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وجود 5.5 میلیون شاغل غیررسمی

ایرنا- علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
هزار   500 و  میلیون   22 را  كشور  شاغالن  شمار 
نفر اعالم كرد و گفت: 16 میلیون نفر در مشاغل 
رسمی مشغول به كارند و پنج میلیون و 500 هزار 
نفر مشاغل غیررسمی دارند. علی ربیعی، افزود: به 
عبارت دیگر به ازای هر دو شغل رسمی یك شغل 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  دارد.  وجود  رسمی  غیر 
اجتماعی همچنین بیان كرد: رفع موضوع مشاغل 
غیر رسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست 

بلكه الزامات متفاوتی می طلبد.

2 خودرو از قیمت گذاری شورای 
رقابت خارج شدند

خودروی  دو  رقابت  شورای  رئیس  اعالم  اساس  بر 
قیمت گذاری  حوزه   از  اتوماتیك«  »تندر  و   »دنا« 
با  شورای رقابت خارج شدند. رضا شیوا، در گفتگو 
ایسنا، گفت: به زودی لیست تغییر قیمت ها اعالم می 
شود كه از ابتدای خرداد اجرا شود. وی همچنین بیان 
كرد: همه  منتقدان به دستورالعمل شورا می گویند اگر 
پایین  باشد قیمت ها  نداشته  این دستور العمل وجود 
می آید. ولی اكنون قیمت این دو آزاد شده است و 

این دو خودرو در بازار رقیب قیمتی دارند.

آغاز ثبت نام »کالس اولی ها«
 از اول خرداد

فارس- معاون مركز اطالع رسانی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینكه ثبت نام نوآموزان در پایه اول 
ثبت نام  آغاز می شود، گفت:  اول خرداد  از  دبستان 
امتحانات  پایان  از  پس  تحصیلی  پایه های  سایر 
دارد.  ادامه   ۹5 مرداد   ۳1 تا  و  شده  آغاز  مدارس 
و  دانش آموزان  تمام  ثبت نام  كرد:  اظهار  پاپایی 
مراكز  و  غیردولتی  و  دولتی  مدارس  نوآموزان 
ثبت  نام  سامانه  طریق  از  صرفًا  پیش دبستانی 

الكترونیكی دانش آموزان)سناد( انجام می پذیرد.

اعالم شرایط بازنشستگی 
پیش از موعد کارکنان دولت

خبرآنالین:شرایط و ضوابط بازنشستگی پیش از موعد 
كاركنان دولت اعالم شد.دارا بودن سابقه قابل قبول 
برای  سال  حداقل 25  میزان  به  بیمه  حق  پرداخت 
لحاظ  بدون  زنان،  برای  سال   20 حداقل  و  مردان 
و  موافقت  اعالم  موارد.  از  یك  هر  در  سنی  شرط 
در  بازنشستگی  متقاضیان  كتبی  درخواست  ارسال 
مهلت قانونی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به »قانون 
بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت« شرایط الزم 
برای بهره مندی از بازنشستگی وفق این قانون است.

سناریوهای جدید گرانی گاز
 به دولت ارائه شد

در  گاز  قیمت  درصدی   ۳5 افزایش  از  پس   : مهر 
طول سال های ۹۳ و ۹۴، سناریوهای جدید افزایش 
قیمت گاز مشتركان خانگی برای بررسی و تصویب 
به هیئت دولت ارسال شد. با گذشت كمتر از یكسال 
از افزایش 15 درصدی قیمت گاز طبیعی مشتركان 
خانگی و تجاری، طرح جدید گرانی دوباره بهای این 
و  تدبیر  دولت  در  دیگر  بار  پرطرفدار  انرژی  حامل 
امید كلید خورد. در حال حاضر هیچ گونه تغییری در 

قیمت های فروش گاز اتخاذ نشده است.

 کاهش قیمت  زعفران بعد از رمضان

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینكه احتماال قیمت 
این محصول بعد از ماه رمضان منطقی خواهد شد، 
گفت: در سال ۹۴ بیش از 1۳0 تن طالی سرخ از 
 كشور صادر شده است. حسینی در گفتگو با مهر ، 
و  است  رسیده  ثبات  به  فعال  زعفران  قیمت  گفت: 
پیش بینی می شود این روند تا پایان ماه رمضان ادامه 
داشته باشد. وی با بیان اینكه اواسط خردادماه آمار ۳ 
ماهه صادرات طالی سرخ در سال ۹5 اعالم خواهد 
آمار گمرک، در سال ۹۴  براساس  شد، اعالم كرد: 

بیش از 1۳0 تن زعفران از كشور صادر شده است.

شکوه خاوران در بهشت زهرا )س( آرام گرفت
صفحه 7

صفحه 7

بدهی ۱۹ میلیاردی 
دولتی ها به شرکت برق استان

آیا مردم و کارخانه ها در اولویت قطع برق ، گاز و ... به علت بدهی هستند ؟

توکلی ، نماینده تهران :
با مؤسسات جنایتکاری مانند میزان
و ثامن الحجج برخوردی نشده است

حمیدرضا ترقی فعال سیاسی : 
مشکالت احمدی نژاد یکی دوتا نیست

که اصولگرایان از او در انتخابات حمایت کنند

/ صفحه 8 زند  را می   اسرائیل  ایران قطعاً  / موشک  نزدیم  باختیم جر  اگر هم  آقاتهرانی:   / را ترجیح می دهند  /  اصالح طلبان الریجانی  اظهارات سیف یعنی سر مردم کاله رفته 
 صفحه 8 صفحه 8

همکار گرامی 

جناب آقای محمود آبادی
با نهایت تاسف درگذشت مادر خانم گرامی تان را حضور شما 
تسلیت عرض نموده، برای آن  مرحومه رحمت و مغفرت  واسعه الهی

 و  برای جناب عالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان

سوم شعبان المعظم فرخنده زاد روز

 امام حسین )علیه السالم( بزرگ  پاسدار شرافت و آزادگی

 بر عموم پاسداران جان بر کف انقالب اسالمی مبار ک باد

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای غالمرضا هریوندی
انتصاب جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

عاملی نیا - سرپرستی حوزه 3 )فردوس(

سرکار خانم دکتر نرگس ناصح
از اینکه با سعه صدر، حس نوع دوستی و حسن خلق و به پشتوانه دانش روز و دقت نظر

 نسبت به مراقبت همسرم در دوران بارداری جهت به دنیا آوردن نورچشم و فرزند دلبندم 
اهتمام ورزیدید، از طبیب عشق برای آن طبیب مهر صحت ، سالمت و سعادت مسئلت داریم.

 اسالمی ،  نیکرو

جناب آقای هریوندی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که موید توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون و بهروزی شما را آرزومندیم.

جمعی از همکاران تان

حضرت آیت ا... دکتر ابراهیم رئیسی
نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان قدس رضوی

با نهایت تأسف درگذشت خواهر مکرمه تان را تسلیت عرض نموده
 علو درجات آن بانوی کریمه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

هیئت رئیسه و کارکنان اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته

سرور ارجمند جناب آقای حاج محمد رضا کارگر

درگذشت مادر گرامی تان مرحومه کوکب دانش 
را خدمت جناب عالی و تمامی بازماندگان تسلیت عرض نموده

 از درگاه باریتعالی برای آن شادروان علو درجات و برای شما بردباری آرزومندیم.
مرتضی مقری- مرتضی شعاعی

خاندان محترم گرامیان و تیمورپور
درگذشت دوست و برادر عزیزمان

 شادروان خلیل گرامیان 
را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: مومن زاده ، صابری ، سیگاری ، مومن ، شبستری  
جانفدا ، جعفرپور ، جعفری ، احراری

نبش منتظری 3 فقط به مدت 4 روز

شرح در صفحه 4صنایع چوب شمس 

آگهی فروش
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

در نظر دارد: به استناد مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره، یک واحد مسکونی 
ویالیی در خیابان حکیم نزاری 1 و یک واحد مسکونی آپارتمانی در پروژه نارنج 

خود را با مشخصات ذیل به قیمت توافقی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند برای قیمت پیشنهادی خود به دفتر تعاونی مسکن
 واقع در خیابان شهید آوینی، ابتدای خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4( 

مراجعه فرمایند.
ضمناً به منظور اخذ اطالعات و بازدید از محل با شماره ذیل تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 056-32408435

نوع ملک عرصه )مترمربع(آدرس ملکردیف
کاربری

میزان 
مالکیت

بیرجند، خیابان حکیم نزاری 1 1
)روبروی مقبره حکیم نزاری(

ملک مسکونی435/8
ششدانگ

ششدانگملک مسکونی90بیرجند، خیابان شهید آوینی، نارنج 23

تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

اطالعیــه
طبق مصوبه کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان بیرجند
 از ابتدای خرداد ماه سال جاری

 عرضه و فروش هرگونه ماده غذایی و 
خوراکی » به استثنای میوه و تره بار« در 

محل چهارشنبه بازار و یا اطراف آن ممنوع 
و غیر مجاز می باشد.

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

میالد شکوهمند امام حسین )ع( سرور جوانان اهل بهشت بر عموم مسلمانان مبارک باد 
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فارس: بهروز مرادی مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی 
اجرای  در  یازدهم  دولت  تخلفات  خصوص  در  یارانه ها 
قانون هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: آقای روحانی و تیم 
اقتصادی شان، اساسا قانون هدفمندی یارانه ها را قبول 
ندارند و مخالف این قانون هستند. دولتمردان یازدهم بیشتر 
اعتقاد دارند که یارانه همه افراد جامعه باید حذف شود. البته 
اما بدون شک  انتخابات 96 نخواهند کرد،  تا  را  این کار 
بعد از انتخابات 96، یارانه همه مردم را قطع خواهند کرد.

این  نمی خواهد  روحانی  آقای  دولت  کرد:  تصریح  مرادی 
قانون را اجرا کند،  مبنایش بر حذف یارانه هاست. بسیاری از 
مشکالتی هم که در این خصوص به وجود آورده به همین 
دلیل است. ما در پرداخت یارانه نقدی بحث خود اظهاری 
را مطرح کردیم و مبنا را بر اظهار خود مردم گذاشتیم. یعنی 

گروه های که از لحاظ درآمدی احساس می کنند که نیازی 
به دریافت یارانه نقدی ندارند، خودشان درخواست بدهند 
که یارانه نمی خواهد، بنابراین در دولت دهم مبنا بر اعتماد 
و اظهار خود فرد بود.مرادی با انتقاد از اظهارات دولتمردان 
تدبیر و امید درباره پرداخت یارانه نقدی عنوان کرد: وقتی 
می گویند شب پرداخت یارانه ها شب عزای دولت است، چه 
معنی را می توان از آن برداشت کرد؟ طبق بودجه سال 91، 
80 درصد یارانه متعلق به مردم بوده و 20 درصد آن متعلق 
به دولت و ماده 8 بوده است. ماده 8 ماده فراگیری است 
که تولید، حمل و نقل، ارتقای تکنولوژی و بهبود رادمان هم 
شامل آن می شود. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه با 
اشاره به منتفع شدن دولت تدبیر و امید از قانون هدفمندی 
یارانه به نسیم آنالین گفت: در حال حاضر دولت از منابع 

زیادی به وسیله اجرای این قانون بهره مند می شود. حداقل 
از محل اجرای این قانون 72 هزار میلیارد تومان نصیب 
دولت آقای روحانی شده است. این منابع از قیمت بنزین، 
گازوئیل، نفت سفید، گاز خانگی، گاز صنعت، گاز کشاورزی، 
در فصول گرم و سرد سال قابل محاسبه شده است.وی 
برای  هزینه ای  هیچ  تنها  نه  دولت  این  کرد:  خاطرنشان 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نکرده، بلکه چیزی بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان به طور سالیانه از محل اجرای این 
قانون به دستگاه های دولتی وصل کرده است. این عالوه 
بر پولی است که به مردم داده است. صحبتهایی که درباره 
برانداز مطرح می کنند  اقتصاد  شب عزای دولت و طرح 
یک عوام فریبی است و می خواهند چهره سیاه و ضعیفی از 

اقتصاد کشور را نشان دهند.

تخلف۳۰هزارمیلیاردتومانیدولتدرهدفمندییارانهها

طرحفروشاعتباریکاالتأثیریدررفعرکودنداشت
 

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که طرح فروش اعتباری کاال 
با مشکالت متعدد روبه رو شده، هیچ تأثیری در رفع رکود نداشته و هیچ پولی هم به 
اظهار  فارس  با  گفتگو  در  فریوری  است.محمدرضا  نشده  واریز  تولیدکنندگان  حساب 
کرد: شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی حتی یک تراکنش نیز بابت فروش اعتباری 
کاال با تسهیالت بانکی نداشته اند، به جز یکی از شرکت ها که البته طبق اعالم آنها نیز 
تراکنش صورت گرفته ولی پولی به حساب تولیدکننده واریز نشده است.وی با بیان اینکه 
اجرای طرح فروش اعتباری کاال تاکنون تأثیری در شرایط شرکت های تولیدکننده لوازم 
خانگی و کاهش انباشت کاالی آنها نداشته است، گفت: ظاهراً پورت های فروش کاال با 
مشکالتی روبه روست و به خوبی عمل نمی کند که تصمیمات بانک مرکزی نیز بر این 
مشکالت اضافه کرده است.وی گفت: تا زمانی که سود بانکی به طور چشمگیری باالتر 
این وضعیت سیاست های  در  و  داشت  خواهد  وجود  رکود همچنان  باشد،  تورم  نرخ  از 

انقباضی بودجه نیز تأثیرگذار خواهد بود.

سهممردمدرپرداختهزینههایدرمانیبهجزفرانشیز،افزایشنمییابد
 

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همدلی و همزبانی جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مهمترین 
عاملی است که منجر به کاهش چشمگیر دریافت های غیرقانونی شده است. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی، در خصوص کاهش 
چشمگیر دریافت های غیرقانونی در حوزه سالمت گفت: با افتخار اعالم می کنم که با همکاری خوب جامعه 
پزشکی، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی بحث دریافت های غیرمتعارف در بیمارستان های دولتی 
اینکه، در  با اشاره به  به صفر رسیده و در بخش خصوصی در شهرستانها نیز به ندرت دیده می شود. وی 
10 سال گذشته تعرفه های پزشکی هیچ وقت به موقع ابالغ نشده است، در ادامه افزود: وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی برای سال 95 ، حدود پنج ماه قبل از پایان سال 94 نرخ های جدید تعرفه های پزشکی 
را پیشنهاد دادند، اما هنوز این نرخ تصویب و ابالغ نشده است. دکتر حریرچی ادامه داد: در دو سال گذشته 
اما پرداختی خانوارها برای خدمات درمانی بطور  افزایش داشته است،  اینکه ارزش نسبی تعرفه ها  علیرغم 
واضحی کاهش داشته است همچنین با ابالغ تعرفه های جدید سهم مردم در پرداخت ها به غیر از فرانشیز افزایش نمی یابد. قائم مقام 
وزیر بهداشت با بیان اینکه به صورت غیر مستقیم پرداخت های پزشکی را از مردم رصد می کنیم، افزود : هرگونه دریافتی خارج از صورت 

حساب بیمارستان تخلف است.  دکتر حریرچی از مردم خواست تخلفات پزشکی را با سامانه 1690 در میان بگذارند. 

پوششسراسریوایفای
کشورتاسالآینده

پوشش  از  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
خطوط شبکه تلفن همراه و وای فای در سراسر کشور 
تا یک سال آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، جهانگرد، 
گفت: تا یک سال آینده خطوط شبکه موبایل و وای 
فای سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد و 
از آنجایی که 80 درصد سرویس IT مکان محور است، 
از این رو برش استانی در این بخش لحاظ شده است.

کاهشقیمتشیرخامبا
وجودگرانیلبنیات  

لبنیات طی  اتحادیه دامداران، قیمت  به گفته رئیس 
یافته  افزایش  مختلف  بهانه های  به  و  گذشته  سال 
لبنی  صنایع  سوی  از  خام  شیر  خرید  نرخ  اما  است 
کاهش پیدا کرده و کسی پاسخگوی زیان دامداران 
نیست. حسین نعمتی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
حدود دو سال از تعیین و تصویب قیمت 1440 تومانی 
برای خرید شیر از دامداران می گذرد و طی این بازه 
زمانی علیرغم افزایش قیمت همه کاالها و خدمات، 
نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی کاهش پیدا 
کرده و طی ماه های اخیر به کیلویی 800 تا 1250 
تومان رسیده است. در حالی که در سال گذشته قیمت 

انواع لبنیات به بهانه های مختلف افزایش پیدا کرد. 

وضعیتبهرهوریصنعت
خودروتادوسالآینده  

به  توجه  با  که  کرد  اعالم  بهره وری  سازمان  رئیس 
انجام شده و همچنین شرایط مساعدی  رایزنی های 
که در پساتحریم ایجاد خواهد شد به طور حتم میزان 
آینده  سال  دو  حدود  تا  خودرو  صنعت  در  بهره وری 
متفاوت تر از حال حاضر خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
معتقدیم که صنعت خودرو  ما  گفت:  طباطبایی  رویا 
باید تا حدی تغییر کند که در کنار حذف و یا کمرنگ 
را  جانی  می تواند خطرات  که  آن  منفی  اثرات  شدن 
برای جامعه به همراه داشته باشد، همگام با صنعت 
خودروسازی جهان و در قالب استاندارد حرکت کند. 

