساخت های به وجود آمده، اگر در چاپ چك ها با مشکل برخورد نکنیم، چك جدید 

منتشر و توزیع خواهد شد.

رشد ۶۷ درصدی میانگین دریافتی فرهنگیان در دولت یازدهم؛ ارتقای بیمه تکمیلی فرهنگیان 

وزیر آموزش و پرورش از رشد 6۷ درصدی دریافتی فرهنگیان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: میانگین دریافتی فرهنگیان در دولت یازدهم برای 
برخی افراد بیشتر و برای برخی کمتر بوده است. به گزارش مهر، علی اصغر فانی با اشاره به رسیدگی به مطالبات فرهنگیان خاطرنشان کرد: در جلسه 
ای که با دکتر نوبخت داشتیم این موضوع بررسی شد و امیدواریم این مطالبات به زودی پرداخت شود.فانی با اشاره به 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان که در سال ۹۳ بازنشست شده اند، گفت: پاداش این همکاران 10۵0 میلیارد تومان اعتبار 
الزم داشت که ۹00 میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی ظرف دو هفته آینده واریز خواهد شد.وی افزود: در بودجه 
سال جاری ۴۵00 میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت پیش بینی شده است که پس از تصویب در مجلس پرداخت 
خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش درباره طرح رتبه بندی معلمان تصریح کرد: رتبه بندی از آغاز مهرماه ۹۴ اجرایی شده 
است و حدود ۸۳0 هزار نفر مشمول این طرح شده اند.فانی گفت: بر اساس این طرح، حقوق فرهنگیان از ۸0 تا ۵۹0 هزار 
تومان افزایش داشته است و در سال ۹۵ همکارانی که مشمول شرایط رتبه بندی در سال ۹۴ نبوده اند و حال این شرایط را دارند در این طرح قرار می 
گیرند.وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام در این وزارتخانه نیز گفت: مبنای اصلی استخدام ها از طریق جذب دانش آموختگان در دانشگاه فرهنگیان 
صورت خواهد گرفت و در دوره مسئولیت ما هیچ استخدام رابطه ای نداشتیم. وی همچنین شرایط بیمه طالیی فرهنگیان را در سال ۹۴ نسبت به 

سال ۹۳ مناسبتر ارزیابی کرد و افزود: تالش خواهیم کرد وضعیت این بیمه به ویژه بیمه تکمیلی از نظر کمی و کیفی در سال ۹۴ نیز توسعه پیدا کند.

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 139460308001003781 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 خانم ام البنین رحمتی فرزند علیمراد به شناسنامه 2335 صادره از بیرجند کد ملی 0650362411 
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 907/83 مترمربع تحت پالک 23 فرعی از 6- اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت علیمراد 
رحمتی 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: 95/1/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/7
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

09153613243- شریفی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم

نقد و اقساط                                             بدون سود
آدرس: بلوار مدرس- نبش مدرس 53

تلفن: 05632432902- 09150630980

شرکت آرین از 3 نفر خانم و 2 نفر آقا برای کار در داروخانه و گالری شهر بیرجند و یک نفر خانم در شهر 
نهبندان  با مدرک فوق دیپلم به باال و ترجیحًا با سابقه کاری، تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.

حقوق ثابت + پورسانت             09123875202- 05135012336



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سجاد شهر امامت 15 ورودی میالن با بلوکه بسته 
شده است اخیرا بیمار اورژانسی در این کوچه بوده 
بیاید  کوچه  داخل  به  است  نتوانسته  آمبوالنس  که 

علت بسته شدن این خیابان چیست؟
0915....847

با سالم مسئوالن آب روستایی اعالم کنند که طرح 
زمانی  چه  بهدان  آباد  محمود  روستای  به  آبرسانی 

شروع می شود. 
0915...088

رانی  اتوبوس  سازمان  جواب  از  باتشکر  سالم.  با 
جهت توجیه گرانی کرایه ها. در شهر بیرجند قیمت 
 قطعات و نرخ حقوق و دستمزد با شهرهای دیگر فرق
می کند که کرایه بخواهد زیاد تر باشد؟متأسفانه شهر 

بیرجند در همه زمینه ها باید اول باشد.
936...576

سالم آوای عزیز از پلیس راهنمایی رانندگی بیرجند 
برابر  این  نکنند  تیرکمین   7 فلکه  در  خواهیم  می 
بخدا  است  پلیس  وهن  موجب  است  خالف  قانون 

مردم ناراضی اند.
915....104
لطفا بفرمایید  اندرکار  دست  آقایان  به   سالم. 
المان های نوروزی سطح شهر خصوصا المان نصب 
شده در میدان شعبانیه را بردارند از بس چشم نواز 
تورا  ناراحتی چشم می شود  و  باعث تصادف  است 

خدا جمعش کنید. متشکرم
915...745

خیابان  فاضالب  انشعاب  وصل  پیگیر  لطفا  باسالم 
شهید آوینی و منطقه پونه و نیلوفر باشید.

915...647
شهرداری بیرجند یا چند درختچه وسط بلوار خیابان 

غفاری را بکند یا برای بهسازی آن اقدام کند.
915...357

آبنمای  چند  خواهشمندیم  شهرداری  از  سالم  با 
ساده در خیابان توحید تعبیه نمایند. با تشکر

937...947
با توجه به اینکه بزودی شاهد افتتاح بیمارستانهایی 
حضور  تبع  به  و  بود  خواهیم  غفاری  خیابان  در 
آیا  شاهدیم  را  ها  شهرستان  دیگر  از  مسافرانی 
ولی  بیمارستان  مقابل  و  غفاری  خیابان  بلوار  وضع 
عصر زیبنده شهر بیرجند می باشد بهتر نیست یک 

سروسامانی به این بلوارها بدهند؟
915...357 
با سالم.در ستون پیام شما خواندم شهروند محترمی 
زینی  روستای  ورزش  به  مسئوالن  توجه  خواستار 
استان  مرکز  که  بیرجند  به  ایشان  بودند.حتما  شده 

هست نیامده و از اوضاع ورزش مرکز بی خبرند .
915...812

مسئوالن بلند پایه استان موسسه ... پول های مارو 
اقدام  هم  دادگاه  طریق  از  متاسفانه  و  نمیده  پس 
ما  پشتیبانی  با  قانون  نرسیدم.چرا  جایی  به  کردم 
نمی  رو  موسسات  این  ارتشاء  و  اختالس  جلوی 

گیره.لطفا کمکم کنید.
915...583
با سالم ضمن تشکر از اداره آب روستایی امیدواریم 
روستای  به  ابرسانی  طرح  باالخر  جدید   بودجه  با 
روستا  مردم  برسد  برداری  بهره  به  اباد  ملک 

همچنان دعاگویتان هستند.
915...445

با عرض سالم. میدان ورودی مهر شهر کی زیبا سازی 
می شود. خسته شدیم از بس میدان خاکی دیدیم.

939...552
سالم خدمت شهردار بیرجند سال 95 هم آمد اما؟؟ 
عاجزانه تقاضامندیم نسبت به فضای سبز در داخل 
الزم  اقدام  وحدت  خیابان  انتهای  تایر  کویر  سایت 
از  مملو  سبز  فضای  های  جانمایی  فرمایند  مبذول 

هیزم و بوته زار شده است باتشکر
915...236
با سالم. خواستم بپرسم آیا کسانی هستند که به کار 
آتلیه های عروس نظارت داشته باشند!؟ قیمتها خیلی 
باالست. تعهد به نگهداری فیلم و عکس چقدر است؟
915...962

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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نمایشگاه آثار خوشنویسی در بیرجند گشایش یافت
همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند فرهیخته، زنده یاد محمدصادق دیانی در بیرجند 
گشایش یافت.در این نمایشگاه 44 اثر از آثار خوشنویسی هنرمند فرهیخته، زنده یاد محمدصادق دیانی که در 10 سال آخر 

زندگی خود با خط شکسته نستعلیق به رشته تحریر درآورده بود،  به نمایش درآمده است.

 500 و  میلیون  یک  با  نایبندان  حیات وحش  پناهگاه   
هزار هکتار وسعت به عنوان بزرگترین زیستگاه یوزپلنگ 
محیط بان   9 توسط  که  می شود  محسوب  آسیایی 

حفاظت می شود.
در  گذشته  از  که  است  ارزشمند  گربه سانی  یوزپلنگ 
بیشتر مناطق آفریقا و گستره وسیعی از آسیای مرکزی 
و شبه قاره هند زندگی می کرد؛ اما امروز یوزپلنگ در کل 
آسیا منقرض شده و فقط در ایران زیست می کند ازاین رو، 
این حیوان یک گونه ارزشمند از نماد ملی، منطقه ای و 

بین المللی برای کشور است.
از میان دو زیرگونه اصلی یوزپلنگ، یکی از زیرگونه ها که با 
نام یوزپلنگ آسیایی یا یوزپلنگ ایرانی شناخته می شود در 
 خطر جدی انقراض است و تعداد کمی از آن در دشت های

مرکزی ایران یافت می شود.
در سنوات گذشته شکار بی رویه، کاهش منابع غذایی این 
یوزها  زیستگاه  رفتن  بین  از  غزال،  و  آهو  مانند  حیوان 
این  حیات  غیراصولی  های  جاده سازی  و  انسان  توسط 
از  حفاظت  هدف  با  ازاین رو  انداخته  خطر  به  را  حیوان 
با  آسیایی  یوزپلنگ  از  حفاظت  پروژه  آسیایی،  یوزپلنگ 
و سازمان حفاظت  ملل  توسعه سازمان  برنامه  همکاری 

محیط زیست در سال 2001 در کشور شروع به کارکرد.

نایبندان، بزرگ ترین زیست گاه یوز ایرانی

بر اساس آمارهای ارائه شده، امروزه در حدود 70 تا 120 
قالده یوزپلنگ آسیایی در بیش از 10 زیستگاه در مناطق 
حفاظت شده  منطقه  که  می کند  زندگی  کشور  مختلف 

نایبندان طبس یکی از این زیستگاه ها است.
پناهگاه حیات وحش نایبندان با یک میلیون و 500 هزار 
یوز  زیست گاه های  بزرگ ترین  از  یکی  وسعت  هکتار 
ایرانی در کشور بوده که تاکنون حدود 10 قالده یوزپلنگ 

در آن مشاهده شده است.
تشکیل  دشتی  سیمای  را  منطقه  این  عمده  بخش 
و  دارد  قرار  کوهستان  تیپ  نزدیکی  در  که  می دهد 
زیستگاه های  در  جبیر،  است.  وسیع  شوره زارهای  دارای 

را برای معدود  تپه ماهورها، طعمه های مناسبی  دشتی و 
بازمانده های یوزپلنگ آسیایی فراهم کرده است.

نای  منطقه  در  یوزپلنگ  مشاهده  با   60 سال  اواخر  در 
گونه  از  حفاظت  الزم،  های  بررسی  انجام  با  بندان، 
ارزشمند یوزپلنگ در دستور کار مسئوالن و کارشناسان 
اداره حفاظت محیط زیست استان خراسان قرار گرفت و 
بین المللی  حفاظت  فاز  اولین  شدن  مطرح  به  سرانجام 

یوزپلنگ آسیایی در سال 1375 انجامید.

کمبود اعتبار و خشک سالی 
در کمین یوز ایرانی

این  اعتبارات  از  تاکنون  جنوبی  خراسان  هرچند 
دست بسته  نتوانسته  طرح  این  و  بوده  بی نصیب  طرح 
جانوران  مهم ترین  از  یکی  حفاظت  برای  را  محیط بانان 
در حال انقراض یاری دهد؛ اما نصب دوربین های تله ای 
و ارائه خدمات فنی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که در 
قالب این طرح انجام شد که با نصب این دوربین ها حدود 
120 قطعه عکس از یوز ایرانی در منطقه نایبندان گرفته 
شد و کمک خوبی برای پایش حیات این جانور بود اما از 
این امکانات نیز در نیمه دوم سال گذشته محروم شدیم.

از طرف دیگر با وجود وسعت یک میلیون و 500 هزار 
هکتاری نایبندان در حال حاضر 9 محیط بان باوجود همه 
کمبود امکانات در دل کویر سوزان طبس کار حفاظت از 

گونه نادر را انجام می دهند.
های  خشک سالی  گذشته  سنوات  طول  در  همچنین 
متمادی در طبس زندگی حیات وحش منطقه را به شدت 
رو  روبه  علوفه  کمبود  با  را  آن ها  و  انداخته  خطر  به 
نیاز  مورد  آب  و  علوفه   تأمین  ازاین رو  است  کرده 
است  دغدغه هایی  مهم ترین  از  یکی  حیات وحش  برای 
امور  بر  نظارت  می شود.معاون  دنبال  منطقه  این  در  که 
حیات وحش محیط زیست خراسان جنوبی در گفت و گو با 
مهر اظهار کرد: منطقه حیات وحش نایبندان بزرگ ترین 
آسیایی  یوزپلنگ  که  بوده  ایران  حیات وحش  گاه  پناه 
این  اینکه  بیان  با  مودی  می کند.بهمن  زندگی  آن  در 

می شود،  دشتی  و  صخره ای  قسمت  دو  شامل  پناهگاه 
بیان کرد:  در مناطق دشتی کماکان خشک سالی حاکم 
بوده و ازاین رو اداره حفاظت محیط زیست به منظور تأمین 
علوفه حیات وحشی که غذای یوزپلنگ خواهند بود اقدام 
در  داد:  ادامه  می کند.وی  آب  انتقال  و  علوفه  توزیع  به 
قسمت کوهستانی بارندگی به حدی است که نیاز آبی و 
علوفه ای آن را برطرف کند اما گاهی اوقات در زمستان 
توزیع  به  اقدام  باز  باشد  برف  زیر  گیاه خواران  که غذای 

علوفه می شود.

