
چهارشنبه 25  فروردین  1395     5 رجب 1437      13  آوریل  2016      سال نوزدهم       شماره  3480       چهار شنبه 18  فروردین  1395     27 جمادی االخر 1437      6  آوریل  2016      سال نوزدهم       شماره  3474          500 تومانچهارشنبه 2  دی  1394     11 ربیع االول 1437      23  دسامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3399          200 تومان

سعید جلیلی :
رئیس جمهور بودم
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کابینه  استان ؛ قوی در دولت 
بی اعتبار برای خراسان جنوبی

 صفحه 7

کنایه رئیس شورای اسالمی استان به مدیران هم استانی در پایتخت : استان قویترین کابینه را در دولت دارد اما از نظر اعتبار رتبه 30 کشوریم

امکان ثبت نام یارانه فراهم شد
  

تبصره  به  بندی  الحاق  با  مجلس  نمایندگان 
ثبت  به  نسبت  کردند  موظف  را  دولت  هدفمندی، 
نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه 
نشده اند، اقدام کند.به گزارش جهان، دولت موظف 
است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام 
افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند، اقدام و پس از 

ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه اقدام نمایند.

الزام استفاده از کارت سوخت 
سوخت رسانی  مجلس  مصوبه  براساس  تسنیم: 
تداوم  سوخت  هوشمند  کارت  طریق  از   مجددا 
می یابد و وسیله نقلیه مقدار متوسط مصرف ماهانه 
خواهد داشت که برای هر لیتر مصرف مازاد عوارض 
باید پرداخت کند. دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه 
پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک 

و سنگین را به این کارت مجهز نماید.

 واریز یارانه فروردین؛ پنجشنبه 

که  کرد  اعالم  ها  یارانه  سازی  هدفمند  سازمان 
به  مربوط  نقدی  یارانه  مرحله  دومین  و  شصت 
 26( هفته  این  پنجشنبه   2۴ ساعت  ماه،  فروردین 
فروردین( به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

از  یک  هر  دریافتی  یارانه  مبلغ  ایرنا،  گزارش  به 
های  ماه  همانند  نقدی  یارانه  دریافت  مشموالن 

گذشته ۴55 هزار ریال است.

اعالم قیمت خودرو تا آخر فروردین 

رئیس شورای رقابت با اشاره به وصول درخواست 
که  کرد  امیدواری  ابراز  خودرو  قیمت  افزایش 
مورد  این  در  ماه  فروردین  پایان  تا  رقابت  شورای 
گفتگو  در  شیوا  رضا  کند.  برگزار  را  شورا  جلسه 
بررسی  با  کنیم  می  تالش  گفت:  نیوز،  بولتن  با 
قیمت  فروردین  پایان  تا  خودروسازان  درخواست 

خودروها را اعالم کنیم.

اختصاص ۷30 میلیارد ریال 
برای آبرسانی روستایی به استان

صفحه 7
 صفحه 8

عکس : نوفرستی

سرور گرامی

جناب آقای دکتر حاج محمد علی تفکر

مدیر محترم موسسه مالی و اعتباری فرشتگان

با کمال مسرت صدور مجوز رسمی فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران را حضور جناب عالی ، مدیران و کارکنان محترم به خصوص سپرده گذاران

 و هم استانی های عزیز و بزرگوار تبریک عرض نموده ، طول عمر با عزت و سربلندی شما را 
در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

شرکت دامی زراعی پهن دشت بیرجند - شرکت دان و علوفه خوشینه

اطالعیــه
پیرو درج اطالعیه شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد در روزنامه شماره 3471 و انتساب عناوینی به آقایان حجت 
اسداللهی و رضا امیرآبادی زاده به اطالع می رساند:  محتوای مندرج در آن اطالعیه در زمان نشر فاقد مستندات 

بوده و به دلیل اشتباه اداری در روزنامه درج گردیده که ضمن پوزش عدم اعتبار آن اعالم می شود.

سازمان آگهی های روزنامه آوای خراسان جنوبی

رزمایش راهیان بیت المقدس
گردان های بیت المقدس و کوثر بسیج

زمان: 26 و 27 فروردین ماه 1395

مکان: مناطق عمومی رزمایش در شهرستان های 
بیرجند، قاین، فردوس، طبس و زیرکوه

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالرضا )علیه السالم( 

تشکر و اعتذار
ضمن تشکر از مردم بزرگوار و شریف بیرجند، 
مسئولین محترم به ویژه رئیس محترم مرکز 
اسالمی،  شورای  مجلس  کتابخانه  و  اسناد 
بنیاد مسکن و ورزش و جوانان  مدیران کل 
پرورش  و  آموزش  محترم  مدیران  استان، 
بیرجند و خوسف، مدیر محترم تربیت بدنی 
بیرجند،  اداره کل آموزش و پرورش استان، 
هیئت نجات غریق و غواصی استان، شرکت 
تعاونی سجاد فرهنگیان ، کانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش بیرجند، اعضای شورای شهر 
 بیرجند، مدیر و کارکنان استخر شهید مرتضوی،
مدیر، کارکنان و دانش آموزان مدارس خور، 

شهید قهرمان خوسف، دبستان نصرآباد و ...
دوستان و همسایگان و خویشاوندان درد آشنا، 
مان  غمدیده  بانوان  گاه  تکیه  که  خواهرانی 

شدند، عزیزانی که از تهران، مشهد مقدس، اصفهان و زاهدان در مراسم تشییع و تدفین و سوم 
پاره تن مان محمد شعیب حضور یافتند، با چاپ و نصب بنر و اطالعیه، نثار تاج گل و نشر آگهی 
تسلیت در روزنامه ما را رهین لطف خود نمودند و بدین وسیله موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده 

شدند و مرهمی از محبت بر قلب های داغدارمان نهادند، به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت 

شادروان  محمد شعیب رخشانی مقدم 
پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 16 الی 1۷ در محل هیئت حسینی برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند ، خواهران و برادران گرامی را به تعظیم و سپاس ایستاده ایم.

خانواده های: رخشانی مقدم، خزاعی، طالبی گل، مهربخش و سایر بستگان
گوهر از خاک برآرند و عزیزش دارند

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک
بی تو با خاطره هایت چه کنیم

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت جوان ناکام

 حبیب شهریاری زاده 
جلسه یادبودی پنجشنبه 95/1/26 

از ساعت 20/30 الی 22 در محل حسینیه 
 صاحب  الزمانی )عج( آرین شهر   منعقد  می گردد

حضور سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده شهریاری زاده

 با تشکر از همه بزرگوارانی که در مراسم تشییع
و تدفین و ترحیم پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

شادروان حسین قانع 
)حسین مشتی رضا(

ما را مورد لطف و مرحمت خود قرار دادند 
به اطالع می رساند: جلسه چهلمین روز 
درگذشت آن مرحوم امروز چهارشنبه 
95/1/25 از ساعت 5/15 الی 6/15 

بعدازظهر در محل سالن هیئت ابوالفضلی 
)مصلی ( برگزار می گردد، حضور سروران 

ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: قانع، داوری، ثمین ، راعی فرد 

ریاسی ، بهزادی فرد و سایر بستگان

چهلم 

با تشکر از کلیه بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 
پدری عزیز و همسری مهربان

 مرحوم محمد علی گویا 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 

قبول زحمت فرموده و ما را سرافراز نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم فردا پنجشنبه 95/1/26 

از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار 
می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: گویا ، سهیلی و سایر فامیل وابسته

چهلم 
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 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مخالفت با حذف یارانه ۳ دهک پر درآمد جامعه گفت: این پیشنهاد نمی تواند رافع مشکل دولت باشد.
به گزارش جهان، نوبخت گفت: البته بنده تشکر می کنم که نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در برداشت یارانه ها بویژه یارانه های غیرنقدی برای
 تولید و اشتغال دچار مشکل است و این حرف درستی است اما آنچه که تصور می شود این پیشنهاد می تواند یارانه 24 میلیون را حذف کند، این طور نیست.

باج یارانه ای نوبخت به ثروتمندان وضعیت نقل و انتقال فرهنگیان تا ۱۰ روز 
آینده مشخص می شود  

و  آموزش  وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  کل  مدیر 
پرورش گفت: بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان تا ۱۰ 
استان ها  پرورش  و  آموزش  ادارات  کل  به  آینده  روز 
اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  خواهد شد.حسینی  ارسال 
داشت: به دنبال زمان بندی خوبی هستیم تا در بهترین 
استان های  ادارات کل  به  این بخشنامه  زمان ممکن 
اینکه  به  اشاره  با  شود.حسینی  ارسال  کشور  سراسر 
سایت ثبت نام نقل و انتقال در زمان مشخص معرفی 
خواهد شد، تصریح کرد: زمان آغاز ثبت نام برای نقل 
و انتقال فرهنگیان در اردیبهشت ماه خواهد بود و این 
موضوع را اطالع رسانی خواهیم کرد.وی در پاسخ به 
این پرسش که »آیا میزان افزایش حقوق فرهنگیان در 
دو سال اخیر مطابق گفته های وزیر آموزش و پرورش 
به  بله،  کرد:  عنوان  است؟«،  بوده  درصد   67 معادل 
بنده  افزایش حقوق در حکم کارگزینی  نمونه  عنوان 
بین اول مرداد ۱۳92 تا پایان سال ۱۳94، معادل 68 

درصد را نشان می دهد.

  لزوم کاهش قیمت خودرو در سال جاری 
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
گفت: قیمت خودرو در سال جاری باید کاهش یابد. 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  جعفری 
تولید  هزینه های  از  بخشی  برجام  شدن  اجرایی 
بیان  با  وی  است.  یافته  کاهش  کشور  در  خودرو 
اینکه بنابراین خودروسازان در سال جاری باید قیمت 
کرد:  خاطرنشان  دهند،  کاهش  را  محصوالتشان 
داخلی  خودروهای  کیفیت  قیمت،  کاهش  بر  عالوه 

نیز باید افزایش یابد. 

شرط بخشیده شدن جریمه دیرکرد ناشی 
از عدم پرداخت جرایم رانندگی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که 
جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت جرایم رانندگی 
بخشیده  سال 94  پایان  تا  قبوض  تسویه  در صورت 
ایرنا، نمایندگان مجلس طرحی  می شود. به گزارش 
را مصوب کردند که بر اساس آن، درصورت پرداخت 
توسط  رانندگی  جریمه های  قبوض  حساب  تسویه  و 
مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی 

از عدم پرداخت تا پایان ۱۳94 بخشیده می شود.

یارانه 2 میلیون و ۷۳۹ هزار نفر قطع شد 

مهر: مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: یارانه 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر غیرنیازمند حذف شد که از 
این تعداد حدود 87۰ هزار نفر اعتراض کردند و پس از 
بررسی یارانه 56۱ هزار نفر دوباره برقرار شد.  ایزدی، 
گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در 
اواخر سال ۱۳89 تا پایان بهمن سال گذشته نزدیک به 
2 تریلیون و 2۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و این 

رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج سال کشور است.

بنزین پلکانی گران می شود

جهان نیوز: براساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد 
حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل 
نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه 
سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت 
مجهز نمایند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به 
کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و 
براساس احکام ذیر مجاز است. وسایل نقلیه مشمول 
دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود که دارای 
برگه معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث و عوارض 
ساالنه خودرو را نیز پرداخته کرده باشند.هزینه واگذاری 
کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد 
شد. قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 
۱۳94 خواهد بود. همه انواع سوخت تک نرخی خواهد 
کارت  از  استفاده  با  نقلیه  وسیله  که  صورتی  در  بود. 
پرداخت  بر  عالوه  کند  سوختگیری  جایگاه  سوخت 
به  شده سوخت  تمام  قیمت  میزان  به  بهای سوخت 
عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب 
الزامی شدن  تاریخ  شد.از  خواهد  دریافت  نقلیه  وسیله 
این  موضوع صدر  کارت هوشمند سوخت  از  استفاده 
تبصره دولت مکلف است مصرف کنندگان بنزین بیش 
پلکانی، عوارض  به صورت  تعیین شده  پایه  از مقدار 
زیرساخت های  از  استفاده  عوارض  آالیندگی،  انتشار 
مربوط  تأسیسات  و  خیابان ها  و  ها  جاده  از  اعم  شور 
بند 5  در  مذکور  روش  به  ترافیک  ایجاد  عوارض  به 
دریافت نمایند.متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک 
تعداد  با  نقلیه  انواع وسایل  از  براساس هر یک  و  بار 
سیلندرهای مشابه )یک تا 6 سیلند( به عنوان پله اول 
تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار 4۰ لیتر به 
پله ماقبل اضافه می شود. برای هر لیتر مصرف مازاد 
در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5 هزار ریال و 
در پلکان های دوم و سوم به ترتیب 7 هزار و 5۰۰ و 
۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱8۰ لیتر در ماه قیمت 
به عنوان عوارض  از مصرف کننده  بنزین  تمام شده 

دریافت خواهد شد. 

جزئیات قانون جدید مالیات
 بر ارث اعالم شد 

بیان  با  مالیاتی کشور  امور  رئیس کل سازمان  مهر: 
وراث  برای  که  ارث  بر  مالیات  جدید  قانون  مزایای 
گفت:  می شود،  اجرایی  بعد  به  سال۱۳95  متوفیان 
نژاد،  تقوي  را راحت می کند.  قانون جدید کار وراث 
تا زماني که  قانون  اخیر  به اصالحیه  با توجه  افزود: 
وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام 

نکنند مالیاتي وصول نخواهد شد. 

مدیر کل امور فني مستمري هاي سازمان تامین 
این  بازنشستگان  مجدد  اشتغال  گفت:  اجتماعي 
به  تابع ضوابط و مقررات خاصي است.  سازمان، 
تامین  قانون  منظر  از  افزود:  آتشي  ایرنا،  گزارش 
اجتماعي، بازنشسته به فردي اطالق مي شود که 

با احراز شرایط الزم، اشتغال به کار نداشته باشد، 
از سوي دیگر بر اساس همین قانون افراد تحت 
پوشش سازمان در قبال اشتغال و دریافت حقوق 
و  شده  تلقي  شده  بیمه  کارفرما  از سوي  مزد  یا 
کارفرمایان مکلفند طبق قانون حق بیمه آنان را 

بازنشستگان  بنابراین  گفت:  وي  کنند.  پرداخت 
سازمان تامین اجتماعي در صورت تمایل مي توانند 
به شعبه مربوطه، مجددا  با اطالع دادن موضوع 
کارفرمایاني  البته  و  باشند  داشته  کار  به  اشتغال 
که این قبیل افراد را بکار گیرند نیز موظفند ضمن 

اعالم اشتغال آنان بصورت کتبي، حق بیمه مقرر را 
نیز پرداخت کنند.وي گفت: با اشتغال به کار مجدد 
بازنشستگان، پرداخت مستمري ماهانه آنان از تاریخ 
شروع به کار مجدد متوقف شده و درصورت ترک 

کار، مستمري مجددا قابل پرداخت خواهد بود. 