افزایش2برابریوامودیعه
مسکندانشجویانمتأهل

دو  افزایش  از  کشور  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
برابری وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل و رشد 400 
گزارش  به  داد.  خبر  دکتری  دانشجویان  وام  درصدی 
مسکن  ودیعه  وام  کرد:  اظهار  یزدان مهر،  نیوز،  بولتن 
میلیون  شش  کالن شهرها  در  متأهل  دانشجویان  به 
تومان و در شهرهای عادی چهار میلیون و 500 هزار 
تومان پرداخت می شد که با برنامه ریزی صورت گرفته 
قرار است این میزان وام به دو برابر افزایش یابد.وی به 
رشد 400 درصدی وام ویژه دانشجویان دکتری نسبت 
به سال قبل اشاره و عنوان کرد: وام شهریه دانشجویان 

نیز 200 درصد نسبت به سال قبل رشد یافت.   

طرحفروشاعتباریکاال
تأثیریدررفعرکودنداشت

 
با اشاره به  عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
این که طرح فروش اعتباری کاال با مشکالت متعدد 
و  نداشته  رکود  رفع  در  تأثیری  هیچ  شده،  رو  روبه 
نشده  واریز  تولیدکنندگان  حساب  به  هم  پولی  هیچ 
اظهار  فارس  با  گفتگو  در  فریوری  است.محمدرضا 
کرد: شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی حتی یک 
با تسهیالت  اعتباری کاال  بابت فروش  نیز  تراکنش 
البته  که  شرکت ها  از  یکی  جز  به  نداشته اند،  بانکی 
ولی  گرفته  صورت  تراکنش  نیز  آنها  اعالم  طبق 
با  است.وی  نشده  واریز  تولیدکننده  حساب  به  پولی 
بیان اینکه اجرای طرح فروش اعتباری کاال تاکنون 
لوازم  تولیدکننده  شرکت های  شرایط  در  تأثیری 
است،  نداشته  آنها  کاالی  انباشت  کاهش  و  خانگی 
مشکالتی  با  کاال  فروش  پورت های  ظاهراً  گفت: 
روبه روست و به خوبی عمل نمی کند که تصمیمات 
بانک مرکزی نیز بر این مشکالت اضافه کرده است.
وی گفت: تا زمانی که سود بانکی به طور چشمگیری 
باالتر از نرخ تورم باشد، رکود همچنان وجود خواهد 
داشت و در این وضعیت سیاست های انقباضی بودجه 

نیز تأثیرگذار خواهد بود.

خداحافظيدانشآموزان
پایهدهمبامردودي

وزارت  نظري  متوسطه  آموزش  دفتر  معاون  ایرانا- 
آموزش و پرورش گفت که براساس آیین نامه جدید 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  در  وزارتخانه،  این 
دوم  دوره  اول  )سال  دهم  پایه  از  مردودي  پرورش 
 : افزود  زاده  باشي  شود.امین  مي  حذف  متوسطه( 
براساس این طرح دانش آموزان پایه دهم با قبولي در 
حداکثر هفت عنوان درسي از 14 درس ) 50 درصد 
 : کرد  اضافه  روند. وي  مي  یازدهم  پایه  به  دروس( 
این حداقلي  نتوانند  پایه دهم  آموزان  دانش  چنانچه 
آزمون  در  توانند  مي  کنند،  کسب  قبولي  براي  را 
شهریورماه شرکت کنند. وی گفت که براساس آیین 
چهارساله  دوم  متوسطه  دوره  جدید  پیشنهادي  نامه 
سال  یک  شدن  اضافه  داد  توضیح  زاده  باشي  شد. 
آموزان دوره  به دانش  به دوره متوسطه دوم مربوط 
سوم ) پایه دوازدهم( است که نتوانند نمره قبولي را 
در این سال کسب کنند، اجازه دارند تا در آزمون دي 
بیني  پیش  آموزان  دانش  از  گروه  این  براي  که  ماه 

شد شرکت کنند.

برگزار  مورد  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
شدن یا نشدن حج تمتع 95 گفت: برگزار شدن 
ایران  حج منوط به پذیرش 4 شرطی است که 
برای سعودی ها گذاشته و این سازمان همچنان 
تالش خود را برای اقامه این واجب شرعی ادامه 
می دهد. رئیس سازمان حج و زیارت در مورد این 
4 شرط گفت: استفاده از ناوگان هواپیمایی داخلی 

به 3  توجه  با  زائران  امنیت  از  اطمینان  حصول 
حادثه منا، جرثقیل مکه و فرودگاه جده، چگونگی 
صدور ویزا و ارائه خدمات کنسولی 4 خط قرمزی 
به  و  کردیم  ترسیم  سعودی ها  برای  ما  که  بود 

هیچ وجه از آنها کوتاه نمی آییم.
تاکنون  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  اوحدی 
پاسخی از طرف سعودی دریافت کردید یا خیر، 

گفت: 20 روز از مذاکرات می گذرد اما عربستانی ها 
ما  خواسته های  قبال  در  شفافی  موضع  تاکنون 
اتخاذ نکرده اند. وی خاطرنشان کرد: در عین حال 
سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری 
اعتقاد دارد که حج واجب شرعی است و به عنوان 
حق مسلمانان هیچ دولتی نمی تواند آن را سلب 
کند حتی دولت عربستان. وی در پاسخ به این 

سؤال که محدوده قرمز زمانی چه زمانی است و 
ما تا کی منتظر پاسخ سعودی ها می مانیم، گفت: 
و  حمل ونقل  تغذیه،  مسکن،  قرارداد  عقد  برای 
احداث آشپزخانه حداقل به 25 روز زمان نیاز است 
و برای صدور ویزا برای کمیته های ما نیز 20 روز 
زمان می برد. این در حالی است که تنها 2ماه تا 

آغاز موسم حج باقی مانده است.

حج تمتع 95 هنوز منتفی نیست ؛ برای عربستان4 شرط گذاشته ایم

1- فروش فوری منزل ویالیی در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجاری، دو نبش، تکمیل 
شده   400 میلیون و 100 میلیون وام مسکن می توان گرفت

2- آپارتمان 100 متری در حال ساخت، مجموعه 10 واحدی، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت عالی، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین برای ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالکآسمانخریدوفروش،مشارکت،پیمانکاریونظارت

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

ml
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sem
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسهشطرنجکیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مسافربری شماره 7 عدل
شماره ثبت: 1726      شناسه ملی: 3300524 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 95/3/4 
راس ساعت 8 صبح در محل دفتر شرکت به آدرس پایانه مسافربری بیرجند برگزار می گردد. خواهشمند 

است برای اتخاذ هرگونه تصمیم در جلسه مذکور حضور یابید.

دستور جلسه: موافقت با تغییر نام شرکت          هیئت مدیره شرکت مسافربری شماره 7 عدل

گچ کاری و گچ بری پذیرفته  می شود.  به قیمت مناسب  در اسرع 
وقت )شهر- روستا(    09159658659 

فروش دستگاه چاپ لیوان، بشقاب، سطوح تخت به همراه 
پرینتر اپسون و مواد خام با نازلترین قیمت   09369054299

مهـــرازتهویـــه
فروشکولرهایگازیایرانی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید

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

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

کوچه بی نام



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سه شنبه * 21 اردیبهشت 1395 * شماره 3501
3 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کارشناس پیش بینی هواشناسی خراسان جنوبی گفت : با توجه به حضور جریانات ناپایدار تر از میانی و انتقال رطوبت به جو 

استان در 48 ساعت آینده، وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک و رگبار و رعد و برق در استان پیش بینی می شود. لطفی افزود: بارشها از عصر 
سه شنبه تا ظهر چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود . با توجه به ماهیت رگباری بارشها در نقاط کوهپایه ای جاری شدن رواناب دور از انتظار نیست .

هشدار هواشناسی در خصوص جاری شدن رواناب در خراسان جنوبی  

کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق زنگ خطر را برای 
که  درآورده  صدا  به  جنوبی  خراسان  فرهنگی  استان 
ازدواج  مشکالت  به  فرهنگی  مسئوالن  توجه  نیازمند 

جوانان است.
به گزارش مهر، ازدواج دعوت به رستگاری است، جشن 
همان  یعنی  ازدواج  نجیبانه!...   پیوندی  سالله  به  امید 
حلقه وصلی که عاشقی را به معشوق می رساند و دفتر 

زندگی را پر از خاطره های تلخ و شیرین می کند.
شروع  و  آسان  ازدواج  از  می پرسیم  که  پدرانمان  از 
که  ای  جاودانه  خوشبختی  و  خالی  دست  با  زندگی 
امروز را که نظاره  اما  نصیبشان شده، سخن می گویند. 
می کنیم، جوان هایی را می بینیم که به هزاران سختی 

قدم در زندگی مشترک می گذارند.
و  است  ازدواج  فرد  هر  زندگی  گام  بهترین  تردید  بی 
شیرین ترین روزهایش نیز روزهای وصال...، اما امروزه 
شیرینی  این  جای  نابجا،  و  ناپسند  شرایط  و  عرف 
فراموش نا شدنی را پر کرده....نمی دانم، احساس آدم ها 
زندگی  های  ذائقه  یا  شده،  فروش  و  خرید  بازار  وارد 

متفاوت شده است.
شیرین  جمالت  با  پیامبر)ص(  دهان  که  روزی  شاید 
»النکاح سنتی« جانی تازه بر وجود پر از خروش جوانان 
انداخت، بهترین حاالت را برای زندگانی ادوار آینده رقم 
اندازه  به همان  زد. جمالتی که حالوت وشیرینی اش 
بزرگ  به  دشواری اش  و  سختی  که  می نشیند  دل  بر 
مخاطره  و  فرصت  از  پر  زندگی  برای  جوانان  شدن 
مشکالت  وجود  بنگری  که  را  امروز  می کند.  کمک 
اقتصادی، ضعف فرهنگی و اجتماعی دایره ازدواج را بر 
جوانان تنگ کرده است و هزاران عالمت سوال پیش 
آن تسهیل  برای  مسئوالن  چرا  که  است  آن ها   روی 

چاره اندیشی نمی کنند.
که  است  رفته  یادمان  پیامبر  سخن  برکت  این  شاید 
که  نسازید  دشوار  فرزندانتان  بر  را  »ازدواج  فرمودند: 

همانا کمر همت بستن به این امر خود عبادت است«.

نبود شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان

ازدواج  موانع  به  اشاره  با  بیرجندی  دانشجوی  یک 
و  شغل  داشتن  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  جوانان، 
مسکن، اغلب به عنوان شرط الزم برای ازدواج شمرده 

شده و عمال مانع ازدواج بسیاری از جوانان می شود.
جوانان  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  امینی  السادات  اشرف 
کردن  فراهم  افزود:  هستند،  مجرد  و  بیکار  زیادی 
میلیون ها شغل و مسکن برای این جوانان امکان پذیر 
سوی  از  مشکل  این  حل  راه  به  اشاره  با  وی  نیست. 
آسان  ازدواج  باید  کرد:  اظهار  خانواده ها،  و  مسئوالن 
گرایی  تجمل  از  و  شده  سازی  فرهنگ  خانواده ها  در 
انجام با  باید  داد:  ادامه  امینی  شود.  پرهیز  امر  این   در 

های  ازدواج  نادرست  های  آیین  فرهنگی  های  برنامه 
کنونی از جامعه برداشته شود.

وام ازدواج پاسخگوی رفع مشکالت نیست

رکود  اینکه  بیان  با  بیرجندی  جوانان  از  دیگر  یکی 
ایجاد  ازدواج  از  زیادی  ترس  جوانان  دل  در  اقتصادی 
اما  ازدواج دارم  کرده است، گفت: سه سال است قصد 

مشکالت و گرانی ها انگیزه ام را خاموش می کند.
رضا هاشمی نژاد با بیان اینکه تشکیل یک زندگی ساده 
های  وام  افزود:  است،  هزینه  تومان  میلیون ها  نیازمند 
تسهیالتی ازدواج، پاسخگوی رفع مشکالت کنونی نیست.

مهریه باال بار سنگین ازدواج های کنونی

اسماعیل اسماعیلی هم یکی دیگر از جوانان بیرجندی 
است و در گفت و گو با مهر، اظهار کرد: شرایط ازدواج 
مجلسی  دیگران  مانند  اگر  که  است  شده  ای  گونه  به 

باشکوه برگزار نشود، مورد تمسخر قرار می گیریم.
رسوم  و  فرهنگ  مسئوالن  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  کردن  نهادینه  گفت:  کنند،  نهادینه  را  ساده  ازدواج 
این  باید  و  نیست  دشوار  مسئوالن  برای  قانون  اعمال 

امر در ازدواج نیز صورت گیرد.
اسماعیلی ادامه داد: در شرایط کنونی رسم های پرخرج 
از قبیل خرید طال، لباس، مهریه سنگین، جهیزیه گران 
سنگینی  و  غیرضروری  مخارج  گانه،  چند  مراسمات  و 

به بار می آورد.
دادن  نشان  با  باید  سیما  و  و صدا  رسانه ها  افزود:  وی 
اعتدال  سمت  به  را  جوانان  مسئله،  این  ناگوار  عواقب 

گرایی در امر ازدواج تشویق کنند.

مستندسازی از ازدواج های ساده

مشکالت  رفع  به  اشاره  با  هم  بیرجندی  بانوی  یک 
کشیدن  تصویر  به  کرد:  اظهار  جوانان،  ازدواج  کنونی 
سازی صحیح  فرهنگ  برای  نمونه  و  مناسب  الگوهای 

ازدواج در جامعه بسیار موثر است.
مرضیه حسنی ادامه داد: تهیه گزارش و مستندسازی از 

مراسم خطبه های عقد زوج هایی که در حضور عالمان 
و فقیهان دینی، با سادگی و معنویت انجام می شود نیز 
ساده  ازدواج  سازی  فرهنگ  راهکارهای  از  دیگر  یکی 

است.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید وام های ازدواج را باال 
ببرند، اظهارکرد: برای گسترش امر ازدواج، آماده کردن 

بستر مناسب برای این امر مبارک است.
و  دینی  ناب  فرهنگ  باید  همچنین  داد:  ادامه  حسنی 
رایج  فرهنگ  جایگزین  اسالمی  و  علمی  الگوهای 

ازدواج جوانان شوند.

کاهش ۶ درصدی ازدواج در سال گذشته

آمار  به  با اشاره  مدیرکل ثبت و احوال خراسان جنوبی 
ازدواج در سال گذشته، اظهار کرد: در سال ۹4، هفت 
هزار و ۵۹۵ مورد ازدواج در استان صورت گرفته است.

هشت  نیز   ۹۳ سال  در  اینکه  بیان  با  پورحسین  علی 
گفت:  است،  رسیده  ثبت  به  ازدواج  مورد   8۱ و  هزار 
نسبت ازدواج در سال ۹4 نسبت به ۹۳، ۶ درصد کاهش 

داشته است.
وی با اشاره به میزان طالق در سال گذشته، بیان کرد: 
با   ۹۳ سال  به  نسبت  سال۹4  در  آمار طالق  همچنین 

افزایش ۹.۹ درصدی همراه بوده است.
پورحسین ادامه داد: میزان طالق در سال ۹4، یک هزار 
۱۲۳ مورد و در سال ۹۳ نیز یک هزار و ۲۱ مورد بوده 
طالق  آمار  افزایش  ازدواج  آمار  کاهش  کنار  در  است. 
جنوبی  خراسان  استان  برای  بزرگتر  خطری  زنگ  نیز 
 است چرا که با از هم پاشیدن کانون یک خانواده آمار

آسیب های اجتماعی باال خواهد رفت .
آن  قبح  روزها  این  که  انتها  بی  انتهای  این  اما طالق 
استان خراسان  تا  در جامعه شکسته شده، موجب شده 
جنوبی به گفته مسئوالن امر دومین رتبه آمار طالق در 

کشور را داشته باشد.

اجرای طرح » کاهش طالق و افزایش 
رضایتمندی زناشویی« در استان

خراسان  استانداری  خانواده  و  بانوان  دفتر  مدیرکل 
راستای  در  شده  انجام  های  برنامه  به  اشاره  با  جنوبی 
کاهش طالق در استان، اظهار کرد: طرح های » مطلع 
اجرا  استان  در  دو سال گذشته  آیت«  طی  و »  مهر« 
و  جوانان  برای  طرح ها  این  افزود:  شریفی  مژگان  شد. 
اجرا  به  استان  آموزشی در سطح  قالب کارگاه های  در 

درآمده است.
وی با اشاره به برنامه های پیش رو، اظهار کرد: طرح 
بعد  زناشویی«  افزایش رضایتمندی  و  » کاهش طالق 

از ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی اجرا می شود.
جایگاه  تحکیم  و  خانواده  نهاد  به  دادن  اهمیت  شریفی 
و  دانست  طرح  این  اهداف  از  یکی  را  آن  ارزش  با 
و  حقوق  به  نسبت  افراد  آگاهی  سطح  افزایش  گفت: 
اجتماعی طالق  های  آسیب  شناسایی  خانواده،  تکالیف 
و  نیازها  صحیح  درک  و  استان  های  شهرستان  در 

احساسات افراد از دیگر اهداف این طرح است.
اجتماعی  احتمالی آسیب های  وی شناسایی علل های 
طالق و شناسایی نیازهای آموزشی در زمینه پیشگیری 

از این آسیب ها را از جمله اهداف طرح دانست.
استانداری  خانواده  و  بانوان  دفتر  مدیرکل  گفته  به  بنا 
نفر در  از ۳ هزار  برای بیش  این طرح  خراسان جنوبی 

خراسان جنوبی اجرایی می شود.
وی ادامه داد: این طرح به آموزش مهارت های زندگی 
جنسی  سالمت  آموزش  و  ازدواج  از  بعد  و  قبل  پیش، 

نیز می پردازد.