ثبت ۱۲۰ قطعه عکس
 از یوز ایرانی در نایبندان

معاون نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست خراسان 
از  را  شکارچیان  با  برخورد  برای  منطقه  کنترل  جنوبی، 
ایرانی  یوز  از  حفاظت  برای  انجام شده  اقدامات  دیگر 
عنوان کرد و گفت:  این اداره کل با داشتن دو پاسگاه در 
منطقه و حضور مداوم در سطح پناهگاه با گشت و کنترلی 
حضور  و  غیرمجاز  شکار  از  خودرویی  و  موتوری  پیاده، 

افراد سودجو در منطقه جلوگیری می کند.

با تحلیل عکس ها احتمال زیست ۱۰ قالده 
یوز ایرانی در منطقه نایبند طبس وجود دارد

 مودی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات ما برای 
های  دوربین  نصب  انقراض  حال  در  ازاین گونه  حفاظت 
دوربین ها  این  داشت:  عنوان  است،  منطقه  در  تله ای 
خاصیت این را دارند که اگر حیوانی از جلوی آن رد شوند 
از آن عکس بگیرند.وی با بیان اینکه از ابتدای نصب این 
دوربین ها تاکنون بالغ بر 120 قطعه عکس از یوزپلنگ 
ایرانی در منطقه نایبند به ثبت رسیده است، بیان داشت: 
البته این به آن معنا نیست که 120 یوز در این منطقه 
وجود دارد و شاید هر یوزی چند بار از جلوی دوربین ها رد 
شود.به گفته وی با تحلیل این عکس ها احتمال زیست 

10 قالده یوز ایرانی در منطقه نایبند طبس وجود دارد.

یک ریال از اعتبارات طرح ملی حفاظت از یوز 
ایرانی به استان اختصاص نیافت

تله ای  دوربین   50 حدود  گذشته  در  کرد:  اضافه  وی 
این منطقه نصب  در  ایرانی  یوز  از  انجمن ملی حفاظت 
بود که در نیمه دوم سال گذشته به دلیل نیاز آن در جای 

دیگر این دوربین ها از استان گرفته شد.
روی  پیش  مشکل  بزرگ ترین  را  اعتبار  کمبود  مودی، 
محیط بانان برای حفاظت از یوز ایرانی دانست و افزود: در 
حال حاضر با توجه به گستردگی منطقه نایبندان حدود 50 
دوربین تله ای برای دوربین گذاری تمام مناطق نیاز داریم 
که اطالعات یوز و طعمه او را بدهد که نصب این دوربین ها 
به 750 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.وی همچنین به کمبود 
نیروی انسانی برای کنترل منطقه وسیع نایبندان اشاره کرد 
میلیون و 500 هزار  بر یک  بالغ  منطقه  و گفت: وسعت 
هکتار بوده که ما آن را با تعداد 9 مأمور مستقر در منطقه 
پوشش می دهیم و با این تعداد نیرو کار بسیار مشکل است.

تأمین  اعتبار برای  این کمبود  بر  ادامه داد: عالوه  مودی 
نیازهای خودرویی از دیگر مشکالتی است که در منطقه 
وجود دارد.وی به اجرای طرح ملی حفاظت از یوز ایرانی 
در منطقه نایب اند طبس اشاره کرد و افزود:  این طرح با 
حمایت سازمان ملل برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در 
کل کشور انجام می شود اما خراسان جنوبی از لحظه ای که 
منطقه نای بندان را تحویل گرفته هنوز یک ریال اعتبار از 

محل این طرح دریافت نکرده است.

حمایت های بین المللی هم قطع شد

این  قالب  در  ملل  سازمان  مدتی  البته  کرد:  اضافه  وی 
البته  و  آن هم قطع شد  اما  بود  طرح کمک هایی کرده 
این کمک ها قبل از الحاق طبس به خراسان جنوبی بود.
 مودی بیان کرد: با این وجود در قالب این طرح کمک های
 فنی خوبی در سال های گذشته به استان شد که یکی 
نیمه  در  هم  آن  که  بود  تله ای  دوربین  نصب  آن ها  از 
دوم سال گذشته پس گرفته شد.وی در ارتباط با احتمال 
زادوولد این حیوان نیز گفت:  در سال گذشته یک مادر 
احتمال می رود  این  که  دیده شده  منطقه  در  توله  دو  با 

زادوولد ممکن است در استان شکل گرفته باشد.
آسیایی  یوزپلنگ  بازماندگان  آخرین  از  حفاظت 
به عنوان نماد ملی کشور تنها با عنوان طرح های ملی 
ادامه  برای  تا  است  نیاز  و  نیست  ممکن  بین المللی  و 
یا  حرف  و  شعار  از  فراتر  کارهایی  جانور  این  حیات 
انجام شود  ملی پوشان  پیراهن  روی  بر  او  زدن عکس 
حیوانات  تمامی  همانند  آینده  در  صورت  این  غیر  در 
از  باقی مانده  های  فسیل  دنبال  به  باید  منقرض شده 

این جانور در دل کویرهای بی آب و علف باشیم.

حفاظت از یوز ایرانی با دستان خالی

 1/5 میلیون هکتار و ۹ محیط بان در استان
جوابیه سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان 
 

به  دستی  صنایع  بازارچه  مربوط  پیام  به  پاسخ  در   
و  باغ  دستی  صنایع  بازارچه  رساند  می  استحضار 
عمارت جهانی اکبریه در تاریخ 12 فروردین ماه سال 
کیفی  افزایش  جهت  به  که  است  بوده  فعال  جاری 
برنامه هایی در سه حوزه  محصوالت صنایع دستی 
آموزش ،توسعه و ترویج، حمایت از تولید و بازرگانی 
اعتبار  تامین  صورت  در  که  است  شده  بینی  پیش 
که  است  ذکر  قابل  شد.  خواهد  اجرایی  و  عملیاتی 
بازارچه های فروش صنایع دستی استان امسال 440 
میلیون تومان فروش داشته که نسبت به سال گذشته 

از رشد باالیی برخوردار بوده است. 

جوابیه های شهرداری بیرجند 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
کوچه شهید  آسفالت  در خصوص  مورخ 94/12/12 
نوربخش به استحضار می رساند: بنا بر اعالم منطقه 
اجرای  از  پس  اصلی  معابر  آسفالت  شهرداری  دو 
تاسیسات شهری در برنامه کاری شهرداری قرار دارد. 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/11/20 در خصوص انتقال مغازه های درب 
و  پنجره سازی به خارج شهر  به استحضار می رساند
جابه جایی اصناف مزاحم و پر سر و صدا می بایست 

از طریق اتحادیه صنوق مربوطه انجام گیرد.

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پایین  معصومیه  در خصوص   94/12/13 مورخ  شما 
نه روگذر و نه آسفالت دارد به استحضار می رساند: 
بنا بر اعالم منطقه شهرداری تمامی معابر معصومیه 
و  زیرگذر  اجرای  ضمنا  بوده  آسفالت  دارای  پایین 
دوربرگردان و تمام مباحث ترافیکی می بایست پس 

از تصویب در شورای ترافیک اجرا گردد. 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
شما مورخ 94/12/17 در خصوص نصب سطل زباله 
، نظافت معابر و تکمیل آسفالت پل خیابان بهمن  به 
استحضار می رساند نظافت خیابان بهمن طبق برنامه 
جایی  جابه  از  پس  نیز  پل  آسفالت  شود  می  انجام 

 تیرهای برق توسط اداره برق امکان پذیر می باشد.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
شما مورخ 94/12/15 در خصوص قبوض پسماند  به 
استحضار می رساند بر اساس قانون مدیریت پسماند 
مصوب سال 83 مجلس شورای اسالمی در ماده 8 این 
 قانون آمده است مدیریت اجرایی می تواند هزینه های 
مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای 
شورای  توسط  کشور  وزارت  العمل  دستور  طبق  که 
شود،  می  تعیین  پسماند  نوع  حسب  بر  اسالمی 
دریافت نماید که بر اساس همین ماده قانون دستور 
العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای 
عادی شهری در سال 85 توسط وزارت کشور تهیه و 
به استانداری ها و به تبع به شهرداری ها ابالغ شده 
است و بهای خدمات پسماند عادی بر اساس ماده 6 

این دستورالعمل محاسبه و اجرایی گردیده است . 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
های  خیابان  نظافت  خصوص  در   94/12/15  مورخ 
 الهیه مسکن مهر شمال شهر به استحضار می رساند
محل های مذکور هنوز تحویل شهرداری نشده است 
الهیه را  اما شهرداری هفته ای و به صورت گروهی 
شهرداری  به  تحویل  از  پس  لذا  نماید.  می  نظافت 

نسبت به تعیین نیرو اقدام می گردد. 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 94/12/9 در خصوص رفع سد معبر خیابان 17 
این  معبر  سد  رساند:رفع  می  استحضار  به  شهریور  
خیابان در دستور کار منطقه یک شهرداری قرار دارد. 

با توجه به گستردگی منطقه نایبندان حدود ۵۰ دوربین تله ای برای دوربین 
گذاری تمام مناطق نیاز داریم که اطالعات یوز و طعمه او را بدهد که نصب 

این دوربین ها به ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

حمـل اثاثيـه 
100 درصد تضمينی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان  09159618581- فاروقی
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مراسم اوجه ) رسومات قوم ترکمن (

در این مراسم که یکی از رسومات قوم ترکمن است . بعد از اینکه عروس به خانه داماد آمد مراسمی به نام مراسم اوجه برگزار می شود . در این مراسم نوعی 
غذا که با راسته گوسفند تهیه می شود )چکدرمه : غذای محلی ترکمنی( ، در ابتدا عروس و داماد لقمه ای از غذا را می خورند بعد دیگر مهمانان به صورت 

تبرکی از غذا میل می کنند . نهایتًا مهمانان خوشبختی برایشان آرزو می کنند.

هنر خراسان جنوبی 

رودوزی های سنتی  
اصطالح رودوزی یا رو کاری به هنری گفته می شود 
که طی آن نقوش مختلف بر روی پارچه های ساده 
و بدون طرح و اکثراً ارزان قیمت از طریق دوختن یا 
کشیدن قسمتی از نخ های تار و پود پارچه به وجود 
می آید. مواد اولیه مورد مصرف رودوزی های سنتی به 
دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از : پارچه و نخ با 
جنس های مختلف ابریشمی، پنبه ای، پشمی، فلزی و 
یا قطعات تزیینی شامل انواع سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی وتزیینی، مروارید، آیینه های کوچک، قیطان، 
سکه های تزیینی و ... .عمده ابزارهای مورد استفاده 
ها  مدل  در  سوزن  سنتی،  های  رودوزی  گروه   در 
و اندازه های مختلف، قالب، انگشتانه، قیچی و کارگاه 

گلدوزی می باشد.

رودوزی های الحاقی سنتی خراسان جنوبی شامل : 
ملیله دوزی ،ُسرِمه دوزی، پیله دوزی، پولک دوزی، 
)سنگ  دوزی  ع  ُمَرصَّ دوزی(،  دوزی)اشرفی  سکه 
دوزی،  قیطان  دوزی،  دوزی،آیینه  منجوق  دوزی(، 
یراق دوزی بوده و همچنین درویش دوزی ،ابریشم 
دوزی )خاِمه دوزی(، آجیده دوزی) پنبه دوزی - الیه 
دوزی( ، چشمه دوزی، ُسکمه دوزی، شبکه دوزی، 
زرُتشتی دوزی و چهل  ،َده یک دوزی،  نََقِده دوزی 
سنتی  های  رودوزی  دیگر  از  دست  با  دوزی  تکه 
تمامی شهرستان ها  در  آن  تولید  استان هستند که 
باالخص بیرجند، قاینات، نهبندان و درمیان معمول 

و مرسوم بوده است. 

کاظمی فرد- گروه اجتماعی
در مراسمی با حضور مدیرعامل بنیاد سالمت نور آوران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کشور،رئیس  شرق  سالمت 
خیرین  و  شهرستانی   و  استانی  مسئوالن  بیرجند، 
هشتمین دوره از حرکت کاروان نورآوران سالمت  شرق 

کشور در شهر قهستان آغاز شد.
سالمت  نورآوران  خیریه  بنیاد  مدیرعامل  انتظاری 
نورآوران  دوره  این  فعالیت  آیین   در  کشور  شرق  در 
بنیاد خیریه  اینکه  بیان  با  سالمت  در شهر قهستان  
از  را آغاز و  از سال ۸۹ فعالیت خود  نورآوران سالمت 
سال ۹۲ اولین دوره شرق کشور شروع به کار کرد گفت: 
کلینیک های سیار پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سالمت 
در شهر قهستان به نیازمندان و محرومان این منطقه 
خدمات رایگان ارائه می کند.وی با اشاره به اینکه اولین 
دوره طرح نورآوران سالمت مناطق محروم در شهرستان 
گناباد برگزار شد، افزود: دوره دوم این طرح در روستای 
دهک نهبندان برگزار و اکنون هشتمین دوره این گروه 

می باشد که در این شهر آغاز شده است.
مدیرعامل بنیاد خیریه نورآوران سالمت در شرق کشور 
با بیان اینکه در حال حاضر هشتمین دوره شرق کشور و 
بیست و سومین دوره کشوری طرح نورآوران سالمت در 
شهر قهستان در حال انجام است، گفت: کار بنیاد خیریه 
دندان  پزشکی،  بخش چشم  سه  در  نورآروان سالمت 

پزشکی و ماماگرافی مخصوص زنان صورت می گیرد.
رئیس بنیاد خیریه نورآوران سالمت شرق کشور با اشاره 
 به حضور متخصصان از استان های  مختلف، عنوان کرد :

و  بینایی سنجی  دندانپزشکی،  بخش  سه  در  پزشکان   

ماموگرافی به روستاییان خدمات ویزیت و درمان رایگان 
ارائه می دهند.