  اشتغال مجدد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تابع مقررات خاص است

بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱4 الیحه بودجه 
یارانه   95 سال  در  است  موظف  دولت  کشور  کل   94
نقدی سرپرست خانوار سه دهک باالی جامعه و شش 
گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد 
کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه 
اموال  در  گروهها تصرف  این  به  ماه 95  تیر  ابتدای  از 

عمومی بوده و جرم تلقی می شود.
دیروز  علنی  جلسه  در  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
نقدی  یارانه  با حذف  مجلس علی رغم مخالفت دولت 
سه دهک باالی جامعه، با ۱25 رای موافق، یارانه سه 
دهک باالی جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده 

در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند.
بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱4 الیحه بودجه 
یارانه   95 سال  در  است  موظف  دولت  کشور  کل   94
نقدی سرپرست خانوار سه دهک باالی جامعه و شش 

گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد 
کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه 
اموال  در  گروهها تصرف  این  به  ماه 95  تیر  ابتدای  از 

عمومی بوده و جرم تلقی می شود.
بر این اساس ۱- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد 
آنها حداقل ۳5۰ میلیون ریال معادل  که درآمد ساالنه 
رقمی حدود ۳ میلیون تومان در ماه باشد 2- نمایندگان 
علمی  هیئت  اعضای  قضات،  اسالمی،  شورای  مجلس 
دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و 
غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت 
موسسات  و  عمومی  موسسات  کلیه  و  سه گانه  قوای  و 
و  مسلح  نیروهای  کارکنان  کلیه  و  دولتی  غیر  عمومی 
بگیران  حقوق  کلیه  و  لشگری  و  بازنشستگان کشوری 
همه  و  اجتماعی،  تامین  مشمول  بگیران  مستمری  و 
دریافت کنندگان حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیر 

دولتی که درآمد ساالنه آنها بیش از ۳5۰ میلیون ریال 
باشد، ۳- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
و  دولت  به  وابسته  و  دولتی  غیر  و  دولتی  شرکت های 
اعضای  و  مدیران  کلیه  و  دولتی  غیر  نهادهای عمومی 
هیئت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها 
کارکنان  کلیه  و  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بیمه ها  و 
اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی ساالنه 
ایرانیان  از ۳5۰ میلیون ریال باشد، 4- کلیه  آنها بیش 
مقیم خارج از کشور 5– کلیه اشخاصی که در سه دهک 
باالی درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند 

قطع خواهد شد.
 همچنین بر اساس بند الحاقی این تبصره دریافت یارانه 
توسط افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق 
دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو 

برابر مبلغ دریافتی می باشد. 

تکلیف مجلس برای دولت: حذف یارانه نقدی سه دهک باال 

  جدیدترین خبرها ازجریمه ریالی سربازی در ۹5 

جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات و ابهامات پیرامون قانون جریمه ریالی سربازی در سال 95 را تشریح کرد. سردار کمالی 
در گفتگو با ایسنا، گفت: برابر بند »ب« تبصره ۱۱ الیحه بودجه سال 95 به دولت این اجازه داده شده است تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که 
بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه ریالی به صورت یکجا و یا قسطی از انجام خدمت سربازی معاف شوند. 
وی با بیان اینکه مبلغ دریافتی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: بر این اساس برای متقاضیان واجد 
شرایط که دارای مدرک زیر دیپلم هستند ۱۰ میلیون تومان جریمه پیش بینی شده و به ترتیب در ازای هر مقطع تحصیلی 
پنج میلیون تومان به این جریمه افزوده می شود. یعنی مشموالن دیپلم با پرداخت ۱5 میلیون تومان، فوق دیپلم 2۰ میلیون 
تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، دکتری پزشکی ۳5 میلیون تومان، دکتری غیر پزشکی 
4۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص 5۰ میلیون تومان می توانند از انجام خدمت سربازی معاف شوند. اما شرط این است که 
حداقل هشت سال از غیبت شان گذشته باشد. کمالی اضافه کرد: به ازای هر یکسال غیبت افزون بر غیبت اولیه نیز ۱۰ درصد به مبلغ جریمه این افراد افزوده 
شده و در مقابل به ازای همسر و هر فرزند نیز 5 درصد از این رقم کسر خواهد شد.وی با اشاره به اجرای مرحله نخست قانون جریمه ریالی در سال 94 افزود: 
در دو نوبت ثبت نام از متقاضیان انجام شد که در نوبت نخست 285 هزار نفر و در نوبت بعدی 44 هزار نفر ثبت نام کردند.وی با اشاره به امکان پرداخت قسطی 
جریمه ریالی در سال 95 گفت: البته تاکنون ضوابط اجرایی آن نهایی نشده و پس از تصویب نهایی و ابالغ دولت ضوابط اجرایی آن نیز مشخص خواهد شد. 

توزیع کارت های اعتباری خرید کاالی با دوام 
بین فرهنگیان رسمی و پیمانی

 
معاون وزیر آموزش و پرورش، ضوابط و شرایط اعطای کارت خرید کاالی بادوام 
برای فرهنگیان را تشریح کرد و گفت: این کارت ها 
و  آموزش  پیمانی  و  رسمی  کارکنان  تنها مخصوص 
میلیون  این کارت 6۰  بوده و حداکثر سقف  پرورش 
در خصوص  بطحایی  فارس،  گزارش  به  است.  ریال 
توزیع کارت های اعتباری خرید کاالی با دوام برای 
مخصوص  تنها  کارت ها  این  کرد:  عنوان  فرهنگیان 
 6۰ کارت  این  سقف  حداکثر  و  بوده  پرورش  و  آموزش  پیمانی  و  رسمی  کارکنان 
میلیون ریال است.وی افزود: نرخ سود این تسهیالت ۱2 درصد و زمان بازپراخت 
آن 24 ماهه تعیین شده است و در صورت عدم باز پرداخت مبلغ کارت هزینه آن از 

حقوق کارکنان کسر و با جریمه برای بانک واریز می شود.
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دستگاه ساب سیر امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

انواع برگه های ترحيم /  با نازل ترین قيمت
 اطالع رسانی خود را به ما بسپارید

ارسال sms انبوه ویژه مراسم تشييع،ترحيم و... در کوتاه ترین زمان ممکن
  فقط با یک تماس    09358461519

   آدرس: بيرجند-خيابان جمهوری اسالمی-سه راه اسدی-جنب مصلی

    چاپ وتکثیر

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمير کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشيبی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

حمل اثاثیه 
۱۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نيز داريم

 سم پاشی و ريشه کنی جانوران موذی )سوسک، موش و ...( 
در اماکن عمومی و منازل / طراحی و اجرای فضای سبز 

باغ ها، گلکاری منازل
شرکت دارای مجوز     32424912-09155618628

هزينه را جويا شويد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 یعنی خدا رو خوش میاد با این وضعیت درآمد راهنمایی 
رانندگی اینجور جریمه ها رو سنگین کنه واسه اندک 
خالفی.یکم انصاف تو رو خدا مردم ازکجا بیارن اونم 

االن که واسه نون شبت جون میکنی.
938...341
با سالم.میخواستم بدونم آیا شهرداری برای نصب پل یا 
زیرگذر از آخر خیابان کارگران به ورودی جاده شکراب 

برنامه ای دارد. ممنون می شوم اگه جواب بدهند.
915...900
روز شنبه هفته جاری به همراه خانواده با خودرو سواری 
عازم زاهدان شدم، جاده از سربیشه تا شوسف افتضاح 
بود.کاش مدیرکل راه و شهرسازی استان این مسیر را 
می دید و به بهانه سال نو حداقل ورودی شوسف را 

سروسامان می داد. 
915...431
 یادداشت » مطالبه .... وشاید کمی امید« بسیار جالب و 

مطابق واقع بود انشاءا... بر مسئولین موثر باشد.
915...893
مجسمه میدان امام  هیچ تناسبی با میدان ندارد واقعا 
جناب شهردار طرح و نظر بهتری ندارند.البته امسال هیچ 

کدام از المان های شهر تعریفی ندارد.
915...394
باسالم برادران خدماتی شهرداری پارسال برای نظافت 
خیابان های نرجس شمال شهر هفته ای یک روز دیده 
می شدن اما امسال هنوزکه ما ندیدم پیدابشن درعوض 
کنند  می  نظافت  نفره  دو  شهر  دیگر  های  قسمت 

لطفاپیگیری کنید  .
915...456
با سالم مجتمع فرهنگی زیارتی مزار بلنجیر خوسف با 
کسب  باالترین رتبه زائر و مسافر ، زیباتر از همیشه به 
استقبال میهمانان نوروزی رفت جا دارد امسال عملی 
شدن قول های مسووالن مبنی بر فراهم ساختن زیر 

ساخت ها را شاهد باشیم.
915...031
راهنمایی و رانندگی خواهش می کنم یک سری هم به 
خیابان صمدی بزنند گناه ما چیست که خانه مان کنار 
خیابان است ماشین ها و موتورها خالف و با سرعت 
باال که انگار تو اتوبان رانندگی می کنند اگر بچه ای به 
یک دفعه ازمنزل بیرون برود فکرنکنم جان سالم بدربرد.
930...575
شهردارمحترم چرا تقاطع زیر فلکه خیابان پاسداران رو 
باز نمی کنید که حجم ترافیک خیابان15خردادکم شود.
915...388
از مسئولین محترم خواهشمندیم برای طرح آبرسانی 
به روستای برزج از توابع بخش مرکزی بیرجند فکری 

بکنند مردم در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند. 
0915...854
است چرا یک  تبدیل شده  قتلگاه  به  بیرجند  دره  بند 

سازمان مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. 
0936...694
از مسئولین خواهش می کنیم که سری به ویالهای 
اطراف بیرجند بزنند و از فسق و فسادهایی که در این 

جاها وجود دارد جویا شوند.
0937....328
از شهرداری خواهشمندیم بر کسب و کار بنگاه های 
کارگران  فرعی  های  کوچه  در  که  ماشین  معامالتی 
فعالیت دارند نظارت کند جایی پارک برای خود ساکنین 

باقی نمی گذارند .
938...518

پاسخ مسئوالن به پیام شما

برخی از محیطهای اداری شبیه به کاخ های سلطنتی 
است و متاسفانه افرادی در آن مشغول به کارند که اصال 
تکریم ارباب رجوع در مقابل ریش سفید را نمی دانند. 
0938...324
لطفا شهرداری اعالم کند که برای گرفتن یک جواز 
در  شود  طی  باید  روز  چند  در  مراحلی  چه  کسب 
یکدیگر  به  مدام  اداره   12 تا   10 که  حاضر  حال 
زیاد  های  هزینه  هم  جایی  هر  و  دهند  می  پاس 

دریافت می کنند. 
0915...054

پیام شما

 چهار شنبه * 25 فروردین 1395 * شماره 3480
3

رزمایشراهیانبیتالمقدسدرخراسانجنوبیبرگزارمیشود
 معاون عملیات سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی از برگزاری همایش راهیان بیت المقدس در 11 شهرستان استان خبر داد. سرهنگ علیرضا یوسفی اظهار کرد: این 
رزمایش در دو مرحله بوده که مرحله نخست آن در تاریخ 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزار می شود.وی با بیان اینکه منطقه اصلی رزمایش در منطقه عمومی بیدخت واقع 

در مرکز استان برگزار می شود، بیان کرد: در این مرحله 18 گردان بیت المقدس، شش گردان کوثر و یک گردان امنیتی امام علی )ع( به اجرای رزمایش خواهند پرداخت.

بازار  آشفته  از  سوءاستفاده  با  عده ای   
ازدواج جوانان دام  خود را در تلگرام پهن 
بزنند، عده ای  تا سودی به جیب  کرده اند 
از جوانان هم غافل از اینکه چه سرنوشتی 
در انتظارشان است، به امید باز شدن گره 
می کنند.به  استقبال  آنها  از  ازدواجشان 

همراهش  تلفن  گوشی  زنگ  صدای  جهان،  گزارش 
می آید و در میان انبوهی از پیام هایی که از طریق افراد 
و کانال های مختلف ارسال شده است پیامی توجهش را 
جلب می کند: »دوست عزیز! اگر می خواهید ازدواج کنید 
به این کانال مراجعه کنید«! مجرد است و از روی حس 
می کند،  کلیک  شده  ارسال  لینک  روی  بر  کنجکاوی 
وارد گروهی می شود که انبوهی از عکس و مشخصات 
در  کرده اند  اعالم  ازدواج  متقاضی  را  خود  که  افرادی 

آنجا وجود دارد.
وزن،  اشتغال،  تحصیالت،وضعیت  سن،  مستعار،  نام 
سابقه  مذهبی،  اعتقادات  پوشش،  نوع  پوست،  رنگ 
مادر،  شغل  پدر،  شغل   ، برادر  و  خواهر  تعداد   ، ازدواج 
که  همسری  مشخصات  و  سکونت  محل  تولد،  محل 
دوست دارد با او ازدواج کند از جمله اطالعاتی است که 

به همراه عکس متقاضی در گروه گذاشته شده است.
»قرار دادن مشخصات و عکس در سیستم رایگان بوده 
و فقط یک بار انجام می شود اما حذف و ویرایش آن 10 
که  صورتی  در   «  ، داشت«  خواهد  هزینه  تومان  هزار 
مشخصات شما روی سیستم قرار گرفته و کد مربوطه 
هزار   30 مبلغ  می توانید  شده  داده  اختصاص  شما  به 

تومان بابت انتخاب هر فرد واریز کنید«
شدت  با  است  مدتی  آن  مشابه  نمونه های  و  پیام  این 
دست  به  دست  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  گرفتن 

پسران  و  دختران  اطالعات  وسیله  این  به  می چرخد، 
ازدواج  سابقه  این  از  پیش  که  مردانی  و  زنان  و  مجرد 
گروه ها  سایر  در  بعضا  و  گروه  اعضای  اختیار  در  دارند 
منتشر می شود تا شاید آشنایی صورت گرفته و ازدواجی 
و  است  پایدار  حد  چه  تا  ازدواج  ها  این  اما  دهد  رخ 
افرادی که این کانال ها و گروه ها را راه اندازی می کنند، 

چه کسانی هستند و چه اهدافی دارند؟
جوانان  امور  ساماندهی  سابق  معاون  گلزاری  محمد 
و  صحبت ها  در  بارها  جوانان  و  ورزش  وزارت 
شدن  پیدا  که  است  کرده  عنوان  خود  مصاحبه های 
دیگر  امروز  ازدواج،  خواهان  جوانان  برای  مناسب  فرد 
با روش های سنتی کفایت نمی کند، اما این مقام مسئول 
و  جدید  روش های  اینکه  برای  که  است  نکرده  اشاره 
و  شود  منجر  پایدار  ازدواج های  به  مدرن  آشنایی های 
راهکارهایی  نشود چه  از جوانان  استفاده  به سوء  منجر 

را باید در پیش گرفت.
خبرگزاری ها  روزنامه ها،  حوادث  بخش  به  اگر 
متوجه  بیندازیم  نگاهی  نیم  جمعی  رسانه های  و 
که  مدرن  اصطالح  به  روش های  این  که  می شویم 
روز  هر  گرفته  شکل  قواعد  و  قوانین  اصول،  از  خارج 
چند نفر را طعمه خود می کنند و به جای اینکه دوایی 
آسیب های  برخی  به  جوانان  ازدواج  مشکل  حل  برای 

زده اند. دامن  اجتماعی 
دام دندانپزشک قالبی برای زنان در سایت همسریابی، 

نام سایت  با  از دختر جوان  کالهبرداری 
سایت  نام  با  طعمه  یافتن  همسریابی، 
همسریابی و هزاران هزار حادثه دیگری 
که خبر از سوءاستفاده دالالنی را می دهد 
این  از  زیادی  موارد  از  نمونه هایی  تنها 
توسط  کنون  تا  که  است  استفاده ها  سوء 

نیروی انتظامی خبر آنها منتشر شده است.
خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل  صبحی  ناصر 
وزارت ورزش و جوانان از شناسایی 10 سایت غیر مجاز 
را  سایتی  است:  گفته  و  داده  خبر  کشور  در  همسریابی 
شناسایی کردیم که بیش از 20 هزار نفر در آن سایت 
عضویت دارند.وی با بیان اینکه اگر فعالیت سایت ها و 
به  می تواند  گیرد  قرار  نظارت  و  بررسی  مورد  کانال ها 

عنوان یک روش آشنایی با نظارت خانواده باشد، گفت: 
اما هم اکنون نظارتی بر روی این کانال ها وجود ندارد 
توسط  چراکه  است  بیشتر  مراتب  به  آنها  منفی  آثار  و 
را  اداره می شود که صالحیت و تخصص الزم  افرادی 
راه  به  اقدام  مالی  به هدف کسب سود  بیشتر  و  ندارند 

اندازی این کانال ها کرده اند.
صبحی در مورد استفاده از کلماتی مانند با مجوز ستاد 
ساماندهی که برای جلب اعتماد جوانان از آنها استفاده 
و  سایت ها  از  کدام  هیچ  لحظه  این  تا  گفت:  می شود، 
دریافت  مجوزی  جوانان  و  ورزش  وزارت  از  کانال ها 
و  نیستند  ما  تأیید  مورد  آنها  از  هیچکدام  و  نکرده اند 
سایت هایی که از این عناوین استفاده کنند شناسایی و 

تحت پیگرد قرار می گیرند.
وی به افزایش آمار طالق در سال های گذشته نیز اشاره 
کرد و گفت: رشد قارچ گونه این سایت ها و آشنایی های 
بدون پایه و اساس و مشاوره هایی که توسط افراد فاقد 
صالحیت به جوانان داده می شود از جمله عواملی است 

که در افزایش آمار طالق نقش مؤثری دارد.
صبحی از تشکیل جلسه با وزارت کشور برای نظارت و 
ساماندهی این فعالیت ها خبر داد و گفت: قرار است روز 
چهارشنبه در نشست مشترکی فعالیت سمن هایی که در 

زمینه ازدواج فعالیت می کنند مورد بررسی قرار گیرد.
گذاشتن  اشتراک  به  کانال ها  این  در  تأمل  قابل  نکته 
کانال ها  سایر  و  سایت ها  در  ازدواج  متقاضیان  عکس 
مشخص  آنها  واقعی  نیت  که  است  افرادی  میان  در  و 
 291 و  هزار   23 که  کانالی  در  مثال  عنوان  به  نیست 
نفر عضو دار عکسی وجود دارد که بیش از 620 هزار 
اینگونه  انتشار  بر روی یک عکس کلیک کرده اند،  نفر 
عکس ها باالخص عکس دختران جوان با احتمال وجود 
سوء استفاده  عده ای از شیادان موضوعی است که باید 

مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

شیادانازدواجهمازراهرسیدند

 هر آشنایی 30 هزارتومان!