بیمه ازدواج جوانان فراهم می شود

سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
باید  کرد:  اظهار  جوانان،  ازدواج  مشکالت  به  اشاره  با 
با  مشکالت  این  رفع  برای  اجرایی  های  دستگاه  همه 

یکدیگر همکاری کنند.
مهدی قناد با بیان اینکه مشکل ازدواج در همه جوامع 
بزرگ  های  سرمایه  از  نیز  جوانان  افزود:  دارد،  شیوع 
خصوص  به  جوانب  همه  در  باید  که  بوده  اجتماعی 

ازدواج، مورد توجه قرار گیرند.
با اشاره به تسهیالت پیش بینی شده برای کمک  وی 
در  جوانان  ازدواج  بیمه  کرد:  اظهار  جوانان،  ازدواج  به 
ازدواج  با هدف تسهیل  و  به نسل جوان  توجه  راستای 

فراهم می شود.
قناد ادامه داد: مشاوره های پیش از ازدواج یکی دیگر 
از برنامه های این اداره کل بوده که باعث جلوگیری از 

مشکالت بعد از ازدواج می شود.
بیکاری، وضعیت اقتصادی و نبود شغل، انگیزه جوانان 
آوردن  فراهم  نیازمند  که  کرده  سلب  ازدواج  برای  را 

بستر مناسب از سوی مسئوالن است.

دومین رتبه طالق در کشور از آن خراسان جنوبی است

زنگ خطر کاهش ازدواج در استان

پدیده  سهامداران  فکر  به  مسئوالن  آیا  سالم.  با 
هست  سال  دو  به  نزدیک  مسئول  هستند.برادران 
که سرمایمون رو هواست و هیچ اقدامی انجام نشده.
ساکت  بود  می  هم  شما  برای  اتفاق  این  واقعا  آیا 

مینشستید.کمی ترحم کنید به ما..!
۹۱۵...۶04
با سالم. خواهشا فکری به حال من و افرادی که هر 
روز باید ضرر رو تحمل کنیم بردارید که صدامون هم 
انجام  نمیرسه و کاری  به گوش هیچ مسئولی  انگار 
نمیشه . ما کسبه میوه و تربار خیابون جمهوری واقعا 
با این اجاره های سنگین گناهمون چیه ؟ ما هم باید 
بریم دستفروشی کنیم ؟ نه عوارضی میدن نه اجاره ای 
! حتما باید برای یکی از کسبه مشکلی پیش بیاد ؟هر 
روز بحث و درگیری.تو رو به خدا فکری به حال من 

و امثال من بکنید.
۹70...۹۳۳
با سالم. شهردار محترم لطفا جهت پارک و فضای سبز 

سایت اداری اقدامات الزم مبذول فرمایید. با تشکر
۹۱۵...۳8۳
با سالم و تشکر ویژه از آقای شهردار و پرسنل سخت 
بسیار  بازسازی  درخصوص  تفریحی  رفاهی  کوش 
زیبای )پارک وحدت( لطفاً درخصوص زمین متروکه 
دارالقران واقع درخیابان شهید اسدزاده ۳ روبروی دیوار 
سپاه که جوالنگاه سگهای ولگرد و اخیراً معتادها شده 
از ما سلب شده شبها جرأت بیرون  بردارید! آسایش 

اومدن ازخونه رو نداریم! 
۹۱۵...۱8۹
سالم. لطفًا به همسایه ها تذکری بابت به صدا در 
آوردن دزدگیر ماشین ساعت ۵ صبح ، نگهداری مرغ 
ممنون  بدین  تابستان  آمدن  با  مزاحم  پرندگان  و 

وتشکر از آوا
۹۱۵...8۹۶
مراجعه  درصد   ۵0 مسووالن  از  نقل  به  سالم  با 
از  بیرجند  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  به  کنندگان 
از  آنها  از  زیادی  عده  استان هستند.  مرکز  از  خارج 
فاقد  شهری  چون  باشند  می  خوسف  شهرستان  
بیمارستان و درمانگاه مجهز است راهکار چیست ؟ 
در  بیمارستان  تاسیس  برای  فکری  نیست  بهتر  آیا 

شهرستان خوسف بشود؟
۹۱۵...008
درختان  بودند  گفته  که  عزیزی  همشهری  پاسخ  در 
حاشیه میدان سجادشهر قطع شده چون خودم آنجا 
بودم گواهی می کنم بر اثر باد شدید یکی از درختان 
بخاطر یک  اینکه  و  آن هم شاخه اش شکسته شد 

حادثه همه را متهم کنیم کار خوبی نیست.
۹۳0...7۵۱

با سالم خدمت مدیر عامل برق بیرجند . ما هم در 
اداره مشغول کار هستیم در جریان باشید که ما هرچند 
شرکتی باشیم حقوق کم هست! هدیه ای  هم ما را 

خوشحال خواهد کرد.
۹0۳...۳۹4
سالم آوا جان. یکصد و بیست میلیون تومان پولم در 
نفر  دو  شده  بلوکه  که  است  ماه   ۱7 میزان  موسسه 
مریض قلبی در خانه دارم و احتیاج شدید به پولم جهت 
درمان آنها دارم به هر جا ذهنم رسیده از دادگستری 
گرفته تا استانداری خراسان جنوبی و بانک صادرات و 

... رفتم کسی به دادم نرسید آوا تو به دادمان برس
۹۱۵...۹4۵ 
سالم. چرا کسی بفکر مردم شمال شهر نیست؟! بلوار 
مجیدیه ۳ سال شده نصفش آسفالت و نصف دیگر هیچ 
کاری نشده. االن که جمعیت اینجا زیاد شده است و 

خیلی شلوغ می باشد لطفا فکری بردارید . با تشکر
۹۱۵...7800
با سالم به اعضاء شورای شهر اسالمی بیرجند. لطفًا 
گرم  با  بردارید!  مهر شهر  در  آب  فشار  برای  فکری 
رسد.        نمی  باال  طبقات  به  آب  متأسفانه  هوا  شدن 
۹۱۵...۹۲۱

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
رساند:  می  استحضار  به   ۹۵/۲/8 مورخ  شما  پیام 
عملیات کابل کشی توسط پیمانکار آغاز شده و در 
دست اقدام است همچنین تامین و راه اندازی سایر 
تجهیزات نیز در دست پیگیری می باشد که انشاا... 

به موقع نسبت به واگذاری اقدام خواهد شد.

جوابیه های شهرداری بیرجند

در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
»نظافت درباره   ۹۵/۱/۱8 مورخ  شما  پیام   ستون 

رساند:  می  استحضار  به  سجادشهر«  های  کوچه 
های  کوچه  جمله  از  و  منطقه  سطح  معابر  تمام 

سجادشهر به صورت هفتگی نظافت می گردد.
پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در   *
سایت  معابر  »آسفالت  درباره   ۹۵/۱/۱7 مورخ  شما 
اداری« به استحضار می رساند: همانگونه که بارها 
اعالم گردیده است پس از تحویل محل مورد نظر 
سازی  آماده  های  هزینه  پرداخت  و  شهرداری  به 

اقدامات الزم انجام خواهد شد.
پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در   *
الهیه  تقاطع  »آسفالت  درباره   ۹۵/۱/۱۶ مورخ  شما 
رساند:  می  استحضار  به  بهزیستی«  شهرک  و 
نظر  مورد  محل  گردیده  اعالم  قبال  که  همانگونه 
متولی  دارای  و  است  نگردیده  شهرداری  تحویل 
مربوطه  متولی  به  کار  تسریع  جهت  لذا  باشد  می 

نمایید. مراجعه 
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
منازل  در  زباله  »تجمع  درباره   ۹۵/۱/۱7 مورخ 
توسط  رساند:  می  استحضار  به  قدیمی«  مخروبه 
شهرداری به مالکان منازل مخروبه در محله های 
قدیمی اخطار داده شده است تا نسبت به رفع خطر 
اقدام نمایند. ضمنًا زباله های مکان های مذکور نیز 

توسط شهرداری جمع آوری می گردد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
به  ا...«  بقیه  بلوار  »نظافت  درباره   ۹۵/۱/۱7 مورخ 
استحضار می رساند: نظافت بلوار بقیه ا... به صورت 
روزانه صورت می پذیرد و زباله ها نیز توسط ماشین 

حمل زباله جمع آوری می گردد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
سنبل«  خیابان  آسفالت   « درباره   ۹۵/۱/۱7 مورخ 
تاسیسات  اجرای  از  پس  رساند:  می  استحضار  به 

شهری آسفالت محل انجام خواهد شد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
آپارتمان  مورخ ۹۵/۱/۱7 درباره » آسفالت ورودی 
اجرای  رساند:  می  استحضار  به  سلمان«  های 
می  شهر  تفضیلی  طرح  اساس  بر  معابر  آسفالت 
به  آوینی  شهید  خیابان  سمت  از  ورودی  لذا  باشد. 

سمت آپارتمان های سلمان وجود ندارد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
حافظ  خیابان  کشی  »خط  درباره   ۹۵/۱/۱۵ مورخ 
شرقی« به استحضار می رساند: خط کشی خیابان 
ترافیک  واحد  و  راور  پلیس  هماهنگی  با  مذکور 

شهرداری صورت می پذیرد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
چهارشنبه  شدن  »دائمی  درباره   ۹۵/۱/۱۵ مورخ 
بازار  شدن  دائمی  رساند:  می  استحضار  به  بازار« 
منوط به موافقت کمیسیون تنظیم بازار استان و اتاق 
موافقت  صورت  در  شهرداری  لذا  باشد  می  اصناف 

آمادگی جهت هر روزه شدن چهارشنبه بازار دارد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460308001004756 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه آقای حسین حقیقی پور فرزند محمد حسن به شماره 
شناسنامه 6 شماره ملی 0652338771 صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 62/50 متر 
مربع قسمتی از پالک 392 فرعی از 345 اصلی بخش دو حوزه ثبتی بیرجند  از محل  مالکیت محمد حسن حقیقی پور  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/21     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/06
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری مسئولین کنترل کیفیت استان خراسان جنوبی 

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 94/9/24 مجمع عمومی و صورتجلسه 
مورخ 94/9/30 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
انجمن مذکور که از تاریخ 94/9/24 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به 

شرح ذیل می باشد:
رئیس هیئت مدیره 1- خانم یلدا زرفشان فرد        

نایب رئیس هیئت مدیره 2- خانم سیده مرضیه فاطمی   
خزانه دار هیئت مدیره  3- آقای امیر ساجد    

دبیر هیئت مدیره  4- خانم سیما خسروی            
5- خانم وحیده وحیدی                                         عضو اصلی هیئت مدیره

عضو علی البدل هیئت مدیره 6- خانم زهرا عباسی شهرستانک  
عضو علی البدل هیئت مدیره 7- آقای مهدی چراغ بیرجندی  

بازرس اصلی انجمن 8- خانم زهرا کاردیده   
9- خانم نجیبه یزدان پناه                                          بازرس علی البدل انجمن

انجمن مذکور به شماره 308-3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق ماده 21 
اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و 

ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941795 محکوم علیه خانم شهناز ماهرودی فرزند ابوالفضل محکوم است به 
پرداخت مبلغ 185/053/282 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حسن بهمدی و پرداخت مبلغ 8/500/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیها یک باب منزل مسکونی واقع در شهرک چهکند - پیامبر 
اعظم )صلی ا... علیه و آله( 4 جنوبی- فردوسی 10- سمت راست درب دوم - پالک 61 فاقد سابقه ثبتی که در اجرای ماده 101 قانون 
اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است که حسب نظریه کارشناسی متراژ عرصه 132 مترمربع و اعیان 100 مترمربع که به مبلغ 
530/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/03/04 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 دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده 941924 محکوم علیه آقای سید علی حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 276/831/000 ریال 

بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له سید حمیدرضا یوسفیان و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی یک دستگاه سمند سفید رنگ به شماره پالک 513 د 47 ایران 99 مدل 1394 معرفی شده که حسب نظریه 
کارشناسی به مبلغ 276/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/03/05 از ساعت 
10 الی 11 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 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای )با ارزیابی کیفی(
شماره مناقصه 1/ع/95

مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
 نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت استان

 خراسان جنوبی و شعب تابعه در استان را به صورت حجمی شامل نامه رسانی، آبدارچی، نظافتچی، ماشین 
نویس، اپراتور و سایر خدمات مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای )با ارزیابی کیفی( به مدت سه 

سال توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری در خصوص موضوع مناقصه باشند، اقدام نمایند.
نام و نشانی مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند - میدان 
شهدا - ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی - طبقه دوم - واحد پشتیبانی تلفن : 

32213000-056 داخلی 304   تلفن مستقیم:  056-32210060
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 
1/100/000/000 ریال )یک میلیارد  و یکصد میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک 

کشاورزی استان خراسان جنوبی 
زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7 صبح روز شنبه 95/2/18 لغایت ساعت 13:30 
روز پنجشنبه 95/2/23 به آدرس بیرجند - میدان شهدا - ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان 

http://iets.mporg.ir جنوبی - طبقه دوم - واحد پشتیبانی و یا مراجعه به وب سایت
الزم است در صورت دریافت اسناد مناقصه از طریق وب سایت ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
95/2/23 فیش واریزی آن به شماره تلفن 32236154-056 فاکس گردد. ضمنا در ذیل فیش واریزی شماره 
مناقصه ، موضوع مناقصه، نام شرکت، آدرس ، تلفن و فاکس شرکت نوشته شود و در زمان تحویل اسناد اصل 

فیش واریزی تحویل گردد. 
زمان ، مهلت و محل تحویل پیشنهادها: از ساعت 7 صبح روز شنبه 95/2/25 لغایت ساعت 13:30 روز 

پنجشنبه 95/3/6 در آدرس فوق
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 صبح روز شنبه 95/3/8 در آدرس : 

بیرجند- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی - طبقه سوم - اتاق ویدئو کنفرانس
مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف: فیش واریزی به مبلغ 300/00 ریال به حساب دایره مالی مدیریت 

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی با کد )4962( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی
ب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

مدیریت استان خراسان جنوبی
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»PuiPui« نام شیک ترین خرگوش دنیاست که در توکیو زندگی می کند. او حتی متخصص مد و عکاس مخصوص 
به خود )صاحبش( را دارد که لباس های شیک و تمیز او را با دست درست می کند. او طرفداران بی شماری در اینستاگرام 
دارد و کامال طبیعی در مقابل دوربین می ایستد.

خوش تیپ ترین خرگوش جهان! 

امام حسین )ع( الگوی کامل و جاودانه 
پاسداری از ارزش ها برای رادمردان تاریخ

پاسدار در لغت به معنی نگهبان و مراقب است و پاسدار 
ترین  حساس  در  که  هستند  کسانی  آن  پاسداران،  و 
لحظات تاریخ از میان خلق برمی خیزند و همچون دژی 
مستحکم مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق 
و حقیقت و حفظ آن گام برمی دارند. در تاریخ تمدن 
بشری کم بوده اند آدمیانی که برای بر افراشته داشتن 
چراغ حق و ترویج اخالق کریمه، تمامی هستی و آمال 
خود را بر سر هدف خویش بگذارند. کمر بستن برای 
احیای حقیقت خواهی، همتی جانانه می طلبد که تنها 
از مردانی چون حسین)ع( برمی آید که آزادگی و شور 

حقیقت جوئی اش چنان حماسه ای آفرید که تا زمان، 
زمان است نامش جاودان و موجب احترام انسانهای حق 
طلب است و خواهد بود. امام حسین)ع( هنگامی که 
تحریف گران حقیقت و تقدیس کنندگان خشونت، از 
سنت و سیره پیامبر اکرم)ص( و آنچه خداوند در شریعت 
اسالمی و از زبان قرآن بنا نهاده بود تصویری مغایر با 
واقعیت ارائه کردند، برخود تکلیف دید تا برای احیای آن 
سنت از کف رفته و نهادینه کردنش در میان امت اسالم، 
قیام تاریخی و حماسی اش را آغاز کند و بدین ترتیب از 
دین پیامبر خود پاسداری نماید. که این در حقیقت تجلی 
شجاعت پدرش، علی)ع( بود در پاسداری از رسول خدا 
که به زیبایی دراعتالی پرچم دین خدا پدیدار گشت. 
بی شک حسین )ع( تبدیل به الگوی کامل و جاودانه 
پاسداری از ارزش ها برای رادمردان تاریخ گشت. می 
توان نمونه های فراوانی از رادمردی پاسداران را در تاریخ 
انقالب اسالمی ایران یافت. پاسدارانی که در دفاع از 
کیان و کشور خود به فداکاری پرداختند. افرادی که با 
روحیه شهادت طلبی، انسجام درونی و خالقیت نظامی 
در صحنه های مختلف به نبرد پرداختند. چنانچه رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی در رابطه با سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی می فرمایند:
 من اصرار دارم که شما عزیزان پاسدار در هر جا هستید، 
روح و حقیقت پاسداری و سپاه پاسداران را مورد توجه 
قرار بدهید. در ایجاد سپاه پاسداران، فقط این نبود که 
از نو یک نیروی مسلح درست کند  نظام می خواهد 
مسئله تنها به این جا ختم نمی شد مسئله از این هم 
باالتر بود؛ مسئله این بود که در یک تشکیالت نظامی 
که به وسیله انقالب به وجود می آمد، فکر و عقیده و 
ایمان یعنی عامل معنوی قدرت در تمام اجزا رعایت و 

لحاظ بشود؛ و تا آن جا که ممکن بود، این کار شد...