در  ماه  دو  حدود  مدت  به  دوره  این  افزود:  انتظاری 
شهر قهستان برگزار خواهد شد و متقاضیان بر اساس 
برنامه ریزی و غربالگری که طی سه ماه گذشته صورت 

گرفته ویزیت و درمان خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه طی هفت دوره گذشته ۳۷ هزار 
افزود: ۱۷  نفر در ۵۵۰ روز کاری ویزیت چشم شدند، 
هزار نفر نیز در بخش دندان پزشکی ویزیت شدند که از 
این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفرترمیم دندان و بیش از ۹ 
هزار نفر کشیدن دندان داشته اند.انتظاری با بیان اینکه  
بیش از هزار و ۵۰۰ عمل در هفت دوره گذشته انجام 
پزشکی  بخش چشم  در  مخاطب  جامعه  افزود:  گرفته 
افراد باالتر از ۴۰ سال و در بخش دندان پزشکی نیز 
افراد زیر ۱۵ سال در اولویت هستند. به گفته مدیرعامل 
بنیاد خیریه نورآوران سالمت در شرق کشور جامعه تحت 
پوشش کمیته امداد خمینی )ره( و سازمان بهزیستی در 

هر شرایطی می توانند از خدمات استفاده کنند.

همکاری ۴۵۱ پزشک 
با کلینیک های سیار خیریه نورآوران

وی با بیان اینکه کلیه خدمات ارائه شده طرح نورآوران 
 سالمت رایگان و توسط خیرین انجام می شود، اظهار کرد :

 ۱۱ هزار و ۵۰۰ عینک رایگان توسط اتحادیه عینک 
سازان مشهد در اختیار مردم روستایی قرار گرفته است.

انتظاری با اشاره به اینکه هر سه هفته یکبار اتاق عمل 
فعال می شود، افزود: طرح نورآوران سالمت در ابتدا با 

سه پزشک شروع به کار کرد که خوشبختانه با همت 
خیرین در حال حاضر ۴۵۱ کادر درمانی چشم پزشک، 

دندان پزشک و بینایی سنج در این بنیاد فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه فعالیت پزشکان در بنیاد فارغ از نرم 
ویزیت در مطب است، افزود: توسط دندان پزشکان طرح 
نورآوران سالمت در روز ۶۰ نفر ترمیم دندان  و ۸۰ نفر 
ویزیت چشم می شوند . مدیرعامل بنیاد خیریه نورآوران 
این دوره در  اینکه در  بیان  با  سالمت در شرق کشور 
هر هفته دو تیم دندان پزشکی، یک نفر بینایی سنج و 
یک چشم پزشک حضور خواهند داشت، افزود: امیدواریم 
بتوانیم در سایر نقاط و مناطق مرزی برای ارائه خدمات 

حضور داشته باشیم.

کمک به محرومان و روستاییان
 وظیفه همه مسئوالن است

فرماندار درمیان نیز در این مراسم  کمک به محرومان 
و روستاییان را وظیفه همه اقشار جامعه  و به خصوص 
مسئوالن دانست و تصریح کرد: هر کس در هر جایی با 
هر توانی اگر در خدمت جامعه و محرومان باشد بسیاری 

از مشکالت جامعه برطرف خواهد شد.
سالمت  نورآوران  کاروان  برپایی  بشیری زاده  محمد 
و  عنوان  جامعه  در  جهادی  روحیه  وجود  از  نشان  را 
خاطرنشان کرد: وقتی متخصصی از شهر دیگر با دل 
به  فقط  و  کار و کسب خود  از خانواده و محل  کندن 
واسطه رضای خداوند و کمک به محرومان و بدون هیچ 
روحیه  همان  از  نشان  این  برمی دارد  قدم  چشم داشتی 

جهادگری است.

احداث پایگاه اورزانس ۱۱۵ قهستان
 توسط خیرین سالمت 

حسینی، رئیس مجمع خیرین سالمت در خراسان جنوبی 
نیز در این مراسم ضمن تشکر از خدمات پزشکان بنیاد 
نورآوران سالمت شرق کشور گفت: این برنامه از سه 
ماه گذشته کارهای مقدماتی  با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند ، مجمع خیرین سالمت استان و تمامی 
مسئوالن استانی انجام شده است و امروز شاهد حضور 
پزشکان متخصص دندانپزشکی ، چشم پزشک  هستیم. 
وی با بیان اینکه  این دوره به مدت ۵۵ روز در شهر 
قهستان حضور خواهند داشت  افزود: روزانه با حضور 
چهار پزشک تمامی خدمات پزشکی در تخصص چشم ، 

دندان و ماماموگرافی  به صورت کامال رایگان در اختیار 
مراجعان قرار خواهد گرفت.رئیس مجمع خیرین سالمت 
به مراسم کلنگ زنی پایگاه اورژانس شهر قهستان نیز 
اشاره کرد و افزود : سه پایگاه اورژانس در استان توسط 
خیرین سالمت احداث می شود که  یک پایگاه در شهر 
قهستان در حال کلنگ زنی است.حسینی بیان کرد: ۱۵۰ 
میلیون تومان اعتبار برای ساخت این مرکز نیاز است که 

توسط خیرین پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه به سایر پروژه های در دست اجرای مجمع 
خیرین سالمت استان اشاره کرد و افزود: احداث مرکز 
از  جنوبی  خراسان  درمانی  شیمی  و  رادیوتراپی  جامع 
اواخر سال ۹۰ در بیرجند آغاز شد.وی از پیشرفت ۹۵ 
درصدی این مرکز خبر داد و افزود: عملیات ساختمانی 
این مرکز هم اکنون در مرحله نازک کاری داخلی است 
و منتظر تجهیزات پزشکی مجموعه هستیم که با توجه 
امیدواریم  درمان  و  بهداشت  وزارت  مسئوالن  قول  به 
زودتر عملی شود.رئیس مجمع خیرین سالمت  هرچه 
در استان  اظهار کرد: احداث یک واحد دندان پزشکی در 
بیرجند از پروژه های مجمع خیرین است که در این زمینه 
به کودکان خدمات ارائه خواهد داد و تاکنون این مرکز 
دندان پزشکی کودکان نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
 ۳ گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  است.حسینی  داشته 
استان  سالمت  خیرین  مجمع  به  مردم  تومان  میلیارد 
مبلغ  این  از  تومان  میلیارد  افزود: یک  کرده اند،  کمک 

مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۴ است.

کلینیک های سیار پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سالمت درقهستان راه اندازی شد

  تداوم حافظه 
 ۱۹۳۱ سال  در  را  تابلو  این  اسپانیایی  هنرمند  یک 
نسبیت  نظریه  از  الهام  با  دالی  سالوادور  کشید. 
با  را کشید: ساحلی  تابلوی خارق العاده  این  انیشتین 

ساعت های در حال ذوب شدن!

  تمامی خدمات پزشکی به مردم رایگان است / احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵ قهستان توسط خیرین سالمت
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فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین
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حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

اتوبـار پرستـو 
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برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد
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بتواند  که  هنرمندي  به  کرد  اعالم  حاکمي  روزگاري 
اي  جايزه  بياورد،  نقاشي  تابلو  يک  در  را  آرامش 
از هنرمندان سعي کردند  بسياري  داد.  نفيس خواهد 
و حاکم همه تابلو هاي نقاشي را نگاه کرد و از ميان 
آنها  از  يکي  گرفت  تصميم  و  پسنديد  تابلو  دو   آنها 

را انتخاب کند.
اولي نقاشي يک دريا چه آرام بود؛ درياچه مانند آينه اي 
تصوير کوههاي اطرافش را نمايان مي ساخت، باالي 
درياچه آسماني آبي با ابرهاي زيبا و سفيدبود، هر کس 
اين نقاشي را مي ديد حتما آرامش را در آن مي يافت.

 در دومي کوههايي بود ناهموار و پر صخره؛ آسمان 
پر از ابر هاي تيره، باران ميباريد و رعد و برق ميزد، از 
کنار کوه آبشاري به پايين مي ريخت، در اين نقاشي 

اصال آرامش ديده نمي شد.
اما حاکم با دقت نگاه کرد وپشت آبشار بوته اي کوچک 
ديد که در شکاف سنگي روييده بود. در آن بوته پرنده 
و  خروشان  آبشار  آن  کنار  ودر  بود  کرده  النه  اي 
عصباني، پرنده اي در النه اي با آرامش نشسته بود.

به  وگفت:آرامش  کرد  انتخاب  را  دوم  نقاشي  حاکم 
وجود  مشکلي  نباشد،  صدايي  که  نيست  آن  معناي 
نداشته باشد يا کار سختي پيش رونباشد،آرامش يعني 
وجود  آرام  دلي  سخت،  کار  و  مشکل  صدا،  درميان 

داشته باشد.

دانايی توانايی به بار می آورد، 
و دانش دل کهن ساالن

 را جوان می سازد .

10 درصد زندگی چيزی است که برايتان
 اتفاق می افتد و 90 درصد آن واکنشی
 است که به آن اتفاقات نشان می دهيد.

نه همی جای تو در سامره تنها باشد
که به دلهای محبان تو جای تو بود
دیده گریان نشود روز جزا در محشر

هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط،
 آزاردهنده است. انسان ها

تشنه محبت اند نه مراقبت!! 

فروتنی  آن  است  که  با مردم 
 چنان  کنی  که  دوست  داری  

با تو چنان  باشند.

امروز زمين آغوش گشوده است تا بار ديگر انسان پاکی 
از سالله خاندان پيامبر)ص( را در خود جای دهد و او را 
به حياتی برتر از اين دنيای دون و در کنار اوليا و انبيا نويد 
دهد. شهادت جانگداز آن امام همام، امام علی النقی)ع( 

اسوه مهربانی و  رشادت است.
ماه  در  شيعيان،  دهم  پيشوای  هادی)ع(،  امام  شهادت 
قدسی  روح  عروج  افتاد.  اتفاق  سالگی   42 در  و  رجب 
و  ماتم  در  غرق  را  اسالم  جهان  وارسته  انسان  آن 
سامرا  بزرگوار شهر  آن  مظلومانه   اندوه ساخت. شهادت 
را پر از شيون و ناله کرد. تمامی دوستداران اهل بيت در 
غم فقدان گوهری تابناک عزادار شدند و آن سال را سال 

اندوه شيعه ناميدند.
هجران مدینه

رسالت  خاندان  به  نسبت  مردم  توجه  از  عباسی  خلفای 
هميشه در هراس بودند و از مشاهده عشق و عالقه قلبی 
مردم نسبت به خاندان پيامبر احساس خطر می کردند. 
در مدينه، زادگاه امام هادی)ع(، والی مدينه آزار فراوانی 
نسبت به اين شمع تابان الهی روا می داشت. از اين رو 
به  بود  جماعت  امام  که  عباسی  بريحه  نام  به  شخصی 
متوکل نامه نوشت که اگر هنوز تو را به مکه و مدينه نياز 
هست، علی بن محمد)ع( را از اين ديار تبعيد کن؛ چرا که 
اکثر مردمان اين منطقه را تحت نفوذ و اطاعت خويش 
قرار داده است. بدين ترتيب بود که متوکل با احترام امام 

را به سامّرا، محل خالفت خويش، دعوت کرد.
توهین متوکل به مقام امام هادی)ع(

با  را  هادی)ع(  حضرت  ظاهر  در  عباسی  خليفه  متوکل 
احترام و تکريم به سامرا آورد ولی همواره در صدد اهانت 
و آزار حضرت)ع( بود؛ به طوری که هنگام ورود، حضرت 
از  شخصی  داد.  سکونت  نامناسبی  سرای  کاروان  در  را 
خدمت  به  مطلب  اين  عرض  برای  حضرت  دوستداران 
فرمودند:  جواب  در  هادی)ع(  امام  حضرت  آمد.  ايشان 
کسی که خداوند قدر و منزلتش را بلند سازد با اين اعمال 

کوچک و حقير نمی شود.
محدودیت امام)ع(

هر انديشمندی با نگاهی گذرا به زندگی امام هادی)ع( 
در می يابد که آن گرامی در سراسر عمر شريف خويش 
متوکل،  است.  بوده  روبرو  آوری  رنج  های  محدويت  با 
خليفه ستمگر عباسی، امام هادی)ع( را به اجبار از مدينه 
به مرکز خالفتش يعنی سامرا آورد و آن بزرگوار را تحت 
همه  تحمل  با  امام  حال  عين  در  داشت.  نگه  مراقبت 
قبال جامعه  الهی خويش در  از مسئوليت  رنج ها هرگز 
انسانی دست نکشيد و به کم ترين تفاهم و سازشی با 
 ستمگران تن نداد و همواره روشنی بخش تاريکی های

جهل و بی ايمانی بود.
اثر واالی امام هادی)ع(

هادی)ع(  ابوالحسن  امام  واليت،  آسمان  ستاره  دهمين 

امامت  نام »زيارت جامعه« تقديم دوستداران  زيارتی به 
فرموده است. جان ما خاکيان فدای تربت پاک او باد که با 
شعاع فروزان سخن خويش ما را با آسمان عظمت و جالل 
الهی آشنا ساخته است. شيوايی کالم و وااليی مضمون و 
دانش و معرفتی که در آن موج می زند خود گويای اصالت 
اين زيارت و معّرف دانش سرشار گوينده ارجمند آن امام 

هادی)ع( است.
شاگردان امام هادی)ع(

امکان  عباسی،  خلفای  دوره  ستم  و  اختناق  جّو  آنکه  با 
در  بود،  بسيار محدود کرده  را  امام هادی)ع(  از  استفاده 
عين حال برخی از مشتاقان معارف قرآن و اهل بيت)ع( 
توانستند به قدر ظرفيت خويش از حضرت امام هادی)ع( 
کسب فيض کنند. در روايات، 185 نفر از راويان احاديث 
آنان چهره  ميان  در  اند که  برده  نام  را  امام  و شاگردان 
حسنی،  عبدالعظيم  حضرت  چون  درخشانی   های 
حسين بن سعيد اهوازی و فضل بن شاذان نيشابوری به 