جوابیه های  شهرداری بیرجند
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
شما مورخ 94/11/26 در خصوص تسطیح حد فاصل 
خیابان زکریای رازی و ظفر  به استحضار می رساند: 
امالک سینا می  بنیاد  تملک  در  نظر  مورد  محدوده 
باشد و امکان تسطیح از سوی شهرداری نمی باشد. 
*در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
ابتدای  پیاده روی  آسفالت  94/11/26 در خصوص 
آسفالت  رساند  می  استحضار  به  میرداماد   خیابان 
قرار  شهرداری  کاری  برنامه  در  مذکور  روی  پیاده 

دارد. 
*در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
94/12/27 در خصوص سرو صدای پل فلزی نبش 
خیابان بهار به  استحضار می رساند موضوع بررسی 

و رفع نقص گردید. 
*در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
ابتدای  پیاده روی  آسفالت  94/11/26 در خصوص 
آسفالت  رساند  می  استحضار  به  میرداماد   خیابان 
قرار  شهرداری  کاری  برنامه  در  مذکور  روی  پیاده 

دارد. 
*در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
94/12/27 در خصوص صدای ناهنجار نام خشکی 
می  استحضار  به  سجادشهر   بوستان  محله  در  ها 

رساند موضوع بررسی و اخطار الزم داده شد. 

جوابیه ی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/19 در خصوص آمار گردشگران خراسان 
آمارگیری  مکانیسم  رساند:  می  استحضار  به  جنوبی 
در ستاد خدمات سفر استان به شکلی است که امکان 
ارایه آمارهای غیر واقعی وجود ندارد . مرجع ارسال 
آمارها به دبیرخانه ستاد سفر ادارات مختلفی از جمله 
و  آموزش   ، خیریه  امور  و  اوقاف   ، ها  فرمانداری 
پرورش ، شهرداری از کلیه واحدها و تاسیسات تحت 
شخصی  هر  همچنین   . باشند  می  خویش  نظارت 
در  اقامت  اگر چه قصد  وارد می شود  استان  به  که 
استان را نداشته باشد به دلیل توقف و بازدید از جاذبه 
گردشگری  های  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  و  ها 
استان به عنوان گردشگر محسوب می شود که این 
امامزاده  از  به ویژه  آمارهای رسمی و  بر اساس  امر 

شهرستان طبس و... است. 

 مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان: 
سایتی را شناسایی کردیم که بیش از

 20 هزار نفر در آن عضویت دارند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون مقرر گردیده در پرونده های اجرایی کالسه 930012 و 940092 تعداد حدوداً بیست هزار آجر )تعداد حدود ده هزار 
آجرگری و ده هزار آجر تیغه یا سفالی 20* 10(: که هر عدد آجر گری به مبلغ 1/050 ریال و هر عدد آجر تیغه ای سفالی به مبلغ 1/300 
ریال توسط کارشناس منتخب قیمت گذاری گردیده است در قبال قسمتی از بدهی شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف )به 
مبلغ 120/237/200 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق 
آقای امیر محمدی مقدم کشوک علیا و مبلغ 4/412/318 ریال حق االجرا در حق دولت در پرونده 930012 و مبلغ 1/480/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی درحق محکوم لهم خانم ها ناهید محمدی مقدم کشوک علیا و تکتم فکری و 
وحیده قلی زاده و مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در پرونده کالسه 940092( از طریق مزایده در تاریخ 1395/02/14 
از ساعت 10 الی 10/30 صبح  در دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد. که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی 
به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط شده و مزایده تجدید خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد 
داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه های نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.    مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون در پرونده 940911 اجرایی شرکت صدف بیرجند به پرداخت مبلغ 96/362/026 ریال در حق رضا مودی و 

پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و پرونده کالسه 940997 اجرایی شرکت صدف محکوم 
می باشد به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال در حق رضا مودی و مبلغ 1/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم می باشد 
و با عنایت به توقیف یک دستگاه لودر ZL 50  از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس لودر مذکور مدل 2007 و بدون رنگ 
 و فاقد الستیک )هر چهار حلقه فرسوده( می باشد و به قیمت 750/000/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 95/2/7 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت توسعه شیالت توان آفرین خراسان جنوبی )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 4728 و شناسه ملی 10360062170

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید. خانم آزاده اخوان به شماره ملی 0640077447 به سمت مدیر تصفیه برای مدت 

دو سال انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه: بیرجند، خیابان فرشته 5، پالک 9، واحد اول، کدپستی 9718914637 می باشد
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی  شماره  
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک حدود شماره ذیل:

یک اصلی شهر نهبندان 142 فرعی آقای عزت اله عطایی و غیره ششدانگ یک باب منزل و محوطه متصل
 در روز 1395/2/20 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/01/25   
 حسین براتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی مزایده
چون بانک کشاورزی به موجب سند رهنی شماره 34803 دفتر اسناد رسمی شماره 12 فردوس اجرائیه ای تحت 

کالسه 9204008280000027 جهت وصول مبلغ 197875279 ریال مطالبات خود )اعم از سود و خسارت و دیرکرد( علیه 
آقایان محمد قلی زاده )وام گیرنده( و محمد علی قلی زاده )راهن( صادر نموده است که با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی 
و مزایده ششدانگ یک باغ منزل پالک ثبتی شماره 9670 فرعی از 68 فرعی از یک اصلی بلده بخش یک فردوس به آدرس 
باغستان- خیابان اصلی باغستان روبروی بانک صادرات که در صفحه 27 دفتر امالک جلد 108 به نام آقای محمد علی قلی زاده 
فرزند اسماعیل ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است به مزایده گذاشته می شود حدود مورد مزایده عبارت است از: شماال به 
طول 12 متر مرزیست به باقیمانده پالک 68 فرعی -  جنوبا به طول 11/35 متر درب و دیوار به خیابان اصلی باغستان - شرقا 
به طول 51/75 متر دیواریست اشتراکی با باغ منزل از پالک باقیمانده پالک 68 فرعی- غربا به طول 52/20 متر دیواری است 
اشتراکی با باقیمانده پالک 68 فرعی و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری عرصه باغ منزل به مساحت 606/80 متر مربع زیربنا 
آهن پوش و مساحت آن 122 مترمربع دارای آب و برق و تلفن و گاز و حقابه باغ منزل یک ربع آب از چاه موتور اتفاق می باشد و 
دارای اشجار انار و گردو و زردآلو می باشد قیمت روز آن 1/415/200/000 ریال تعیین می گردد. از طریق مزایده در تاریخ یکشنبه 
95/2/19 در محل شعبه اجرای اداره ثبت اسنادو امالک فردوس به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد گردید و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
ضمنا مازاد پالک ثبتی فوق الذکر بابت پرونده کالسه 930214 مطروحه در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس به نفع 

بانک کشاورزی فردوس در بازداشت می باشد.
تاریخ انتشار: 95/1/25     حسن رضا ندایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فردوس

آگهی تغییرات شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 932 و شناسه ملی 10360026690
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حسین جاهد سراوانی به شماره ملی 3673399810 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره 
95/12/6 انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای عباس عسکری )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان 
با امضای آقای سید مهدی عسکری )نایب رئیس هیئت مدیره( و امضای آقای حسین جاهد سراوانی )مدیرعامل( و مهر شرکت 
معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
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طوفان خورشیدی در راه است

روزنامه ایندیپندنت در سایت اینترنتی خود نوشت: دانشمندان می گویند که طوفان خورشیدی بزرگی در آینده نه چندان دورآغاز خواهد شد و با رسیدن اثرات آن به زمین 
احتمااًل ارتباطات مخابراتی را به مدت چند سال مختل خواهد کرد. این روزنامه انگلیسی اعالم کرد: طوفان خورشیدی اگر به زمین برسد، می تواند ماهواره ها را از کار 
بیندازد، سیستم جی پی اس را مختل کند ، فعالیت های هواپیمائی را متوقف نماید و اثرات مخرب دراز مدتی خصوصاً حذف اطالعات کامپیوترها برجای بگذارد.

آشپزی

غذای اعیانی: »شیرین پلو با مرغ«
امروز برای کسانی که عاشق غذاهای شیرین هستند 
یک پیشنهاد عالی داریم. برای ناهار امروز شیرین پلو 
را به شما پیشنهاد می کنیم. جز اینکه غذای فوق العاده 
خوشمزه ای است، در دسته غذاهای اعیانی هم قرار 

می گیرد.
مواد الزم:

    برنج 1 کیلو    مرغ 1.5 کیلو    خالل بادام 100 گرم
    خالل پسته 50 گرم    خالل پرتقال 500 گرم

    شکر 1 کیلو    زعفران سائیده 1 قاشق مرباخوری
    روغن 150 گرم    پیاز متوسط خرد شده 2 عدد

    نمک و زردچوبه

طرز تهیه شیرین پلو با مرغ
    1- پوست پرتقال ریز شده را دو بار در آب بجوشانید. 
سپس چند بار در آب سرد بخیسانید و هربار آب آن 
را عوض کنید.2-در یک قابلمه 3 لیوان آب را همرا 
با شکر بجوشانید. سپس خالل های پرتقال را درون 
آبجوش بریزید و بجوشانید تا شیرین شوند.   3- برنج را 
خیس کنید.  4-  سه قاشق روغن در یک قابلمه متوسط 
بریزید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. پیازها را 
درون روغن کمی تفت داده و سرخ کنید. تکه های مرغ 
را درون پیاز ها بریزید و کمی تفت دهید تا رنگ مرغ 
تغییر کند. سپس کمی نمک و زرد چوبه و 1 لیوان آب 
اضافه کنید و بگذارید تا مرغ بپزد.  5-  آب مرغ را صاف 
کنید و نصف لیوان از آن را با 2 قاشق روغن، یک مالقه 
از آب خالل و زعفران سائیده شده مخلوط کنید.6- 
استخوانهای مرغ را بگیرید و گوشت آن را قطعه قطعه 
کنید. برنج را آبکشی کنید.   7-  قابلمه پخت شیرین پلو 
را حاضر کنید و کف آن را 3 قاشق روغن و 2/1 لیوان 
آب بریزید. نصف برنج را داخل قابلمه ریخته و به ترتیب 
خالل پرتقال و نصف خالل بادام را روی برنج بریزید. 
کمی برنج روی خاللها ریخته و قطعات مرغ را روی آن 
قرار دهید. برنج باقی مانده را روی مرغها بریزید و روی 
حرارت متوسط قرار دهید.8- هنگامی که برنج عرق کرد 
مخلوط اب مرغ آماده شده از قبل را روی برنج بدهید و 
برنج را دم کنید. برای تزئین برنج هنگامی که برنج را در 
دیس کشیدید، کمی خالل پسته روی آن بریزید و کمی 
کره ذوب شده روی آن قرار دهید تا طعم بهتری داشته 

باشد. همچنین از هویج هم می توانید استفاده کنید.

میرزا محمد رفیع متخلص به » المع« از شاعران برجسته 
ُقهستان است، که دیوان شعرش را »خزائن االسرار« نام 
نهاده وبه نام دیوان المع شناخته می شود. المع به سبک 
هندی و بیشتر در قالب غزل شعر سروده است. دیوان 
در  و  شده  چاپ  رفیعی  محمود  دکتر  کوشش  به  المع 

دسترس عالقه مندان است.
تولد : المع همزمان با اواخر حکومت صفویه در روستای 
» درمیان« از توابع بیرجند به دنیا آمد. والدت او مصادف 
است با آغاز افول و درهم ریختن قدرت و اعتبار صفویان.  

حوادث تاریخی دوران حیات المع:

سال مرگ شاه عباس کبیر به تقریبی برابر است با سال 
والدت المع. مروری به تاریخ ایران از این سال تا سال 
1137 ) تاریخ والدت محمد بقا فرزند المع( که آخرین 
تاریخ موجود در دیوان المع است، دورنمایی از روزگار او را 
اگر چه نه چندان صریح و روشن و تا حدی تیره و مبهم 
این  آشکار می سازد. در 1106 شاه سلیمان درگذشت. 
سال مصادف است با سال وفات عبدالکریم درمیانی پدر 
المع که سه بار در دیوان المع نام و یادی از  او رفته است 
و  هم این سال مقارن است با آغاز سلطنت شوم و ایران 
بر باد ده سلطان ناالیق و بی کفایت خرافه پرستی به نام 
شاه سلطان حسین که دوران سی ساله ی شاهی او مقدمه 
ای بود بر انقراض قدرت حکومت صفویان و گسیختگی 
استقالل ایران و هجوم و سلطه ی محمود افغان  که  هم 
زمان است با روزگار سی سالگی تا شصت سالگی المع ) 
به تقریب و احتمال( و به احتمال قوی سروده های المع 
بیش تر حاصل این دوران از حیات اوست. روی کار آمدن 
نادر شاه و غلبۀ او بر افغان ها نیز از اهم رویدادهای زمان 
حیات المع بوده است. در شعر او شکایت ازفتنه و مالل 

از غوغا و قتل و غارت و ویرانگری بسیار دیده می شود.