مناسبت ها

زنجیر  چهار  بین  در  مسکن  بخش  اسیر شدن 
باعث  تقاضا  طرف  زنجیر  دو  و  عرضه  طرف 
بخش  این  رکود  از  خروج  بشارت های  تا  شده 

خوشبینانه تر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.
اذعان  به  مسکن  بخش  ایسنا،  گزارش  به 
کارشناسان در بی سابقه ترین رکود خود در سه 
دهه اخیر به سر می برد؛ چرا که عرضه زیاد و 
نیز  تقاضا  بدون  اقتصاد  برای  است.  کم  تقاضا 
نظر می رسد.  به  از ذهن  دور  بازارگرمی،  تصور 
برای آن که شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر 

درک کنیم چند مثال می زنیم.
 وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور  
*  وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور  *  
وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در 
کشور * کاهش 80 درصدی صدور پروانه های 
ساختمانی از سال 92 تا کنون   *  رسیدن حجم 
معامالت کشور به یک دهم دوران رونق مسکن

با این که برخی دست اندرکاران مسکن امیدوارند 
باشد  بخش  این  رکود  از  خروج  سال   1395
این که  بر  مبنی  شواهدی  آن  واقعی  وضعیت 
پیشران اقتصاد کشور وارد دوره پیش رونق شده 
نشان نمی دهد؛ هرچند سیر معامالت از نیمه دوم 
سال گذشته نسبت به ماه های قبل از آن مقدار 
اندکی افزایش یافت و معامالت شهر تهران در 
فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بیشتر شد.

آیا مسکن وارد دوره 
پیش رونق شده است؟

در  گذشته  سال  اواخر  از  مرکزی  بانک 
مسکن  قیمت  می کرد  تکرار  خود  گزارش های 
به کف رسیده و اکنون زمان خوبی برای ورود 
مشتریان مصرفی به بازار است. گزارشات برخی 
رسانه ها از ورود مسکن به دوره پیش رونق هم 
نگرانی خریدارانی که هنوز زورشان به قیمت ها 

نمی رسید را تشدید می کرد.
اما آیا مسکن وارد دوره پیش رونق شده است؟ آیا 

سونامی قیمت مسکن در راه است؟ آیا سرمایه ها 
مسکن  به سمت  بانکی  سیستم  و  ارز  طال،  از 
این  پاسخ  به  این که  برای  می شود؟  سرازیر 
سواالت برسیم یا حداقل به جواب نزدیک شویم 

باید شرایط واقعی بخش مسکن را رصد کنیم.
هم اکنون حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی مازاد 
در کشور وجود دارد که اقتصاد طرف عرضه را به 
چالش کشانده است. مضافا این که مهاجرت های 
روستایی کاهش یافته و روند رشد جمعیت کند 
از  بررسی ها  این در حالی است که  شده است. 
تسهیالت ارایه شده در بخش مسکن در سال 
1393 حاکی از آن است که تقاضا برای ساخت 
مسکن 22 درصد بیش از تقاضای خرید است که 
با توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکننده ای 

برای اقتصاد مسکن محسوب نمی شود.

3.6 میلیون مسکن بیش از تقاضا

 16.2 کشور  شهری  مناطق  در   90 سال  در 
میلیون واحد مسکونی عرضه شده که این ارقام 
طی سال های 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 
عرضه  موجودی  و  بوده  واحد  میلیون   21.8 و 
از 23.2  به بیش  اول سال 94  نیمه  تا  مسکن 
میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده که این 

رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.
طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد 
عرضه مسکن، در سناریوی اول )واحدهای خالی 
میزان  اند(  میزان عرضه مسکن حذف شده  از 
افزایش  تا 94  مازاد عرضه طی سال های 90 
داشته است؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در 
سال 90 به حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی در 
سال 94 رسیده است. در سناریوی دوم )میزان 
نیز  تقاضای کل در نظر گرفته شده(  عرضه و 
میزان مازاد عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه 
مسکن خالی از سکنه و نیز واحدهای مسکونی 
مازاد  افزایش  باعث  شاخص،  این  در  قدیمی 
عرضه از 4.3 میلیون در سال 90 به 620 هزار 
واحد در سال 94 رسیده که هر دو سناریو نشان 

از مازاد عرضه در کشور دارد.
ایران،  آمار  مرکز  آمارهای  اساس  بر  هم چنین 
حدود 1.7 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه 
در کل کشور وجود دارد که برآورد می شود 20 
درصد از این میزان در مناطق روستایی و مابقی 
در مناطق شهری موجود باشد. از این رو می توان 
از  خالی  مسکونی  واحد  میلیون   1.3 اندازه  به 

سکنه در مناطق شهری و حدود 330 هزار واحد 
روستایی  مناطق  در  سکنه  از  خالی  مسکونی 
برآورد کرد که به نوعی عرضه پنهان مسکن در 

بازار مسکن کل کشور محسوب می شوند.

بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن

در  مسکن  تقاضای  و  عرضه  در  بی تعادلی 
شرایطی است که عده ای از کارشناسان معتقدند 
مسکن  قیمت  ادواری  جهش های  شاهد  دیگر 
این باره  در  عدالت خواه  محمد  بود.  نخواهیم 
می گوید: بخش مسکن طی 5 دهه درصد باالیی 
از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص 
داد؛ تا جایی که 300 صنعت را به خود مشغول 

کرد، 1300 نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 
70 درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما 
این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن 
هم اکنون دچار بی تعادلی در عرضه و تقاضا شده 
است. افزایش 20 درصدی معامالت در فروردین 
نمی تواند  قبل  مشابه سال  مدت  به  نسبت  ماه 
مسکن را از خواب عمیق بیدار کند؛ زیرا برای 

این که بتوان در یک بخش صحبت از رونق کرد 
باید شرایط فعلی آن را با بهترین دوره آن بخش 
مقایسه کرد؛ نه با بدترین روزهای آن. به نظر 
می رسد اطالعاتی که از سوی مراکز آماری ارایه 
می شود تماما نسبت به سال 1393 است که در 
آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. 
اما اگر معامالت و ساخت و ساز در سال 1394 را 
با دوران رونق مسکن مقایسه کنیم باید بگوییم 
صنعت  حوزه  برای  سخت  سالی   1394 سال 
و  کارآفرینان  برای  تلخ  تجربه ای  و  ساختمان 

حرفه مندان واقعی این صنعت بود.

کاهش 20 درصدی تسهیالت خرید

طرف  تحریک  در  می تواند  که  عوامل  از  یکی 
تقاضا موثر واقع شود باال بردن سقف تسهیالت 
بانک  گذشته  سال  در  این که  با  است.  مسکن 
سقف  افزایش  به  اقدام  مرحله  چند  در  مسکن 
وام  اقدام  آخرین  در  و  کرد  مسکن  تسهیالت 
خرید را به 160 میلیون رساند اما به نظر می رسد 
از یک سو بانک ها تمایلی به پرداخت وام های 
بلندمدت ندارند و از طرف دیگر متقاضیان نسبت 
اقبال  مسکن  بانک  محدودکننده  وام های  به 
نشان نمی دهند؛ تا جایی که بر اساس اطالعات 
تسهیالت  تقاضای  مرکزی،  بانک  از  دریافتی 
به  نسبت   94 سال  ماه   11 در  مسکن  ساخت 
مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما 
از نظر  با کاهش 20 درصدی  تسهیالت خرید 

تعداد همراه بوده است.

هجوم عرضه مسکن

مشاور  دفاتر  فایل های  جست وجوی  هم چنین 
امالک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، 
آن چه منجر به خرید می شود قطره چکانی است. 
در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش 20 برابر بیشتر 
عقبایی  البته حسام  است.  برای خرید  تقاضا  از 
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران اواخر سال 

گذشته از افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه 
سال اخیر خبر داد.

این که  با  می دهد  نشان  میدانی  بررسی های   
حجم مراجعات در ماه های اخیر مقداری افزایش 
یافته، دفاتر مشاور امالک هنوز روزهای بدون 
مشتری را سپری می کنند و به گفته ی یکی از 
پایتخت،  شمال  در  امالک  مشاور  کارشناسان 
بسیاری از دالالن از این شغل خارج شده اند. به 
گفته ی او روند ریزش کارشناسان مشاور امالک 
از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت 
گرفته است. علت خروج شاغالن امالک از این 
نبود  می شود:  مربوط  مساله  یک  به  نیز  بخش 
یکی  فروش  و  خرید  آمار  هم چنین  مشتری. 
می دهد  نشان  مسکن  فروش  سایت های  از 
خانه های عرضه شده در این سایت طی فروردین 
ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهای 

فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.
سازندگان  از  بسیاری  این که  با  دیگر  طرف  از 
از  خوبی  سود  گذشته  دهه  سه  طی  مسکن 
زدند،  جیب  به  ساختمان  بخش  افزوده  ارزش 
رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد 
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر 
تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 کاهش 
برخی  نیز  گذشته  سال  داریم  یاد  است.به  داده 
مسووالن بشارت می دادند که مسکن در سال 
1394 از رکود خارج می شود اما نه تنها این اتفاق 
نیفتاد بلکه حجم معامالت نسبت به سال های 
سازندگان  که  آن چه  اما  شد.  کمتر   92 و   93
بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن 
امیدوار می کند، تبدیل به احسن امالک مسکونی 
خانوارها  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  که  است 
تا  باید  و  بود  دلخوش  آن  به  چندان  نمی توان 
اجرایی شدن واقعی برجام، تثبیت اقتصاد کالن، 
کنترل نرخ تورم، پرداخت وام های با ارقام باال، 
ارزان قیمت و طوالنی مدت به بخش مسکن و 
نهایتا تحریک طرف تقاضا صبر کرد که به نظر 
نمی رسد حداقل تا یک سال آینده بتوان انتظار 

چنین وضعیتی را داشت.

آیا مسکن امسال گران می شود ؟

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و  قیرگونی
 - 32225494 

   09151630283
صیادشیرازی، مجتمع 

میرداماد، واحد 98

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی
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فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  

مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 

جنب سوپر مارکت آستانه )خرسوی(

09125873764 -09159614085 -32317515

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

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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وقتی کاسپارف از یک شطرنج باز 
آماتور باخت!

در احواالت کاسپارف استاد بزرگ شطرنج آمده: که 
باخت، همه تعجب  آماتور  بازی شطرنج به یک  در 
کردند و علت باخت را جویا شدند. او اینگونه عنوان 
آماتور  یک  او  که  دانستم  نمی  او  با  بازی  در  کرد، 
ای  نقشه  دنبال  او  حرکت  هر  با  این،  برای  است، 
خود  خیال  به  گاهی  گشتم،  می  داشت  سر  در  که 
بینی  پیش  را  بعدی  و حرکت  خوانده  را  اش  نقشه 
می کردم، اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری 
جدیدش  نقشه  شاید  که  میکردم  تمرکز  دیدم،  می 
و  بودم  او  های  حرکت  پی  در  کنم.آنقدر  کشف  را 
دنبال رو مسیر او شدم،که مهره های خودم را گم 
به سادگی مات شدم فهمیدم حرکت  کردم،بعد که 
های او از سر مهارت داشتن نبود، او فقط مهره ها 
را حرکت میداد و من از لذت بازی غافل شدم چون 
به دنبال نقشه ای بودم که وجود نداشت، بازی را به 
این ترتیب باختم.!! اما درس بزرگ تری یاد گرفتم 
 که، تمام حرکت ها از سر حیله نیست، آنقدر فریب

دیده ایم و نقشه کشیده ایم که صادقانه حرکت کردن 
را باور نداریم و دنبال نقشه هایش میگردیم!آنجاست 

که مسیر را گم می کنیم، می بازیم ....

مردان بزرگ نام بدان گرفتند 
كه چون بر دشمن دست می یافتند، 

نیكویی می كردند و از او درمی گذشتند.

هیچ عیب ندارد كه شما فهیم و فیلسوف باشید، ولی 
اگر هستید طوری رفتار كنید كه كسانی كه با شما 
حرفی میزنند شما را به سادگی خودشان تصور كنند.

مژده اي دل خداي عشق رسید
شاهدان را لقاي عشق رسید
جان به پایش كنید قرباني

عاشقان خونبهاي عشق رسید

حواستان باشد چیزهایی كه دوست دارید را بدست 
آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را كه بدست 

آورده اید دوست داشته باشید

آمیختن سخن راست با دروغ مانند عیاری است که 
به سکه های نقره و طال نهند. هرچند مایه استحکام 

مسکوك است، اما از بهای آن می کاهد.

به روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت  دومین فرزند 
برومند حضرت علی و فاطمه، که درود خدا بر ایشان باد، در 

خانه  ی وحی و والیت، چشم به جهان گشود. 
چون خبر والدتش به پیامبر گرامی اسالم )ص( رسید، به 
خانه  ی حضرت علی و فاطمه )ع( آمد و اسماء را فرمود تا 
کودکش را بیاورد. اسماء او را در پارچه  ای سپید پیچید و 
خدمت رسول اکرم )ص( برد،آن گرامی به گوش راست 
او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت: به روزهای اول یا 
هفتمین روز والدت با سعادتش، امین وحی الهی، جبرئیل، 
باد ای رسول خدا،  تو  بر  آمد و گفت:سالم خداوند  فرود 
به  که  »شبیر«  هارون   کوچک  نام  پسر  به  را  نوزاد  این 
عربی »حسین « خوانده می شود، نام بگذار. چون علی )ع( 
برای تو بسان هارون برای موسی بن عمران است جز آنکه 
تو خاتم پیغمبران هستی و به این ترتیب نام پر عظمت 
فاطمه  فرزند  دومین  برای  پروردگار،  جانب  از   »حسین « 
انتخاب شد.به روز هفتم والدتش، فاطمه  زهرا که سالم 
خداوند بر او باد، گوسفندی را برای فرزندش به عنوان عقیقه 
کشت، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موی سر او 

نقره صدقه داد.
 حسین و پیامبر )ص(

از والدت حسین بن علی )ع( که در سال چهارم هجرت 
بود تا رحلت رسول ا... )ص( که شش سال و چند ماه بعد 
اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی که پیامبر راستین 

اسالم )ص( درباره حسین )ع( ابراز می  داشت، به بزرگواری 
فارسی  شدند.سلمان  آگاه  سوم  پیشوای  شامخ  مقام   و 
می  گوید: دیدم که رسول خدا )ص( حسین )ع( را بر زانوی 

خویش نهاده او را می  بوسید و می  فرمود:
تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی، تو امام و پسر امام 
و پدر امامان هستی، تو حجت  خدا و پسر حجت خدا و پدر 
حجت های خدایی که نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان 

)امام زمان عج( می  باشد.
امام حسین )ع ( در زمان معاویه

چون امام حسن )ع( از دنیا رحلت فرمود، به گفته رسول 
خدا )ص( و امیرالمؤمنین )ع ( و وصیت حسن بن علي )ع 
( امامت و رهبري شیعیان به امام حسین )ع ( منتقل شد 
 و از طرف خدا مأمور رهبري جامعه گردید. امام حسین )ع( 
اریکه  بر   ، اسالم  قدرت  به  اتکا  با  معاویه  که  دید  مي 
مشغول  سخت  زده،  تکیه  ناحق  به  اسالم  حکومت 
تخریب اساس جامعه اسالمي و قوانین خداوند است  و 
از این حکومت پوشالي مخرب به سختي رنج مي برد، ولي 
نمي توانست دستي فراز آورد و قدرتي فراهم کند تا او را 
 از جایگاه حکومت اسالمي پایین بکشد، چنانچه برادرش 

امام حسن )ع ( نیز وضعي مشابه او داشت .
امام حسین )ع ( مي دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد 
و به سازندگي قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حرکت 
مفیدي به قتلش مي رساند، ناچار دندان بر جگر نهاد و 

صبر را پیشه ساخت که اگر برمي خاست ، پیش از اقدام 
به دسیسه کشته مي شد، و از این کشته شدن هیچ نتیجه 
اي گرفته نمي شد.بنابراین تا معاویه زنده بود، چون برادر 
زیست و علم مخالفتهاي بزرگ نیفراخت ، جز آن که گاهي 
محیط و حرکات و اعمال معاویه را به باد انتقاد مي گرفت و 
مردم را به آینده نزدیک امیدوار مي ساخت که اقدام مؤثري 
خواهد نمود. و در تمام طول مدتي که معاویه از مردم براي 
والیت عهدي یزید، بیعت مي گرفت ، حسین به شدت با او 
مخالفت کرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و ولي عهدي 
او را نپذیرفت و حتي گاهي سخناني تند به معاویه گفت و یا 
نامه اي کوبنده براي او نوشت .معاویه هم در بیعت گرفتن 
براي یزید، به او اصراري نکرد و امام )ع ( همچنین بود و 

ماند تا معاویه درگذشت .
قیام حسیني

یزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسالمي تکیه زد و 
خود را امیرالمؤمنین خواند،و براي این که سلطنت ناحق 
و ستمگرانه اش را تثبیت کند، مصمم شد براي نامداران 
و شخصیتهاي اسالمي پیامي بفرستد و آنان را به بیعت 
با خویش بخواند. به همین منظور، نامه اي به حاکم مدینه 
نوشت و در آن یادآور شد که براي من از حسین )ع ( بیعت 
بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان امام حسین )ع ( مي 
دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است، 
اگر در مدینه بماند به قتلش مي رسانند، لذا به امر پروردگار، 

شبانه و مخفي از مدینه به سوي مکه حرکت کرد. آمدن 
آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، 
در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت ، و این خبر تا به 
کوفه هم رسید. کوفیان از امام حسین )ع ( که در مکه بسر 
مي برد دعوت کردند تا به سوي آنان آید و زمامدار امورشان 
باشد. امام )ع ( مسلم بن عقیل ، پسر عموي خویش را به 
کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش اجتماع کوفي را از نزدیک 
ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم 
و بي سابقه اي روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب امام 
)ع( با او بیعت کردند، و مسلم هم نامه اي به امام حسین 
)ع  نگاشت و حرکت فوري امام )ع ( را الزم گزارش داد.