چشم می خورند.
شهادت محبوب دل ها

زهر سراسر بدن امام هادی)ع( را فرا گرفته بود و حضرت 
معبود  با  را  زمزمه های قدسی  آخرين  بيماری  بستر  در 
خويش نجوا می کرد. غم و اندوهی گران بر قلوب مؤمنان 
سنگينی می کرد و چشم ها در فراق آن محبوب اشک 
می ريخت. حضرت امام علی النقی)ع(، آن طبيب آالم 

دردمندان و شفيق دل های مجروح مؤمنان، بر اثر زهر 
کشنده، در سومين روز از ماه رجب سال 254 )ه ( شربت 

شهادت نوشيد.
حقارت نفس

امانتی آسمانی و موهبتی  انسان  نفس و سرشت واقعی 
است الهی که در اختيار انسان قرار گرفته است. اگر انسان 
آن را حقير و کوچک بشمارد، در واقع همه چيز خود را 
او  ارتکاب زشتی ها برای  باخته است و در اين صورت 
کار دشواری نخواهد بود. اما اگر ارزش وجودی خويش 
را بداند و به عظمت الهی و ملکوتی آن واقف شود هرگز 
آن را به تيرگی ها نمی آاليد. حضرت امام هادی)ع( در 
اين مورد می فرمايند: اگر کسی در نزد خود خوار شود از 

شر او ايمن مباش.
در سوگ پدر

موالی  و  امام  دهمين  بهای  گران  عمر  از  بهار  هشت 
يتيمی  غبار  که  بود  نگذشته  هادی)ع(،  امام  ما،   عزيز 
بر چهره اش نشست. در سال 220 هجری در آخر ماه 
پدری  داد.  از دست  را  و جوان خود  بزرگوار  پدر  ذيقعده 
که نمونه بارز علم و تقوی و فضيلت و شجاعت و مظهر 
مبارزه با ستم و پناه درماندگان و بی چارگان بود. بعد از 
امام هادی)ع(  فرزندش  به  امامت  امام جواد)ع(  شهادت 
منتقل شد و آن حضرت از همان سال های کودکی به 

مقام پيشوايی شيعيان رسيد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و هر گاه يکی از آنان را به دختر مژده آورند چهره اش سياه می گردد در حالی که خشم 
]و اندوه[ خود را فرو می خورد. سوره النحل، آيه 58

حدیث روز  

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، زيان ديده است. 
مام رضا )ع(

سبک زندگی

شهادت امام هادی )ع( اسوه مهربانی و رشادت

طراح: نسرین کاری                        

آيد  استقبال مي  از  بعد  افقی: 1- 
- از بازيکنان اسبق تيم ملي فوتبال 
ايران 2- درست شدن کارها در لفظ 
عاميانه - مترو - آهسته خودماني 
3- کديور - گردآوري شده - سرخ 
شيطاني  انديشه   -4 کبود  به  مايل 
مرده  شوهر  زن   - عرب  سپس   -
هم  دويار   -5 گرفته  طالق  يا 
 - آشپزي  وسايل  از  يکي   - قد 
 REBT درمان   مبدع  روانشناس 
سفالي  ظرف   - نفس  تنگي   -6
درخشش-   -7 محدب   - بزرگ 
از دست  بدون ميکروب - قسمتي 
وادار   - ديدار   - شده  کشته   -8
در  شهري  مرطوب-   -9 کردن 
خراسان رضوي- سازنده ساختمان 
10- کمربند کاراته- مرکز خالفت 
حضرت علي - واحد نظامي 11- به 
 -12 برنده  برگ   - طينت  جهت- 
ريزکردن نان در آبگوشت -  گربه 
يکي   -13 کردن  تربيت   - فرنگی 
از مشهورترين فرمانروايان مسيحي 
يمن و صاحب فيل - دلربا - کلک 
در  اي  خانمها - سوره  لباس   -14
جيمز  از  فيلمي   -15 مانند  قرآن- 
جامدي رنگي  ماده   استوارت- 

براي نقاشي

فيلم  مرد  بازيگر   -1 عمودي: 
کارگرداني  به  ها  معراجي  سينمايي 
 -2 گلي  نام   - نمکي  ده  مسعود 
گو  پند  حکيم   - آرامش  موجب 
 - شهربانو  سالک-   -3 ثروتمند   -
وسيله اي در ماشين 4- خداشناس 
- جنبش خفيف - عريان 5- کاله 
زشت   - آفريقا  کشور  فرنگي- 
ايتاليا-  در  شهري   -6 ناپسند   و 
خوشنويس  کار  به  پذيرايي-  ظرف 
آيد- آسيب 7- رويداد بد - جبران 
دو  نام  ها-  سم   -8 متاع   کردن- 

بخشايش   - سينه  باالي  استخوان 
کوکب  ديگران-  باردار-  ذره   -9
تحت-   - ذرت   - آخر  رمق   -10
بخش  آفريقايي-  کشور   -11 آش 
متحرک دست و پا - حرف هشتم 
- عضو  فرانسه  لغت  فرهنگ   -12
تيم فوتبال - با پااليش اين گاز اتيلن 
به دست مي آيد 13- کمانه- کاغذ 
کپي - قاضي مسابقات 14- منقار 
مهد  سوئيس-  در  شهري   - پرنده 
دليران 15- سمت راست -بزرگترين 

شهر کشور آفريقای جنوبی 
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بهترین فرصت سرمایه گذاری
 در سال 95 کدام است؟

با فرا رسیدن سال نو، بسیاری از سازمان ها و افراد به 
برنامه ریزی سال جدیدشان خواهند  دنبال  به  شدت 
بود. کجا بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت؟ کدام 
رو  پیش  های  سال  یا  ها  ماه  ظرف  گذاری  سرمایه 
کدام  اینکه  سر  بر  داشت؟  خواهد  را  سود  بیشترین 
سرمایه گذاری بهتر است بحث های داغی در خواهد 
گرفت. هر یک از اقوام و دوستان شما توصیه هایی در 
این زمینه به شما خواهند کرد که به نظر نمی توان 
از هیچ یک گذشت. بازار فلزات گرانبها، اوراق بهادار، 
بازاریابی،  های  کمپین  مختلف،  های  شرکت  سهام 
تحقیق و توسعه، همه و همه از جمله مواردی هستند 
که در چنین بحث هایی پیش کشیده می شوند؛ چه در 

سطح شخصی و چه در سطح سازمانی.
اینجاست که با وجود انتخاب های متعدد سرمان گیج 
می رود و نمی دانیم گزینه ی درست کدام است. اما 
گذاران  سرمایه  ترین  بزرگ  از  یکی  سراغ  به  بیایید 
عصر حاضر برویم و ببینیم توصیه ی او در این زمینه 
چیست. وارن بافت در این زمینه می گوید: »بهترین 
کاری که می توانید انجام دهید سرمایه گذاری روی 
خودتان است. هیچ کس نمی تواند به آن مالیاتی ببندد 
یا آن را از شما بگیرد. اگر بتوانید به حداکثر استعداد 
ارزشمندی  نهایت  بی  دارایی  کنید،  پیدا  دست  خود 
خواهید داشت که می تواند ده برابر سرمایه گذاری تان 
بازگشت داشته باشد«.توانایی شما در رسیدن به ایده 
های جدید، بستن قراردادی مهم، جذب سرمایه گذاری 
جدید، کسب ترفیع شغلی و یا کمک به جامعه مستقیمًا 

در گرو توانایی یادگیری و رشد شما خواهد بود.
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اتفنهدیصقیریخ2

هنامساارتاموس3

ناواتاماسردنم4

متراسجرلاوات5

امیراتاارزوا6

لدنههربوتراس7
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ناگمیربکتماور12

یرداماندنلسیا13

رومایماسایودب14

مسارزیبوماروه15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و 6    

 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 - 3221168۴

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

به دو نفر بازاریاب حرفه ای )فارغ التحصیل 
رشته بیمه( با پورسانت عالی نیازمندیم. 

09390283130 -32۴۴9195

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
نقدا خریداریم. با یک تماس اختالف 
قیمت را تجربه کنید. 09158668002

با توجه به راه اندازی شعبه خراسان جنوبی  در سال 94 برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه 
در زمینه های مختلف دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا به فروش مویرگی و منطقه / ضامن معتبردیپلم به باالآقا3سرپرست فروش1
تسلط کامل به آفیس / روابط عمومی بااللیسانس حسابداریخانم 1حسابدار مالی2
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم18بازاریاب3
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالخانم3بازاریاب تلفنی4
روابط عمومی باال/ تسلط کامل به آفیس و اینترنتلیسانس نرم افزارخانم1منشی و روابط عمومی5
روابط عمومی باال/ آشنا به منطقه و مشتریاندیپلم به باالآقا3توزیع کننده6
حقوق و دستمزد توافقی می باشد--خانم1آبدارچی و خدمات7

     مزایا: حقوق ثابت ، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی

    واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  

بیرجند - بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 پالک 91   شمارهای تماس: 4- 32214302 - 09157556090

شرکـت بازرگـانی نـویـن آوران

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.

به چند نفر نیروی خانم
 برای کار در رستوران نیازمندیم.
323۴2233- 09363768902 
به یک نفر خانم با مدرک لیسانس برای 

صندوقداری رستوران با حقوق مکفی نیازمندیم.   
0915509۴025

آدرس: خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

به تعدادی نیروی خانم برای کار در شهربازی 
صیاد شیرازی نیازمندیم. ساعت تماس: 17 الی 23   

09155622۴12 -322356۴3

شرکت سراسری اهورا پخش امین
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی خود 

نیازمند حسابدار با سابقه کار می باشد
لذا از متقاضیان خواهشمند است

 از ساعت 8 الی 16:30 با شماره ذیل 
تماس حاصل نمایند.  09157۴0572۴

شهرک صنعتی، بلوار صنعت
 خیابان مبتکران 7

به یک نفر خانم ترجیحا به صورت شبانه 
روزی برای نگهداری سالمند خانم نیازمندیم. 

32۴۴۴87۴ -09155611750

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

آگهی فقدان 
آقای علیرضا آرین فرزند احمد دارای 

شناسنامه شماره 1288 صادره از 
 بیرجند متولد سال 1362 اظهار 
 می دارد اصل گواهینامه موقت

  دوره کارشناسی رشته آمار نامبرده 
به شماره 949/ ع  مورخ 1386/9/5 
مفقود گردیده، لذا به موجب این آگهی 

ارزشنامه مذکور ابطال می شود
 از یابنده خواهشمند است مدرک فوق 

را به اداره کل امور آموزشی 
دانشگاه بیرجند ارسال نماید.

عروس سرای ویولت به چند نفر خانم آرایشگر 
ماهر و نیمه ماهر با حقوق و پورسانت عالی 
نیازمند است.  3221165۴- 09151609062

شرکت مواد غذایی و بهداشتی به یک نفر توزیع 
کننده آقا با وسیله نقلیه موتوری ترجیحا مجرد 

نیازمند است. ساعت تماس: 12- 9:30
09368975977

شرکت پخش مواد غذایی 
برای تکمیل کادر فروش خود 
به تعدادی بازاریاب آقا و خانم 
)ترجیحا با تجربه( نیازمند است.

091536202۴۴-323195۴۴

به یک کمک آشپز نوجوان آقا 
و یک خانم برای کار

 در غذای آماده نیازمندیم.
32۴۴5179 -0915562۴508

شرکت پخش مواد غذایی معتبر
 برای تکمیل پرسنل با حقوق و مزایای مکفی

 نیاز به افراد واجد شرایط ذیل دارد:
بازاریاب حضوری با سابقه کار در اولویت
بازاریاب تلفنی با سابقه کار در اولویت

اپراتور یا کمک حسابدار )خانم( با سابقه کار در اولویت
مسئول مطالبات )بومی(

شهرک رقویی - نبش قیطریه ۴ 
 شرکت مروارید نگین دربند    09155611219

فروش یا معاوضه با خودرو
سوپر مارکت اول سجاد شهر

09159632678

فروش پژو 405 مدل 88 
رنگ نقره ای 

09158652605

سه قطعه زمین هر کدام 
حدود 300 مترمربع واقع در 
محوطه مسجد باقرالعلوم )ع( 

اجاره داده می شود.
  09159639938  

09157402683
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 شهر خبر- شیر خالص می تواند به کاهش خطر دیابت و چاقی کمک کند. چربی های مفید در این نوشیدنی 
می تواند احساس سیری را تسهیل کند. نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که گنجاندن خوراکی هایی با 
پایه شیر خالص با کاهش خطر ابتال به دیابت تا 46% همراه است که این میزان در رابطه با چاقی 8% است.

بهترین خوراکی برای کاهش خطر دیابت اخبار ورزشی

اردوی تدارکاتی منیزیم فردوس در یزد

دیدار   2 انجام  برای  فردوس  منیزیم  هندبال  تیم 
مسابقات  در  حضور  آمادگی  منظور  به  تدارکاتی 
روابط  گزارش  به  شد.  یزد  عازم  کشور،  برتر  لیگ 
فردوس،  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
مجتبی امینی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ورزشی 
شهداد  شاگردان  اینکه  بیان  با  فردوس  منیزیم 
شروع  فروردین   11 از  را  خود  تمرینات  مرتجی 
که  طالبی  هادی  بجز  بازیکنان  تمامی  و  کردند 
ملی  بازیکن   3 و  برد  می  سر  به  مصدومیت  در 
در ملی  تیم  اصلی  ترکیب  در  که  تیم  این   پوش 
بقیه  دارند  حضور  مالمو  انتخابی  های  رقابت 
از  بعد  بازیکنان در وضعیت مطلوبی هستند، گفت: 
فروردین  دوشنبه 23  از  تدارکاتی  های  بازی  انجام 
تمرینات این تیم در فردوس دنبال خواهد شد. وی در 
ادامه افزود: نماینده شایسته خراسان جنوبی در هفته 
ششم از مرحله دوم مسابقات لیگ برتر هندبال کشور 
و در اولین دیدار از این رقابت ها در سال جدید، 30 

فروردین میزبان هیئت هندبال تهران خواهد بود.

 جشنواره فرهنگی ورزشی زنان فاطمی
 در نهبندان برگزار شد

فاطمی  دختران  ورزشی  فرهنگی  جشنواره 
گرامیداشت والدت حضرت فاطمه )س(، بزرگداشت 
مقام زن و روز مادر، در محل سالن ورزشی شهید 
غازی برگزار شد. در این جشنواره که به همت اداره 
هیئت  و  فرمانداری  بانوان  امور  جوانان،  و  ورزش 
ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی برگزار 
بر  غلبه  با  دختران  خوابگاه  کشی  طناب  تیم  گرید 

رقیبان به مقام قهرمانی دست یافت.

مسابقات بومی و محلی گوکبقال شهر 
آیسک برگزار شد

جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان سرایان،مسابقات بومی و محلی گوکبقال 
جام نوروز 95 با همکاری شهرداری آیسک برگزار 
بیان  آیسک  شهر  جوانان  و  ورزش  مسئول  شد. 
رقابت  به  هم  با  تیم   4 مسابقات  این  در  داشت: 
تیم  نهایت  در  بازی   4 انجام  از  پس  که  پرداختند 
یاران بنی اسد موفق شد مقام اول رقابتها را به خود 
جمعیت  کرد:  اظهار  منش  کمالی  دهند.  اختصاص 
کثیری از اهالی شهر آیسک از این مسابقات دیدن 
علی  را  مسابقات  از  دوره  این  سرپرستی  کردند. 
مسابقات  این  خاتمه  در  و  داشت  عهده  بر  عربی 
با حضور  بود  یاد  رسم  به  قهرمانی  احکام  و  جوایز 
جوانان،  و  ورزش  اداره  سرپرست  عابدینی  جلیل 
آیسک  رئیس هیئت همگانی شهر  فر  علی مقدس 
و سید حسن مقدس نماینده شورا و شهرداری شهر 

آیسک به نفرات برتر اهدا شد.

 شیوه هایی برای داشتن
 صبحی خوب و شاداب

با شادی و نشاط  نیوز: اگر روز خود را  سالمت 
و آرامش آغاز کنید، روزی خوب و مفید خواهید 

داشت. با این روش ها شانس خود را برای داشتن 
خوابیدن،  هنگام  دهید:  افزایش  خوب  روز  یک 
پرده ها و یا کرکره های اتاق خواب خود را به طور 
نیمه باز نگاه دارید، با نیمه باز نگاه داشتن پرده های 
اتاق خوابتان، به هنگام طلوع خورشید، نور طبیعی 

میزان ترشح  برای کاهش  را  آفتاب، سیگنالی 
مالتونین به مغز شما مي فرستد و بدین  ترتیب 
می دهد  افزایش  نیز  را  آدرنالین  ترشح  میزان 
و این همان سیگنالی است که نشان می دهد 

زمان بیدار شدن فرا رسیده است. 

از  زودتر  دقیقه  پانزده  را  ساعت شماطه دار خود 
زمان مورد نظر، تنظیم کنید، با این کار دیگر نباید 
صبح ها، از رختخواب خود بیرون بپرید و عجله 
کنید. می توانید صبح خود را با دراز کشیدن در 

بستر و آرام آرام بیدار شدن آغاز کنید. 

کشش  ثانیه  پانزده  را  خود  پاهاي  و  دست 
خونتان  گردش  میزان  عمل،  این  با  دهید، 
افزایش مي یابد و مقدار اکسیژن بیشتری برای 

بافت های بدن خود، فراهم مي آورید. 
هر صبح، یک قرص مولتی ویتامین میل کنید.

هیچ تصمیمي نگیرید: برای داشتن آرامش واقعی 
در هنگام صبح، انتخابي نکنید و تصمیمي نگیرید. 
باید تصمیم هاي مربوط به صبح خود را شب قبل 
بگیرید. فرزندان خود را در آغوش بگیرید، در یک 
چنین لحظه ای، موجی آرام و نهفته از شادی و 

سرور، به سراسر روز شما فرستاده خواهد شد.
هر صبح، پنج تا ده دقیقه، به موسیقی گوش دهید. 
با قهوه آغاز کنید: طبق تحقیقات،  صبحتان را 
و  شادی  و  تیزهوشی  میزان  کافئین،  مصرف 
خود  زبان  می دهد.  افزایش  افراد  در  را  آرامش 
نوع  از سیصد  بزنید: هر شب، بیش  را مسواک 
باکتری، در دهان شما جای می گیرند. آیا تصور 
می کنید یک مسواک زدن سریع دندان ها، باعث 

از بین رفتن تمام این باکتری ها می شود؟

 خواص گالبی در مقابله با 
بیماری های قلبی و دیابت

روز  در  گالبی  یک  خوردن  محققان،  گفته  به 
و  قلب  عملکرد  و  خون  فشار  بهبود  موجب 

متابولیکی های  بیماری  به  ابتال  از   پیشگیری 
می شود. همچنین مصرف روزانه گالبی موجب 
به  مبتال  میانسال  افراد  عروقی  عملکرد  بهبود 
سندروم متابولیک می شود. سندروم متابولیک 
عروقی  قلبی  پرخطر  عوامل  از  ای  مجموعه 

بیماری های مزمن  بروز  با  به شدت  است که 
نوع 2  دیابت  و  قلبی-عروقی  بیماریهای  نظیر 
منبع  و  فیبر  عالی  منبع  گالبی  است.  مرتبط 
در  کالری  هر 100  ازای  به   C ویتامین  خوب 
هر وعده است. یک گالبی متوسط 24 درصد از 

نیاز روزانه فیبر بدن را تامین می کند. محققان 
حاوی  متعادل  غذایی  رژیم  کنند  می  توصیه 
میوه ها و سبزیجات از جمله گالبی، ریزمغذی 
های مفید، ویتامین ها، فیبر رژیمی، پتاسیم و 

فیتوشیمیایی های بدن را تامین می کند.

 مواد غذایی خارق العاده برای
 حفظ سالمت کبد

طرق  از  مختلف  سموم  اگرچه  نیوز:  سالمت 
اندام  بر  و  شده  بدن  وارد  توانند  می  مختلف 

های حیاتی تاثیر بگذارند اما برخی مواد غذایی 
اثر برعکس و خاصیت سم زدایی شگفت انگیز 
غدد  مهمترین  از  یکی  میان  این  در  کبد  دارد. 
از شر مواد  بدن است که وظیفه زدودن سموم 
مضر مانند الکل، مواد مخدر و ... را دارد ضمن 
این که قند ذخیره شده در بدن را به قند قابل 
استفاده تبدیل می کند، سلول های قرمز خون 
قدیمی را از بین می برد و منجر به ذخیره آهن 
در بدن می شود. در این میان برخی مواد غذایی 
اثر شگفت انگیزی برای سم زدایی از این عضو 
مهم بدن دارند. چغندر و هویج: هویج سرشار از 
گلوتاتیون، یک پروتئین است که به سم زدایی 
کبد کمک می کند. گوجه فرنگی: حاوی مقادیر 
زیادی گلوتاتیون است و لیکوپن موجود در آن 
نیز موجب مقاومت در برابر ابتال به سرطان سینه، 
پوست و سرطان ریه می شود. اسفناج: اسفناج خام 
منبع عمده از گلوتاتیون است و به روند پاکسازی 
کبد کمک می کند. مرکبات: لیمو، لیموترش و... 
حاوی مقادیر زیادی از ویتامین ث است که به 
 تحریک کبد و سنتز مواد سمی به موادی که
کند.  می  شود، کمک  آب جذب  به  تواند  می 
افزایش  به  و  است  زردچوبه: مورد عالقه کبد 
سبز:  چای  کند.  می  کمک  کبد  زدایی  سم 
برای  گیاهی  های  اکسیدان  آنتی  از  سرشار 

کمک به عملکرد کبد است.

خواص گالبی در مقابله با  بیماری های قلبی و دیابت

توقیف سواری زانتیا با 13 میلیون ریال خالفی 

با خالفي  زانتیا  توقیف یک دستگاه سواری  از  استان  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس  رئیس 
13میلیون و200 هزار ریال خبر داد. 

در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  رضایی  علیرضا  پلیس، سرهنگ  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هنگام  استان  راهور  پلیس  مأموران  ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي 
کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه خودروی زانیتا را به علت عدم رعایت قوانین و 
مقررات رانندگی متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست 
آمده، مشخص شد که این خودرو داراي مبلغ 13میلیون و 200 هزار ریال خالفي معوقه 
 8 ماده  برابر  کرد:  نشان  رانندگی خراسان جنوبی خاطر  و  راهنمائی  پلیس  رئیس  است. 
از 10  با خالفي بیش  تردد خودرو هاي متخلف  از  رانندگي  به تخلفات  قانون رسیدگي 
میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این 

خودرو روانه پارکینگ شد.

 84 فقره تصادفات درون شهری از 
ابتدای طرح نوروزی

تصادف  فقره   84 وقوع  از  جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
سرهنگ  داد.  خبر  استان  شهری  درون  معابر  در  نوروزی  طرح  ابتدای  از 
نفر مجروح  111 تصادفات  این  اثر  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  رضایی   علیرضا 
گردیده اند و خوشبختانه با همکاری مردم و مسافرین نوروزی شاهد تصادفات 
قبل 100 درصد  به مدت مشابه سال  نسبت  فوتی  تصادفات  و  ایم  نبوده  فوتی 
کاهش داشته است. وی علت 46 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق 
تقدم، 25 درصد عدم توجه به جلو و 29 درصد را نیز سایر علل دانست. رئیس 
تخلف  انواع  فقره   11810 ثبت  از  همچنین  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان در این مدت خبر داد 

که از این تعداد 1861 تخلف، حادثه ساز بوده است.

برخورد اتوبوس با پراید سه تن را به کام مرگ برد

برخورد یک دستگاه اتوبوس با سواري پراید در 27 کیلومتري بیرجند سه کشته برجاي گذاشت. 
با  پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایي رئیس پلیس راه خراسان جنوبي گفت: صبح دیروز  به گزارش 
اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر برخورد دو دستگاه خودرو در کیلومتر 27 محور بیرجند به سربیشه 
بالفاصله کارشناسان پلیس راه و نیروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند. وي اظهار داشت: مأموران مشاهده 
کردند یک دستگاه اتوبوس اسکانیا متعلق به شرکت مسافربري همسفر زاهدان که از زاهدان به سمت بیرجند در 
حرکت بود به علت عدم توجه کافي به جلو با یک دستگاه سواري پراید که به علت نقص فني در حاشیه جاده 

متوقف شده بود برخورد کرده است .
 رضایي افزود: شدت برخورد به حدي بود که خودروي پراید کامال متالشي شده بود و راننده و دو سرنشین پراید 
در دم جان باختند . وي با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي به رانندگان توصیه کرد توجه 
کافي به جلو داشته باشند و در صورتي که وسیله نقلیه آنان دچار نقص فني شد جهت جلوگیري از هر گونه حادثه 

ناگوار خودرو را به خارج از جاده هدایت کنند.

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ن
را

ای
ه 

یم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

             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

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند   )یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(
واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده
 بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواهاعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره  

نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز 

کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0  شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

بیرجند )ع(  االئمه  جواد  نیکوکاری  مرکز             

نصب و تعمیر انواع لباسشویی و کولر آبی در منزل
 32315776   09151643778 - شهریاری

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 



۶۵ درصد تعهدات خیران مدرسه ساز در 
استان خراسان جنوبی محقق شد

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
در  ماه  اردیبهشت   ۱۰ اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
محل تاالر همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران 
برگزار  مدرسه ساز  نیک اندیشان  جشنواره  هجدهمین 
می شود، گفت: در سال گذشته ۶۵ درصد تعهد خیران 
مدرسه ساز محقق شد. محمدرضا بیکی در گفت وگو با 
تسنیم، با بیان اینکه از سال 84 تاکنون خیران ساخت 
هزار و 3۰۵ کالس درس را در خراسان جنوبی متعهد 
شدند، افزود: بنیاد برکت هم در سال گذشته تعداد 3 

مدرسه در خراسان جنوبی احداث کرد.

تولید ۷۵۰ هزار تن سیمان در قاین

و  معدن  امور صنایع سازمان صنعت،  معاون  تسنیم- 
تجارت خراسان جنوبی گفت: شرکت سیمان قاین به 
کنندگان شرق کشور  تولید  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
تن  و 3۹4  تولید ۷4۵ هزار  به  در سال ۱3۹4 موفق 
سیمان خاکستری شده است که رشد ۲ درصدی نسبت 
به سال ۹3 داشته است.عبدالعزیز کریمی در بازدید از 
کارخانه سیمان قاین اظهار داشت: شرکت سیمان قاین 
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شرق کشور در 
سال ۱3۹4 موفق به تولید ۷4۵ هزار و 3۹4 تن سیمان 
خاکستری شده است که رشد ۲ درصدی نسبت به سال 
۹3 داشته است.کریمی خاطرنشان کرد: صادرات این 
واحد در سال ۹4 رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل را نشان می دهد.