زندگی و شخصیت المع:

 ترجمۀ حال و تذکره ای از زندگی المع در دست نیست 
و تنها مآخذ اطالع ما از حال و کار او، شعر اوست، می 
توان عالوه بر آگاهی شخصیت و طرز فکر وی، از خانواده 
وجایگاه خانوادگی، از پدر و از فرزندانش و نیز ارتباطات 
شخصی و خانوادگی اش اطالعاتی به دست آورد. اشعار 
بلیغ، پخته و قوی المع در زمان ساخت ماده تاریخ وفات 
پدر،)سال 1106 هجری قمری( نشان دهنده این است که 
وی در این سال سخن گویی پخته و فاضل ومسلط به فن 

سخن گستری بوده است. 
او  مردی  از گفته های المع و روایات بر می آید، که 
محتشم و صاحب قدرت و کریم و دستگیر و واال همت 
ونرم خوی و مهربان و اهل درد و عرفان مسلک می بوده  
و محل احترام بزرگان و مرجع و ملجأ درماندگان از اهل 
زمان خود به شمار می آمده است. در بعضی از منظومه 
های خود، نقاد زمان و زبان حال مردمان است. ویرانی 
و ستمگری ها و ناهمواری های ملک و مملکت را به 
تصریح و کنایت به شکایت و حکایت بازگو می کند، از 
ظلم ظالمان و حرمان محرومان و فساد زمان می نالد، به 
پایمال شدن رسم و سنت و تباهی فرهنگ و نشانه های 
حشمت و حرمت به افسوس و درد، دست بر دست می 
ساید. او فاضل درس خواندۀ نژاده و صاحب حشمتی است 
که نسبت به مردم پیرامون خود مشفق و مهربان و پندآموز 
است. همه وقت  در قصیده و غزل و رباعی و قطعه ترک 
تعلق و ایثار و گذشت را در زبان و بیان خود پیشنهاد خاطر 
شنونده و خوانندۀ سخن خود می کند. خون ریزی ها و تبه 
کاری ها را به نکوهش می گیرد و از بی سامانی و پریشانی 
مملکت فغان می کند. بخش عمدۀ زندگی المع اگر چه 
بیش از شصت و پنج سال عمر نکرده باشد مواجه است با 

یکی از پر آشوب ترین دوران های تاریخ ایران. 

 گرایش های فکری 
المع  به دلیل وسعت مشرب، از هر گونه فرقه گرایی 
بیشتر زمینه ساز  اختالفات مذهبی، که  به  ودامن زدن 
و  است  داشته  پرهیز  شده،  می  ای  منطقه  درگیریهای 
قصایدی در توحید باری تعالی و در نعت رسول اکرم)ص( 
داشته و در برابر دو قصیده که در مورد خلیفه اول و دوم 
سروده است، دوازده قصیده در ستایش امامان سروده واز 

آنان امید شفاعت داشته است. 
در بیان عقیدت و وسعت مشرب مذهبی، المع یکی از 

استثنائی ترین گویندگان و نظم ُسرایان خطه ُقهستان 
است، به طوری که نمی توان گفت وی پیرو صادق و پاک 
باخته عاشق این مذهب یا مفتون سینه چاک و مجنون گم 
کرده ادراک آن مذهب است؛ مسلمانی است پاک اعتقاد با 

سلوک عرفانی و جهان بینی شاعری.

 

دیوان المع

دکتر  کوشش  به  شمسی   1365 سال  در  المع  دیوان 
محمود رفیعی ودکتر مظاهر مصّفا به چاپ رسیده است. 
این دیوان شامل مقدمه ای به نظم و نثر درباره علل نظم 
دیوان، توصیف و نعت رسول، امامان، خلفا و پاره ای غزل، 
قصیده، قطعه و رباعی است. مضمون قصاید وی پاکدلی، 
ایمان و عشق به رسول اکرم)ص( و خاندان او است و هر 
بیت آن، او را به عنوان مسلمانی معتقد وجان باخته رسول 

)ص( معرفی می کند.

قالب شعری و سبک اصلی دیوان المع 

قسمت عمده ی دیوان المع، غزل های اوست که بیش 
تر از راه آن می توان به شیوۀ  شاعری و اندیشه های او 
در ساختن مضمون و پرداختن صنعت های بدیع و تکلف 
های سبک هندی و اختیار قافیه های صعب و ردیف های 
اسمی و معطوف و جمله ای و دو جمله ایی آشنا شد و 
مقدار و مرتبت او را دریافت. در دیوان خطی المع 461 
غزل مشتمل بر 3916 بیت وجود دارد. سبک و طرز تازه 
هندی  در غزل های المع گاهی با همان پیچیدگی ها 
و نحو مخصوص متکلفان آن شیوه، همراه با پاره ایی 
از  و خروج  تصنعی  تفنن های  و  لفظی  مسامحه های 
شیوۀ معتدل شاعران عهد صفوی نظیر صائب و نظیری 

نیشابوری دیده می شود. 

بیشتر غزل های المع در وزن های رایج و معمول است 
با تفننی که در همه پهلوهای گویندگی دارد  و گاهی 
طبع خود را به وزن های بدیع و کم استعمال می سنجد 
جدال  بدین  را  خود  آوری  تازه  و  تنوع  تشنۀ   ذوق  و 
سیراب می کند. به نحوی که از این راه دریچه ای به 
طرز غزل سرایی او گشوده شده است. از آنجا که المع 
را باید از غزل سرایان متتبع سبک هندی به شمار آورد . 

المع از شاعران پیش از خود متأثر است.
گاهی  و  کند  می  نقل  تصرفی  با  را  مضمونی  گاهی 
و  زیب  را  آن  خود  شیوۀ  و  بیان  با  آن  در  تغییری  با 
زیور سخن خود می سازد. در طرح غزل ها و وزن و 
قافیه و ردیف و در شیوۀ قصیده سرایی نیز از مقلدان 
شیوه های شاعری معمول زمان خود و زمان های دور 
و نزدیک است. در قصیده بیشتر پیرو شاعران سبک 
های  ویژگی  و  عراقی  بیان  و  زبان  با  است  خراسانی 
نحو و جمله بندی و ترتیب کالم به تبع هندی سرایان 
متتبع  تر  بیش  غزل  در  و  قاره  شبه  گویان  فارسی  و 
قافیه.  و  ردیف  و  وزن  و  طرح  به  است  هندی  شیوۀ 
دربحث از ردیف و قافیه مگر تا حدی به کیفیت کار 
او آشنایی حاصل آمده باشد، جای پای شاعران نامدار 

را می توان دید.
....ادامه دارد

میرزا محمد رفیع خان اول متخلص به المع

طومار دهر یک سره گر وا کند کسی
 حرف خوشی ز مفرده منها کند کسی

در جمع و خرج عمرندامت چو فاضل است
بر باقی حیات چه دعوا کند کسی  

کار سپهر جمله چو برعکس مدعاست  
بر وفق آرزو چه تمنا کند کسی

رنج و الم همیشه فزون باشد از دوا
این درد را چه گونه مداوا کند کسی

چون مرکب غرور به منزل نمی رسد
المع مگر به دیگری سودا کند کسی

در توحید باری تعالی:
ای نام تو سر دفتر گفتار زبان ها 

وی ذکر تو دیباچه ی عنوان بیان ها
خطی ز سواد رقمت دفتر ایام

مّدی ز طراز قلمت طول زمان ها  

 و در نعت رسول اکرم )ص(:
ای شاه هاشمی نسب ابطحی لقب

دارای ترک و فخر عجم خسروعرب  
منظور آفرینش افراد کائنات

مقصود از نمایش ایجاد ام و اب   

در منقبت امیرالمؤمنین )ع(:
مهر سپهر هل اتی، بدر منیر الفتی 

مصدق نّص انّما،مفتاح کنز قدر و شأن
اژدر در خیبر گشا، بر خصم دین برهان نما

کّفش به هنگام دعا، بر انس و جان راحت رسان
نطق و خرد را کی رسد کاندر حد وصفش رسد 

گر در ره عرفان نهد پا در سر کتف بیان
هارون بزم اصطفا، قانون رسم ارتضا

برهان حق، عز و عال، هادی راه انس و جان
ساطع ازو نور یقین المع ازو دنیا و دین  

ذاتش بود قطب زمین نامش بود حرز امان

در منقبت امام حسن )ع(:
ای نظق شو گوهرفشان، ای خامه شو عنبر نشان 

کن روی امید از کسان، در نعت شاه دین حسن
شاهی که جبریل امین، بر درگهش ساید جبین

ذاتش بود قطب زمین،نامش بود فخر زمن

طاق ابروی تو یاد آمد مرا وقت نماز 
آن چنان گشتم کز آن محراب آمد در نیاز

خواستم تا راز عشقش را کنم پنهان ولی
اشک سرخ و رنگ زردم می کند افشای راز

 دل به دست طفلکی دادم که گاهی می کند 
دست و پا مالش ز جور و گاه می دارد به ناز

 کی توان بی رنج و راحت بود در راه طلب
راه پیما را بود گاهی نشیب و گه فراز

ساز قانون مخالف ساختی چندین زمان
چون شود گر یک زمان گردی به ما هم دل نواز

پرده دل از نواهای مخالف بگسلد
عندلیب لطف را گردان زمانی نغمه ساز

گر قدم از روی شفقت او نهد بر فرق ما 
در میان خیل یک رنگان بیابم امتیاز

غم مخور از خشک سال هجر کآخر المعا
آب می آید به آن جویی که می رفته است باز

در نعت امام حسین )ع(:
لمعۀ نور نبوت قرة العین بتول 

شعلۀ نور والیت، مقتدای دین حسین  
فلذة چشم نبی و میوة نخل ولی

شد محیط عزت و مجد و شرف از جانبین 
المعا چون شد بنای دین قویم از حب آل

حب ذاتش جمله موجودات را گردید دین
کی بود یا رب که من افتم به خاک درگهش

تا که سایم زین شرف تاریک به فرق فرقدان

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
 ض

ال
 س

10
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گو

یر
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فـرش هامـون
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

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

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



126897345
839541627
457632189
315786294
782419536
964253718
298375461
543168972
671924853

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

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

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

شماره 3480                         طراح: نسرین کاری
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چهارشنبه *25 فروردین  1395 * شماره 3480 

مهربانی حد و حصری ندارد 

شخصی تعریف می کرد: توی رستوران نشسته بودم 
میکرد  صحبت  تلفن  با  که  مرده  یه  دفعه  یک  که 
تمام  از  بعد  و  کرد  خوشحالی  خیلی  و  کشید  فریاد 

شدن تلفن، رو به گارسون گفت: 
هستند  من  مهمان  رستورانند،  در  که  کسانی  همه 
دارم  سال   18 از  »بعد  ماهیچه  و  پلو  باقالی   به 

بابا می شوم«
چند روز بعد تو صف سینما، همون مرد رو دیدم که 
دست بچه ی 3 یا 4 ساله ای را گرفته بود که به 

او بابا می گفت: 
پیش مرد رفتم و علت کار آن روزش را پرسیدم!

بغل  میز  در  روز  آن  گفت:  زیاد  شرمندگی  با  مرد 
پیر  بودند  نشسته  همسرش  با  پیرمردی  من،  دست 
شد  می  کاش  ای  گفت:  غذاها  منوی  دیدن  با  زن 
امروز باقالی پلو با ماهیچه می خوردیم، شوهرش با 
شرمندگی ازش عذر خواهی کرد و خواست به خاطر 

پول کمشان، فقط سوپ بخورند. 
همه  که  خواستم  ساختگی  تلفن  آن  با  هم  من 
بدون  بتواند  پیرمرد  اون  تا  باشند  من  مهمان 

شرمندگی، غذای دلخواه همسرش را فراهم کند.

هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان
 قویتر می گردد و هرچه بیشتر به آن اعتماد کنید 

قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، 
بین چه را از دست داده ای 
که این را به دست آورده ای

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

گر مسیر زیباست، ابتدا یقین پیدا کن
 که به کجا می رود؛ اما اگر مقصد زیباست،
 به مسیر توجهی نکن، به راهت ادامه بده

اسارت و بندگي مردم، به خود آنها 
و میزان تحمل رنج و قبول فداکاري شان

 بستگي دارد. مهاتما گاندي

از شعرای نام آور ایران در قرن ششم و هفتم هجری قمری، 
عطار نیشابوری است. وی در حدود سال 540 در روستای 
»کدکن« یا »شادیاخ« از کناره های نیشابور، دیده به جهان 
مند خواجه  ارادت  و  افرادی صالح  او،  مادر  و  پدر  گشود. 

کائنات حضرت محمد )ص( بودند.
 از این رو، فرزند دل بند خود را، هم نام حضرت ختمی 
مرتبت »محمد« نهادند تا این نام نیکو در شخصیت و کمال 

و الگو پذیری او نقشی بسزا و ارزش مند داشته باشد.
پیشه عطار، فروش گیاهان و گل های خوش بو و عطرآگین 
دارویی بوده است و بدین سبب، در بیشتر شعرهایش از خود 
به نام عطار یاد می کند، گاهی نیز لفظ »فرید« را که مخفف 

لقبش فریدالدین است، برای تخلص می آورد.
دگرگونی درونی عطار

او که سبب شد  درونی  انقالب  و  دگرگونی عطار  درباره 
آورد، سخنان گوناگونی   به سیر و سلوک و عرفان روی 
گفته اند؛ جامی، شاعر قرن نهم در کتاب نَفحات االنس 
می گوید: گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان 
عطاری مشغول و مشعوف به معامله بود، درویشی آن جا 
رسید و چند بار گفت: چیزی در راه خدا به من بده، وی به 
دوریش اعتنایی نکرد، درویش گفت: تو چگونه خواهی ُمرد؟ 
عطار گفت: چنان که تو خواهی مرد، درویش گفت: تو چون 
من توانی مرد؟ گفت: بلی، درویش کاسه چوبین خود را زیر 
سر نهاد و گفت: خدا ، و جان بداد! عطار را حال متغّیر شد و 

دکان بر هم زد و به این طریقه در آمد.
انقالب روحی

انقالب درونی عطار را به گونه ای دیگر نیز بیان کرده اند؛ 
می گویند:روزی درویشی به دکان دارو فروشی عطار رفت، 
نگاهی خیره به دکان افکند و چشمش پر اشک شد و آه 

بلندی کشید. عطار گفت: چرا خیره می نگری؟ 
بهتر این است که راه خود را بگیری و بروی، گفت: بار من 
بسیار سبک است، زیرا که جز این لباس کهنه چیزی ندارم، 
اما تو با این کیسه های پر از دواهای گران بها، چون گاه 
رفتن شد، چه می کنی؟ من می توانم به شتاب از این بازار 
بیرون روم، اما تو هم بهتر است از پیش، در صدد بستن بار 

خود برآیی و بهتر آن است که در کار خود اندیشه کنی.
عطار، پس از شنیدن سخنان درویش، دست از کسب مال 

برداشت و به حلقه عارفان پیوست.
دیدار عطار با مولوی

پدر مولوی در سفری که به مغرب ایران کرد، فرزند خردسال 
خود را، جالل الدین محمد، که بعدها به »مولوی« شهرت 
یافت، به همراه آورد، آنان از شهرهای نیشابور، بغداد، مکه 
و شام گذشتند و سرانجام در »قونیه« که از شهرهای فعلی 

ترکیه است، اقامت گزیدند. 
در طول این سفر و هنگام عبور از نیشابور، به دیدار شیخ 
فرید الدین عطار نیشابوری رفتند، هر دو حدود هفتاد سال 
داشتند، عطار »اسرار نامه« خود را به »مولوی« که در آن 

هنگام شش ساله ای بیشتر نبود، تقدیم کرد و درباره او با 
پدر چنین گفت: »این فرزند را گرامی دار، زود باشد که از 

نفس گرمش، آتش در سوختگان عالم زند.« 
این پیش بینی عطار بعدها به راستی پیوست و آن کودک 

خردسال شاعری پر آوازه شد.
زادگاه عطار در هجوم خانمان سوز مغول

 هنگامی که عطار 76 ساله بود، ایران میدان تاخت و تاز 
بی رحمانه مغول شده بود. این قوم وحشی، حمله های خود 
را از سال 616، آغاز کردند و مانند مور و موریانه از آسیای 
مرکزی به سوی ایران سرازیر شدند و هر بنایی را که سر راه 
خود می دیدند، ویران و هر جان داری را بی جان می کردند. 