هر چند امام حسین )ع ( کوفیان را به خوبي مي شناخت ، 
و بي وفایي و بي دیني شان را در زمان حکومت پدر و برادر 
دیده بود و مي دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم نمي 
توان اعتماد کرد، و لیکن براي اتمام حجت و اجراي اوامر 
پروردگار تصمیم گرفت که به سوي کوفه حرکت کند. »ما 
در تاریخ انسان به مردان بزرگي برخورد مي کنیم که هر 
کدام در جبهه و جهتي عظمت و بزرگي خویش را جهان گیر 
ساخته اند، یکي در شجاعت ، دیگري در زهد، آن دیگري 
در سخاوت و... اما شکوه و بزرگي امام حسین )ع ( حجم 
عظیمي است که ابعاد بي نهایتش هر یک مشخص کننده 
 یک عظمت فراز تاریخ است ، گویا او جامع همه  واالییها

 و فرازمندیها است .
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و كسانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته كرده اند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان 
خواهند ماند. سوره البقره، آیه 82

حدیث روز  

قبر زیارت  است،  معترف  ما  امامت  به  كه  باایماني  شخص  هر  بر  زیرا  بروند،  حسین  مرقد  زیارت  به  كه  بگویید  ما  شیعیان   به 
اباعبدا... الزم مي باشد. باقر العلوم )ع(

شعر

میالد سومین آفتاب سپهر والیت و امامت

طراح: نسرین کاری                        

و  جسم   - زنانه  1-گل  افقی: 
شیوا   -2 نسوان  اسامی  از   - بدن 
توان    - رزمی  ورزشهای  ابزار  از   -
تلفنی 3- آشوب - مات و  میوه   -
دانه خوشبو   - باران  مادر   - متحیر 
آنسوی   - خوراکی  درپیچ  پیچ   -4
پهلوان   - قمر   -5 شیوا   - هرچیز 
- واحد طول 6-از اقوام اصیل ایران 
- از وسایل بازی کودکان - آنسوی 
سقف - از لبنیات 7- رود آرام وارون 
ضمیر   - فرشته   - دستگیری   -
از   - دهان   - آسیب   -8 مفعولی 
بدوشروع  اشاره -  رنگها 9- ضمیر 
باالی بدن  - زود نیست - حرارت 
10- اخوند - کدر و تیره - سابیدنی 
رو   -11 ایرانی  اقوام  از   - معروف 
بردنی   - پیامبران  وظیفه   - نیست 
معروف  سردکن  آش   -12 چهارپا 
جدید   -13 دراز  خرطوم   - آقا   -
وارون - خوشبوی ساخت آهو - ضد 
هوای   -14 صدمترمربع   - خشن 
زمستانی - واحد سنجش حرارت - 
پارسایی - محل زیستن 15- رئیس 
مدرسه و اداره - فعالیت و انجام هر 

امری - ستاره شناس

 - راهنما  و  رهبر   -1 عمودی: 

جستجو - هنگام و زمانه 2- آسانی 
چوب   - همچنین   - زن  شوی   -
3- آخرین رمق - ازطرح های قدیمی 
از   - نیست  خشک   - دبیرستان 
فصول سال 4- رمه گوسفند و گاو 
- شفافیت - اهلی 5- نقره - خواندن 
قرآن - نمو 6- درخت همیشه سبز 
- در و دروازه - از شهرهای استان 
از حروف  یاری و مدد 7-  فارس - 
ندا - بخشش - کشیدن و آئین - از 
حروف شرط 8- جمع رای - مادر - 

تربیت   - خشکی   -9 قرآن  اجزا  از 
زائیدن   - آب  ضدعفونی کننده   -
10- گرمی و حرارت - اخالق حیوان 
کوچک  رود   - هامون   - خانگی 
11- خانه آخرت - فرشتگان - زوج 
نیست 12- کشیدن - غرور - واهمه 
13- عالمت مفعولی - از عناصراربعه 
- دارائی - مقیاس طول عمر 14- 
آزاد و رها - کوچک - سالح عنکبوت 
- ارزش و مقام 15- تولیدکننده - از 

اسامی آقایان - رسم و آئین

جدول 3501
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در رثای مرحوم دکتر غالمحسین شکوهی سروده شده

آه و هم فغان ز چرخ کج مدار
یارب او را تا به کی این است کار

جز مالل و غم ندارد مهر ماه 
شهد در جامش چو زهر ناگوار

یکسر آرد، دردهایی جان گداز
نیز ماتم، از یمین و از یسار

هجری از خاطر نرفته می دهد
جای آن هجری به دور از انتظار

می برد، هر روز او دردانه ای 
کز فراغش می شود دل داغدار

برد او بار، دگر از جمع ما
اوستادی خادم و خدمتگزار

دانشی مردی به حق فرهیخته 
کم نظیر و هم شهیر و نامدار

محفل آرا و صمیم و خوش بیان
هم زگفتارش صداقت آشکار 

آنکه در آموزش و آموختن
کرده صرف عمر در لیل و نهار

کرده او تالیف آثاری وزین
کافرین گفتند اصحاب کبار

علم تعلیم و دگر هم تربیت
را پدر بودی یقین آن نامدار

در همه عمر او نکرد آزار کس
مرگ او آزرد جمعی بی شمار

شد غمین بیگانه از فقدان او
آشنایان بین تو جمله بی قرار

بهر او غفران طلب دارد غنی
هم مقامی پس رفیع از کردگار

کاظم غنی

  123456789101112131415

ابسابرککیهتورس1

بقعهدلاویکلوپ2

مامتانردبهبا3

یدورروناممرس4

وسپخسنزیراو5

هگازومجارعمی6

گربساکطبربزخ7

یمدلچکروربرچ8

روصهلقکارتشا9

یسدنهمبیعهکل10

نورانتولثیف11

میدیدانقشمشر12

خمضیرزمیرکای13

مرگرسزینوشمخز14

روپریصنبااهممر15

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

تجربه کنید.    09158668002

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

فروش - معاوضه
زمینی به متراژ 2000 متر دارای 100 

اصله نهال عناب دو ساله با موقعیت 
عالی واقع در دشت بجد با نیم ساعت 

آب همراه با سند مالکیت یا قابل 

تعویض با خودرو ساعت تماس: 16 الی 21 
09013418237

فروش آپارتمان واقع در سجادشهر 
خیابان شمشاد ، 88 متری
 دو خواب ، با کلیه امکانات

09153623755

مغازه حاشیه  خیابان 
طالقانی ، 120متر 

در صورت نیاز با 700 متر 
پارکینگ و 100 متر انباری 

اجاره داده می شود.
09155622318

شرکت بازار گستر پگاه منطقه 2 در نظر دارد: 
برای تکمیل ناوگان توزیع خود تعداد محدودی نیسان

 به صورت اجاره به شرط تملیک با دریافت حقوق ثابت ماهیانه 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند به آدرس: بیرجند- بلوار 

شهدای عبادی - میدان ابن حسام - شرکت پگاه مراجعه 
و یا با شماره 32225388 تماس حاصل فرمایند.

توجه               توجه
شعبه فالفل آبادان در بیرجند 

واگذار می گردد.
پاسخگویی فقط تلفنی
09365301059

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

-09151609715
09151613901 فرج زاده

به یک نفر چرخ کار ماهر خانم برای کار 
در زنانه دوزی نیازمندیم.

32444471-09038443572

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا با 
حقوق ثابت و پورسانت عالی و روابط عمومی باال برای کار 

تبلیغات نیازمندیم. 32433548-09152651699

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای 

و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

به یک نفر آقا سرپرست کارگاه برای کار 
در شرکت ساختمانی نیازمندیم.

09120876690

خیاط خانم برای کار در تولیدی مبل 
نیازمندیم. نبش مفتح 50، مبل کاج

09156553731

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر لباسشویی - 

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 60 

هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 
09153618984 - ارغوانی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

فروش منزل جنوبی دو طبقه ، در سه واحد 
مسکونی، 204 متر زمین واقع در فلکه 

دوم سجاد شهر    تماس از ساعت 18به بعد 
 09153622429

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن در محل انجام می شود

بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331
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شهر خبر- خواص هندوانه فقط به رفع گرمازدگی در طول گرمای تابستان محدود نمی شود. بلکه می تواند به جلوگیری از بیماری های قلبی 
با متوقف کردن ساخت کلسترول مضر و همچنین کمک به کنترل وزن و فشار خون کمک کند. محققان معتقدند که اثرات گشادکنندگی 
عروقی هندوانه، آن را به عنوان یک غذای کاربردی واجد شرایط برای جلوگیری از بیماری و ارتقاء سطح سالمت عمومی تبدیل کرده است.

هندوانهموجبکاهشکلسترولمیشود اخبار ورزشی

تیم04بیرجندازسدتیپ258
شاهرودگذشتوبهفینالرسید

مسؤول تربیت بدنی منطقه شمال شرق نزاجا گفت: در 
از مسابقات قهرمانی بسکتبال منطقه  چهارمین دوره 
جنوبی  خراسان  میزبانی  به  نزاجا  کشور  شرق  شمال 
تیم مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند از سد تیپ 
230 گرگان گذشت و فینالیست رقابت ها شد. به گزارش 
فارس، علی رسا خیرآبادی اظهار کرد: در این ماراتن ملی 
تیم هایی از استان های خراسان رضوی، سمنان، خراسان 
شمالی، گلستان و خراسان جنوبی شرکت دارند و به 
صورت دوره ای در سالن جهان پهلوان تختی بیرجند با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. مسؤول تربیت بدنی منطقه 
شمال شرق نزاجا با اشاره به انجام چهار بازی در دومین 
روز از این مسابقات، تصریح کرد: در بازی نخست تیم  
بسکتبال تیپ 130 مستقل پیاده بجنورد با نتیجه 60 بر 
24 در مقابل تیپ 230 گرگان شکست خورد و سپس 
تیم بسکتبال  258 تکاور چهل دختر شاهرود با نتیجه 61 
بر 19 بازی را به مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند 
واگذار کرد. رسا خیرآبادی یادآور شد: در سومین بازی 
از چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی بسکتبال منطقه 
شمال شرق کشور نزاجا تیم تیپ 38 زرهی تربت جام 
با نتیجه 56 بر 17 از سد 258 تکاور چهل دختر شاهرود 
گذشت و در ادامه مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند 
با نتیجه 35 بر 34 بسکتبال تیپ 230 گرگان را در هم 

کوبید و راهی فینال این دور از رقابت ها شد.

تیممليفوتواليايرانعازمتايلندشد

دوره  در سومین  براي حضور  ایران  فوتوالي  ملي  تیم 
سومین  شد.  تایلند  عازم  آسیا  قهرماني  هاي  رقابت 
تا 25  فوتوالي در روزهاي 21  دوره مسابقات آسیایي 
اردیبهشت با حضور کشورهاي تایلند، سنگاپور، مالزي، 
ویتنام، الئوس،  عربي،  متحده  امارات  ایران،  فیلیپین، 
کامبوج، کره شمالي، هند و استرالیا در شهر بانکوك 
مثل  فوتوالي  قوانین  شود.  مي  برگزار  تایلند  پایتخت 
والیبال ساحلي است، اما تفاوت اصلي آن این است که 
در این رشته فقط بازیکنان اجازه دارند با پا به توپ ضرب 
بزنند. فوتوالي در دهه 60 میالدي به صورت تفریحي 
در بین مردم ساحل نشینان برزیل رواج پیدا کرد و سال 
1980 به عنوان یک رشته ورزشي رسمیت پیدا کرد و 

داراي فدراسیون جهاني شد.

تیممليوالیبالراهيفرانسهشد

دیدار  دو  برگزاري  براي  ایران  والیبال  ملي  تیم 
برابر فرانسه عازم این کشور شد. تیم ملي  دوستانه 
والیبال ایران در مدت 7 روز اقامت خود در فرانسه 
شهرهاي  در  سازي،  آماده  تمرینات  ادامه  ضمن 
و  دوستانه  دیدار  دو  »هارنس«  و  »تورکوئینگ« 
تدارکاتي برابر تیم ملي والیبال فرانسه قهرمان لیگ 

جهاني سال 2015 برگزار خواهد کرد.

افرادگیاهخوارعمرطوالنیتریدارند

سالمت نیوز:مطالعات جدید نشان می دهد افراد 
گیاهخوار 3.6 سال بیشتر از افراد غیرگیاه خوار 
عمر می کنند. نرخ مرگ و میر در بین افرادی که 

گوشت، بخصوص گوشت قرمز یا فرآوری شده 
می خورند، به مراتب باالتر است. محققان توصیه 
می کنند تا حد امکان باید مصرف محصوالت 
گوشتی محدود شود و افراد بیشتر مواد خوراکی 

گیاهی مصرف نمایند.

طبق مطالعه گسترده سال 2014 در مورد بررسی 
رابطه بین مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی بر 
روی بیش از 1.5 میلیون نفر، محققان دریافتند 
مصرف گوشت های فرآوری شده موجب افزایش 

ریسک مرگ و میر به هر علتی می شود.

5اتفاقشگفتانگیز
هنگامخوردنصبحانه

سوخت  خودتان  به  می شود:  بازتر  فکرتان   .1
ناگهان  که  کاری  میزان  تا  بدهید  صبحگاهی 

کند.  غافل گیرتان  دهید  انجام  می توانید 
را،  شناختی  عملکرد های  صبحانه  خوردن 
یادگیری  و  استنباط،  توجه،  حافظه،  مانند 
کمی  صبح گاهی  ورزش   .2 می بخشد.  بهبود 
به نظر می رسد: صبحانه یک ساعت  آسان تر 
زدن  قدم  مثل  را  بدن سازی  سخت  تمرین 
آسان نمی کند. ولی همان طور که یک غذای 
توانایی  آشفته تان  مغز  به  صبح   هنگام  سبک 
ذهنی می بخشد، می تواند به ماهیچه های تهی 

از انرژی تان هم توانایی فیزیکی ببخشد.
کاهش  سالمت  بحرانی  شرایط  خطر   .3
به طور  صبحگاهی  وعده های  خوردن  می یابد: 
را  خون تان  قند  سطح  می کند  کمک  مرتب، 
دیابت  به  ابتال  خطر  این  که  نگه دارید،  ثابت 
خوردن  با   .4 می دهد.  کاهش  را  دوم  نوع 
روز  طول  در  دارد  احتمال  کم تر  صبحانه 
گرسنگی  از  مانع  صبحانه  بخورید:  هله هوله 
شدید بین روز می شود و به کنترل میل شدید 
به قند کمک می کند. 5. ممکن است وزن کم 
کنید: اگر یک وعده ی غذایی صبحگاهی بعدا 
خوراکی های  مصرف  از  را  شما  روز  طول  در 
به  می تواند  قطعا  این  بازمی دارد،  بی کیفیت 
شما کمک می کند در مجموع کالری کم تری 
کاهش  معنی  به  می تواند  کنید-که  مصرف 

وزن باشد.