۵۷ دستگاه آمبوالنس نو جایگزین 
خودروهاي فرسوده مي شود

فوریت هاي  و  مدیریت حوادث  مرکز  رئیس   - ایرنا 
جاري،  سال  پایان  تا  گفت:  جنوبي  خراسان  پزشکي 
 ۵۷ دستگاه آمبوالنس جدید جایگزین آمبوالنس هاي 
افزود:  دلخروشان  علي  شود.  مي  استان  فرسوده 
قطعا  باال  به  سال   ۱۰ کارکرد  با  هایي  آمبوالنس 
پنج  کارکرد  با  هایي  آمبوالنس  و  شوند  جایگزین 
قرار  جایگزیني  دوم  اولویت  در  نیز  سال   ۱۰ تا 
آمبوالنس  دستگاه   ۱۶ تحویل  از  وي  گیرد.  مي 
اورژانس  مراکز  به  جدید  ون  و  تویوتا  هایلوکس، 
دستگاه  شش  شنبه  روز  گفت:  و  داد  خبر  استان 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس  حضور  با   اورژانس 

فوریت هاي پزشکي کشور تحویل شد.

برگزاری اولین جلسه کمیسیون درجه 
بندی هتل ها و مهمانپذیرهای استان 

نامه  آیین   ۶ ماده   ۲ تبصره  اجرای  راستای  در 
گذاری  نرخ  بندی،  درجه  تکمیل،  اصالح،  ایجاد، 
همچنین  و  گردشگری  تاسیسات  بر  نظارت  و 
تاسیسات  بندی  درجه  نامه  شیوه   ۱۷ ماده 
بندی  درجه  کمیسیون  جلسه  اولین  گردشگری، 
شد. برگزار  استان  مهمانپذیرهای  و  ها  هتل 
بیان  ضمن  کل  اداره  گردشگری  معاون  عربی 
و  جهانگردی  جلسه  این  طی  افزود:  مطالب  این 
مهمانپذیرهای کلبه، زمرد و آرین شهرستان بیرجند 
استان،  در  گردشگری  واحدهای  اولین  عنوان  به 
خدمات  کیفیت  استاندارد  گواهینامه  دریافت  حائز 

گردشگری شدند.

انجام بیش از ۵8۰۰ مورد مراقبت از 
بیماري هاي دامي در خراسان جنوبي

دام  های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
طی  گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره 
جمعیت  از  مراقبت  مورد   ۵8۰۰ از  بیش   ۹4 سال 
داد:  ادامه  دادفر«  »مسعود  شد.  انجام  استان  دامي 
تک  جمعیت  در  مشمشه  های  بیماری  از  مراقبت 
شتر  تنفسی  سندرم  بیماری  از  مراقبت  و  ها  سمی 
سال  در  دامپزشکی  بهداشتی  های  فعالیت  دیگر  از 
دامپزشکي  داشت:  عنوان  وی  است.  بوده  گذشته 
عالوه  سنگین  اعتبارات  و  هزینه  صرف  با  سال  هر 
 بر واکسیناسیون دام ها اقدام به انجام مراقبت هاي 
برای  بهداشتی  مخاطرات  بروز  از  تا  کند  می  فعال 

جمعیت دامی و جامعه انسانی جلوگیری شود. 

هیئتی از فعاالن بخش معدن جمهوری 
چك به طبس سفر می کند

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس 
بازرگانی،  مسئوالن  از  نفری   3۰ گروه  یک  سفر  از 
فعاالن بخش خصوصی جمهوری  و  معدن  صنعت، 
چک به این شهرستان در 3۱ فروردین ماه خبر داد.
ورود  بدو  در  گروه  این  افزود:  صفار  اخوان  مهدی 
و  کرد  خواهند  بازدید  طبس  زغالسنگ  معادن   از 
تخصصی  نشست  برگزاری  جمله  از  هایی  برنامه 
معدنی، نمایشگاه معدنی و صنعتی شهرستان، معرفی 
از  بازدید  و  گردشگری  جاذبه های  و  دستی  صنایع 
باغ گلشن برای این هیئت تدارك دیده شده است.
در  طبس  زغالسنگ  شرکت  مدیرعامل  همچنین 
خصوص اهداف سفر هیئت تجاری اقتصادی مذکور 
زمینه  در  چک  جمهوری  گفت:  شهرستان  این  به 
آالت  ماشین  نظر  از  و  است  نام  صاحب  زغالسنگ 
رمضان  دارد.  خوبی  شرایط  صنعتی  کارخانجات  و 
کریتی ثانی افزود: با توجه به اینکه ذخایر زغالسنگ 
سرمایه  به  مایل  آنها  است  اتمام  به  رو  کشور  این 
هستیم  صدد  در  و  هستند  ایران  معادن  در  گذاری 
کشور  این  از  را  نیاز  مورد  آالت  ماشین  از  بخشی 

خریداری کنیم.

بازدید بخشدار مود از پروژه های 
 احداثی روستای اصقول

بخشدار مود و هیئت همراه از پروژه ها و طرح های 
این  در  بازدید کردند. دونده  اجرایی  روستای اصقول 
حفاظتی  دیوار  های  پروژه  احداث  ضرورت  بر  بازدید 
 حاشیه رودخانه تاکید کرد و گفت: مهار سیالب ها ،
و  ای  تغذیه  ایجاد سد  آبخیزداری،  اجرای طرح های 
کانال انتقال آب ، بازسازی و تعویض شبکه آبرسانی و 
فاضالب روستا از جمله امور مهمی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

دو راس بره وحش توسط کوهنوردان 
خراسان جنوبي نجات یافتند

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  ایرنا- 
کوهنوردان  توسط  وحش  بره  راس  دو  گفت:  جنوبي 
مستقیم  مسعود  یافتند.  نجات  حتمي  مرگ  از  استان 
افزود: روز شنبه یکي از کوهنوردان عالقه مند به حیاط 
از  یکي  مشاهده  با  باقران  کوههاي  دامنه  در  وحش 
چوپانان منطقه به همراه دو راس بره وحش، موضوع را 
سریعا به این اداره کل اطالع داد که بالفاصله ماموران 
بره  به تحویل دو راس  اقدام  و  اعزام  به محل  یگان 

وحش از چوپان مي کنند.

اهداي بسته فرهنگي به کتابخانه
 عالءالدین محمد آبیزي زیرکوه

اقالم  ایرنا - بسته فرهنگي شامل کتاب و تعدادي 
دیداري- شنیداري از سوي معاونت فرهنگي وزارت 
الدین  عالء  کتابخانه  به  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
این بسته  اهدا شد.  آبیزي شهرستان زیرکوه  محمد 
به پاس قدرداني از شرکت فعال و پویاي مسئوالن و 
اعضاي کتابخانه فوق، در جشنواره روستاها و عشایر 
این  به  محلي  مسئوالن  با حضور  و  کتاب  دوستدار 

کتابخانه اهدا شد.

رسیدگی به بیش  از 23۰۰ پرونده در 
 شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  فارس- 
گفت: در سال گذشته ۲ هزار و 384 فقره پرونده در 
سه بخش کاال و خدمات، بهداشت و قاچاق کاال و ارز به 
شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شد که از این تعداد، 
۲ هزار و 3۲۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. انصاری 
اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در دو حوزه رسیدگی به 
پرونده ها و اجرای احکام در سه بخش کاال و خدمات، 
قاچاق کاال و ارز و بخش بهداشت فعالیت می کند.وی 
با بیان اینکه در سال گذشته در بخش کاال و خدمات 
یک هزار و ۵۵8 فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی 
استان وارد شده است، تصریح کرد: از این تعداد پرونده 
یک هزار و ۵3۰ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته 
تعزیرات  فعالیت  بخش های  از  دیگر  یکی  است.وی 
حکومتی را رسیدگی و اجرای احکام برای پرونده های 
مربوط به قاچاق کاال و ارز دانست و اضافه کرد: در سال 
گذشته در این بخش ۶۹۰ پرونده وارد شعب تعزیرات 
استان شده که از این تعداد ۶۶4 پرونده مورد رسیدگی 

قرار گرفته است.

 کمك بیش از 4۷۰ میلیون ریالی خیریه 
حضرت عباس)ع( طبس به نیازمندان 

طبس  عباس)ع(  حضرت  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل 
گفت: امور مشارکت های این مؤسسه خیریه در مجموع 
در سال گذشته مبلغ 4۷4 میلیون و 8۹۵ هزار ریال به 
ارغوانی گفت: در سال  است.  مددجویان کمک کرده 
گذشته ۲ هزار و 44۶ نفر نیازمند شهرستان و روستاهای 
اطراف برای دریافت کمک به این مؤسسه خیریه مراجعه 
و از خدمات حوزه امور مشارکت های مردمی این مؤسسه 
بهره مند شده اند که از این تعداد 48۰ خانوار معلوالن و 

مددجویان ثابت مؤسسه هستند.

کاهش 18 درصدی جمعیت پستانداران 
شاخص خراسان جنوبی

اینکه  بیان  با  استان،  مدیرکل حفاظت محیط زیست 
جمعیت پستانداران شاخص خراسان جنوبی ۱8 درصد 
کاهش یافت، گفت: در سرشماری انجام شده در پایان 
سال گذشته 3 هزار و ۲۶۲ رأس انواع پستاندار شاخص 
سرشماری شدند که در مجموع ۷3۰ رأس کمتر از تعداد 
در  گفت:  آرامنش،  بود.   ۹4 پاییز  در  شده  سرشماری 
آخرین سرشماری جمعیت پستاندار محیط زیست استان 
که از اول دی تا پایان اسفند پارسال در قالب سرشماری 
زمستانه انجام شد، 3 هزار و ۲۶۲ رأس انواع پستاندار 
شامل هزار و ۷۱۹ رأس قوچ و میش، هزار و 3۷۲ رأس 

کل و بز، ۶۲ رأس آهو و ۱۰۹ رأس جبیر بودند.

جشنواره فیلم های حسنات در بیرجند 
اکران می شود

هنری  حوزه  تصویری  واحد  مسئول  ایسنا- 
فیلم های  فیلم های جشنواره  اکران  از  خراسان جنوبی، 
حسنات در بیرجند طی ۲۲ و ۲3 فروردین ماه خبر داد.

محمد براتی  گفت: جشنواره فیلم حسنات با موضوع 
احسان و نیکوکاری در اسفند ماه همزمان با هفته احسان 
و نیکوکاری برگزار می شود.وی اظهار کرد: امسال نیز در 
اسفند ماه با مرکزیت اصفهان و ۲۷ استان دیگر پنجمین 
دوره جشنواره فیلم حسنات برگزار شد و با توجه به هفته 
هنر انقالب اسالمی امسال اکران این فیلم ها در خراسان 

جنوبی فروردین ماه صورت می گیرد.

پیش بینی ۵۰ هزار دز واکسن تب برفکی 
برای دام عشایر کوچ رو

مهر- معاون سالمت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 
بیش از ۵۰ هزار دز واکسن تب برفکی برای دام عشایر 
با  اصغرزاده  می شود.  تزریق  جنوبی  خراسان  رو  کوچ 
اشاره به ورود دام عشایر استان های خراسان رضوی، 
های  شهرستان  به  سمنان  و  بلوچستان  و  سیستان 
استان، گفت: با توجه به بارندگی های امسال و وضعیت 
مطلوب مراتع استان عشایر کوچ رو استان های همجوار 
از این  ادامه داد:  در خراسان جنوبی مستقر شدند.وی 
برفکی  تب  بیماری  از شیوع  پیشگیری  منظور  به  رو 
دام های عشایر واکسینه و ایمن می شوند.وی تصریح 
کرد:واکسیناسیون دام های عشایر در شهرستان های 
نهبندان، سربیشه،زیرکوه و طبس آغاز شده و در نظر 
تا پایان فروردین ماه این عملیات را با حداکثر  داریم 

پوشش دام ها به اتمام برسانیم.

۷
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 ایرنا - مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداري خراسان جنوبي گفت: در اثر کاهش دما و سرمازدگي در اوایل سال ۹۵، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال خسارت
 به باغ هاي استان وارد شده است. سید ابوالقاسم میرجلیلي، افزود: این میزان خسارت مربوط به اغلب شهرستانهاي استان است و بیشترین میزان 

خسارت مربوط به درختان بادام، زردآلو، پسته، انار و گردوست. وي از کشاورزان خواست محصوالت سردرختي را بیمه کنند تا با توسعه فرهنگ بیمه 
محصول کشاورزي بخشي از خسارت هاي ناشي از حوادث طبیعي به باغداران جبران شود.

خسارت250 ميليارد ريالي سرمازدگي به باغ هاي خراسان جنوبي

برزجی- معاون بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابوالفضل العباس)ع( بیرجند) میالد 3(  
گفت: نتایج آزمون استخدامی بیمارستان که روز جمعه ۲۰ فروردین ماه جاری برگزار شد 
تا چند روز آینده اعالم می شود.  جاللی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما، ضمن اعالم 
این خبر افزود: آزمون استخدامی بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
روز جمعه ۲۰ فروردین ماه جاری با شرکت بیش از ۱۱ هزار نفر در 4 نوبت برگزار شد. وی 
با بیان اینکه از این تعداد شرکت کننده ۱۷۰ نفر گزینش و استخدام خواهند شد، افزود: نتایج 

آزمون سه برابر ظرفیت تا ۲4 الی ۲۵ فروردین ماه اعالم می شود
.

 از  صفر تا صد برگزاری آزمون در تعهد  شرکت خصوصی بوده است

 این مقام مسئول در پاسخ به برخی از گالیه ها از روند نامطلوب برگزاری آزمون خاطرنشان 
کرد: شرکت خصوصی در تهران پیمانکاری برگزاری این آزمون را به عهده داشته و بیمارستان 
فقط تنها موظف به نظارت بوده است.  وی با بیان اینکه شرکت مذکور کمترین قیمت را برای 
برگزاری آزمون پیشنهاد داده بود، افزود: تصور این حجم ثبت نام را نداشتیم. جاللی شایسته 
ساالری را از مهمترین اهداف برگزاری این آزمون عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه رشته 

های عمومی مورد درخواست بوده حجم زیادی از افراد متقاضی ثبت نام شدند. 