در کتاب جهان گشای جوینی، درباره این واقعه می گوید:
از این وحشت ناک تر، واقعه نیشابور بود؛ زیرا در مدافعاتی 
که حصاریان این شهر انجام می دادند »تغاجار« داماد چنگیز 
کشته شده بود و به خون خواهی او، غیر از چهار صد تن 
پیشه ور که به اسارت بردند، همه اهل شهر را به قتل آوردند 
و فرمان رسید که شهر را از خرابی، چنان کنند که در آن 
جا زراعت توان کرد و هیچ کس حتی سگ و گربه را زنده 
نگذارند و بنا به مشهور در این واقعه، یک میلیون و نیم تن 

ره سپار دیار نیستی شدند.
مرگ عطار

آن گاه که مغوالن مردم نیشابور را می کشتند، عطار که 
پیری ناتوان بود، به چنگ مغولی اسیر افتاد. مغول وی را 

پیش انداخت و همراه برد، در راه کسی شیخ را شناخت، 
پیش آمد و از مغول درخواست، تا چندین سیم از وی بستاند 
و شیخ را به وی ببخشد، اما شیخ روی به مغول کرد و گفت 

که بهای من نه این است. 
مغول پیشنهاد مرد نیشابوری را نپذیرفت. پس از اندکی، 
آشنایی شیخ را شناخت، پیش آمد و از مغول درخواست تا 
چندین زر از وی بستاند و شیخ را را به وی ببخشد، شیخ باز 
سخن خود را تکرار کرد. مغول نیز که می پنداشت، شیخ را 
به بهای گزاف از وی خواهند خرید، نپذیرفت و هم چنان 

با شیخ به راه افتاد. 
در نیمه راه، روستایی ای پیش آمد که خر خویش را می 
راند، شیخ را بشناخت و از مغول درخواست تا وی را رها 
کند، مغول از وی پرسید که در برابر آن چه خواهد داد و 
روستایی گفت یک توبره کاه، این جا شیخ رو به مغول کرد 
و گفت: بفروش که بهای من این است، مغول بر آشفت و 

در دم شیخ را هالک کرد.
آثار عطار

از عطار، آثار بسیار بر جای مانده است: دیوان اشعار، منطق 
الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه، خسرو نامه و... کتاب ارزش 
مند و گران سنگ دیگری که از او بر جای مانده و به نثر 
نوشته شده، تذکرة االولیا نام دارد که شرح حال 72 تن از 
بزرگان عارفان است که با نام امام جعفر صادق )ع( آغاز می 

شود و با نام امام محمد باقر علیه السالم پایان می گردد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و این گونه آن را  قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید 
آنان راه تقوا در پیش گیرند یا ]این کتاب[ پندی تازه برای آنان بیاورد. سوره طه، آیه 113

حدیث روز  

رجب ماه بزرگی است که خداوند ]پاداش[ نیکی ها را در آن دو چندان و گناهان را پاک می کند.
 امام کاظم علیه السالم

سبک زندگی

25فروردین روز بزرگداشت عطار شاعر نام آور ایرانی 

روش های مرسوم برای تقویت حافظه

از هنر تندخوانی و دقیق خوانی، ما باید روش ها و 
تکنیک های حفظ کردن را هم بلد باشیم. 

سخت  شده  شایعه  که  هم  آنقدرها  کردن  حفظ 
نیست. اشکال اینجاست که خیلی ها فکر می کنند 
 برای حفظ یک مطلب، کافی است فقط آن را بارها 

و بارها بخوانند.
یادگیری طوطی وار: همان طور که از نامش پیداست 
در این روش برای حفظ کردن، روی تکرار و نه درک 
مطلب تمرکز می شود. برای مثال، هنگام حفظ لغات 
با این روش، فرد خود را مجبور می کند بارها و بارها 

با صدای بلند کلمه ها را بخواند یا بنویسد.
سعی پیوندسازی  روش  در  پیوندسازی:   روش 

می شود بین موارد موجود در لیست و تصاویر ذهنی 
و تصاویری که از قبل در حافظه داریم پیوند ایجاد 
کنیم. سپس قصه ای با این تصاویر آشنا می سازیم 
آوریم.  می  یاد  به  را  پیوندها  قصه  این  طریق  از  و 
پس  اند  شده  وصل  لیست  به  قبال  که  هم  پیوندها 
نمی  که  چیزهایی  کردن  با وصل  ما  ترتیب  این  به 
را حفظ کرده  آنها  دانیم،  به چیزهایی که می  دانیم 

و به یاد می سپاریم.
 روش مکان هندسی: این روش به زمان روم باستان 
بر می گردد. در این روش لیستی را که می خواهیم 
پیوند  شناسیم  می  قبل  از  که  مکانی  با  کنیم   حفظ 
می زنیم. مثال، برای به خاطرسپاری یک لیست خرید 
یا هر مورد دیگر، آنها را به طور ذهنی به مکان های 
برایمان  که  مکانی  هر  یا  اداره  یا  آپارتمان  مختلف 
آشناست منسوب می سازیم. به محض به یادآوردن 
مکان مورد نظر، لیستی که قرار بوده حفظ شود سریع 

به یادمان می آید

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    

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

 فروش یا معاوضه مغازه تجاری
 در 3 طبقه حاشیه خیابان انقالب 

25 متر   0936۴651606
یک دستگاه باگت زن نو و یک 

دستگاه دیگ بخار به فروش می رسد. 
09151635616

یک باب مغازه اغذیه فروشی با امکانات کامل و 
نو در 10 کیلومتری بیرجند به فروش می رسد.  

)فی: 8 میلیون(        09155633493

شرکت پخش مواد غذایی 
برای تکمیل کادر فروش خود 
به تعدادی بازاریاب آقا و خانم 
)ترجیحا با تجربه( نیازمند است.
09153622575 - 323195۴۴

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

مسئولیت     09155619059 

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 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

به یک نفر خانم برای کار دفتری 
مسلط به امور رایانه نیازمندیم.

05632236277

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

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(

32320138 -09155611219    

پخش زاگرس 
برای تکمیل کادر فروش و توزیع خود 
نیاز به بازاریاب ، توزیع کننده و راننده 

با تجربه رانندگی نیسان دیزلی دارد.
32255380 - 09105۴87909

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان برای فعالیت های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

آقا / خانمنیروی خدماتی و پذیرایی 1
آقامامور خرید و تدارکات 2
آقاآشپز ماهر3
آقاکمک آشپز۴
آقانگهبان5
آقاپارکبان6

آدرس دفتر: تقاطع خیابان محالتی و مدرس - دفتر تاالر ایرانیان
تلفن: 32۴۴۴220   ساعت مراجعه: 9 الی 11 صبح  و 6 الی 9 شب

استخدام شرکت شاهسوند پخش فراز
برای تکمیل کادر فروش خود در شهرهای استان خراسان جنوبی  
بازاریاب مرد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می نماید. 

عالقه مندان از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت 
8 الی 12 به آدرس دفتر شرکت واقع در توحید 16- پالک 2۴ 
مراجعه یا با شماره های 09155610365 و 32۴33398 تماس 

حاصل فرمایند. مزایا: حقوق ثابت قانون کار، بیمه تامین اجتماعی 
بهره وری هزینه ایاب و ذهاب

ضمنا افراد بومی مناطق و با تجربه کاری در اولویتند

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

اجاره داده می شود.
  09159639938  

09157402683

به یک نفر خانم با مدرک لیسانس برای صندوقداری 
رستوران با حقوق مکفی نیازمندیم.   0915509۴025 

آدرس: خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی
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بدن به نمک نیاز دارد. یون های سدیم به حمل و نقل آب در بدن کمک می کنند و نقش کنترل پالس های عصبی را برعهده دارند. با 
این وجود، مصرف بیش از اندازه این ماده بدن را با مشکالتی مواجه می کند.نمک از مهمترین دالیل فشار خون باالست. زمانی که نمک 
زیادی مصرف می شود، بدن به منظور شستن نمک، آب بیشتری در خود نگه می دارد که همین امر منجر به افزایش فشار خون می شود. 

خطر مصرف بیش از اندازه نمک برای سالمتی اخبار ورزشی

 مسابقات تیرو کمان بانوان اداره کل ورزش
 و جوانان خراسان جنوبی برگزار شد

مسابقات تیرو کمان بانوان کارمند اداره کل ورزش 
و جوانان با حضور 25 شرکت کننده در زمین چمن 
شماره یک ورزشگاه آزادی بیرجند و با حضور مدیرکل 
ورزش و جوانان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان، در ابتدای این مسابقات، 
کالس توجیهی و آموزشی توسط هیئت استان برگزار 
پایان مسابقه، سمانه  در  و  برگزاری  از  شد که پس 
اسدی دوم  بنی  بهنوش  رسید،  اول  مقام  به  حسنی 
شد و سمیه نعیمی پور جایگاه سوم را به دست آورد. 
در پایان این مسابقات از نفرات برتر با حضور بهرام 
اهدای  با  عزیززاده مقدم، مدیرکل ورزش و جوانان 

لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

 برگزاری اولین جلسه ورزش بانوان 
طبس  در سال جدید

آموزشی  های  کالس  ریزی  برنامه  جلسه  اولین 
بانوان  ورزش  حوزه  مشکالت  و  مسائل  بررسی  و 
جوانان  و  ورزش  اداره  محل  در  طبس،  شهرستان 
ایرج  حضور  با  که  جلسه  این  در  گردید.  برگزار 
زاده  نقوی  جوانان،  و  ورزش  اداره  رئیس  توتونچی 
از مربیان  بانوان شهرستان و جمعی  مسئول ورزش 
و دست اندرکاران ورزش بانوان برگزار شد، پیرامون 
عملکرد ورزش بانوان در سال 1394 و برنامه ریزی 
کالسهای آموزشی بانوان در سال 95 بحث و تبادل 

نظر گردید.

 فوتبالیست هاي نوجوان ایران
 به ایتالیا مي روند

اردیبهشت  پنجم  ایران  دختر  نوجوانان  فوتبال  تیم 
ماه به منظور شرکت در یک تورنمنت شش جانبه 
گزارش  به  کند.  ترك مي  ایتالیا  قصد  به  را  تهران 
نوجوانان  فوتبال  تیم  سرمربي  مهیني  شادي  ایرنا، 
تنها  عنوان  به  را  ایران  حضور  گفت:  ایران  دختر 
ایتالیا فرصتي خوبي براي  تیم آسیایي در تورنمنت 
تورنمنت  بود.  خواهد  کشورمان  جوان  بازیکنان 
شش جانبه فوتبال دختران نوجوان با حضور ایران، 
از پنجم  انگلیس و مکزیک  ایتالیا، فرانسه،  آمریکا، 
تا دهم اردیبهشت ماه به میزباني ایتالیا برگزار مي 
گروه  دو  در  مسابقات  داد: این  ادامه  مهیني  شود. 
تیم هاي  با  اول  گروه  در  ایران  و  برگزار مي شود 
جزو  دو  هر  که  است  گروه  هم  آمریکا  و  ایتالیا 
در  هستند.  زنان  فوتبال  در  نام  صاحب  کشورهاي 
گروه دوم این رقابت ها تیم هاي انگلیس، فرانسه 

و مکزیک هستند.

خواص سبزیجات نوبرانه فصل بهار

آب  دلیل شرایط  به  بهار  نیوز: فصل  سالمت 
و هوایی مناسب آن، بهترین زمان برای رشد 
و به بار نشستن سبزی ها و میوه هایی است 

ها  آن  از  استفاده  امکان  دیگر  فصول  در  که 
با  فصل  این  در  علت  همین  به  ندارد.  وجود 
مواجه  سبزیجات  و  ها  میوه  از  وسیعی  طیف 
هستیم که خواص بی نظیر و متنوعی دارند. 

باقال: - باقاال دارای لوودوپا است. که پیش ساز 

انتقال دهنده های عصبی دوپامین، اپی نفرین و 
نوراپی نفرین در مغز است. دوپامین با حرکات 
ارتباط است و کمبود  در  بدن  در  اندام ها  آرام 
مصرف  نتیجه  در  شود.  می  لرزش  باعث  آن 
منظم آن باعث پیشگیری از ابتال به پارکینسون 

می گردد. باقاال یا باقال منبع خوبی از تیامین، 
مس،  آهن،  پریدوکسین،  نیاسین،  ریبوفالوین، 
منگنز، کلسیم، منیزیم و پتاسیم است و به همین 
علت باعث کاهش فشار خون می شود. باقاال 
سرشار از فیبر می باشد و با عوامل سرطان زا 

در کولون متصل می شود و مانع از تماس سلول 
های کولونی با عوامل سرطان زا می گردد. 

از  سرشار  گیاهان  جمله  از  مارچوبه  مارچوبه: 
رشد  که  است  اینولین  چون  هایی  پربیوتیک 
باعث  و  تقویت  را  پروبیوتیک  های  باکتری 
در  سرطان  و  ای  روده  های  بیماری  کاهش 
ارتقا  را  گیاه هضم  این  بزرگ می شود.  روده 
هاضمه  سوء  بهبود  منظور  به  و  بخشد  می 
کاربرد دارد. عصاره آن را می توان برای درمان 

کرم های لوله ای روده به کار برد.
از  سرشار  اینکه  دلیل  به  جعفری  جعفری: 
و  قلب  عملکرد  بهبود  باعث  است،  فوالت 
العاده فوق  منبع  جعفری  شود.  می   عروق 
آنتی اکسیدان ها می باشد و سرشار از ویتامین 
بتاکاروتن،   ،A ویتامین   ،C ویتامین   ،K
 فوالت، آهن، میریستیکین، لیمونن، لوتئین و...
می باشد. که همه آن ها از آنتی اکسیدان های 
عوامل  اثر  ها  اکسیدان  آنتی  باشند.  می  قوی 
مخرب محیطی بر پوست را کاهش می دهند.

 نقش لبنیات در جلوگیری از
 پوکی استخوان

شایعی  بیماری  استخوان  پوکی  نیوز:  سالمت 
و  شده  معروف  خاموش«  »مرگ  به  که  است 

هر ساله تعداد زیادی از افراد جامعه را با عوارض 
غیرقابل جبرانی غافلگیر می کند. پوکی استخوان 
عارضه مهم و در عین حال شایع است که به 
دیده سال  پنجاه  باالی  افراد  در  معمول   طور 
می شود. اما این روزها سن شیوع این بیماری 

به 35 سال رسیده است. کم تحرکی و مصرف 
پوکی  به  ابتال  دلیل  ترین  مهم  لبنیات  نکردن 
استخوان می باشد. محققان معتقدند با مصرف 
صحیح و به اندازه ی لبنیات و ویتامین ب در سن 
10 تا 19 سالگی، احتمال ابتال به پوکی استخوان 

به باالی هفتاد سال می رسد. در حالی که اگر تا 
پیش از 20 سالگی به تراکم استخوانی و ذخیره 
سازی کافی کلسیم در آن پرداخته نشود، سن بروز 
بیماری به کمتر از 65 سال کاهش خواهد یافت. 
در سنین باال حتی یک درصد از این کلسیم ذخیره 

شده در دوران جوانی می تواند نقش مهمی در 
حفظ توده ی استخوانی فرد ایجاد کند. لبنیات، 
مخصوصا لبنیات تخمیری مثل ماست، بهترین 
منبع دارای کلسیم قابل جذب توسط بدن در 

بین مواد غذایی به شمار می آید. 

 قواعد تغذیه ای در فصل بهار
 از منظر طب سنتی ایران

در  سال  فصل  معتدل ترین  بهار  نیوز:  سالمت 
میان فصول چهارگانه است. موادی که در فصل 
زمستان در اثر سرمای هوا در بدن فشرده و متراکم 
شده، به واسطه حرارت فصل بهار به تدریج ذوب 
شده، حجم آنها زیاد شده و در بدن به حرکت 
درآمده و ممکن است بیماری های مختلفی ایجاد 
کند. بنابراین تدابیر این فصل از جمله انتخاب غذا 
باید به گونه ای باشد که به طبیعت بدن فرصت 
دهد تا مواد زائدی که در فصل زمستان در بدن 
انباشته شده را دفع کند. حکمای طب سنتی ایران 
قواعد تغذیه ای کمی و کیفی برای فصل بهار بیان 
کردند. از آن جا که هاضمه در فصل بهار تقویت 
شده و گرسنگی برای بدن مضر است، کمیت و 
حجم غذا نباید کم شود. بلکه غذاهایی با ارزش 
غذایی کم باید مصرف شوند. زیرا غذاهای با حجم 
زیاد ولی کم کالری، دستگاه گوارش را مشغول 
زیادی  غذای  حالیکه  در  و  کرده  هضم  فرآیند 
مصرف شده، در حقیقت مواد زیادی وارد عروق 
نمی شود. غذاهای کم کالری مانند سبزیجات 
و غالتی مانند گندم و جو که به صورت آش یا 
سوپ تهیه شده باشد و موادغذایی مزاج خیلی 

گرم هم نداشته باشند.

قواعد تغذیه ای در فصل بهار  از منظر طب سنتی ایران

کشف 20هزار نخ سيگار قاچاق در »طبس«

انتظامي شهرستان طبس از کشف 20 هزار نخ سیگار قاچاق  فرمانده 
پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  خبرداد.  شهرستان  این  در 
سرهنگ محسن جاللیان در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران 
بازرسي »دیهوك« هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک  ایست و 
دستگاه اتوبوس که از شهرهاي جنوبي کشور عازم خراسان رضوي بود 

مشکوك شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. 
وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو تعداد20 هزار نخ سیگار قاچاق 
کردند.  کشف  را  بود  شده  جاساز  خودرو  داخل  ماهرانه  طرز  به  که 
خودرو  دستگاه  یک  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  جاللیان  سرهنگ 
مراجع  به  قانوني  مراحل  پرونده جهت سیر  تشکیل  با  متهم  و  توقیف 

قضائي معرفي شد.

سواري هيوندا با 25ميليون ريال خالفي توقيف شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواري هیوندا با خالفي 25میلیون و 900هزار ریال خبر داد. به 
با  برخورد  راستاي  در  گفت:  خبر  این  تشریح  در  رضایي  پلیس، سرهنگ حسین  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش 
رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راه »قاین« هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه خودروي 
سواري هیوندا را در محور »قاین-بیرجند« به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف 
این خودرو و استعالم به دست آمده،مشخص شد خودرو داراي مبلغ 25میلیون و 900 هزار ریال خالفي معوقه 
از تردد خودرو هاي  رانندگي  به تخلفات  قانون رسیدگي   8 برابر ماده  است. سرهنگ رضایي خاطر نشان کرد: 
از 10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین  با خالفي بیش  متخلف 
ماده این خودرو روانه پارکینگ شد. رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: با توجه به اینکه برابر قانون؛ پلیس از 
ادامه حرکت خودروهاي باالي یک میلیون تومان خالفي جلوگیري خواهد کرد توصیه مي شود رانندگان استعالم 
الزم را از سامانه 1101202020 در خصوص گواهینامه و خالفي خودرو اخذ کنند تا در هنگام تردد در معابر و 

جاده ها مشکلي به وجود نیاید.

مرگ دوچرخه سوار74 ساله در »قاين«

از وقوع یک فقره تصادف فوتي در این شهرستان خبر داد. به  انتظامي شهرستان قاین  فرمانده 
گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس ،سرهنگ علیرضا امیر آبادي زاده در تشریح این خبر گفت: 
با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر وقوع یک فقره تصادف در محل پل »بامشاد« 
شهرستان قاین، بالفاصله مأموران پلیس راهور و گروه امداد جهت بررسي موضوع به محل حادثه 
اعزام شدند. وي افزود: مأموران در بررسي صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خودروي سمند 
با دوچرخه سواري که خالف جهت در حال حرکت بود تصادف کرده و راکب دوچرخه به شدت 
مجروح شده است. سرهنگ امیر آبادي زاده خاطرنشان کرد: در این حادثه، راکب دوچرخه سوار 

74 ساله به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
این  علت  رانندگي  و  راهنمائي  پلیس  کرد:کارشناس  تصریح  قاین  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
حادثه را بي مباالتي و عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي از سوي دوچرخه سوار 

اعالم کرد.

           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

نصب و تعمير انواع لباسشويیتوکــل

 و کولر آبی در منزل

 09151643778   32315776 

 شهرياری

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

    مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند   )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 خیرخواه
اعم 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 خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه

فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاريابی و ...  دعوت می شود ما را در اين کار خداپسندانه  همراهی نمايند.

 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 

  

           مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند

ايـزوگام رهبـردار 
فروش قير -  چتايی )قيرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  
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همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و کارگر ماهر 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

صوتی - تصويری - مخابراتی 
انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852

فروش ويژه کلنی زنبور عسل به تعداد محدود

تحويل از پنجشنبه 95/1/26 
6 قالب تا 10 قالب    

09153147797   



مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره های قرآن 
کریم برگزار می شود

دانشگاهی خراسان جنوبی گفت:  مدیرفرهنگی جهاد 
حمد،  سوره های  تفسیر  موضوع  با  نور  قرآنی  مسابقه 
یوسف، محمد)ص(، اخالص و لقمان به همت معاونت 
و  جنوبی  خراسان  واحد  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی 
برگزار  کشور  دانشگاهیان  قرآنی  فعالیت های  سازمان 
فرهنگ  ترویج  و  اشاعه  کرد:  اظهار  می شود.مرادی 
قرآنی در بین کارکنان و دانشجویان و آشنایی بیشتر 
با تفاسیر سوره های قرآن از اهداف این مسابقه می باشد 
که می تواند زمینه ساز روحیه و نشاط قرآنی در برنامه های 

فرهنگی این واحد باشد.

زمینه ترویج بیمه ازدواج
 در استان مهیا می شود 

کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
ورزش و جوانان استان گفت : مشاوره و آموزش پیش از 
ازدواج و بیمه آن می تواند بخشی از این ناامیدی و تردید 
را میان جوانان کاهش دهد، بر همین اساس بیمه ازدواج 
جوانان در راستای توجه به نسل جوانان و مسایل مرتبط 
با آن که از مهمترین اصول مورد توجه دولت است و 
با هدف تسهیل در امر ازدواج جوانان و افزایش حس 
مسئولیت پذیری و مشارکت خانواده ها در این عرصه 
تدوین شده است. تهیه جهیزیه، کمک هزینه مسکن 
المشاوره، مهریه و کمک هزینه مراسم ازدواج  ، حق 
، کمک هزینه لغو ناگهانی مراسم ازدواج و هزینه تولد 
اولین فرزند، از جمله مزیت هایی است که در این بسته 

حمایتی دیده شده است .

نیروي انتظامي 
مایه اقتدار و امنیت جامعه است

مایه  انتظامي  نیروي  گفت:  قاین  شهرستان  فرماندار 
اقتدار و امنیت جامعه است و بخش عظیم تولید امنیت 
مربوط به هوشیاري و توانمندي نیروهاي پلیس است. 
کهن ترابي در دیدار با فرمانده انتظامي شهرستان قاین 
اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل ایثار و 
از خودگذشتگي سبز پوشان ناجاست و کارکنان نیروي 
انتظامي با تالش هاي شبانه روزي توانسته اند اقدامات 
موثري را در مبارزه با جرایم و امنیت و آسایش عمومي 

شهروندان بردارند. 
 

پروژه مسقف کردن قطعه یک گلزار 
شهدای بیرجند به بهره برداری می رسد

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  شبستان- 
خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح مسقف شدن قطعه یک 
گلزار شهدا بیرجند در روز سوم خرداد به مناسبت سالروز 
مبلغ ۶۵۰  سقف  پوشش  برای  گفت:  خرمشهر،  فتح 
بود.معصومی  درنظر گرفته شده  اعتبار  تومان  میلیون 
اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه خانواده های شهدا 

در سرما و گرمای تابستان اذیت نخواهند شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم 
در مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( 

فروردین  مناسبت 29  به  کریم  قرآن  با  انس  محفل 
سالروز ارتش جمهوری اسالمی روز گذشته با حضور 
در  وظیفه  و  پایور  کارکنان  و  شهرستان  برتر  قاریان 

نمازخانه این مرکز برگزار شد.

 حوزه های علمیه در گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی پیش قدم باشند

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با اشاره 
به جایگاه و نقش روحانیت در جامعه، گفت: با توجه به 
این نقش حوزه های علمیه باید در گفتمان سازی اقتصاد 
با  مقاومتی پیش قدم باشند. حجت االسالم لطفیان، 
اشاره به نامگذاری امسال به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« اظهار کرد: با توجه به نقش و جایگاه روحانیت 
در جامعه انتظار داریم که حوزه های علمیه در گفتمان 

سازی اقتصاد مقاومتی پیش قدم باشند.

جشنواره بین المللي فیلم سبز 
در خراسان جنوبي برگزار مي شود

گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  ایرنا- 
 1۰ از  پس  سبز  فیلم  المللي  بین  جشنواره  پنجمین 
با  اردیبهشت ماه همزمان  الي 31  از 24  سال وقفه 
سراسر کشور در این استان برگزار مي شود. آرامنش 
افزود: جشنواره فیلم سبز در سه بخش سینما، هنرهاي 

تجسمي و کارگاه هاي تخصصي برگزار مي شود.

تولید بیش از 1400 تن گوشت مرغ سبز 
در خراسان جنوبی  

جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون 
گوشت  تن   4۶3 و  یک هزار  گذشته  سال  در  گفت: 
مرغ سبز در استان تولید شده است.به گزارش فارس، 
اصغرزاده با اشاره به نحوه تولید مرغ های آنتی بیوتیک دار 
مجاز، گفت: در حین پرورش این نوع مرغ با نظارت 
دامپزشکی از آنتی بیوتیک های مجاز استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه نوع دیگری از مرغ های موجود در 
بازار برای مصرف در سبد غذایی خانوار، مرغ سبز است، 
افزود: برای تولید این نوع مرغ حین پرورش از هیچ گونه 
آنتی بیوتیک مجازی استفاده نمی شود و این امر در حین 
پرورش توسط دامپزشکی آزمایش می شود. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر در شهرستان های بیرجند، نهبندان، 
سرایان، قاین، طبس، خوسف، بشرویه و فردوس مرغ 
سبز تولید می شود، تصریح کرد: تعداد این واحدها در 
سال گذشته در استان نسبت به مدت مشابه سال 93 از 

سه واحد به 18 واحد رسیده است.

رقابت 168 دانش آموز در المپیاد 
طرح دادرس زیرکوه  

رئیس جمعیت هالل احمر زیرکوه گفت: 1۶8 دانش آموز 
در المپیاد آماده دادرس ویژه  دانش آموزان خواهر و برادر 
پایه هشتم در شهرستان زیرکوه رقابت کردند.حورانی 
در گفتگو با فارس، گفت: در این دوره از مسابقات 1۶8 
دانش آموز در رشته های اسکان اضطراری، حمل مصدوم، 

امداد و کمک های اولیه با هم به رقابت پرداختند.

برگزاری اعتکاف در ۲۹ مسجد بیرجند

مهر- رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند از برگزاری 
مراسم اعتکاف رجبیه در 29 مسجد شهرستان بیرجند 
به  اشاره  با  لطفی  ابوالقاسم  داد. حجت االسالم  خبر 
برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه در روزهای 13 تا 1۵ 
در 18  امسال  معنوی  مراسم  این  کرد:  اظهار  رجب، 
مسجد شهر بیرجند برگزار می شود.وی با بیان اینکه 
از این تعداد امسال برای نخستین بار دو مسجد دانش 
آموزی خواهند بود، بیان کرد: در مجموع در شهرستان 
بیرجند 29 مسجد میزبان معتکفان خواهند بود که در 
نیز  افزایش آن  امکان  آمادگی مساجد  صورت اعالم 
اعتکاف  مردمی  ستاد  اندازی  راه  به  وی  دارد.  وجود 
برای  امسال  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند  شهرستان 
نخستین بار پنج نفر از اعضای هیئت امنای مساجد با 
سابقه و بزرگان و معتمدان بیرجند تحت عنوان هیئت 
امنایی به نام ستاد اعتکاف تشکیل شده که مسئولیت 
جمع آوری و توزیع کمک های مردمی برای اعتکاف 

را برعهده خواهند داشت.
 

تمبر یادبود شهید منتظر قائم در 
خراسان جنوبی رونمایی می شود   

تسنیم - سرهنگ قاسمی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه 
در مراسم ۵ اردیبهشت امسال سخنران محوری سردار 
نقدی است، گفت: در مراسم گرامیداشت ۵ اردیبهشت 
و سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس شناسنامه 

و تمبر شهید منتظر قائم رونمایی می شود. 

خانواده شهدای استان در سالروز 
آزادسازی خرمشهر تجلیل می شوند   

تسنیم-جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان با بیان اینکه روز سوم خرداد ساعت 11 
مارش عملیات آزادسازی خرمشهر در شهرهای خراسان 
جنوبی نواخته می شود، گفت: خانواده های شاهد عملیات 
آزادسازی خرمشهر در استان تجلیل می شوند. برازنده 
مقدم گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، سرکشی 
از خانواده های شهدا و برگزاری مراسم در نقاط مهم شهر 

و اجرای سرود از دیگر برنامه هاست.

برگزاری رزمایش بزرگ راهیان 
بیت المقدس در درمیان  

گفت:  درمیان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
شهرستان  بیت المقدس  راهیان  بزرگ  رزمایش 
جاری  سال  اردیبهشت ماه  نخست  نیمه  در  درمیان 
گزارش  می شود.به  برگزار  درمیان  شهرستان  در 
این رزمایش چهارمین  فارس، خدادادی اظهار کرد: 
رزمایش بزرگ بسیجیان شهرستان درمیان است.وی 
با اشاره به حضور دو گردان در این رزمایش، افزود: 
یک گردان از بخش قهستان و 2۵۰ بسیجی نیز از 

منتخبان بخش مرکزی شهرستان هستند.

مراکز فرهنگی هنری دیجیتال 
در خراسان جنوبی تقویت شود   

کشور  هنری  فرهنگی  کانون های  ستادعالی  معاون 
ارشاد خراسان جنوبی  اداره کل  بین  تعامل سازنده  از 
با دبیرخانه مساجد استان قدردانی کرد و گفت: مراکز 
فرهنگی هنری دیجیتال در خراسان جنوبی تقویت شود. 
به گزارش تسنیم، ارجمند فر از نگاه مثبت حاکم بر اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان نسبت به دبیرخانه کانون های 

مساجد و کانون های فرهنگی هنری تقدیر کرد.

اجرای طرح کیفی سازی مراکز عرضه 
فرآورده های دام در استان

درجه بندی  گفت:  بیرجند،  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
کیفی مراکز عرضه فرآورده های دامی برای اولین بار در 
کشور در خراسان جنوبی اجرا می شود.به گزارش ایسنا، 
حسین زاده، با بیان اینکه طرح درجه بندی در سه مرحله 
اجرا می شود ، اظهار کرد: در مرحله اول شناسایی و هویت 
دارکردن مراکز با اعطای کد شناسایی دامپزشکی و در 
با افزایش  مرحله دوم و سوم ارزیابی بهداشتی مراکز 
نظارت بهداشتی افزایش میزان رضایتمندی مشتری و 

درجه بندی مراکز این طرح اجرا می شود.