انگورباتاثیراتمضررژيمغذايی
پرچربمقابلهمیکند

پلی جدید،  مطالعات  طبق  نیوز:   سالمت 
فنول های موجود در انگور به تعدیل تاثیرات 

مضر ناشی از مصرف چربی های اشباع کمک 
می کنند. مصرف رژیم غذایی پرچرب حاوی 
به  چربی  از  حاصل  انرژی  درصد   33 با  کره 
همراه 3 درصد انگور به مدت 11 هفته منجر به 
درصد کمتر کل چربی بدن و کاهش رسوبات 

چربی زیرپوستی شد. این میزان کاهش رابطه 
های  میکروب  در  تغییراتی  بروز  با  مثبتی 
افزایش  شامل  تغییرات  دارد.  سالمت  و  روده 
از برخی  کاهش  مفید،  های  باکتری   برخی 
تنوع  افزایش  مفید،  کمتر  های  باکتری 

میکروبی و بهبود عملکرد روده بود. انواع انگور 
از  شماری  تعدیل  به  انگور  های  فنول  پلی  و 
پرچرب  غذایی  رژیم  مصرف  مضر  تاثیرات 
ها  روده  بهبود سالمت  و موجب  کرده  کمک 

می شود.«

6غذایمفیدبرایپیشگیریازآلزايمر

سالمت نیوز: انجمن آلزایمر آمریکا اقدام به معرفی 
برای حفظ سالمت مغز و  بهترین مواد غذایی 
توت:  انواع  است:  کرده  آلزایمر  از  پیشگیری 
 زغال اخته، تمشک، توت فرنگی و سایر میوه های 
خانواده توت، دارای غلظت باالیی از آنتی اکسیدانها 
هستند که برای افزایش قدرت مغز و مبارزه با 
آزاد:  ماهی  مفیدند.  مضر،  آزاد  های  رادیکال 
ماهی قزل آال شامل باالترین سطوح اسیدهای 
چرب امگا 3 است. این چربی ها منجر به کاهش 
قلبی،  بیماریهای  به  ابتال  التهاب، کاهش خطر 
بهبود حافظه و عملکرد مغز و مبارزه با نوسانات 
زیتون:  روغن  شود.  می  افسردگی  و  خلقی 
حاوی آنتی اکسیدانهایی برای بهبود یادگیری و 
افزایش حافظه است. سبزیجات برگ دار: این 
سبزیجات به شدت با کاهش سطح ابتال به زوال 
شناختی ارتباط دارند. کلم پیچ و اسفناج سردردسته 
این سبزیجات هستند. شربت افرا: استفاده از 
شیره درخت افرا در حفاظت از سلول های مغز 
از آسیب نقش مهمی دارد. چغندر: این سبزی 
قدرتمند نیز حاوی نیترات ها برای افزایش جریان 
خون به مغز است. اضافه کردن آب چغندر به رژیم 
غذایی راهی قدرتمند برای مبارزه با بیماری های 

شناختی بخصوص آلزایمر است.

5اتفاقشگفتانگیزهنگامخوردنصبحانه

مأمور وظيفه شناس نهبندان پيشنهاد رشوه 11 ميليوني را رد کرد 

رئیس بازرسي فرماندهي انتطامي استان از صحت عمل و رد رشوه 11 میلیون ریالي مأمور 
وظیفه شناس نهبندان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس سرهنگ سید حسین حسیني، 
گفت: مأموران انتظامي شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه 
تریلي اسکانیا که از سیستان و بلوچستان عازم خراسان رضوي بود مشکوك شدند و خودرو 
را به مسیر بازرسي منتقل کردند.  وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو 24 تن و 960 
را دستگیر کردند.   متهم  و  بود کشف  فاقد هر گونه مجوز حمل  قاچاق که  برنج  کیلوگرم 
سرهنگ حسیني بیان داشت: متهم هنگام انتقال به اداره پلیس،براي رهایي از دست قانون 
به  را  نقد  ریال وجه  بودن مدارك گمرکي؛ مبلغ 11میلیون  از جعلي  مأمور  و چشم پوشي 
مأمور وظیفه شناس پیشنهاد کرد که مأمور وظیفه شناس ضمن رد رشوه؛ وجه مذکور را 
صورتجلسه و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني متهم را به مراجع قضائي معرفي 
پرداخت رشوه و  به جرم  با دستور مقام قضائي متهم  کرد. سرهنگ حسیني تصریح کرد: 

همچنین حمل کاالي قاچاق و جعل کردن اسناد گمرکي، روانه زندان شد. 

سواري پژو 405 با 210 کيلومتر سرعت توقيف شد 

خودروي  دستگاه  یک  گفت:  سربیشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
بود  در حرکت  مجاز 210کیلومتر  غیر  با سرعت  که  پژو405  سواري 
توقیف شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا 
فوالدي با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه 
است، اظهار کرد: تیم کنترل سرعت پلیس راه سربیشه هنگام کنترل 
سواري  دستگاه  یک  بیرجند  سربیشه-  محور  در  عبوري  خودروهاي 
و  مشاهده  را  بود  حرکت  حال  در  210کیلومتر  باسرعت  که  پژو405 
تخلفات  ارتکاب  علت  به  افزود:  وي  کردند.  متوقف  را  آن  بالفاصله 
پلیس  ایست  به  توجه  مجاز،عدم  غیر  سبقت  و  »سرعت  ساز  حادثه 
و  انجام حرکات نمایشي«خودروي مذکور هفت میلیون و سیصدهزار 
ریال جریمه و 20نمره منفي در سوابق گواهینامه  راننده خاطي ثبت 

شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

فوت جوان 18 ساله بر اثر برق گرفتگی 

برق گرفتگی جوان 18 ساله بیرجندی را به کام مرگ کشاند.مدیر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی گفت: این 
حادثه در ساعت 14:48 روز گذشته بر اثر برق گرفتگی جوانی 18 
ساله به دنبال تعمیر کولر آبی روی پشت بامی در محله مهر شهر 
بیرجند رخ داد که پس از اعالم به مرکز پیام اورژانس 115 ، آمبوالنس 
پایگاه 3 شهری به محل حادثه اعزام شد. دکتر دلخروشان افزود: پس 
از رسیدن کارشناسان اورژانس به محل حادثه و ارزیابی صحنه، این 
جوان فاقد عالیم حیاتی بود، که بالفاصله عملیات احیاء قلبی - ریوی 
پیشرفته برای او آغاز شد و مصدوم به همراه  CPR به بیمارستان 
امام رضا)ع( منتقل شد. وی گفت: عملیات احیاء قلبی - ریوی در 
اورژانس بیمارستان ادامه یافت اما علیرغم تالش کادر درمانی، جوان 

18 ساله جان خود را از دست داد.

اردیبهشت مرگبار در جاده های استان

قربانیان حوادث رانندگی در جاده های خراسان جنوبی 
در  برابر   4 حدود  تاکنون  امسال  اردیبهشت  اول  از 
مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشت. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
برون  تصادفات  در  تاکنون  ماه  این  ابتدای  از  گفت: 
شهری استان 11 نفر کشته شدند که این تعداد در مدت 
مشابه پارسال 3 نفر بوده است. سرهنگ رضایی افزود: 
تعداد زخمی های حوادث نیز در این مدت 94 نفر بود 
که در مدت مشابه پارسال 69 نفر در حوادث رانندگی 
اول تا 20 اردیبهشت زخمی شدند. وی افزود: تعداد کل 
تصادفات هم در این مدت  10 درصد در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال افزایش داشته است.

کشف محموله قاچاق 70 کيلویی توسط 
مرزبانان 

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ن
را

ای
ه 

یم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

 شروع ثبت  نام مقطع کاردانی موسسه آموزش عالي هرمزان 
بيرجند برای سال تحصيلی 95-96 

زمان ثبت نام: از چهارشنبه 95/02/22 تا چهارشنبه 95/02/29 
www.sanjesh.org  :با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

بیرجند، بلوار سجاد 
میدان تمنای باران

32425252 -05632425151  
bir-hormozan.ac.ir  

تعمير لوازم خانگی 
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبميوه گيری
نبش انقالب 6- شهریاری           

09151643778

زمین فروشی روستای کالته بجدی 180 متر، فونداسیون 
دو طبقه ریخته شده ، سرنبش با بهترین موقعیت    

09156653138
فروشی

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

دستگاه ساب سيار 
اميرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر 

گرانیت و موزاییک ساده      
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کمبود نیرو در مراکز خون گیری 
خراسان جنوبی  

از  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل  فارس- 
و  داد  خبر  استان  خون گیری  مراکز  در  نیرو  کمبود 
گفت: با وجود کمبود نیرو همکاران ما از 3 هزار و 
34 مراجعه کننده خون گرفتند. عاملی، اظهار کرد: در 
صورتی که نیروی مورد نیاز در پنج مرکز خونگیری 
مردم  درخواست های  همه  به  شود  تأمین  استان 
کمبود  نبود  از  وی  دهیم.  پاسخ  موقع  به  می توانیم 
خون در استان با توجه به مراجعه باالی مردم برای 
اهدای خون خبر داد و گفت: مردم استان از میانگین 

کشوری هم باالتر خون اهدا کرده اند.

18هزار مشاور مدرسه براي هدايت 
تحصیلي و شغلي دانش آموزان 

فعالیت دارند
وزارت  شغلي  تحصیلي  تربیتي،  مشاوره  اداره  رئیس 
مشاور  هزار  اکنون 18  هم  گفت:  پرورش  و  آموزش 
مدرسه در چارچوب نظام آموزشي براي هدایت تحصیلي 
و مشاوره شغلي به دانش آموزان فعالیت دارند. ایزدي در 
نخستین کنگره هدایت تحصیلي دانش آموزان خراسان 
جنوبي در بیرجند افزود: یکي از ماموریت هاي مشاوران 
مدرسه، هدایت تحصیلي با توجه به نیاز روز جامعه، بازار 
کار و عالقه آنهاست. وي اظهار کرد: با توجه به اجراي 
نظام 3-3-6 در نظام آموزشي، دانش آموزان باید در 
پایان سال نهم تحصیلي در رشته هاي تحصیلي ریاضي 
، علوم تجربي، علوم انساني و کار دانش و فني حرفه اي 

انتخاب رشته کنند.

1۹۷ نفر از خراسان جنوبی در طرح 
ملی ارزيابی حفاظ شرکت کردند

نام  ثبت  از  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیر کل  مهر- 
1۹۷ نفر در طرح ملی ارزیابی حفاظ خبر داد و گفت: 
می  برگزار  جاری  اردیبهشت   ۲4 طرح  این  آزمون 
شود. حجت االسالم لطفیان، گفت: خراسان جنوبی 
به تناسب جمعیت خود، رتبه دوم کشوری را در تعداد 

ثبت نام کنندگان در این طرح را کسب کرده است.

زورخانه شهر خوسف در سالروز 
آزادسازی خرمشهر افتتاح می شود

جشن  برگزاری  از  خوسف  فرماندار  معاون  فارس- 
این  نیمه شعبان در دوم خرداد در  با  پرواز همزمان 
شهر خبر داد و گفت: زورخانه شهر خوسف در سالروز 
اظهار  صباغی،  می شود.  افتتاح  خرمشهر  آزادساری 
افتخارآفرینی  عطف  نقطه  خرمشهر  آزادسازی  کرد: 
در پیروزی های دفاع مقدس را برای ملت غیور و با 

ایمان ایران اسالمی به یادگار گذاشت.

 20 میلیون متر مکعب آبگیری 
درسازه های آبخیزداری استان

سازه های آبخیزداری استان در سال آبی امسال، حدود 
۲0 میلیون متر مکعب آبگیری شد.معاون آبخیزداری 
آبگیری در  این  استان گفت:  منابع طبیعی  اداره کل 
داری  آبخیز  های  حوزه  از  هکتار  هزار   300 سطح 
استان که عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده، انجام 
شده است.نصرآبادی افزود: بیشترین سطح آبگیری در 

نهبندان با حدود 1۲ میلیون متر مکعب بوده است.

 ۹00 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز 
 هنرستان های خراسان جنوبی

آموزش و پرورش  اداره  کل  پرورشی  فارس- معاون 
خراسان جنوبی از اختصاص ۹00 میلیون تومان اعتبار 
برای تجهیز هنرستان های استان خبر داد.موسوی نژاد 
به  اینکه هدایت دانش آموزان  به  با توجه  یادآور شد: 
این  نیاز  به  توجه  با  فنی وحرفه ای  رشته های  سمت 
رشته ها به امکانات به روز کار سختی است، اما حدود 
۹00 میلیون تومان برای تجهیز هنرستان ها و امکانات 

نرم افزاری آنها در استان در نظر گرفته شده است.

12 پروژه آبیاری تحت فشار
 در شهرستان فردوس اجرا می شود

 1۲ اجرای  از  فردوس  کشاورزی  جهاد  رئیس  مهر- 
پروژه آبیاری بالبر و نیمه بالبر در سال جاری خبر داد. 
اینکه این طرح ها برای ۲4۲ هکتار  با بیان  مهمیز، 
از زمین های کشاورزی پیش بینی شده است، اظهار 
کرد: به ازای هر هکتار، میزان ۷ میلیون تومان اعتبار از 
سهم دولت است. وی افزود: اعتبارات اجرای این پروژه 
ها برای ۲۵0 هکتار از زمین های کشاورزی به زودی 
تخصیص می یابد و مابقی نیز در نوبت وام هستند. این 

طرح ها در باغات پسته و انار اجرا می شود.

راه اندازی مرکز خیرين سالمت 
و بیماری های خاص در فردوس  

از  فردوس  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  فارس- 
راه اندازی مرکز خیرین سالمت و بیماری های خاص 
از  کرد:  اظهار  میرزایی  داد.  خبر  شهرستان  این  در 
که  شد  افتتاح  خاص  بیماری های  بنیاد   13۷۵ سال 
و  داد  قرار  پوشش  زیر  را  خاص  بیماران  بنیاد  این 

قسمتی از هزینه های آنان را به عهده گرفت.

توسعه فرآورده های گیاهی 
خراسان جنوبی با تامین منابع آبی

استان  جهاددانشگاهی  رئیس  پژوهشی  ایسنا-مشاور 
در حوزه گیاهان دارویی گفت: در صورت وجود منابع 
آبی، خراسان جنوبی قادر است در مسیر تولید و توسعه 

محصوالت و فرآورده های گیاهی گام بلندی بردارد.

درآمد  میلیاردی آنغوزه برای 
کشاورزان استان  

تسنیم- شریفی مدیر کل منابع طبیعی استان با بیان 
اینکه برداشت آنغوزه در استان برای هزار نفر اشتغال 
ایجاد کرده است، گفت: پیش بینی می شود امسال 1۹ 
 ۹00 و  میلیارد  یک  و  برداشت  استان  در  آنغوزه  تن 

میلیون تومان درآمد نصیب بهره برداران شود. 

اجرای عملیات گازرسانی به ۹۹ 
روستای استان 

مالیی- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
به 8 شهر و ۹۹ روستای  اجرایی گازرسانی  عملیات 
افزایش  به  اشاره  با  اجراست. دشتی  استان در دست 
تعداد پروژه های گازرسانی با هدف شتاب گرفتن بهره 
مندی شهرها و روستاهای باقیمانده استان از نعمت 
گاز طبیعی اظهار کرد: در همین راستا عملیات اجرایی 
پروژه گازرسانی به شهرهای اسدیه، قهستان، حاجی 
آباد، زهان، اسفدن، طبس مسینا، گزیک و نهبندان و 
۹۹ روستای استان در دست اجراست. وی با اشاره به 
اینکه تاکنون 1۷ شهر و 13۲ روستای استان از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار هستند، افزود: در سال گذشته ۲3 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.مدیرعامل  روستا 
شرکت گاز استان بیان کرد: در عملیات گازرسانی به 
شهرها و روستاهای استان تاکنون بیش از 4 هزار و 
100 کیلومتر خط انتقال، شبکه تغذیه، توزیع اجرا و 
بیش از ۹0 هزار انشعاب گاز نصب شده است. دشتی با 
اشاره به مصرف گاز در بخش نیروگاهی استان گفت: 
در سال گذشته بخش نیروگاهی استان با مصرف 801 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی ۵6 درصد مصرف گاز 

استان را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

 خسارت تصادفات تا سقف
 63 میلیون و 300 هزار ريال 

بدون ترسیم کروکی 
فارس- خسارت تصادفات تا سقف 63 میلیون و 300 
می شود.  پرداخت  کروکی  ترسیم  بدون  ریال  هزار 
در  گفت:  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تصادفات خسارتی اگر میزان خسارت وارده به مقدار 
63 میلیون و 300 هزار ریال یا کمتر باشد نیازی به 
حضور کارشناس تصادفات و ترسیم کروکی نیست و 
بیمه اقدام به جبران خسارت می کند. رضایی گفت: با 
رعایت مفاد ماده چهار قانون اصالح بیمه شخص ثالث 
وسایل نقلیه موتوری، سقف تعهدات مالی نیز معادل 
۲.۵ درصد دیه کامل تعیین شده است و در تصادفات 
خسارتی تا این مقدار زیان مالی، نیاز به ترسیم کروکی 
به  می توانند  حادثه  طرفین  کرد:  تصریح  ندارد.وی 
همراه وسایل نقلیه و مدارک مربوطه به نمایندگی های 

بیمه برای جبران خسارت خود مراجعه کنند.

بهره گیری از ماه رجب با حمايت از 
122 يتیم و نیازمند

صدا و سیما - نیکوکاران خراسان جنوبی با حمایت 
از 1۲۲ یتیم و نیازمند، توشه خود را از ماه رجب بر 
گرفتند. حسینی معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: 
و  یتیم   1۲۲ از  حمایت  نیکوکار،   ۹0 رجب  ماه  در 

خانواده نیازمند استان را برعهده گرفتند.

بهره برداری رسمی از فرستنده 
ديجیتال اسفدن 

فرستنده دیجیتال اسفدن بطور رسمی بهره برداری 
با  استان گفت:  شد. ثقفی مدیر کل صدا و سیمای 
افتتاح این فرستنده 4 هزار و ۵00 نفر از مردم شهر 
اسفدن و روستاهای اطراف به جمع دریافت کنندگان 

شبکه های دیجیتال در استان پیوستند.