در  که  ساله   3۰ جوان  قتل  به  متهمان  دادگاه  مالیی- 
در  دیروز  صبح  افتاد  اتفاق  قاین  در  گذشته  سال  اواخر 
به ریاست قاضی رمضانی و مرادی  استان  دادگاه کیفری 
نماینده دادستان برگزار شد. مرادی نماینده دادستان درابتدا 
با قرائت کیفر خواست و اظهارات متهمان بیان کرد: متهم 
 ردیف اول )م- ا( راننده و دارای 3 فرزند است و اتهام او 
آدم ربایی و قتل عمد مقتول )پ( است. وی به متهم ردیف 
دوم )ع- ا( کارمند اشاره کرد که به اتهام آدم ربایی و قتل 

عمد بازداشت می باشد.
نماینده دادستان استان سپس به قرائت شرح موضوع وقوع 
قتل پرداخت و گفت: به ادعای متهم ردیف اول مقتول )پ( 
با همسرش خانم )ز- ا( رابطه نامشروع داشته است که با 

شنیدن این موضوع به سراغ فرزندانش می رود.
به گفته متهم ردیف اول )م- ا( پس از شنیدن حرف های 

دخترش که )پ( به منزل آنها رفت و آمد می کرده و در 
این مدت فرزندانش را کتک می زده تا به پدرشان چیزی 
نگویند، )م- ا( با نیت قبلی چاقویی خریداری می کند و با 
باره تحقیق  این  ا( در  با متهم ردیف دوم )ع-  هماهنگی 

می کنند.
به ادعای متهم ردیف اول )ع- ا( از این موضوع خبر داشته 
اما چیزی را به او نمی گفته است و بعد از چند روز تحقیق 
مقتول را با زن دیگری می بینند که از خانه )پ( بیرون می 
آید. متهمان مقتول را سوار ماشین کرده و از او سواالتی 
در این باره می پرسند اما او موضوع را انکار می کند. متهم 
ردیف اول)م- ا( از شدت عصبانیت چاقو را  در سینه )پ( 

فرو می کند.
 به گفته متهم ردیف اول، آنها مقتول را به باغ خود می 
برند و با ضربات چوب او را بی هوش می کنند و با ریختن 

گازوئیل  او را آتش می زنند.
نماینده دادستان استان با اشاره به اظهارات متهمان افزود: 
پدر متهم ردیف اول خاکستر مقتول را که حدود 4 کیسه 
تحویل  قانونی  پزشکی  به  و  کرده  آوری  جمع  شده  می 
اتهامات  تمام  اول  ردیف  متهم  افزود:  مرادی  است.  داده 

را قبول دارد.
وی با اشاره به گزارشات پزشکی قانونی استان خاطرنشان 
را  چیزی  هیچ  سوختگی  از شدت  مقتول   DNA اما  کرد: 
داد:  ادامه  استان  دادستان  نماینده  است.  نکرده  مشخص 
اول  ردیف  متهم  همسر  ا(  )ز-  با  مقتول  مکالمات  تمام 
ضبط و به دادگاه ارائه شده است و مشخص شده که چند 
ساعت قبل از این اتفاق با وی ارتباط تلفنی داشته است.در 
اینجاقاضی رمضانی متهم ردیف دوم )ع- ا( را به جایگاه 
فرا  خواند و از او شرح وقایع را پرسید. متهم ردیف دوم 

)ع- ا( از ابتدا تمام اتهامات را رد و برای آن شاهد معرفی 
کند که او در زمان قتل در کنار خانواده خود بوده و از ماجرا 
بی اطالع است.به ادعای متهم ردیف دوم روز قتل مصادف 
با روز برات  بوده و او به اتفاق همسرش به قبرستان و بعد 

از آن به میهمانی رفته است .
قاضی رمضانی از پدر مقتول درخواست کرد تا اظهاراتش 
را شفاهی اعالم کند: پدر )م-پ( پسرش را مظلوم قلمداد 
انجام  را  کار  این  که  این  از  قبل  چرا  کرد:  اظهار  و  کرد 
دهید به خانواده اش چیز نگفتید؟.وی متهم ردیف دوم را 
مسئول قتل پسرش می دانست و افزود: او با پسرم رابطه 
دوستانه داشته است پدر مقتول )م-پ( از قاضی تقاضای 
اشد مجازات و قصاص به مثل را خواستار شد. این دادگاه 
غیر  آن  ادامه  و  رسید  پایان  به  دقیقه   ۱۱:۱۵ ساعت  در 

علنی برگزار شد.

اولين جلسه دادگاه علنی به آتش کشيدن جوان 30 ساله برگزار شد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
الحسنه  تسهیالت قرض  پرداخت  از  جنوبی 
به ۲۰۰ خانوار سیل زده نهبندان خبر داد. به 
اظهار  مطلق  پور  ولی  هاشم  مهر،  گزارش 
سبب  نهبندان  منطقه  در  باران  بارش  کرد: 
بروز خسارت های مختلفی در این شهرستان 

شده است.
جاری  و  بارندگی  اثر  بر  کرد:  بیان  وی 
بویژه  نهبندان  شهرستان  در  سیالب  شدن 
اراضی  هکتار   ۱۲۰ فرسخ  چهار  روستای 
درصد   ۱۰۰ تا   4۰ حدود  روستا  این  زراعی 

جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده  تخریب 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
قنوات  و  کشاورزی  بخش های  به  سیل 
است، گفت:  وارد کرده  زیادی  خسارت های 
توسط  گرفته  صورت  برآوردهای  براساس 
به  ریال  میلیارد   4۰ از  بیش  کارشناسان 
است. شده  وارد  جدی  خسارت  بخش  این 
ولی پورمطلق گفت: عالوه بر تخریب مزارع 
گندم حدود ۱۵ هکتار باغات پسته و انار از 
بین رفته است.وی با بیان اینکه اقلیم استان 
بویژه شهرستان نهبندان برای کشاورزان دو 

روی سکه دارد یکی خشکسالی که موجب 
کمبود شدید آب می شود، بیان داشت: اما از 
موجب  نیز  مقطعی  های  بارش  دیگر  سوی 
با  مواقع  اکثر  در  که  می شود  سیالب  بروز 
بندهای کوچک موجب  شکسته شدن سیل 

آبگرفتگی شدید و سیالب می شود.
خسارت  بیشترین  اینکه  بیان  با  پور  ولی 
و بخش  قنوات  به  مربوط  نهبندان  در  سیل 
در  قنات  رشته  پنج  افزود:  بوده،  کشاورزی 
مسدود  کامل  بطور  فرسخ  چهار  روستای 
طول  به  قنات  یک  افزود:  است.وی  شده 

یکهزار  طول  به  قنات  یک  متر،  هزار  دو 
بطور  متر   3۰۰ طول  به  قنات  یک  و  متر 
کامل دچار سیل زدگی شده و اگر چه هنوز 
قنوات  بازسازی  و  مرمت  برای  اعتباری 
آغاز  قنوات  احیاء  کار  ولی  نشده  مشخص 

شده است. 
به  مالی  خسارات  بر  عالوه  شد:  یادآور  وی 
هم  روستا  این  دام  بخش  کشاورزی،  بخش 
دچار خسارت شد به طوریکه تعداد ۱4 راس 
کرد:  اعالم  ولی پورمطلق  شدند.  تلف  دام 
خانوار   ۲۰۰ به  کشاورزی  جهاد  سازمان 

کشاورزی خسارت دیده این منطقه تسهیالت 
قرض الحسنه اختصاص داده است.

تسهيالت قرض الحسنه به 200 خانوار سيل زده نهبندان پرداخت می شود

جنوبي    خراسان  مرزي  هاي  بازارچه  سازمان  رئیس 
تردد  مشکل  گرفته  صورت  هاي  پیگیري  با  گفت: 
و  شد  رفع  استان  ماهیرود  بازارچه  در  ها  کامیون 
است.  انجام  حال  در  افغانستان  به  ها  کامیون  تردد 
دستگاه   ۵۰۰ افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  فخر  محمدرضا 
 ۱8( گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از  کاال  حامل  کامیون 
فروردین ماه( در مرز ماهیرود مجبور به توقف شده بود. 

رانندگان  بین  جزیي  اختالف  را  مشکل  این  علت   وي 
کامیون ها و تجار افغان ذکر کرد و گفت: با پیگیري هاي 
صورت گرفته در روز شنبه با رانندگان و تجار افغانستاني 

سوء تفاهم ایجاد شده رفع شد.
به گفته وي روزانه ۲۵۰ تا 3۰۰ دستگاه کامیون ایراني و 
۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون افغانستان از مرز ماهیرود در 

بخش واردات و صادرات کاال فعالیت دارند.

بیرجند  شهر  کیلومتري   ۲4۰ فاصله  در  ماهیرود  بازارچه 
و در فاصله ۱4۰ کیلومتري شهر سربیشه قرار دارد و در 
افغانستان  فراه  والیت  فراه  شهر  کیلومتري   ۱۵۰ فاصله 
قرار دارد. شهرهاي مجاور بازارچه در آن سوي مرز قلعه 
کاه، کین، جوین، اناردره، خاك سفید ، چین و بکواست و 
فاصله اولین شهر و آخرین شهر والیت فراه به ترتیب 8۰ 

و ۲۵۰ کیلومتر تا بازارچه مرزي ماهیرود است.

مشكل تردد کاميون ها در بازارچه ماهيرود خراسان جنوبي رفع شد

متر  ۱۲هزار  توزیع  و  ازحمل  درمیان  عشایري  امور  مدیر 
مکعب آب با تانکر هاي سیار براي عشایر شهرستان خبر 
 ۷۰۰ پارسال  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  نسب  داد.حسیني 
میلیون ریال بودجه براي آبرساني به عشایر مصوب شد با 
توجه به خشک شدن چاه ها و چشمه هاي مناطق عشایري 
نیاز به افزایش این مبلغ در سال ۹۵ است.وي بیان کرد: 

سال ۹3 در دو مرحله راه هاي عشایري شهرستان به طول 
4۰۰ کیلومتر و با اعتبار 4۰۰ میلیون ریال مرمت و بازسازي 
شد. وي ادامه داد: پارسال ۱۲۰ میلیون ریال براي مرمت راه 
هاي عشایر مصوب شده با توجه به وقوع سیل در سالجاري 
نیاز به افزایش این رقم است .وي افزود: به دلیل وقوع سیل 
در اوایل ماه جاري بسیاري از راه هاي عشایر شهرستان 

تخریب شد که براي بازسازي به ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار 
نیاز دارد. به گفته حسیني نسب سال گذشته چهار هزار و 
۵۱۰ تن انواع علوفه دامي با ارزش 33 هزار و ۷۰ میلیون 
عنوان  توزیع شد.وي  درمیان  بین عشایر شهرستان  ریال 
کرد: همچنین عشایر شهرستان ۲۰۰ تن لبنیات، ۱۲۰ تن 

پشم و کرك و یک هزار تن گوشت تولید کردند.

 حمل و توزيع 12 هزار مترمكعب آب براي عشاير شهرستان درميان

مجتمع ها و صنوف در خصوص رعایت نکات ایمني بازرسي مي شوند

 ایرنا - مدیرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري بیرجند گفت: براي نخستین بار در خراسان جنوبي تعداد ۲۰ مجتمع 
و ۹ هزار و 8۰۰ صنف در بیرجند با هدف رعایت اصول ایمني مورد بازرسي قرار مي گیرند. موسي میرزایي افزود: 
از شنبه بازدید از اماکن عمومي، خصوصي و دولتي شامل مجتمع ها، اصناف و ادارات، 
جایگاههاي سوخت، بازیافت ها و غیره در بیرجند آغاز شده است. وي با بیان اینکه این 
طرح تا پایان سال ادامه دارد، یادآور شد: این طرح براي رفاه حال شهروندان و با هدف 
رعایت، هشدار و آموزش نکات ایمني به آنها در حال اجراست. وي ادامه داد: در بازرسي 
هاي انجام شده در صورت رعایت نکردن و نادیده گرفتن اصول ایمني با افراد برابر 
مقررات برخورد خواهد شد. میرزایي اظهار کرد: در حال حاضر یک کارشناس ایمني و آتش نشان در حوزه اصناف و 
یک کارشناس در حوزه ادارات و دستگاههاي اجرایي مشغول بازرسي است که به تدریج به تعداد بازرسان افزوده مي 
شود.وي یادآور شد: همه شهروندان که تمایل به فراگیري نکات ایمني داشته باشند آموزش هاي الزم به صورت رایگان 

و در اسرع وقت و در هر ساعت از شبانه روز به آنها آموزش داده مي شود.

 استقرار تیم دیده بان  بهداشتي در گمرکات و بازارچه هاي مرزي

  ایرنا - مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري خراسان جنوبي گفت: استقرار تیم دیده بان بهداشتي در گمرکات و 
بازارچه هاي مرزي استان با هدف پیشگیري از تهدید هاي احتمالي به عنوان یک طرح به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي ارائه شده است. احسان افسر در نخستین جلسه کارگروه تخصصي 
بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکي، 
خدمات بهداشتي و درماني بیرجند افزود: با توجه به 4۶۵ کیلومتر مرز مشترك استان 
با افغانستان و تهدیدهاي احتمالي زیستي آنسوي مرز، استقرار تیم دیده بان بهداشتي 
مي تواند کمک موثري براي پیشگیري از تهدیدهاي احتمالي باشد. وي تاکید کرد: 
تقویت و تجهیز خانه هاي بهداشتي که در استان به صورت پراکنده است، ذخیره دارویي و تحصیالت تکمیلي 
یادآور شد:  این مسئول  واقع شود.  توجه  مورد  دانشگاهي و سطح علمي  بستر  با وجود  مرزي  استان  این  براي 
خراسان جنوبي براي تقویت زیرساخت هاي حوزه بهداشت و درمان به ویژه در طرح هاي جدید در حال احداث 

نیازمند کمک هاي ملي است.

11۰۰۰ متقاضی برای 1۷۰ شغل
معاون بيمارستان تامين اجتماعی ميالد 3 :  تصور اين حجم ثبت نام را نداشتيم / از  صفر تا صد برگزاری آزمون در تعهد شرکت خصوصی بوده است
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احضار معاون حسن روحانی به دادسرا

درباره  سئوالى  به  پاسخ  در  قضايیه  قوه  سخنگوى 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  از  شکايت  پرونده 
ريیس جمهور اظهار كرد: در مورد اين پرونده مطلبى 
و  سیستان  قضايى  مسئوالن  و  بود  شده  مطرح 
بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسراى تهران 
خانم موالوردى را احضار كرده و قرار است ايشان در 
 دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.
حمله های اخیر به دولت بی انصافی است 

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تحركات 
اخیر مخالفان دولت به بهانه برجام و توافق هسته اى، 
اما خدمتى  تاريخ نیست،  اظهار داشت: برجام معجزه 
انجام  مردم  به  ايشان  دولت  و  روحانى  آقاى  كه  بود 
دادند. او با بیان انتقاد از حمالت روزهاى اخیر به دولت 
تدبیر و امید به بهانه توافق هسته اى و برجام گفت: 
بى انصافى ها درست نیست؛ در حالى كه خود رهبرى 
ابوالحسن  از آقاى ظريف تشکر كردند سید  اين قدر 
انتظار  كه  مواردى  از  برخى  كرد:   خاطرنشان  نواب، 
داشتیم پس از اجراى برجام، اجرايى و حل شود حل 

شده و برخى هم البته هنوز حل نشده است.

برجام ۲ و ۳ خواست و سیاست آمریکاست

كرى  جان  اظهارات  گفت:  موتلفه  حزب  دبیركل 
برجام  اينکه  بر  مبنى  رهبرى  هشدارهاى  داد  نشان 
۲ و 3 خواست و سیاست آمريکاست فوق العاده جدى 
است و دولت نبايد در اين دام خطرناک گرفتار شود. 
محمدنبى حبیبى افزود: آمريکايى ها همچنان بر طبل 
بد عهدى و نقض عهد مى كوبند. آنها مى خواهند ما را 
دوباره به داالن هاى گفتگو بکشانند كه هیچ فايده اى 

جز تأمین منافع آنها در منطقه ندارد.

 حرف رئیس جمهور درباره دخالت نکردن 
در حساب های بانکی افراد درست نبود

با بیان اينکه بودجه 95  احمد توكلى نماينده تهران 
را  ارزى  ذخیره  صندوق  به  دست اندازى ها  جلوى 
رئیس جمهور  آقاى  حرف  نظرم  به  گفت:  مى گیرد،  
درست  افراد  بانکى  حساب هاى  به  سركشى  درباره 
نبود،  آقاى رئیس جمهور اين كار را دخالت در حريم 
كه  است  درست  بود،  كرده  عنوان  مردم  خصوصى 
است  آنان  خصوصى  حريم  افراد  بانکى  حساب هاى 
اما برخى افراد مانند دادستان، قاضى و مأمور محاسبه 

مالى نامحرم نیستند و محرم هستند.

الریجانی را به عارف ترجیح می دهم

محسن كوهکن نماينده منتخب مردم لنجان اصفهان   
مجلس  اداره  گفت:  مجلس  آينده  رئیس  به  اشاره  با 
سخت تر از اداره دولت و دستگاه قضايى است. اين 
فعال سیاسى اصول گرا خاطر نشان كرد: در اين میان 
به عنوان نماينده منتخب مجلس دهم و كسى كه با 
على الريجانى كار كرده است او را براى اداره مجلس 

بهتر از عارف مى دانم و به او راى خواهم داد.

سخنگوی دولت اصالحات : روحانی
   نه تیم دارد نه با جامعه آشناست

عبدا... رمضان زاده، سخنگوى دولت اصالحات تصريح 
سیاسى  فضاى  در  اينکه  دلیل  به  رئیس جمهور  كرد: 
فکرى  نیروهاى  با  و  نداشته  عملى  درگیرى  كشور 
كابینه  يک  نشده  موفق  ندارد  زيادى  آشنايى  جامعه 
دلیل  همین  به  كند  تنظیم  قوى  و  منسجم  فکرى 
من معتقدم در شرايط كنونى آقاى روحانى به تنهايى 

مسئولیت نصف كابینه را به دوش مى كشند.

انتقاد هافینگتن پست از سیاست کاخ سفید:
 ایرانی ها تا می توانند اوباما را می دوشند

رفتارهاى  حاضر،  حال  در  نوشت:  پست  هافینگتن 
تحريک آمیز آشکار ايران به سطح بى سابقه اى رسیده 
كه از شلیک موشک هاى بالستیک در روز روشن تا 
حمايت نظامى و مالى علنى از بشار اسد و تشويق شبه 
گیرد.  مى  فرا  را  جنگ  در  به شركت  شیعه  نظامیان 
قبال  در  اوباما  هاى  سیاست  از  انتقاد  با  نشريه  اين 
به  اگر  گويد  قانون ساده مى  است: يک  آورده  ايران 
كسى براى قانون شکنى جايزه بدهید، اين رفتار او را 
تشويق كرده و باعث مى شويد در نهايت براى همه 
آدم هاى اطراف آن فرد خطرناک شوند. همچنین اگر 
به كسى ضعف نشان دهید، مثال به شاگردتان نمره 
باالترى بدهید تا او هم در پايان سال در فرم رضايت 
 از شما به خوبى ياد كند، آن ها از رفتارتان سوءاستفاده

مى كنند، يا همان طور كه در يک ضرب المثل فارسى 
مى گويند؛ تا جا دارد شما را مى دوشند.

والیتی:  بشار اسد خط قرمز ماست  
 

آمريکايى ها گفت  ايران  اسبق  خارجه   وزير 
مى گويند بشار اسد بايد برود اما اسد بايد بماند تا دوران 
رياست جمهورى اش پايان يابد و شرط رفتن وى خط 
قرمز ما است. على اكبر واليتى افزود: وضعیت منطقه 
هیچ گاه تا اين حد بى ثبات نبوده و اكثر كشورهاى 
پاكستان،  عراق،  سوريه،  لیبى،  همچون  منطقه 
آذربايجان، ارمنستان و ... در آن ها آثار بى ثباتى وجود 
دارد عنوان كرد: ايران تنها كشور با ثبات منطقه است.

 آمریکا نمی گذارد ایرانی ها معامله کنند

ايران  مشترک  اتاق  رئیس  اوالدى  عسکر  ا...  اسد 
پولى  نقل وانتقال  مشکل  با  همچنان  گفت:  چین  و 
با بانک هايى كه مى خواهند  مواجهیم زيرا آمريکا 
با ايران تعامل پولى داشته باشند، مقابله مى كند و 

اين اقدام آمريکا مخالف روح برجام است.

اصولگرایان به احمدی نژاد رجوع می کنند

دوباره بازگشت  به  اشاره  با  زيباكالم   صادق 
دلیل  داشت:  اظهار  سیاست  صحنه  به  نژاد  احمدى 
رجوع اصولگرايان به احمدى نژاد فقدان چهره مقبول 
به  اگر  اصولگرايان  و  است  سیاسى  جناح  اين  در 
واليتى،  چون  خويش  مطرح  هاى  چهره  از  هريک 
شانسى  عمال  كنند  رجوع  باهنر  رضايى،  حدادعادل، 
براى پیروزى در انتخابات سال96 نخواهند داشت و 

ناچارا به احمدى نژاد روى خواهند آورد.

مهمترين  قوا   كل  معظم  فرمانده 
نیروهاى  جمعى«  »هويت  شاخصه 
را  ايران  اسالمى  جمهورى  مسلح 
و  عملیاتى  »توان  همزمان  بودن  دارا 
نظامى« و »انگیزه ها و جهت گیريهاى 
معنوى و دينى« دانستند و تأكید كردند: 
در نظام جمهورى اسالمى وظیفه اصلى 
نیروهاى مسلح، دفاع از مرزهاى امنیت 
ملى است، بنابراين بايد توان عملیاتى و 
به  روز  نیروها  اين  معنوى  هاى  انگیزه 

روز تقويت شود.
دو  وجود  به  اشاره  با  خامنه اى  ا...  آيت 
هويت  دو  با  مسلح  نیروهاى  از  گروه 
جهان،  كشورهاى  بیشتر  در  خاص 
نیروى  ارتش،  برخى كشورها  در  گفتند: 
و  ويترينى  زينتى،  تشريفاتى،  نظامِى 
حفظ  براى  فقط  و  عملیاتى  توان  بدون 

حکومت و امنیت حاكمان است.
عراق  در  امريکا  ارتش  عملکرد  ايشان 

با  ارتشهايى  بارز  نمونه  را  افغانستان  و 
برشمردند  ِصرف  نظامى گرى  هويت 
نیروهاى  چنین  كردند:  خاطرنشان  و 

كم  عملیات  میدان  در  اگر  مسلحى 
نیروهاى  از  استفاده  در  ابايى  بیاورند، 
»بلک  همچون  اى  حرفه  جنايتکار 
واتر« ندارند. رهبر انقالب اسالمى تأكید 

نیروى مسلح جهان كه هم  تنها  كردند: 
معنوى  هاى  انگیزه  و  است  »مکتبى« 
دارد و هم »كارايى« دارد و در كشورى 

عمل سیاسى«  »استقالل  از   برخوردار 
جمهورى  مسلح  نیروهاى  كند،  مى 
ا... خامنه اى  اسالمى ايران هستند. آيت 
افزودند: نظامى گرى در جمهورى اسالمى 

زينتى  و  تشريفاتى  نه يک جايگاه  ايران 
بى  مهار،  بى  عملیات  يک  نه  و  است 

منطق، بى مالحظه و بى جهت. 
هويت  بايد  اينکه  بر  تأكید  با  ايشان 
ايران  مسلح  نیروهاى  به فرد  منحصر 
نیروهاى  افزودند:  شود،  تقويت  همواره 
براى  يا  و  خاص  شخص  براى  مسلح 
حزب و جناح خاصى نیستند بلکه مربوط 
به همه ملت و كشور هستند و بايد حصار 
امن مردم و مدافع امنیت ملى و عمومى 
خاطرنشان  اسالمى  انقالب  رهبر  باشند. 
كردند: با افزايش توان عملیاتى نیروهاى 
سازماندهى،  از  اى  مجموعه  كه  مسلح 
است،  پشتیبانى  و  آموزش  تجهیزات، 
كه  معنوى  هاى  توانايى  ارتقاى  كنار  در 
فراتر از واجبات و مستحبات دينى است 
آيد،  نیروها بوجود  اعماق قلب  بايد در  و 
واقعى  قدرت  احساس  مسلح  نیروهاى 

بدست خواهند آورد.

المان هاى نوروزى در بیرجند - عکس آرين پورعکس روز 

توان عملیاتی و انگیزه های معنوی نیروهای مسلح باید تقویت شود

ظریف : در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست
 

آمريکايى ها  اينکه  بر  تاكید  با  كشورمان  خارجه  وزير 
معامله  مورد  و  مذاكره  مورد  ايران  دفاعى  بحث  مى دانند 
ادامه داد:  نیست و در حوزه دفاعى برجامى در كار نیست، 
موضوع فعالیت هاى موشکى ايران يک موضوع جداگانه از 
برجام است و خود وزارت خارجه آمريکا نیز اين موضوع را 
رسمًا اعالم كرده است. ظريف افزود: اظهارات جان كرى در حدى بى اساس بود 

كه وزارت خارجه آمريکا نیز آن را تکذيب كرد.

محسن رضایی: بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاكید كرد: اقتصاد مقاومتى بايد تبديل به يک گفتمان بشود و ربطى به چپ و راست ندارد بلکه يک مساله انقالبى است  

كه با زندگى همه مردم سر و كار دارد.  محسن رضايى با اشاره به شرايط پس از برجام گفت: در همین ماجراى برجام، آن طور كه فضاسازى شد نه تولید 
 به سرعت اضافه شد نه اشتغال گسترش يافت و نه جنس ها ارزان شد. اين فرداى وعده داده شده از طريق رسانه ها، هیچ گاه نرسید. اين احاله به آينده و

سراب سازى در موضوع برجام، به كاهش تولید و ركود منجر شده و به اقتصاد ما آسیب زد. رضايى افزود: اگر در مسائل داخلى و خارجى مى خواهیم مقاومت 
كنیم بايد اقتصاد ايران مقاومتى شود. اين يک انتخاب صرف نیست، بلکه يک ضرورت اجتناب ناپذير است در كنار يک انتخاب حکیمانه.

دو سال است مردم را به خاطر برجام معطل کرده اند
 
به   را  مردم  است  دو سال  گفت:  رئیسه مجلس  هیئت  عضو 

خاطر برجام معطل كرده اند و مى گويند كه مى خواهیم با دنیا 
تعامل كنیم تا مشکالت اقتصادى مان حل شود. دهقان خطاب 
به دولت خاطرنشان كرد: حاال كه رفتید و برجام را امضاء كرديد 
و همه باهم نیز آن را قبول كرديم چرا با وجود اينکه چند ماه 
از برجام گذشته هیچ اتفاق جديدى نیفتاده است؟ وى اظهار داشت دولت اآلن بايد 

گزارشى داشته باشد كه  مسئوالن ارشد دولتى چه كارهايى را انجام داده اند ؟

مقام معظم رهبری: وظیفه اصلی نیروهای مسلح، دفاع از مرزهای امنیت ملی است

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.

آدرس: بیرجند، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد، واحد 32

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 
و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه 

مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(

تلفن: 09157202129- 32317898
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 

  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(