گسترش حمایت های هدفمند از نوآوران 
علمی برنامه پیش روی دانشگاه بیرجند

گسترش  دانشگاه  این  گفت:  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
و  نخبگان  از  معنوی  و  مادی  هدفمند  حمایت های 
نوآوران علمی و فناوری از طریق ارتقای منزلت اجتماعی 
را در دستور کار خود قرار داده است.خلیلی، افزود: با توجه 
پژوهش  در حوزه  دانشگاه  پیشرفت های چشمگیر  به 
و فناوری در سالیان اخیر و رشد بسیار باالی تولیدات 
علمی دانشگاه، ضمن اینکه براساس مستندات موجود 
دانشگاه بیرجند به لحاظ تولیدات علمی در ردیف 2۰ 
دانشگاه برتر کشور بوده و در ردیف دانشگاه های برتر 
برای انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی 
قرار گرفته است.همچنین دو نفر از اعضای هیئت علمی 
این دانشگاه نیز در ردیف 1۰۰ نفر از سرآمدان علمی 

کشور قرار گرفته اند.

دانشگاهها در تربیت مترجم مجرب 
کارکرد مناسبي نداشتند

ایرنا - دبیر همایش ملي ترجمه و مطالعات بین رشته اي 
دانشگاه بیرجند گفت: حوزه ترجمه از گستردگي زیادي 
برخوردار است، دانشگاه هاي کشور تاکنون نتوانستند در 
این زمینه موفقیت هاي قابل قبولي بدست آورند.امامي 
با اعالم برگزاري همایش ملي ترجمه و مطالعات بین 
رشته اي کشور روزهاي 22و 23 اردیبهشت در بیرجند 
افزود: این رشته باید به گونه اي تدریس شود که فارغ 

التحصیالن آن بتوانند افرادي مجرب و حاذق باشند.
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زیرکوه گفت: رزمایش راهیان بیت المقدس در روزهای 2۶ و 27 فروردین  جاری 
در منطقه عمومی دهنه بشیران این شهرستان برگزار می شود. حسین میری اظهار داشت: رزمایش راهیان بیت المقدس

 با حضور دو گردان بیت المقدس بسیجیان شهرستان زیرکوه در منطقه عمومی دهنه بشیران این شهرستان برگزار می شود.

رزمایشراهیانبیتالمقدسدرزیرکوهبرگزارمیشود

در شورای استان مطرح شد: 

جلسه  در  بود  قرار  گذشته  روز  صبح  مالیی- 
شهرهای  اسالمی  شوراهای  نمایندگان  مشترک 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  منتخبان  و   استان 
تفاهم نامه ای برای تعامل بیشتر امضا شود اما از چهار 
نماینده منتخب استان تنها نظر افضلی منتخب نهبندان 
در جلسه حضور  و  پذیرفت  را  بود که دعوت  و سربیشه 
به  را  حاضران  تمام  گالیه  که  بود  ای  بهانه  این  یافت. 
نمایندگان  و  استان  ارشد  از مسئوالن  آنها  داشت.  دنبال 
مجلس گالیه مند بودندکه شوراها را جدی نمی گیرند و با 
آن که استان قوی ترین کابینه را در دولت دارد اما از نظر 
اعتبار، رتبه 3۰ کشور را به خود اختصاص داده است. این 
کنایه نمایندگان مردم در شورای اسالمی استان، متوجه 
مسئوالن هم استانی بود که در دولت صاحب پست های 
مهم کشوری هستند.  قرآیی رئیس شورای استان، اعضای 
افزود:  و  دانست  مردم  نماینده  را  شهر  اسالمی  شورای 
 وقتی حرف مردم را می زنیم ما را به شورای برنامه ریزی 
استان دعوت نمی کنند . در این جلسه نمایندگان شورای 
را  جنوبی  خراسان  محروم  مردم  به  دولت  کمک  استان 
برای روستاها  باید  خواستار شدند و عنوان کردند: دولت 
باعث  تا  شود  قائل  امتیازاتی  برخوردار  کم  شهرهای  و 

ماندگاری مردم در روستاها شود.  
 رئیس شورای استان با اشاره به آماری های بیکاری افزود : 
از  باید  مردم  و  هاست  این  از  بیشتر  و  غلط  آمارها  این 
آمارهای واقعی اطالع داشته باشند. قرآیی از افضلی نماینده 
منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی خواستار افزایش 
اختیارات استاندار و نماینده های شورای اسالمی شهرها شد 

و تاکید کرد: استانداران نماینده دولت در استان و شوراها 
نماینده مردم هستند که مشکالت را درک و لمس می کنند 

که باید قوانین بومی سازی و اختیارات افزایش یابد تا در 
بروز مشکالت بتوان تصمیمات فوری گرفت.

مدیران رضایت مردم را 
هدف کار خود قرار دهند 

وی تاکید کرد: مدیران استانی مردم را فدای سیاست ها 
نکنند و مدیرانی را بر سر کار بگذارند که رضایت مردم را 
محور و هدف کار خود قرار دهند. در این جلسه  بومی سازی 

اختیارات  افزایش  بانکی،  تسهیالت  سود  کاهش  قوانین، 
استاندار و نمایندگان شورای اسالمی شهرها، نظارت بیشتر 

و اصالح قوانین واردات بی رویه به کشور، بی آبی، اشتغال 
و معیشت مردم استان مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

دولت در تئوری سازی قوی
 در عمل گرایی ضعیف است

نظر افضلی منتخب مردم سربیشه و نهبندان در مجلس 
اسالمی  شوراهای  جایگاه  گفت:  نیز  اسالمی  شورای 
وی  است.  باالتر  ها  استان  اداری  شورای  از  شهرها 

افزود: کشوری  مجلس و شورای شهر را مهم دانست و 
و  احترام  مردم  نظر  به  باید  یابد،  توسعه  خواهد  می  که 
اعتماد کند ولی متاسفانه ما تئوری پردازانی بسیار قوی اما 
عمل گرایانی ضعیف هستیم. وی با بیان اینکه ضعف در 
نظارت و قوانین وجود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در 
یکی از روستاهای کویر حیدرآباد نهبندان بنیاد مسکن به 
روستائیان زمین می فروشد و آن روستایی توانایی خرید 
دامداری و کشاورزی  کار  به  تواند  نمی  و  ندارد  را  زمین 
بپردازد. افضلی بر بومی سازی قوانین تاکید کرد و گفت: باد، 
 نورخورشید و حتی کویر های استان نعمت و سرمایه هایی 

هستند که مسئوالن به آنها بی توجهند.

بی توجهی به نمایندگان شوراها
 بی توجهی به مردم است

وی همدلی و همزبانی بین نمایندگان شوراهای اسالمی 
شهر و مجلس را مهم و اساسی دانست و یادآور شد: حرف 
شوراها درد دل و مشکالت مردم شهر است و بی توجهی 
به آن یعنی بی توجهی به مردم. نظر افضلی با یادآوری 
بحران آب در استان افزود: هر چه زودتر اتاق فکری باید 
کارشناسان  و  علمی  حوزوی،  نخبگان  و  شود  تشکیل 
برای  را  جامعی  برنامه  و  باشند  داشته  حضور  فن  اهل 
استان تدوین کنند. در پایان جلسه هر یک از نمایندگان 
نماینده  به  را  مردم  توقعات  و  ها  خواسته  ها  شهرستان 
مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی گفتند 
و مقرر شد صورت جلسه و تفاهم نامه ای تنظیم و برای 

سه نماینده ای که دعوت را نپذیرفتند ارسال شود.

از  جنوبي  خراسان  دامپزشکي  مدیرکل 
و  دام  خوراک  کیلوگرم  میلیون   21 تولید 
داد  خبر  گذشته  سال  طي  استان  در  طیور 
هاي  دام  مصرف  به  میزان  این  گفت:  و 
علیرضا  است.  رسیده  استان  خارج  و  داخل 
تولیدي  میزان  ایرنا،  با  گفتگو  در  پور  رفیعي 
را طي سال 93،  استان  دام و طیور  خوراک 
افزود:  و  کرد  اعالم  کیلوگرم  میلیون  هشت 
روزه  یک  جوجه  تولید  میزان  پارسال  طي 
قطعه  میلیون  هفت  به  قطعه  میلیون  پنج  از 

افزایش یافت.وي تولید مرغ زنده را در استان 
و  کرد  ذکر  مدت  این  در  قطعه  میلیون   13
و  همجوار  هاي  استان  به  میزان  این  گفت: 
خارج از کشور صادر شده است.وي ادامه داد: 
در  مرغ  قطعه  میلیون   14 مزبور  مدت  طي 
کشتارگاه هاي استان ذبح شده و پس از بسته 
بندي و منجمد شدن به مصرف مردم استان 
پارسال  طي  اینکه  بیان  با  است.وي  رسیده 
۶9 هزار راس دام اعم از گاو، گوسفند، شتر، 
شتر مرغ و گوساله ذبح شده، گفت: با کشتار 

این دام ها حدود دو میلیون کیلوگرم گوشت 
رسیده  مصرف  به  و  تولید  استان  در  قرمز 
جنوبي  خراسان  دامپزشکي  است.مدیرکل 
افزود: در این مدت از مجموع تولیدات استان 
بیش از 2۰۰ تن گوشت قرمز، ماهي، گوشت 
مرغ، تخم مرغ، عسل و شیرخام به علت غیر 

بهداشتي بودن معدوم شده است.
رفیعي پور با اشاره به وجود سه میلیون و ۵۰۰ 
مدت  این  طي  کرد:  اظهار  دامي  واحد  هزار 
بیش  طیور  و  دام  سالمت  حفظ  راستاي  در 

مراجعه  مورد  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  چهار  از 
خصوصي  و  دولتي  هاي  درمانگاه  به  کننده 
تعداد  وي  ایم.  داشته  استان  دامپزشکي 
تضمین  براي  شده  انجام  هاي  گیري  نمونه 
سالمت دام ها و آبزیان را طي سال گذشته 
یادآور  و  کرد  اعالم  11۵مورد  و  هزار   3۵
واکسن  دوز  میلیون   118 مدت  این  در  شد: 
با  اضافه کرد:  طیور مصرف شده است. وي 
دامپزشکي  توسط  بهداشتي  و  الزم  اقدامات 
اعم از واکسیناسیون، اطالع رساني به موقع 

از  موردي  هیچ  گذشته  سال  در  آموزش  و 
بیماري هاي تب برفکي، تب کنگو، آنفلونزاي 
بیمارهاي  از  اسکین  لمپي  و  پرندگان  فوق 
در  دام  و  انسان  مشترک  بیماري  و  دامي 
اجراي  به  اشاره  با  وي  نشد.  گزارش  استان 
طرح درجه بندي مراکز عرضه فرآورده هاي 
گوشت  مورد  در  طرح  این  گفت:  دامي  خام 
قرمز و مرغ در بیرجند اجرا شد و امسال نیز 
براي سایر موارد از جمله شیر خام و تخم مرغ 

در تمام استان اجرایي مي شود.

کابینهاستان؛قویدردولتبیاعتباربرایخراسانجنوبی
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شبستان- معاون استاندار خراسان جنوبی به 
مراسم بزرگداشت سالروز شکست آمریکا در 
اشاره  اردیبهشت  پنجم  در  طبس  صحرای 
کرد و گفت: حادثه صحرای طبس از مسائلی 
است که باید به درستی منتقل شود و چرایی 
خوبی  به  داد  رخ  حادثه  این  چرا  اینکه 
گرامیداشت  ستاد  در  .حسینی  شود.   تبیین 
بزرگداشت  مراسم  به  خرمشهر  آزادسازی 

طبس  صحرای  در  آمریکا  شکست  سالروز 
کرد:  بیان  و  اشاره  اردیبهشت  پنجم  در  
که  است  مسائلی  از  طبس  صحرای  حادثه 
اینکه  چرایی  و  شود  منتقل  درستی  به  باید 
چرا این حادثه رخ داد به خوبی تبیین شود.  
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرد  درخواست  اورژانس  و  احمر  هالل  از 
طبس  صحرای  مراسم  برگزاری  محل  در 

حضور داشته باشند و نهادهای فرهنگی نیز 
در موضوع فضاسازی اقدامات مناسبی انجام 
دهند. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز از سخنرانی 
سردار نقدی در مراسم پنجم اردیبهشت در 
این  در  افزود:  و  داد  خبر  طبس  صحرای 
تجلیل  منتظرقائم  شهید  خانواده  از  مراسم 

می شود.

نواختن  به  اشاره  با  قاسمی  علی  سرهنگ   
در  خرمشهر  فتح  عملیات  مارش  پخش  و 
داد:  ادامه  خردادماه،  سوم  صبح   11 ساعت 
مراسم سالروز شکست مفتضحانه و خفت بار 
طبس،  صحرای  در  آمریکا  نظامی  حمله 
سالروز  با  همزمان  و  اردیبهشت ماه  پنجم 
صحرای  محل  در  تاریخی  مهم  واقعه   این 
به  اشاره  با  قاسمی  می شود.  برگزار  طبس 

حضور حامد زمانی در مراسم سالروز شکست 
حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس، بیان 
شامل  دیگری  متعدد  برنامه های  ویژه  کرد: 
برگزاری دعای ندبه در محل آستان مبارک 
)علیه  موسی الکاظم  حسین بن  حضرت 
السالم(، اجرای سرود، رونمایی از کارت ملی 
شهید منتظر قائم و رونمایی از تمبر یادبود ۵ 

اردیبهشت برگزار خواهد شد.

معاونسیاسیاستاندارتاکیدکرد:لزومگرامیداشتحادثهصحرایطبسبهصورتملی

 ارسال بیش از 1400 اثر به پنجمین جشنواره نوجوان سالم خراسان جنوبی

فارس- رئیس اداره مراقبت از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ارسال هزار و 493 
اثر به پنجمین جشنواره نوجوان سالم خبر داد. علی مودی اظهار کرد: پنجمین جشنواره استانی نوجوان سالم به منظور 
آموزش شیوه های زندگی سالم، پیشگیری از رفتارهای پر خطر، پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و دخانیات و 
پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز ویژه تمام دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول 
و متوسطه دوم برگزار شده است. وی تصریح کرد: دانش آموزان دوره ابتدایی و مقاطع 
متوسطه برای شرکت در این جشنواره در پنج رشته شامل مقاله نویسی، نقاشی، فیلم 
کوتاه، عکاسی، روزنامه دیواری و انشاء مجاز به ارسال آثار خود بوده اند. وی یادآور شد: 
در مجموع یک هزار و 493 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره استانی نوجوان سالم ارسال 
شده است. مودی گفت: مرحله کشوری جشنواره نوجوان سالم تابستان امسال در تهران 
برگزار و رتبه های نخست و برتر هر رشته در مرحله استانی به مرحله کشوری راه می یابند.وی هدف از برگزاری جشنواره 
نوجوان سالم را اجتماعی کردن مبارزه با آسیب های اجتماعی و آشنایی دانش آموزان با انواع آسیب های اجتماعی دانست.

وی گفت: داوری این مرحله از جشنواره توسط پنج نفر از داوران صورت گرفته است.

بیش از 1۲ هزار حافظ قرآن در استان تربیت شدند

آزمون  در  استان  در  نفر  هزار   2 در سال گذشته  اینکه  بیان  با  جنوبی  خیریه خراسان  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
حافظان قرآن شرکت و گواهینامه دریافت کردند، گفت: طرح ملی تربیت حافظ قرآن در استان از سال 92 آغاز 
و تاکنون بیش از 12 هزار حافظ قرآن در استان تربیت شدند. حجت االسالم محمدطاهر گرایلی در گفتگو با 
تسنیم، اظهار کرد: طرح ملی حافظان قرآن کریم یکی از طرح هایی است که هر 
ساله توسط اوقاف برگزار می شود. وی با بیان اینکه طرح ملی تربیت حافظان قرآن 
کریم از سال 92 در خراسان جنوبی آغاز شده است، افزود: در طرح ملی حافظان 
قرآن کریم خراسان جنوبی 2۰ مربی فعالیت دارند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی گفت: از سال 92 تاکنون بیش از 12 هزار نفر حافظ قرآن کریم 
در استان تربیت شده که از این تعداد 14 نفر حافظ کل قرآن کریم هستند. گرایلی 
با بیان اینکه در سال 94 تعداد 3 نفر موفق به حفظ کل قرآن کریم در خراسان جنوبی شدند، افزود: در سال 
گذشته ۵ هزار نفر در کالس های آموزشی طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم شرکت که 3 هزار نفر تنها از 

آموزش های کالس ها استفاده کردند.

۷۳۰میلیاردریالاعتباربرایآبرسانیروستاییبهاستاناختصاصیافت
استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیری هایی که صورت گرفت 
73۰ میلیارد ریال اعتبار در راستای آبرسانی به روستاهای استان 
باید  اعتبارات  این  برای جذب  ذیربط  مدیران  که  یافته  تخصیص 
تالش کنند. وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه در سال گذشته موفق 
به اخذ مجوز فروش سوخت ویژه مرزنشینان شدیم، گفت: در حال 
حاضر 3 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان از محل فروش سوخت، درآمد 
حاصل شده که از طریق تعاونی های مرزنشین در اختیار مرزنشینان 
قرار خواهد گرفت.وی به تالش ها و خدمات دولت تدبیر و امید در 
زمینه رسیدگی به مسائل و مشکالت روستائیان و مرزنشینان اشاره 
کرد و ادامه داد: تاکنون خدمات و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه 
صورت گرفته و اقدامات مناسب دیگری نیز در زمینه رسیدگی به 
دست  در  عزیزان  این  زندگی  ارتقای سطح  و  معیشتی  مشکالت 
اقدام است که به زودی به اطالع مردم عزیز استان خواهد رسید. 
خدمتگزار رسیدگی به مشکالت روستائیان و مرزنشینان را اقدامی 
مهم در جهت تثبیت جمیعت در این مناطق دانست و تصریح کرد: 
اقدامات  این  استان  در  ساله  چندین  های  خشکسالی  به  توجه   با 

می تواند کمک شایان توجهی در این زمینه باشد.
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خوب است الریجانی به نفع عارف کناربرود

عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت گفت: الریجانى 
دو دوره در مجلس سمت ریاست پارلمان را عهده دار 
ریاست  فرصت  كه  است  خوب  بنابراین  است  بوده 
عارف  اینکه  كما  كند،  فراهم  عارف  برای  را  مجلس 
در ریاست جمهوری شرایط بسیار مهمى را برای كشور 
فراهم آورد. تاجرنیا با تاكید بر اینکه بنده مخالف ریاست 
الریجانى در مجلس دهم هم نیستم، تصریح كرد: فرد 
مقابل عارف برای كسب ریاست مجلس گزینه ای از 
جبهه پایداری نیست كه ما بخواهیم با او مخالفت كنیم 

 اما باالخره بحث امروز ما بحث اولویت هاست. 
  توافق روحانی و هاشمی بر سر ریاست عارف

رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران گفت: توافق 
برای ریاست مجلس دهم بین سران اصالحات، آقایان 
صورت  اصالحات  دولت  رئیس  و  روحانى  هاشمى، 
گرفته و توافق این بوده و هست كه ریاست كرسى 
كرد:  تأكید  صوفى  باشد.  عارف  آن  از  آینده  مجلس 
اصالح طلب هستند  نمایندگان  از  نفر  هم اكنون 124 
و حداقل 40 نفر هم از دور بعدی به ما مى پیوندند؛ اگر 
تركیب مجلس طوری باشد كه مجبور به ائتالف شویم 
آن وقت است كه تصمیمات دیگری را خواهیم گرفت، 
اما اگر مجبور به ائتالف نشویم و اكثریت آراء با ما باشد 

قطعاً و بالشک عارف رئیس مجلس آینده است.

 دولت تصمیمی برای تغییر فانی ندارد

 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص برخى 
زمزمه ها مبنى بر تغییر فانى وزیر آموزش و پرورش، 
مطرح گمانه زنى هایى  چنین  سال  هر  داشت:   اظهار 
مى شود و امر تازه ای نیست؛با این حال دولت تصمیمى 

بر تغییر در رأس وزارت آموزش و پرورش ندارد.

یک مسوول: طوالنی شدن رسیدگی به 
پرونده احمدی نژاد ربطی به سمتش ندارد

محسن افتخاری سرپرست دادگاه كیفری یک استان 
احمدی نژاد  محمود  پرونده  وضعیت  درباره  تهران 
شدن  طوالنى  دلیل  كرد:  اظهار  دهم،  دولت  رییس 
ما  كه  بود  پاسخ هایى  پرونده  این  به  رسیدگى  روند 
دادگاه  سرپرست  كرده ایم.  تقاضا  مختلف  مراجع  از 
كیفری یک استان تهران تاكید كرد: محتویات پرونده 
ایشان باعث طوالنى شدن روند رسیدگى شده است 

و این طوالنى شدن ارتباطى به سمت ایشان ندارد.

عارف گفت »برای ریاست تالش می کند«

به حمایت جبهه  اشاره  با  اعتدال گرایان  رئیس جبهه 
ریاست  برای  عارف  كاندیداتوری  از  اعتدال گرایان 
مجلس، گفت: آقای عارف گفت كه صددرصد برای 
كسب كرسى ریاست تالش مى كنم. وی ادامه داد: اگر   
الریجانى ریاست را برعهده گیرد، تغییراتى در سطوح 
ادارات داخلى، قوانین تقنینى و پژوهش های مجلس و 

در سایر اركان دولت و وزرا انجام نخواهد داد.

واشنگتن پست: نمی توان اتنظار داشت 
  ایران از خود دفاع نکند

به  اشاره  با  یادداشت  یک  در  آمریکایى  روزنامه  یک 
نمى توانیم  نوشت:  ایران  اخیر  موشکى  آزمایش های 
از ایران انتظارداشته باشیم از خود دفاع نکند. در این 
دیپلمات  یک  قلم  به  كه  پست  واشنگتن  یادداشت 
از انقالب  ایران در سال های پیش  پیشین آمریکا در 
اسالمى نوشته شده، با اشاره به آزمایش های موشکى 
اخیر در ایران آمده است كه اگرچه تهران سواالتى را 
درباره ی اهداف خود از این آزمایشات ایجاد كرده است 

اما هیچ كس آن ها را مورد بررسى قرار نداده است.

کلینتون: بشار اسد ، ایران و روسیه
 داعش را ایجاد کردند نه من

هیالری كلینتون نامزد انتخابات درون حزبى دموكراتها   
در  داد. وی  پاسخ  علیه خودش  اتهامات  از  برخى  به 
واكنش به اتهام سندرز كه گفته بود سیاست خارجى 
كلینتون باعث خلق گروه تروریستى داعش شد گفت: 
این اظهارات چرند است. این روزها این افراد حرفهای 
آنها به  توجهى  من  اما  زنند  مى  من  درباره   زیادی 

نمى كنم. وی افزود: داعش زاییده خال قدرت در سوریه 
بود كه عامل آن بشار اسد و حامیان وی مثل ایران 
كه  نیز  سندرز  اظهارات  درباره  وی  هستند.  روسیه  و 
نامتناسب بود  نوار غزه  گفته بود حمالت اسرائیل به 
و باعث كشته شدن انسان های بیگناه شد نیز گفت: 
شما وقتى مورد حمالت راكتى قرار مى گیرید و مردم 
و سربازانتان زیر آتش حمالت هستند باید پاسخ بدهید.

 رهبرایران باخونسردی جواب آمریکاراداد
 

طراحان  از  و  آمریکایى  پرداز  نظریه  لدین«  »مایکل 
سخنان  از  ترس  ابراز  با  یادداشتى  در  نرم  جنگ 
برای شکست  ایرانى ها  نوشت:  ایران  ارشد  مقام های 
آورده  خود  یادداشت  در  لدین  مى شوند.  آماده  آمریکا 
است: آمریکایى ها،  ایرانى ها را جدی نمى گیرند. اگر 
شما از ما بپرسید كه مفهوم سخنان آیت ا... خامنه ای، 
غریو  میان  در  كه  هفته  این  در  ایران  انقالب  رهبر 
»مرگ بر آمریکا« جمعیت حاضر سخنرانى نمود، باز 
هم اكثر اهالى آمریکا مى گویند كه ایران نمى خواهد 
همین  ایران  دقیقا  حال  عین  در  اما  كند.  نابود  را  ما 
مورد را مى خواهد. اگر ما نیز رهبری درست و حسابى 
داشتیم، آنگاه با اتخاذ راهبردی رژیم ایران را سرنگون 
مى ساختیم. اما در نقطه مقابل رییس جمهور آمریکا 
به آیت ا...  های ایران كه به ما مى گویند برای نابودی 
آمریکا خود را آماده مى كنند، بذل و بخشش مى كند. 
وی افزود: رهبر انقالب ایران نیز  در سخنرانى خود در 
با  واكنش به آخرین درخواست گفت و گوی واشنگتن 
ایران بابت برنامه موشک های بالستیک این كشور با 
خونسردی اعالم داشت: »آن هایى كه مى گویند آینده 
در مذاكرات است نه در موشک، یا نادان یا خائنند.« 
با شتاب خواهان  ایرانى ها  نویسنده در خاتمه نوشت: 
بهره برداری از آخرین ماه های حضور اوباما هستند و 
كاخ سفید نیز آشکارا هرگونه بهایى را برای این كه قادر 
باشد با ایران به توافق برسد، مى پردازد. بنابر این در 

صورت وقوع اتفاق های نامناسب، تعجب نکنید. 

سعید جلیلى عصر دیروز در جلسه پرسش 
در  گیالن  دانشگاه  دانشجویان  پاسخ  و 
پاسخ به سوال یکى از دانشجویان درباره 
از  من  گفت:  تحریم ها  ماندن  باقى  علت 
برجام  كمیسیون  در  را  بحث  این  قبل 
این  آن  علت  و  دادم  توضیح  نیز  مجلس 
است كه در برجام طرف مقابل تحریم ها 
را به تحریم های اولیه و ثانویه دسته بندی 
كرده است و به صراحت اعالم كرده كه 
برداشته  عنوان  هیچ   به  اولیه  تحریم های 
رهبری  معظم  مقام  نماینده  نمى شوند. 
داد:  ادامه  ملى   امنیت  عالى  شورای  در 
همین تحریم ها را باز دسته بندی كرده و 
با تبصره زدن های متعدد به آنها در عمل 
تعهد داده اند بخش اندكى از تحریم ها را 
تعلیق كنند كه در عمل همان هم انجام 
نمى شود. وی ادامه داد: در بندهای 36 و 

37 برجام سازوكاری تعریف شده كه اگر 
باشد  داشته  اعتراضى  طرف  دو  از  یکى 
روز  این موضوع در مدت 60  درباره  باید 

كه  شود  تصمیم گیری  امنیت  شورای  در 
آیا تحریم هایى كه در گذشته وضع شده 
ادامه پیدا كند یا نکند و جالب اینجاست 

كه اگر خودمان هم اعتراض كنیم كه چرا 
باز  نداده  انجام  را  تعهداتش  مقابل  طرف 
هم تحریم ها علیه ما باز خواهد گشت! این 

عین متن برجام است. وی راهکار مقابله با 
دشمن را حفظ منابع قدرت كشور دانست 
و تصریح كرد: راه حل مقابله با دشمن این 

از  با ملتى مواجه بوده كه  است كه بداند 
فراتر  موضوع  این  و  نمى ترسد  تحریم ها 
اساس  از  تا  است  جناحى  بحث های  از 
بیفتد. كار  از  ایران  علیه  فشارش  ابزار 

شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
عالى امنیت ملى با اشاره به اینکه كسى 
با گفت وگو مخالف نیست، ادامه داد: ملتى 
كه منطق دارد از گفت وگو نمى ترسد، اما 
این است چگونه گفت وگو شود كه  مهم 
از حق خود دفاع كنیم. جلیلى در پاسخ به 
اگر  كه  دانشجویان  از  یکى  پرسش  این 
مى شدید  انتخاب  جمهوری  ریاست  در 
پای توافقى كه این دولت در برجام امضا 
كرد را امضا مى كردید، گفت: خیر، برجام 
بنده  اندیشه  چراكه  نمى كردم  امضا  را 
متفاوت از كسانى است كه این توافق را 

امضا كرده اند.

ایرنا - عملیات مسقف سازی گلزار شهدای بیرجند عکس روز 

سعید جلیلی: رئیس جمهور بودم برجام را امضا نمی کردم

مردم دیگر فریب وعده های احساسی را نمی خورند
 
مصلحت   تشخیص  مجمع  رییس  هاشمي رفسنجاني  اكبر 

در  مردم  موضع گیري هاي  از  تحلیلي  ارایه  با  نظام 
گفت:  محدود،  جمع هاي  و  دوستانه  خانوادگي،  فضاهاي 
احساسي  وعده هاي  فریب  كه  رسیدند  مرحله اي  به  مردم 
و  نامزدها  موضع گیري هاي  درباره  حتي  و  نمي خورند  را 
مردم،  براي خدا،  ببینند  كه  و عمیق مي كنند  تحقیقات جامع  آنها هم  طرفداران 

كشور و انقالب است، یا اهداف جناحي دارند؟

اگر رهبري به روي این ها هم نمي آورد، از بزرگواري ایشان است ؛ می گویند اگر برجام نبود، جنگ شده بود
 

آیت ا... مصباح یزدی گفت: اگر در داخل كشور نیز خداي ناكرده مسئوالني باشند كه باور كرده باشند چاره اي جز كنار آمدن با آمریکا و یا 
به عبارت بهتر باج دادن به آمریکا وجود ندارد، در واقع از دو حال خارج نیستند؛ یا فکرشان تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفته است و یا از 
تهدیدات دشمنان )اعم از تحریم یا حمله نظامي( هراس دارند؛ از این رو توجیه مي كنند و مي گویند باید تعامل برد - برد داشته باشیم؛ البته 
از ابتدا نیز مي گویند كه توقع بیجا نباید داشت. رئیس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره( افزود:  رهبري بارها گفته اند كه به نتیجه 
مذاكرات خوشبین نیستم و امروز هم عمال مي بینیم كه هر چند در مذاكرات از خطوط قرمز هم عبور شده تا به نتیجه برسد، اما هیچ فایده اي 
نداشته است و اگر رهبري اصال به روي آن ها هم نمي آورد، از بزرگواري ایشان است. مسئوالن نیز مي دانستند كه رهبري موافق چنین شیوه 

مذاكرات نیست، اما گمان مي كردند كه ایشان اشتباه مي كنند و در جریان كامل روابط بین الملل نیستند!

از مصادیق نفوذ است که سازش گر را معتدل معرفی کنند 
 
ا... خاتمى نسبت به نفوذ دشمن در میان دستگاه های   آیت 

تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه هشدار داد و گفت: از مصادیق 
افراد  و  تندرو  افرادی  را  انقالبى  نیروهای  این است كه  نفوذ 
نماینده  كنند.  معرفى  در جامعه  معتدل  افرادی  را  گر  سازش 
مجلس خبرگان رهبری با بیان این كه در عرصه داخلى جریانى 
در پى كم رنگ كردن ارزش ها است، تصریح كرد: این جریان غیرتمندانى كه دم از 

مقاومت در برابر استکبار مى زنند را افراطى مى نامند.

اگر خودمان هم اعتراض کنیم که چرا طرف مقابل تعهداتش را انجام نداده باز هم تحریم ها علیه ما باز خواهد گشت!
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