تحصیل 23.3درصد دانشجويان 
دانشگاه بیرجند در ارشد و دکتری

دانشگاه  رئیس  مشاور  و  علمی  هیئت  عضو  ایرنا- 
حدود  از  اکنون  هم  گفت:  اجرایی  امور  در  بیرجند 
1۲هزار دانشجوی این مرکز آموزش عالی با قدمت 
و  ارشد  کارشناسی  دوره  در  درصد   ۲3.3 ساله   40
این  از  افزود:  حسینایی  کنند.  می  تحصیل  دکتری 
تعداد 1۹.8 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 3.۵ 

درصد دانشجویان دوره دکتری هستند.

کاهش 30 درصد بارندگي در طبس
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  مقدم  محمدزاده  ایرنا- 
کاهش  به  اشاره  با  طبس  )آبفا(  شهري  فاضالب 
از جمله در  آبریز شهرستان  بارندگي در حوزه هاي 
کوه هاي شتري، سد دره بید و دیگر تاسیسات آبي 
منطقه گفت: در سال آبي ۹۵ - ۹4 نزوالت جوي 30 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

ساخت روشوی هوشمند
 توسط جوان بیرجندی

صدا و سیما- مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی 
گفت:  جنوبی  خراسان  انصارالرضای  سپاه  فناوری  و 
مکانیک  دانشجوی مهندسی  زاده  عبدا...  حمید رضا 
روشویی  توانسته  که  است  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
مجهز به سیستم تنظیم ارتفاع هوشمند بسازد تا برای 
افراد با اندازه قدهای مختلف و معلوالن مناسب باشد. 
عقیلی پور افزود: این جوان ۲۲ ساله برای تولید نمونه 

آزمایشی این روشو، ۷00 هزار تومان هزینه کرد.

اشتغال خانواده پنج نفره
 با پرورش کرم ابريشم

با پرورش  بیرجندی  نفره  پنج  صدا و سیما- خانواده 
کرم ابریشم برای خود اشتغالزایی کردند. خانم خطیبی 
به همراه 3 فرزند و شوهرش در یک واحد مسکونی با 
پرورش کرم ابریشم به تولید پیله مشغولند. این کسب 
و کار خانگی در فضای ۷۵ متری منزل مسکونی اجاره 
ای با قفسه بندی و پرورش 1۲۲ هزار کرم ابریشم، 
از اسفند پارسال شروع شده است.پیله های تولید شده 
به دلیل نبودن واحد فرآوری در استان، به شهرهایی از 

جمله تربت حیدریه فروخته می شود .

مدیرعامل مجمع خیران سالمت خراسان جنوبی گفت: مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی ۹۵ درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و امسال به بهره برداری می رسد. حسینی در گفتگو با تسنیم، ادامه داد: در نظر داریم در 6 ماه 

اول امسال ساختمان این مرکز به بهره برداری برسد تا وارد فاز تامین تجهیزات شود.

مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره 
به موضوع وصول مطالبات گفت: این شرکت 
۲۷ میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد که 1۹ 
میلیارد تومان مربوط به ادارات و سازمان های 
دولتی است. به گزارش تسنیم، محمد ابراهیم 
مصرف  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  شرکا 
طور  به  باید  که  مشترکانی  جمله  از  گفت: 
اهمیت  مصرف  مدیریت  موضوع  به  جدی 
دهند مشترکان اداری هستند. وی در پاسخ به 
سوال فرماندار شهرستان قاینات درباره برخی 
از روستاهای این شهرستان که خدمات برقی 
می شود،  تامین  دیگر  شهرستان های  از  آنها 
و  برق  آرایش شبکه های  به علت  بیان کرد: 

مسئله بعد مسافت برای ارائه خدمات به موقع و 
همچنین رعایت اصول ایمنی در بعضی از نقاط 
از مرکز شهرستان  شهرستان ها خدمات برق 
مجاور به هم استانی ها ارائه می شود.وی اظهار 
کرد: زیرساخت های برق استان از وضع مطلوبی 
برخوردار است و این تالش و همت بیشتری را 
می طلبد تا بتوان وضع را به همین شکل حفظ 
کرده و به سمت ارتقا حرکت کنیم و نیاز است 
ادارات و سازمان ها توجه و حساسیت بیشتری 

به این بخش داشته باشند.

 54 هزار مشترک برق در قاینات

بیان  نیز  قاین  شهرستان  برق  سابق  مدیر 

کرد: شهرستان قاینات  1۷1 روستای برقدار، 
کیلومتر   1۷00 برقدار،  کشاورزی  چاه   436
شبکه  کیلومتر   814 متوسط،  فشار  شبکه 
دارد. ترانس  دستگاه   1418 و  ضعیف  فشار 
قاینات  شهرستان  افزود:  عبدی  محمدرضا 
۵4 هزار و ۲66 مشترک دارد که 4۵ درصد 
مشترکان شهری، ۵4 درصد روستایی و 1.6 
درصد مشترکان دیماندی یا سنگین هستند 
زمینه  و  زیرساخت های مهم است  از  برق  و 
سرمایه گذاری برای صنایع و صنوف مختلف 
فراهم شده است. وی به پست 13۲ کیلو ولت 
زیرساخت های  از  یکی  عنوان  به  بزرگمهر 
شهرک  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  مهم 

صنوف مزاحم و شهرک صنعتی شماره ۲ در 
آماده بهره  تامین برق شده و  نیز  شهرستان 
برداری از طرف صنوف و صنایع  است. عبدی 
به کاهش تلفات به عنوان یکی از شاخص های 
مهم در صنعت برق اشاره و تصریح کرد: در 
راستای کاهش تلفات و کاهش انرژی توزیع 
از جمله  زیادی  اقدامات  در شهرستان  نشده 
شبکه  جای  به  خودنگهدار  کابل  جایگزینی 
شهرستان،  در  گرم  خط  فعالیت  سیمی، 
گیری  اندازه  وسایل  جایگزینی  و  تعویض 
انجام شده  اتصاالت سست  بهبود  و  معیوب 
است. وی افزود: با اقدامات انجام شده از سال 
۹1 تاکنون مدت زمان انرژی توزیع نشده به 

ازای هر مشترک در روز از 36 ثانیه به ۹ ثانیه 
، کاهش یافته است.

مدیران شرکت های خدمات  اظهارات   ***
رسان استان که نمونه آن در ابتدای این گفتگو 
طرح شده بود در حالیست که این شرکت ها 
در اولین واکنش ها به تاخیر یا عدم  پرداخت 
هزینه های برق ، گاز و .... در خصوص کارخانه 
هایی که تامین کننده اشتغال استان هستند و 
همچنین مصرف خانگی شهروندان به سرعت 
اقدام به قطع خدمات نموده و این برخوردهای 
دو گانه و تبعیض آمیز نسبت به ادارات دولتی 
بدهکار نیز جای این سوال را دارد که آیا مردم و 
کارخانه ها در اولویت قطع برق و گاز هستند ؟

بدهی 1۹ میلیاردی دولتی ها به شرکت برق استان

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره به بهره 
گفت:  استان  احمر  هالل  داروخانه  برداری 
از  بیش  داروخانه  این  برداری  بهره  برای 
است.  شده  هزینه  اعتبار  تومان  میلیون   30
در  لطیفی  مجیدرضا  تسنیم،  گزارش  به 
از داروخانه هالل احمر  برداری  مراسم بهره 
داروخانه  این  کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان 
نزاری  حکیم  خیابان  در  که  است  سال   3۵
بوده است و در حال حاضر به ابتدای خیابان 

بهشتی انتقال داده شده است.وی با اشاره به 
هدف از جابه جایی این داروخانه افزود: این 
علوم  دانشگاه  معاون  درخواست  به  داروخانه 
پزشکی و همچنین نیاز مرکز بیماران خاص 
و صعب العالج و اشتیاق جمعیت هالل احمر 
و سهولت امکان دریافت دارو برای بیماران از 
نظر موقعیت مکانی جا به جا شده است.وی 
اعتبار  تومان  میلیون  از 30  بیش  کرد:  بیان 
برای آماده سازی فضا اعم از خطوط اینترنت، 
سیستم سرمایشی و گرمایشی و یارانه هزینه 

شده است. لطیفی با بیان اینکه در این راستا 
نیز  دارو  دارو،  تهیه  محل  نزدیک ترین  در 
تجویز می شود، تصریح کرد: در طبقه باالی 
داروخانه متخصصان انکولوژی مستقر هستند 
بهره  دلیل  به  حمایتی  سازمان های  تمام  و 
متمرکز  فضا  این  در  بیماران  بیشتر  برداری 
شده است.وی خاطرنشان کرد: دارو ها عمدتا 
با توجه به ضرورت و تجویزی که پزشکان 
تأمین می شود  دارند  این خصوص  در  معالج 
و تأییدیه نسخ داروهای تک نسخه ای نیز در 

بهداشت،  انجام می شود.معاون  داروخانه  این 
احمر  هالل  جمعیت  توانبخشی  و  درمان 
کردیم  سعی  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
دغدغه بیمار برای تأمین دارو ها از شهرهای 
همچنین  شد:  یادآور  برسد،  حداقل  به  دیگر 
بسیاری از مراجعه کنندگان به دانشگاه علوم 
شهرهای  از  احمر  جمعیت هالل  و  پزشکی 
تأمین  و سعی کردیم دغدغه  مجاور هستند 
به حداقل برسد.وی با اشاره به تعرفه ها افزود: 
تعرفه های این داروخانه با داروخانه های دیگر 

بسته های  تمام  اما شیب  ندارد  چندانی  فرق 
کمک  قطعأ  دارو  تأمین  سمت  به  حمایتی 
بیشتری به سمت بیمار خواهد بود.وی گفت: 
بعضی از دارو ها اختصاصی است و شرکت های 
دارویی فقط به داروخانه های ویژه مانند هالل 
احمر و مراکز بیمارستان ها و داروخانه هایی که 
از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه معرفی 
شوند ارائه می دهند.لطیفی بیان کرد: دارو هایی 
که کمیاب هستند و از نظر قیمتی بسیار باال 

هستند در این داروخانه ارائه می شود.

داروخانه هالل احمر استان به بهره برداری رسید 

مدیرعامل شرکت کویرتایر با بیان اینکه اجرای 
طرح های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت با 
شود،  می  دنبال  تایر  کارخانه  این  در  جدیت 
گفت: کویرتایر امروز افتخار صنعت تایر کشور 
و نماد و َعلَم صنعت خراسان جنوبی است.به 
گزارش تسنیم، سید محمد حسین زینلی در 
جریان بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
امید از کارخانه کویرتایر با اشاره به تاریخچه 
شکل گیری و روند اجرایی این کارخانه اظهار 
کرد: کویرتایر سالها با فعالیت ارزشمند و تولید با 
کیفیت همواره پله های ترقی، تعالی و پیشرفت 
را به عنوان سازمانی پویا و رو به رشد پیموده 

است. وی تصریح کرد: کویر تایر با تکیه بر 
توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان ساعی 
با  محصوالت  تولید  با  و  خویش  ارزشمند  و 
کیفیت همچون گذشته در صنعت تایر کشور 
پیشتاز بوده است. وی با اشاره به اینکه مهمترین 
با  و  است  توسعه  اجرای طرح  برنامه شرکت 
تایرهای  تولید  دنبال می شود، گفت:  جدیت 
تایرهای  کامیونی،  اتوبوسی،  سیمی،  سنگین 
وانتی و شاسی بلند و سواری که ظرفیت 40 
اجرای  اهداف  از  را شامل می شود  تن  هزار 
طرح توسعه بلند مدت است. مدیرعامل شرکت 
کویرتایر اظهار کرد: با اجرای طرح های توسعه 

کوتاه و بلند مدت طی 3 سال آینده ظرفیت این 
کارخانه به ۷0 هزار تن خواهد رسید. زینلی با 
اشاره به اینکه مطالعات دولت در افق 1404 
پیش  کشور  برای  را  تایر  تن  تولید ۷00هزار 
بینی کرده است اظهار کرد: درحال حاضر ۲30 
هزار تن تایر در کارخانجات تایرسازی کشور 
تولید می شود که سایر نیاز کشور باید از طریق 
اجرای طرح های جدید تأمین گردد. مدیرعامل 
کارخانه  هر  اینکه  بیان  با  کویرتایر  شرکت 
تایرسازی در حال حاضر توان توسعه، اجرا و 
بیان  دارد،  را  تایر  از 40 هزار تن  تولید بیش 
کرد: وزارت صنعت، مطالعات اجرای 4 کارخانه 

تایرسازی در کشور را انجام داده است.وی با 
اشاره به اینکه در سفر استانی دولت به خراسان 
جنوبی 100 میلیون یورو از محل فاینانس چین 
به تصویب رسیده است، افزود: در حال حاضر 
با بانکهای کشور برای قبول عاملیت در حال 
بررسی هستیم. زینلی بیان کرد: در این راستا 
مذاکراتی با شرکت های خارجی در خصوص 
سرمایه گذاری در طرح مذکور صورت گرفته 
و در راستای دریافت دانش فنی و تکنولوژی 
در حال مذاکره نهایی می باشیم. وی با اشاره 
مدیران،  داخلی  های  نوآوری  و  خالقیت  به 
در  این شرکت گفت:  کارکنان  و  کارشناسان 

زمینه ساخت و تولید ماشین آالت خط تولید از 
قبیل پرس های پخت که برای نخستین بار در 
کشور تولید شده و همچنین نوآوری و خالقیت 
هایی که در حوزه تکنولوژی ایجاد شده است 
سالیانه میلیاردها تومان برای کویرتایر دستاورد 
داشته است. زینلی کسب بیش از 1۲0 عنوان 
و  ملی  استانی،  گواهینامه  تندیس،  موفقیت، 
بین المللی را حاصل خرد جمعی،خودباوری و 
نوآوری دانست و گفت: در سال گذشته 814 
این  پیشنهادات  نظام  سازمان  به  پیشنهاد 
شرکت ارائه شده که تاکنون 84 پیشنهاد  اجرا 

و دستاوردهای ارزشمندی در پی داشته است.

اجرای طرح های توسعه در کويرتاير با جديت دنبال می شود

رئیس  ابراهیمی  غالمحسین  مالیی- 
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان عنوان 
افغانستان  کشور  با  جنوبی  خراسان  کرد: 
این  در  زیادی  مهاجران  و  است  همجوار 
قابل  استان خدمات  و  دارند  استان سکونت 
توجهی به اتباع افغانستان ارائه می دهد.وی 
در  افغانستانی  ۷هزار  از  بیش  اینکه  بیان  با 

و خدمات  کنند  می  زندگی  جنوبی  خراسان 
همیاری  نیازمند  استان  افزود:   گیرند،  می 
است. المللی  بین  سازمان های  و همکاری 

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
از سفر »جونا ناتان« رئیس دفتر هیئت کمک 
به  افغانستان  به  متحد  ملل  سازمان  رسانی 
افزود:  و  داد  خبر  بیرجند  به  روز  دو  مدت 

برای  و  است  مستقر  تهران  در  دفتر  این 
پیشرفت و توسعه افغانستان فعالیت می کند. 
ابراهیمی خاطرنشان کرد: همکاری استان با 
دفتر هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد 
به افغانستان می تواند بار مالی زیادی را از 
دوش استان بردارد.وی تصریح کرد: استان 
برای  زیادی  های  هزینه  جنوبی  خراسان 

خدمات رسانی در حوزه های اداری ،درمانی 
می  متحمل  افغانستان  تبعه  به  ای  بیمه  و 
کمک  هیئت  دفتر  رئیس  سفر  در  و  شود 
در  افغانستان  به  متحد  ملل  سازمان  رسانی 
حوزه های توانمند سازی زنان بی سرپرست 
امور  در  ویژه  به  هایشان  خانواده  و  افغان 
دانشگاهی طرح های مشترک همکاری بین 

قرار می  بررسی  مورد  دفتر مذکور  و  استان 
گیرد.  ابراهیمی یادآور شد: »جونا ناتان« با 
معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مراکز  افغانستان شناسی،  مرکز  و مسئوالن 
خیریه دستان پر توان، مهر ماندگار و مرکز 
توانمندسازی زنان کوثر دیدار خواهد داشت. 

بیرجند میزبان رئیس دفتر هیئت کمک رسانی سازمان ملل متحد به افغانستان 
رئیس دفتر نمايندگی وزارت امور خارجه در استان خبر داد:

وزیر  نخستین  شکوهی  غالمحسین  پیکر 
ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش 
از  شماری  حضور  با  گذشته  روز  صبح 
مسئوالن کشوری و مردم از مقابل دانشکده 
تهران  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روانشناسی 

تشییع شد.
به گزارش ایرنا،  در این مراسم سید محمود 
بر  اطالعات  روزنامه   مسئول  مدیر  دعایی 

پیکر مرحوم دکتر شکوهی  نماز خواند.
این مراسم با حضور کمال خرازی وزیر امور 
خارجه اسبق، علی زرافشان معاون متوسطه 
آبادی  احمد  نیلی  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
از  دیگر  شماری  و  تهران  دانشگاه  رئیس 
مسئوالن وزارت علوم و دانشگاه های کشور 
این مراسم در  برگزار شد. کمال خرازی در 
و  ارزشمند  و  برگزیده  آثار  سخنان کوتاهی، 
برای  را  شکوهی  مرحوم  ماندگار  خدمات 
ارزش  با  بسیار  اسالمی  جمهوری  نظام 
اوایل  شکوهی  غالمحسین  کرد.  توصیف 

هفته جاری در ۹0 سالگی درگذشت.
انقالب  پیروزی  از  پس  شکوهی  دکتر 
اسالمی ایران در سال 13۵۷ سکاندار وزارت 
آموزش و پرورش شد و تا بهمن 13۵8 هم 

به  این پست ماند. غالمحسین شکوهی  در 
خاطر خدمات 60 ساله در آموزش و پرورش 
هم  ایران«  تربیت  و  تعلیم  »پدر  عنوان  به 
شناخته می شود زیرا او دارای مدرک دکترای 
علوم تربیتی است و تمام فعالیت و زندگی او 

سال  در  شد. شکوهی  تربیت  و  تعلیم  وقف 
آلودگی  و  ریوی  ناراحتی  علت  به   13۷۲
خویش  زادگاه  بیرجند،  به  تهران  هوای 
دانشگاه  در  استادی  درجه  با  و  بازگشت 
بیرجند به فعالیت آموزشی و پژوهشی ادامه 

در  تدریس،  سال   ۵۷ از  پس  اینکه  تا  داد 
شد،  بازنشسته  استادی  رتبه  با   13۷۹ سال 
دانشگاه های  را رها نکرد و در  اما تدریس 
بیرجند و تربیت مدرس تهران تا سال 80  به 

تدریس ادامه داد.

آنقدر  شکوهی  مرحوم  علمی  فعالیت های 
قابل توجه بود که در سال 138۵ به عنوان 
چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت تقدیر شد.

در سال گذشته نیز در همایش ملی آموزش 
ضمن  شد  برگزار  بیرجند  در  که  ابتدایی 
پرورش  و  آموزش  وزیر  نخستین  از  تجلیل 
جمهوری اسالمی ایران ، »سند هویتی دکتر 
شکوهی« با حضور وزیر آموزش و پرورش، 
استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن 

رونمایی شد.
بیش از چند جلد کتاب با بیش از ۲0 تجدید 
چاپ و 60 مقاله از دکتر شکوهی در نشریات 
علمی داخلی و خارجی منتشر شده است. از 
جمله آثار این استاد برجسته در بخش تالیف، 
»روش آموختن حساب و هندسه«، »مبانی 
اصول آموزش و پرورش« با ۲۷ بار تجدید 
چاپ، »تعلیم و تربیت و مراحل آن« با ۲0 
»تعلیم  ترجمه  در بخش  و  تجدید چاپ  بار 
»مربیان  و  کانتو  امانوئل  تالیف  تربیت«  و 

بزرگ« تألیف ژان شانو است.
روز چهارشنبه  مراسم ختم مرحوم شکوهی 
ساعت 16 تا 1۷/30 در مسجد النبی قطعه 
۲۵۵ نام آوران بهشت زهرا برگزار می شود.

شکوه خاوران در بهشت زهرا )س( آرام گرفت
پیکر استاد غالمحسین شکوهی از دانشگاه تهران بدرقه شد
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كم خورى، كرامت انسان را بیشتر و تندرستی  اش را طوالنی  تر می  سازد.
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اصالحطلبانالریجانیراترجیحمیدهند

ریاست  مبارز  روحانیت  جامعه  مرکزی  شورای  عضو 
الریجانی بر مجلس دهم را به نفع دولت دانست، گفت: 
دولتی ها تالش می کنند الریجانی ریاست مجلس دهم 
در  دولتی  عناصر   : افزود  ابراهیمی  بگیرد.  برعهده  را 
جلسه اخیر الریجانی بصورت فعال حضور داشتند؛ این 
می دهند  ترجیح  دولتی ها  که  است  آن  بیانگر  مسئله 
 : افزود  وی  کند.  ریاست  دهم  مجلس  در  الریجانی 
من معتقدم که اصالح طلبان نیز ریاست الریجانی در 

 مجلس دهم را به عارف ترجیح می دهند.
باهنر:نمایندگانلطفااحساساتینشوند

نماینده اهواز در مجلس در نشست علنی پارلمان نطق 
خود را با قرائت شعری از قیصر امین پور آغاز کرد که 
واکنش جالب وکالی ملت را در پی داشت. سیدشریف 
حسینی نطق خود را با قرائت شعری از »قیصر امین پور« 
آغاز کرد و گفت: حرف ها دارم اما.... بزنم یا نزنم؟/ با 
توأم! با تو! خدا را! بزنم یا نزنم؟ وکالی ملت پس از 
این بیت از شعر که توسط سیدشریف حسینی قرائت 
شد، یک صدا در صحن علنی گفتند: بزن! بزن! نماینده 
چه  گفت:  و  داد  ادامه  را  قرائت شعرش  اهواز سپس 
کنم؟حرف دلم را بزنم یا نزنم؟در این هنگام نمایندگان 
مجلس باز هم یک صدا فریاد زدند: نزن! نزن! سپس 
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که از صبح 
امروز ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، با مشاهده 
وضعیت پارلمان خطاب به وکالی ملت تذکر داد که 
برخی از نمایندگان نطق هایشان را با قرائت شعر شروع 

می کنند. لطفاً نمایندگان احساساتی نشوند.

تردیدمستقلینبابتریاستمجلسدهم

هنوز  گفت:  اعتدال گرایان  و  مستقلین  جبهه  رئیس 
الریجانی،  آقایان  از  فراکسیون  این  حمایت  درباره 
هیچ  مجلس  ریاست  برای  مطهری  یا  عارف 
روز  در  داد:  ادامه  وی  است.  نشده  گرفته  تصمیمی 
افتتاح مجلس قطعاً مشخص خواهد شد که مجلس 
متشکل از سه فراکسیون اصالح طلبان، اصول گرایان 
اینکه  ضمن  است.  اعتدال گرایان  و  مستقلین  و 
مستقلین و اعتدال گرایان مورد حمایت اصول گرایان و 
اصالح طلبان نبوده و مورد حمایت جریان سوم بوده اند.

آقاتهرانی:اگرهمباختیمجرنزدیم

مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری گفت: وحدت 
اصول گرایان خوب بود و افتراقی هم نداشتند و اگر هم 
باختند جر نزدند. برخی وقتی می بازند جر می زنند و از 
بچگی اینها عادت داشتند در زمین های خاکی فوتبال 
بازی می کردند، گل را قبول نمی کردند و جر می زدند.

دوبارباالریجانیتلفنیگفتگوکردهام

درباره  اظهارات  برخی  به  اشاره  با  عارف  رضا  محمد 
به  مرتبه  دو  ما  با علی الریجانی گفت:  نشست وی 
نشست  اما  ایم،  بوده  ارتباط  در  هم  با  تلفنی  صورت 

حضوری درباره مدیریت مجلس نداشته ایم.

 موشکایرانقطعًااسرائیلرامیزند
اعالم خبر آزمایش موشکی ایران در رسانه های رژیم 
صهیونیستی بازتاب گسترده ای پیدا کرد بگونه ای که 
باتفاق بر هدف قرار گرفتن قطعی اراضی اشغالی بوسیله 
این موشک تاکید کردند. روزنامه »هاآرتص« با تیتر 
»ایران می گوید موشک های میان برد آزمایش کرده« 
تقویت  راستای  در  اقدام  این  می شود  گفته  نوشت: 
»جروزالم  است.  شده  انجام  ایران  دفاعی  زرادخانه 
پست« در تیتر خود به برد این موشک اشاره کرد و 
نوشت 2 هزار کیلومتر بردی است که می تواند اسرائیل 
را در تیررس موشک های بالستیک ایران قرار دهد. زیرا 
نزدیکترین نقطه از ایران تا اسرائیل حدود هزار کیلومتر 
تا تل آویو فاصله دارد. وبگاه خبری »آی 24« نیز نوشت 
اگر ایران زمانی قصد شلیک )جنگی( این موشک را 

داشته باشد، اسرائیل در برد آن قرار می گیرد.

آمادگیداعشبرایحملهبهاسرائیل

 یک ژنرال اسرائیلی اعالم کرد که صدها تن از اعضای 
در  حمالت  برای  تروریستی  اردوگاه های  در  داعش 
اراضی اشغالی آموزش می بینند. در این گزارش اعالم 
شده که نیروهای عراقی و سوری در تالشند تا تعدادی 
از شهرها را از دست داعش پس بگیرند این در حالی 
است که داعش تالش می کند حضور خود را در شمال 
با  وی  برسد.  »اسرائیل«  به  تا  دهد  گسترش  آفریقا 
پاریس  حمالت  شبیه  احتماال  حمله  این  اینکه  بیان 
خواهد بود بر لزوم آمادگی دولت اسرائیل برای بدترین 

سناریوی ممکن تاکید کرد.

مشکالتاحمدینژادیکیدوتانیستکه
 اصولگرایانازاودرانتخاباتحمایتکنند

است  معتقد  اصولگرا  سیاسی  فعال  ترقی  حمیدرضا 
اختالف  اصولگرایان  از  برخی  با  همچنان  الریجانی 
بعضی  بین  نظر  اختالف  کرد:  تاکید  وی  دارد.  نظر 
وجود  الریجانی  آقای  با  اصولگرا  های  گروه  از 
سلیقه  اختالف  این  اما  دارد  وجود  هم  االن  داشته، 
نبوده  انشقاق  برای  مبنایی  ها  روش  در  اختالف  یا 
از  بعضی  می کنند.  همدیگر  نقد  اصولگرایان  است. 
با  بیشتری  اختالف نظر  پایداری ها  جمله  از  گروه ها 
برجام  بحث  در  ریشه اش  آن  که  داشتند  الریجانی 
اختالف  هم  با  قبل  ها  مدت  از  ها  این  البته  است، 
به  نسبت  اصولگرایان  موضع  درباره  ترقی  داشتند. 
یکی  که  نژاد  احمدی  مشکالت  گفت:  نژاد  احمدی 
و دو تا نیست و اصولگرایان تا مشکالتش رفع نشود 
دیدگاهشان نسبت به آقای احمدی نژاد تغییر نخواهد 
کرد هر وقت آن مشکل حل بشود می تواند تغییر پیدا 

می کند ولی تا وقتی آن مشکل باقیست من فکرپ
نمی کنم که اصولگرایان از آقای احمدی نژاد حمایت 
باید این را بگویم که موقعیت  البته  کند. وی گفت: 
آقای احمدی نژاد در کشور را نمی توانیم انکار کنیم.

 ۱۰۲نمایندهخواستارتوقفاجرایبرجام
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : 102 
تن از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور خواستار 
توقف اجرای برجام از سوی وی به دلیل بدعهدی های 

طرف مقابل، به خصوص آمریکایی ها شدند.

گفت:  مجلس،  در  تهران  مردم  نماینده 
رهبر  پیگیری های  و  صریح  پیام  به رغم 
انقالب کاهش حساسیت مسئوالن نسبت 
به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ نشینی 
سرچشمه می گیرد، این تصور غیرواقعی را 
در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک 
شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه 

مردم ریخته است.
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
از  دولت ها  هرچه  داشت:  اظهار  اسالمی 
شفافیت بیش تر حمایت کنند و بسترهای 
فسادخیز را بیش تر حذف کنند و نقششان 
مردم  مشارکت  و  محدودتر  اقتصاد  در 
با فساد قاطعانه تر  بیش تر باشد و برخورد 
و بی تبعیضانه تر باشد، قبح و زشتی فساد 
باالتر می رود و هرچه رسانه ها  نزد مردم 
با  باشند،  آزادتر  افشای فساد  و  در کشف 
در  سیاسی  جناح بندی های  از  نظر  صرف 
بیش تر در  را  ملی  فساد مصالح  با  مبارزه 

نظر بگیرند و تحمل مسئوالن در برابر این 
آزادی بیش تر باشد، آن دولت پاک تر است 

و بالعکس.

کشورمان  در  ما  کرد:  خاطرنشان  توکلی 
مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی 
را به عنوان ریاست بانک مرکزی می پذیریم 

و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و 
قانون شکن برایشان تبلیغ می شود و وقتی 
فساد این مؤسسات آشکار می شود، دریغ از 

یک عذرخواهی.
مانند  جنایتکاری  مؤسسات  افزود:  وی 
میزان و ثامن الحجج سال ها تحت عنوان 

و  مرکزی  بانک  نظارت  تحت  دروغین 
منابع  تاراج  و  اغوا  به  قضائیه  قوه  نشان 
مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی 
حاکمیت  لوای  تحت  مردم فریبی  این  با 
کرد:  خاطرنشان  توکلی  پذیرد.  صورت 
محاکمه  برای  قضائیه  قوه  رئیس  وقتی 
یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو 
قاطعانه  اقدام  یک  در  و  کند  عوض  بار 
170 قاضی عزل می شوند و یا در نیروی 
انتظامی اقدامات مشابه رخ می دهد، به این 
معناست که ما در مرحله فساد سیستمی 
هستیم. نماینده تهران بیان داشت:  آنچه 
نه حمله  تهدید می کند  را  نظام  آینده  در 
نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه 
انقالب مخملی است، بلکه فساد به شکل 
فعلی خطر اصلی برای نظام است و عالوه 
 بر عوامل اعتقادی، تمام دالیل و شواهد 
علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی 

نشان می دهد.

ایسنا - تشییع پیکر غالمحسین شکوهیعکس روز 

توکلی:فسادنظامراتهدیدمیکندنهتحریم

ازسخنانیکهبویعدموحدتمیدهداجتنابکنید

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئوالن باید از سخنانی که بوی 
عدم وحدت از آن به مشام می رسد و یا مقابله با فرمایش های 
است  الزم  کنند؛  اجتناب  شود  تلقی  رهبری  معظم  مقام 
قبال در  مشترک  اقدام  و  مشترک  فهم  به  مسئوالن   همه 

تالش های دشمن برای نفوذ برسند. آیت ا... آملی الریجانی 
اظهار کرد: سخنان و رهنمودهای هفته ها و ماه های اخیر رهبری هشدارهایی جدی 

برای تمام مسئوالن نظام است و باید به آن توجه کنند.

اظهاراتسیفیعنیسرمردمکالهرفته؛برجام۲خلعسالحماوسپسجنگآسانعلیهایراناست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پیرامون عواید برجام برای ایران، گفت: اینکه امروز رئیس اصلی ترین 
نهاد پولی و مالی کشور می گوید هیچ اتفاقی پس از برجام نیفتاده است نشان می دهد که ارزیابی های خوش بینانه غلط بوده و بر سر مردم از این نظر کاله 
جدی رفته است، مگر اینکه معتقد باشیم برجام جلوه های خوش دیگری دارد که رسیدن به آنها نیاز به صبر دارد. توکلی با اشاره به برخی اظهارات پیرامون 
برجام 2 و 3 گفت: امروز طرف های غربی و به ویژه آمریکا می گویند که برجام خوب است، اما کافی نیست و باید برجام 2 نیز ایجاد شود تا برجام یک 
نتیجه دهد . وی افزود : آمریکایی ها در برجام 2 توقع دارند که ایران خود را خلع سالح کند تا یک جنگ آسان و شیرین را برای خود علیه ایران آغاز کند.

تالشکارگزارانبرایتوافقبینالریجانیوعارف
 

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، مجلس دهم را متشکل 
افزود : حزب  یا دو قطب دانست. مرعشی  از دو فراکسیون 
هماهنگی  شورای  چارچوب  در  کند  می  تالش  کارگزاران 
جبهه اصالحات گام بردارد و در بحث ریاست مجلس با نظر 
جمعی اصالح طلبان همراه باشد اما نگاه حزب کارگزاران به 
 توافق میان آقایان الریجانی و عارف بر سر ریاست مجلس جدی است و توصیه

می کنیم دو طرف با هم همکاری داشته باشند.

مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سال ها به تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی صورت پذیرد

44 عدد دوربین دام دید در شب 
+  دستگاه DVR آنالوگ
4800000            310000 تومان

   DVR دستگاه + LEDs  1 مگاپیسل دید در شب 24عدد AHD   4عدد دوربین دام
  AHD camera &        )مشخصات:  4 کانال + 4صدا + کیفیت FULL HD + منوی فارسی + تاریخ 
) HDMI +شمسی + دفترچه راهنمای فارسی

شماره تماس: 056-32341226-7 / 7874 714 0919
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

دوربینمداربسته

570000 تومان در فروش ویژه فقط 477000 تومان  
یک سال گارانتی

سرکارخانمفرخخسرویگیوشاد

مسئولاردویپایگاهریحانهالرسول)سالما...علیها(حوزهکوثر

وهمراهانمحترمخانمها:ملیحهحسینپورونسرینپردل

رانندگانمحترم:آقایدهقانیوهمکارشان
حالوت زیارت مضجع شریف رضوی و خوشه چینی از خرمن محبت و معرفت اهل بیت )ع( 
در کنار محبت و تالش های بی منت و حسن اخالق شما بزرگواران در اردو، دوصد چندان شد

سپاس صمیمانه ما را بپذیرید. سربلند و موفق باشید

جمعیازاعضایاردویبسیجیانمسجدآلرسول)صلیا...علیهوآله(

6 روز دیگر 
مراسم نکوداشت 

پروفسورمعتمدنژاد
پدرعلمارتباطاتوروزنامهنگاریایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

مراسمجشنبزرگمیالدبابالحوائج
حضرتابوالفضلالعباس)ع(ومیالدامامزینالعابدین)ع(

زمان: سه شنبه و چهارشنبه95/2/21 و 95/2/22 ساعت 20/30
مکان: هیئت ابوالفضلی )مصلی(
منتظر حضور پرشور شما همشهریان عزیز هستیم.

موسسهخیریههیئتابوالفضلیبیرجند

هیئت ابوالفضلی 
بیرجند
 برگزار می کند:


