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رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : 
سوء استفاده ۳۴۸ شبکه ماهواره ای 

از دیدار فائزه هاشمی با عضو فرقه بهائیت 

نوبخت ، سخنگوی دولت  : 
سهل انگاری دولت گذشته 

در قوه  قضائیه در حال رسیدگی است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه : 
با توجه به تعداد نمایندگان اصول گرا و 

مستقلین ، الریجانی خیرالموجودین است

مدیر حج و زیارت استان :  
سهمیه امسال خراسان جنوبی برای

 اعزام به عتبات عالیات 20 هزار نفر است
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برای نجات استان از خشکسالی، چاه های عمیق را از مدار خارج کنیم

عضو انجمن ترویج کشاورزی ایران : کشاورزان خراسان جنوبی بیکار باشند بهتر است از اینکه پنبه بکارند

آب یا کشاورزی ؟
مخالفت دولت ۲ نرخی شدن بنزین 

تسنیم: نوبخت سخنگوی دولت از مخالفت دولت 
و گفت:  داد  بنزین خبر  قیمت  دونرخی شدن  با 
اعتقاد ما بر این است که این اتفاق فسادآور خواهد 
برای  سوخت  کارت های  حکم،  این  بود. طبق 
حاملهای انرژی باقی خواهد ماند و قیمت سوخت 
همان خواهد بود. نسبت به مازاد سهمیه ای که 
وجود دارد، دولت، سوخت را با نرخ تمام شده در 

اختیار مردم قرار می دهد.

احتمال کاهش نرخ سود تا 15 درصد 

از  بانک ها  هماهنگی  شورای  سابق  رئیس 
آینده ای  در  سود  نرخ  کاهش  مجدد  احتمال 
عبدالناصر  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  نزدیک 
مورد  در  خود  اظهارات  تازه ترین  در  همتی 
 ١٦ همان  بانک ها  توافق  مورد  نرخ  آیا  اینکه 
بود عنوان کرد که حتی فضای  درصد خواهد 
پایین تر و در حد ١٥  نرخ  تا  کاهش نرخ سود 

درصد نیز وجود دارد.

 پرداخت وام ۲0 میلیونی تأیید شد 

شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکمیسیون  الف: 
افزایش  قانون  الزام اجرای  بر  تاکید  با  اسالمی، 
شورای  گفت:  ها  بانک  سوی  از  ازدواج  وام 
نگهبان بر پرداخت وام 20 میلیون تومانی به زوج 
های جوان مهر تأیید زد. مددی با اشاره به تایید 
مصوبه مجلس درخصوص افزایش وام ازدواج از 
شورای  تایید  مهر  نگهبان،گفت:  شورای  سوی 

نگهبان،ضرورت اجرای آن را نمایان می کند.

 اعالم زمان ابالغ قیمت  جدید خودرو

رئیس شورای رقابت از ابالغ قیمت های جدید 
خودرو به خودروسازان در شنبه آینده خبر داد. 
داشت:  اظهار  تسنیم،  با  گفتگو  در  شیوا  رضا 
سوی  از  جدید  قیمت های  ماه  خرداد  اول  از 
اجرایی خواهد شد. وی  شرکت های خودروساز 
اضافه کرد: مجوز سقف افزایش قیمت ها تعیین 
شده و خودروسازان مختار برای اعمال افزایش 

قیمت ها هستند.

صفحه 4

جناب آقای سید حسین هرم پور مقدم
دغدغه نگارش برای مردمان محروم خراسان جنوبی تقدسی به

 نگاشته هایتان می دهد که موفقیت در جشنواره مطبوعات و کسب

 رتبه اول در بخش یادداشت
 نمونه ای از این افتخار است. قلم تان همیشه در خدمت به مردم

 و نظام اسالمی.  موفق و پیروز باشید

صباغی - سادات حسینی 

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

ضمن تبریک روز ارتباطات از تالش های جناب عالی و همکاران 
گرامی در عرصه ارتباطات تقدیر و تشکر می گردد.

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی

آگهی استخدام
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( برای  تکمیل  کادر بهداشتی 
خود به یک نفرفارغ التحصیل بهداشت حرفه ای نیازمند است. متقاضیان می توانند 
جهت ثبت نام به آدرس خیابان جمهوری 8/4، جنب بانک ملی بازار، پاساژ خیریه  مراجعه 

نمایند.برای  کسب اطالعات  بیشتر با شماره  32320104  تماس حاصل فرمایید.

 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(

به نام همیشه جاوید

ده سال از رحلت نابهنگام پدر و همسر مهربان مان 

مرحوم علی اصغر طاهری
 گذشت، یاد و خاطره مهربانی هایش همیشه در دل و یاد ماست.

همسر  و فرزندان

به مناسبت درگذشت مرحوم مغفور حاج غالمحسین شبانی

جلسه یادبودی پنجشنبه 95/2/۳0 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
واقع در خیابان 15 خرداد ، خیابان 22 بهمن )سرآب رحیم آباد( برگزار می گردد.

شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

مزایده شماره 35 شرکت کویرتایر
کارخانه  تولید  خط  ضایعات  دارد:  نظر  در  کویرتایر  شرکت 
 )ضایعات موجود و ضایعات یک سال تولید شامل انواع کامپاند ، 

الیه ، سیم ، دوده ، بلت و ... تایر ضایعاتی( را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت 
یک سال  به فروش برساند.  از متقاضیان دعوت می شود از شنبه95/3/1 پس از بازدید و 
دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده، پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
شنبه 95/3/8 در پاکت در بسته به واحد تدارکات این شرکت به نشانی بیرجند - کیلومتر 
11 جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن 32255366-056 شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک 

یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه

نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

در تاریخ 95/3/13

مجمع عمومی عادی )نوبت اول( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی در تاریخ 95/3/13 از ساعت 17 الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت واقع در خیابان شهید مطهری برگزار می شود. اعضایی که دارای عضویت 
معتبر هستند، حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت 
داشته باشند، می توانند بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت کرده و برگ ورود 
به جلسه دریافت کنند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند 
مقتضی است حداکثر تا تاریخ 95/3/10 درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان 
طالقانی- طالقانی 10 نبش فرعی اول و دوم- سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. 
الزم به توضیح است شرایط داوطلبین بازرس: تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا 
بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2، عضویت در سازمان استان و عدم 

بدهی حق عضویت می باشد.

دستور کار مجمع به شرح ذیل است:

شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی 1394- تصویب برنامه 
و بودجه سال 1395- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین 
حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل 
های مصوب - تعیین روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق 
العاده - بررسی سایر امور قابل توجه اینکه چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب که نصف 
بعالوه یک نفر از اعضا دارای حق رای است، نرسد مجمع عمومی برای بار دوم پنجشنبه 

95/4/10 از ساعت 17 تشکیل می شود.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی



رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور، بخشودگی جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين امسال را برای اجرا بخشنامه کرد. به 
گزارش مهر، سيد کامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه اي، از بخشودگي جرايم فروردين ۹۵ درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات 
قطعي موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم و ليست هاي مربوطه تا تاريخ ۱۹ خرداد ۹۵ خبر داد.

 بخشودگی جرايم تاخير در پرداخت ماليات حقوق فروردين
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سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اين که به 
دولت اجازه داديم برای مصرف بنزين از سطح مشخصی 
پايه  عدد  تعيين  گفت:  بگيرد،  آاليندگی  عوارض  بيشتر 

مصرف سوخت خودروها در انتظار تصميم دولت است.
به  پاسخ  در  پورابراهيمی  محمدرضا  تسنيم،  گزارش  به 
نرخی  دو  منظور  به  مجلس  اهداف  خصوص  در  سوالی 
شدن قيمت بنزين به تخصيص عوارض برای آاليندگی 
اشاره کرد و گفت: »اين يک مبنا در کميسون تلفيق بود 
که بر اين اساس، نرخ بنزين را در سال ۹۵، همچون سال 
۹۴ خواهيم داشت ولی اگر کسی مصرِف مازاد داشت اين 
مازاد مصرف در کارت سوخت شخص محاسبه می شود و 
در پايان دوره هزينه های عوارض و آاليندگی مازاد خود 

را پرداخت می کند.«

وی ادامه داد: »بر اين اساس دولت را مکلف کرده ايم که 
يک عدد پايه را در نظر بگيرد و بر اين اساس محاسبات 
را انجام دهد. در خصوص قيمت نيز اشاره کرده ايم که 
های  هزينه  و  است  فارس  خليج   FOB محاسبه،  مبنای 

حمل نيز به آن اضافه می شود.«
 پورابراهيمی اظهار کرد: »اين قيمت در شهرهای مختلف 
يکسان است و قرار شد دولت يک رقم متوسط را محاسبه 

و بر آن اساس ميانگين بگيرد و اقدام نمايد.«
های  بخش  برای  داديم  اجازه  دولت  »به  افزود:  وی   
مختلف از جمله حمل و نقل عمومی، خودروهای شخصی 
و... که در زمان اجرای طرح کارت سوخت، تقسيم بندی 
اگر  که  بگيرد  نظر  در  پايه  عددی  داشتند،  خاص  هايی 
کسی از آن عدد بيشتر مصرف کرد، مشمول نرخ عوارض 

نيز در متن مصوب شده  می شود که نحوه محاسبه آن 
آورده ايم.«

 پورابراهيمی گفت: »دولت بايد اين عدد پايه را محاسبه 
خودروهای شخصی  شود  اعالم  اگر  مثال  بعنوان  و  کند 
دوم-عوارض-  نرخ  کنند،  می  مصرف  ماه  در  ليتر   ۲۰۰
محاسبه نمی شود؛ بنابراين تعيين اين عدد پايه در اختيار 

دولت است.«
در  دولت  که  بمانيم  منتظر  »بايد  کرد:  خاطرنشان  وی   
مصارف  اساس  بر  تا  بگيرد  تصميم  پايه  عدد  خصوص 
دولت  اگر  و  شود...  محاسبه  دوم  عدد  سوخت،  کارت  و 
قصد دريافت اين عوارض را داشته باشد، چه اشکالی دارد 
از حد مجاز مصرِف سوخت دارند، هزينه  کسانيکه بيش 

آاليندگی زيست محيطی خود را پرداخت کنند.« 

دریافت عوارض آالیندگی از خودروها

انجمن های  عالی  کانون  دبيرکل  تسنيم: 
انعقاد  گفت:  کشور  کارگران  صنفی 
بين رفتن  از  باعث  قراردادهای کوتاه مدت 
امنيت شغلی نيروی کار شده است. متأسفانه 
کار  قانون   ۷ ۲ماده  تبصره  اجرای  عدم  با 
شاهد رشد اشتغال غير رسمی هستيم. هادی  

التحصيالن  فارغ  اينکه  به  اشاره  با  ابوی 
فارغ  گفت:  ندارند  کار  شغلی  امنيت  بدون 
امنيت  تحصيل،  اتمام  از  پس  التحصيالن 
شغلی دارند و هرگز سراغ شغل های دولتی 
امنيت  که  دارند  اين  از  ترس  و  نمی روند 
اينکه وزير  بيان  با  باشند.وی  نداشته  شغلی 

کار صحبت از ۱۰ ميليون کارگر غير رسمی 
می کند، افزود: متأسفانه با عدم اجرای تبصره 
۲ماده ۷ قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه 
همراه  رسمی  غير  اشتغال  رشد  شاهد  ها 
ای  بيمه  پوشش  عدم  و  اندک  دستمزد  با 
و  بقا  خط  زير  را  کارگران  اين  ما  هستيم. 

زندگی می دانيم. وی ادامه داد: ثبات شغلی 
از اولويت های اصلی جامعه کارگری  يکی 
کشور است متاسفانه کارگران از نبود ثبات 
شغلی در رنج و مشقت هستند. ثبات شغلی 
الزمه کيفيت بخشی به روند کار، توليد، رشد 

اقتصادی  و رفاه اجتماعی است.

روايت ربيعی از ۱۰ ميليون شغل غيررسمی 

دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگر ادامه دارد

دانش  تحصيل  ادامه  از  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبيرکل 
آموزان دوره پيش دانشگاهی تا دو سال ديگر خبر داد. به گزارش 
مهر، مهدی نويد گفت: دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی سال 
تحصيلی آينده نيز مانند ساير دانش آموزان در مدرسه حضور می 
نظام  که  زمانی  تا  و  داد  خواهند  ادامه  خود  تحصيل  به  و  يابند 
دانشگاهی  پيش  دوره  نشود  اجرا  کامل  طور  به  آموزشی  جديد 
حذف نخواهد شد. دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: 
دانش آموزان قبولی پايه نهم در ورود به دوره دوم متوسطه برابر 
آيين نامه هدايت تحصيلی از پايه دهم در شاخه نظری در چهار 
و  تجربی  علوم  انسانی،  علوم  و  ادبيات  فيزيک،  و  رياضی  رشته 
کار  و  ای  حرفه  فنی  های  شاخه  در  و  اسالمی  معارف  و  علوم 

دانش تحصيل خواهند کرد.

آخرین اقدامات انجام شده برای ورود 
زنان به ورزشگاه ها

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به تشريح 
انجام شده برای ورود زنان به ورزشگاه ها  اقدامات  آخرين 
پرداخت و گفت: الزم است شرايطی برای حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها فراهم شود. به گزارش ايسنا، رباب شهريان، 
تاکيد کرد: حضور زنان در ورزشگاه ها، مطالبه زنان جامعه 
فراهم  منظور  به  ما  ورزش.  عرصه  در  فعال  زنان  نه  است 
کار  ها  ورزشگاه  در  زنان  برای حضور  سازوکار الزم  کردن 
و رشته هايی  داديم  انجام  را  بررسی های الزم  و  کارشناسی 
که امکان حضور زنان برای تماشای مسابقات آنها وجود دارد 
را از ساير رشته ها تفکيک کرديم. وی اظهار کرد: به وجود 

آوردن هماهنگی های الزم زمانبر است.

تغییرشرایط خرید مسکن  مهربدون  متقاضی

فاقد  واحدهای مسکن مهر  از خريد  به عدم استقبال مردم  اشاره  با  راه  وزير  قائم مقام 
متقاضی به رغم تعديل شرايط ثبت نام گفت: قصد داريم پس از پايان ارديبهشت  اين 
دسته از پروژه های نيمه تمام را با تعديل ساير شروط برای ثبت نام در معرض فروش 
دوباره قرار دهيم.به گزارش تسنيم، مهرآبادی بيان کرد: با گذشت حدود يک ماه و نيم 
از زمان آغاز تعديل شرايط ثبت نام واحدهای مسکن مهر و اطالع رسانی انجام شده، 
ثبت نام حدود يک هزار واحد از پروژه ها از سوی متقاضيان انجام شده است، اين درحالی 
است که همچنان تعداد قابل توجهی از واحدها فاقد متقاضی هستند که قصد داريم 
پس از پايان ارديبهشت ماه آن دسته از پروژه های نيمه تمام )بلوک هايی که بخشی از 
معرض  در  ثبت نام  برای  شروط  ساير  تعديل  با  را  است(  شده  فروخته  آنها  واحدهای 
فروش قرار دهيم. مهرآبادی در اين خصوص افزود: درباره ساير پروژه هايی که ۱۰۰ 
درصد آنها بدون متقاضی بوده و هيچ يک از واحدهايش به فروش نرسيده تمهيداتی را 

انديشيده ايم که در آينده ای نزديک به اجرا گذاشته خواهد شد.

اثرگذاری هدفمندی یارانه ها با حذف 
یارانه 7 دهک باالی درآمدی 

و  رفاه  عالی  شورای  دبيرخانه  اسبق  مديرکل 
فقرای  شناسايی  ضرورت  بر  اجتماعی  تامين 
اولويت  عنوان  به  آن  محو  و  جامعه  در  مطلق 
قابل  تعداد  اگر  گفت:  و  کرد  تاکيد  دولت  کاری 
باشد  داشته  وجود  جامعه  در  فقيرمطلق  توجهی 
در  افقه  مرتضی  نمی افتد.  اتفاق  توسعه  فرآيند 
يارانه ها  توزيع  نحوه  در خصوص  ايسنا،  با  گفتگو 
اخيرا  و  نبود  هدفمند  مدتها  تا  يارانه ها  گفت:  نيز 
اگر  اما  کند  حذف  را  دهک  يک  توانسته  دولت 
فهرست  از  را  باال  دهک  هفت  تا  بتواند  دولت 
يارانه بگيران حذف کند و مبالغ آزاد شده را برای 
بهبود معيشت سه دهک پايين که دچار فقر شديد 
هستند اختصاص دهد و در اين مسير حرکت کند 

می توان به اثرگذاری اين برنامه اميدوار بود. 

اعالم جدید ترین سن 
امید به زندگی ایرانیان   

وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعيت،  دفتر  مديرکل 
به زندگی در کشور  اميد  بهداشت درخصوص نرخ 
گفت: در حال حاضر نرخ اميد به زندگی کيفی در 
کشور ۶3 سال است، همچنين سن اميد به زندگی 
 ۷۲.۸ آقايان  برای  و  سال   ۷۴ خانم ها  برای  کمی 
اين  بهداشت  وزارت  برنامه ريزی  است. طبق  سال 
رقم برای زنان بايد به ۷۶ سال و برای مردان به 
۷۴ سال برسد. به گزارش ايسنا، به گفته مطلق آمار 
مرگ و مير در سال ۹۴ به 3۷۰ هزار مورد کاهش 
يافته است. به اين ترتيب طبق تفاضل نرخ مرگ 
و مير و ميزان تولد در کشور، يک ميليون و ۱۹۵ 
هزار نفر در سال ۹۴ به جمعيت کشور اضافه شده 
است. مطلق به توقف افزايش نرخ طالق در سال 
۹۴ اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت درخصوص 
اجرای سياست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
در  را  مهمی  و  توجه  قابل  اقدامات  جمعيت  حوزه 
آموزش های قبل از ازدواج، هنگام ازدواج و بعد از 
آن آغاز کرده است. در سال های ۹3 و ۹۴ نيز به 
طور کلی ۱۶3 هزار مورد طالق اتفاق افتاده است 

که نشان دهنده توقف اين روند است. 

قیمت کره تا پایان ماه رمضان
  افزایش نمی یابد 

در پی حذف ارز مبادله ای برای واردات مواد اوليه 
که  کرد  اعالم  لبنی  صنايع  انجمن  عضو  کره، 
اوليه،   مواد  واردات  برای  ارز  نرخ  تغيير  علی رغم 
نمی يابد.  افزايش  رمضان  ماه  پايان  تا  کره  قيمت 
محمد فربد در گفتگو با ايسنا،  اظهار کرد: با توجه به 
قيمت فعلی ارز آزاد و ارز دولتی، شاهد افزايش ۱۲ 
خواهيم  واردکنندگان  برای  قيمت  درصدی   ۱3 تا 
تغيير  اين  بود و در حال حاضر مجبور هستيم که 

را تحمل کنيم. 

اختالف حقوق کارمندان کمتر می شود

ايسنا: نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
دريافتی  حقوق  بين  فاحش  اختالف  درباره  کشور 
کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادی در يک پست يا 
کار همگون گفت: همين نيز چهارچوب های قانونی 
دارد. قانون برای مستخدمان رسمی، پيمانی، قراردادی، 
شرکتی و حجمی جزئيات و چهارچوب مشخص کرده 
و پرداختها در اين چهارچوب صورت می گيرد. برای 
تعادل و توازن پرداختها و به حداقل رساندن اختالف 
را  اقدام  دو  ريزی  برنامه  و  مديريت  حقوق، سازمان 
انجام می دهد. برای بازنشستگان کسانی که از حداقل 
حقوق تا ۱.۵ ميليون تومان دريافت می کنند، از ۱۲ تا 
۲۰ درصد افزايش حقوق خواهيم داشت تا تفاوت در 
اين گروه ها به حداقل برسد. يعنی از کسانی که حقوق 
کمتری می گيرند شروع به افزايش حقوق کرده ايم. 
برای شاغالن نيز تفاوت اصلی است که از بند ۱۰ ماده 
۶۸ قانون خدمات کشوری استفاده می کنند که قرار 
شد برای سال جاری همه از اين بند استفاده کنند تا 

تفاوتها به حداقل برسد.

مصرف برق از مرز
 ۴۰ هزار مگاوات عبور کرد

با افزايش دمای هوا در اکثر شهرهای کشور، پيک 
از  افزايش چند هزار مگاواتی  با  ايران  مصرف برق 
مهر،  گزارش  به  کرد.  عبور  مگاوات  هزار   ۴۰ مرز 
و شهرهای  استان ها  اکثر  در  هوا  دمای  افزايش  با 
پر جمعيت کشور و به پايان رسيدن روزهای خنک 
بهاری، پيک مصرف برق ايران در مدت زمان چند 
روز افزايش چند هزار مگاواتی را تجربه کرده است.

روز دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ماه برای نخستين بار در 
سال جاری پيک مصرف برق در ساعت ۲۱:۱۰ شب 

به ۴۰ هزار و ۶۰۵ مگاوات افزايش يافته است.

موالوردی:  تبعیض های آزمون های 
استخدامی رفع شود   

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بر 
اساس اولويت ها و نيازهای شناسايی شده زنان باالی 
تبعيض،  رفع  ترتيب  به  آنان  اولويت های  سال،   ۱۸
امنيت و حمايت های حقوقی بوده است. به گزارش 
ايسنا، موالوردی، در پاسخ به مطالبه يکی از جوانان 
استخدامی  های  آزمون  در  تبعيض  وجود  زمينه  در 
ميان دختران و پسران، گفت: زمانی که شرايط آزمون 
پيگيری های  ما  شد  اعالم  گذشته  سال  استخدامی 
الزم را انجام داديم اما به نتيجه نرسيد. از معاون اول 
رييس جمهور درخواست کرديم که اين تبعيض ها در 

استخدام ها رفع شود.

آدرس :  نبش غفاری ۴ 
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حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱59639۰65 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

جهت کسب اطالعات بيشتر ومشاوره تخصصی با نمايندگی های ذيل تماس حاصل فرماييد

شعبه مرکزی: بيرجند ، خيابان ارتش ،جنب اداره کل منابع طبيعی  تلفن تماس:32224۱47 - 32224۰37-  32224۰47

نمايندگی بازديدی 6۱۰5 
به  غربی،نرسیده  دوم  متری  مدرس،بیست 
تقاطع مفتح  09151602684  -  32210126

نمايندگی بخشايی  5739
 - جنوبي  بهشتي  شهید  خیابان  طبس- 

روبروي آزمايشگاه دكتر كامكار 
تلفن: 09133580٧94 - 32823515

نمايندگی بزرگان 467۰
نبش طالقانی 15 ، ساختمان عسل 

) ساختمان دكتر فرهمند ( طبقه دوم
 تلفن: 20 - 32232910

نمايندگی زرنگ 5863 
خیابان توحید ،حدفاصل توحید 8و10

تلفن : 0915٧410418 -  32450844   
نمايندگی فالحی 5953

كاشی  تجاري  ساختمان  جماران،  میدان 
فرزاد،طبقه دوم.

 تلفن: 09153344515
نمايندگی کوشه 574۱

بلوار صیاد شیرازي- طبقه فوقاني ساختمان 
ابريشم - پالك 39  تلفن: 09153613998

نمايندگی ناصری 5869
خیابان پاسداران ،نبش پاسداران 23 ،پالك 

81   تلفن:32431393
نمايندگی نيک نيا 4279

خیابان پاسداران جنب دارالشفا امام حسین)ع( 
تلفن:  322299٧٧

نمايندگی يوسفی 52۰۱
تجارت  بانک  جنب   - خمینی  امام  میدان 

مركزی - بیمه البرز 
تلفن : 09155624859 -  32213646 

از ۴۰ تا 8۰ درصد تـخفیـف فرصـت طالیـی
 تخفيف صدور بيمه نامه بدنه خودرو

فقط تـا ۱395/3/۱۰ فرصت داريد

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 9۰ متری، دو خواب، شيک، طبقه اول ۱8 ميليون، طبقه دوم ۱5 ميليون، طبقه سوم ۱2 
ميليون، با امکانات دست اول، سپيده کاشانی، حاشيه بيست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپيده کاشانی، 235 ميليون، ضمانت دريافت وام مسکن 
85 ميليون

- خيام 2۰ متر مغازه نقد و اقساط 8۰ ميليون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بيرجند- خيابان مدرس- بيست متری دوم غربی نبش نواب3   ۰9۱556۱5573 - ۰9۱556۱۱۱27   3223۱772-73 ww
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به دو نفر خیاط ماهر به دوخت لباس کار نيازمنديم
۰9۱5۰449826



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3  در راستای توانمند سازی زنان، اشتغال و کارآفرینی و پیرو همکاری مشترک در ایجاد مراکز صنایع دستی و بازارچه های فروش، فهیمه فیروز فر، به میزبانی دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداری به استان خراسان جنوبی سفر کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 

وی که مسئول ستاد توانمند سازی زنان کشور در شهرداری تهران می باشد طی این سفر چند روزه از از خانه صنایع دستی شهرستان بیرجند نیز بازدید کرد. 

خانه صنایع دستی شهرستان بیرجند، میزبان مسئول ستاد توانمند سازی زنان کشور 

مالیی - معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
 ۱۱ گذشت  با  کرد:  عنوان  استان  طبیعی 
تومان  میلیارد   44 استان  تاسیس  از  سال 
آبخیزداری  عملیات  هکتار  هزار   ۳۳۰ برای 
 تامین و اجرایی شده و در حالی که وسعت

است  میلیون هکتار  استان ۱۵  عرصه های 
های  پروژه  برخی  با  مقایسه  در  مبلغ  این 

وزارت نیرو رقمی نیست.
نیمه  از  کربن  ترسیب  پروژه  نخست  فاز 
جمهوری  دولت  مشارکت  با   2۰۰۳ سال 
و  متحد  ملل  عمران  برنامه  ایران،  اسالمی 
هدف  با  محیطی  زیست  جهانی  تسهیالت 
آباد  بیابانی، در دشت حسین  مناطق  احیای 
غیناب سربیشه واقع در خراسان جنوبی آغاز 
شد که با به پایان رسیدن فاز نخست آن در 
ابتدای سال 2۰۱۰  از  دوم  فاز  سال 2۰۰9، 
میالدی به مدت ۵ سال با مشارکت کشور 
 4۰ در  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  ایران 
هکتار  هزار   2۰۰ بر  بالغ  مساحت  با  روستا 

به تصویب رسید.
توسط  کربن  ترسیب  المللی  بین  پروژه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
دفتر امور بیابان، دفتر عمران ملل متحد در 
کل  اداره  مشارکت  با  و   )UNDP( ایران 
جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

به مرحله اجرا درآمده است. 
معاون دبیرکل و مدیر آسیا و اقیانوسیه برنامه 
از این  بازدید  عمران سازمان ملل متحد در 
 پروژه گفت: دستاوردهاي اجراي پروژه هاي
جنوبي خراسان  در  المللي  بین   پایلوت 

مي تواند در سایر کشورها نیز مورد استفاده 
و  است  ایران  بومي  پروژه  این  و  گیرد  قرار 

قابلیت انتقال به سایر کشورها را دارد .
نتیجه  را  طرح  این  موفقیت  و  اهمیت  وي 
مسایل  با  تعامل  در  مردمی  فعالیت هاي 
پروژه  گفت:  و  دانست  زیست  محیطي 
به  جهاني  اهداف  با  طرحي  کربن  ترسیب 

منظور جذب کربن است.

 ترسیب کربن طرحی
 برای بقاء روستا

آبخیزداری  منابع طبیعی و  شریفی مدیرکل 
آوا عنوان  با  و گو  در گفت  خراسان جنوبی 
زیست  طرحی  کربن  ترسیب  طرح  کرد: 

کردن  فعال  هدف  با  که  است  محیطی 
محلی  جوامع  و  مردم  مشارکت  و  نقش 
برای بازسازی مراتع تخریب شده و تشکیل 

تعاونی های روستائیان انجام می شود.
از  کربن  ترسیب  پروژه   در  افزود:  وی 
در  و  استفاده  خوبی  به  آسمانی  نزوالت 
عملیات  و  جلوگیری  سرزمین  تخریب  از 
آب  چاه های  تا  شود  می  انجام  آبخیزداری 

به آبدهی برسد.

احیا ۳۰ هزار هکتار مراتع تخریب 
شده  با اجرای پروژه ترسیب کربن

یاری مدیر اجرایی پروژه بین المللی ترسیب 
کربن در استان گفت: با اجرای پروژه ترسیب 
کربن در نازدشت سربیشه ۳۰ هزار هکتار از 

مراتع تخریب شده احیا شد.
وی افزود: در این راستا ۵۳ هزار متر مکعب 

سازه های آبخیزداری نیز اجرا شده است .
یاری ادامه داد: فعالیت های احیای مراتع در 
22۵ هزار هکتار از عرصه های این منطقه 
اجرا شده که ۵ هزار و ۳۵۳ هکتار بذرکاری و 
بذر پاشی ، ایجاد ۳هزار هکتار هاللی آبگیر، 
2۱ هزار و 4۷4 هکتار مدیریت چرای دام، 

۳2 هزار و ۳۸۸ هکتار آبیاری سنواتی  از آن 
جمله دستاوردهای این پروژه است.

آبخیزداری در ۵4 هزار و  فعالیت های  وی 
۸4۵  هکتار، تولید ۸ هزارو 9۱۰  اصله نهال  
و  جمع آوری ۶۱ هزار و ۸۶۵ کیلو بذر را 
یادآور شد:  و  کرد  عنوان  قدامات  ا  دیگر  از 
تاکنون 2۱هزارو ۷9۷  پروژه  این  اجرای  در 
نفر مشغول به کار بوده اند که از این تعداد 
۱۵هزار و ۱۸۵ نفر مرد و ۶ هزار و ۶۱۳ نفر 

زن هستند.

اعطای وام به هزار و ۲۰۰ طر ح 
ازطریق پروه ترسیب کربن

مدیر اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن 
در استان گفت: هزار و 222 طرح مختلف از 
تسهیالت صندوق های خرد اعتباری پروژه 

ترسیب کربن برخوردار شدند.
پروژه  این  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  یاری 
سربیشه   آباد  حسین  دشت  روستای   4۰ در 
۶۳ گروه توسعه روستایی شکل گرفته که تا 
ابتدای امسال به هزار و  222 طر ح اشتغالزا 

و غیر اشتغالزا تسهیالت اعطا شده است.

وی اظهارکرد: در این جمع بندی ۱4 گروه 
ویژه زنان و ۱۸ گروه برای مردان است که 
نفر   ۷۷4 و  هزار  عضویت  با  روستا   ۳۷ در 
شکل گرفته و تا بهار امسال پس انداز آنها 
های  وام  که  رسیده  تومان  ۱۱۷میلیون  به 
خدماتی  مانند:  کارهایی  در  شده  پرداخت 
و  طبیعی  منابع  حفظ  هدف  با  اشتغالزایی   ،
ملی  اراضی  تصرف  و  تخریب  از  جلوگیری 
ایجاد  به  اشاره  با  وی  است.  شده  هزینه 

اشتغال برای  ۵2۸ نفر در قالب گروه های 
گروه  این  تمام   داد:  ادامه  روستایی  توسعه 
ها در تعاونی الغدیر عضو هستند و در آینده 
مدیریت پروژه ترسیب کربن به این شرکت 

تعاونی واگذار خواهد شد.

استحصال ۲۰میلیون متر مکعب آب 
در سازه های آبخیزداری استان

نصر آبادی معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان عنوان کرد: ۱9 
و  رواناب  مکعب  متر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
سیالب از سازه های آبخیز و آبخوان داری 

خراسان جنوبی استحصال شد.

وی گفت: به دنبال بارندگی های سال آبی 
های  سازه  در  آب  استحصال  میزان  جاری، 
آبخیزداری استان به ۱9 میلیون و ۵۰۰ هزار 

متر مکعب رسید.
در آب  میزان  این  افزود:   نصرآبادی 

حوضه های آبخیز و یا سازه های کوچک و 
وسعت  وی  است.  شده  آوری  جمع  متوسط 
هکتار  میلیون   ۱۵ را  استان  های  عرصه 
نیم  و  هفت  میزان  این  از  که  کرد:  عنوان 

میلیون هکتار وسعت حوضه آبخیز است.

44 میلیارد تومان برای ۳۳۰ هزار
 هکتار عملیات آبخیزداری

یک  برای  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای  و  آبخیزداری  مطالعات  هکتار  میلیون 
انجام  آبخیزداری  عملیات  هکتار  هزار   ۳۳۰

شده است.
طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
استان،  تشکیل  از  قبل  کرد:  تاکید  استان 
کم  بسیار  آبخیزداری  های  حوضه  وسعت 
کار  حجم   94 تا   ۸۳ های  سال  در  و  بود 
زیادی با اعتبار 44 میلیارد تومان انجام شد 
در این عملکرد به طور متوسط ساالنه در هر 
هکتار بین ۱۰۰ تا ۳۵۰ متر مکعب نزوالت و 

رواناب ذخیره شده است.

کمبود اعتبار عامل هدر رفت 
نزوالت آسمانی

عملیات  که  مناطقی  در  وی،  گفته  به 
سربیشه  جمله  از  شده  انجام  آبخیزداری 
گسترده،  های  بارندگی  باوجود  نهبندان  و 
سیل خسارت چندانی نداشت اما اگر عملیات 
آبخیزداری انجام نمی شد خسارت زیادی از 

این محل به بار می آمد.
طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
هم  هنوز  جنوبی  خراسان  یادآورشد:  استان 
هر  و  است  عقب  آبخیزداری  حوضه  در 
انجام  برای  فراوانی  های  درخواست  روز 
 عملیات آبخیزداری دریافت می شود زیرا در

برنامه ها دانش بومی به صورت عملی و فنی 
انجام می شود  با مشارکت مردم در منطقه 
توانیم  نمی  اعتباری  دلیل محدودیت  به  اما 

پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

وزارت نیرو به خراسان جنوبی بی مهری می کند
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اداره کل آموزش و  تعاونی مسکن کارکنان  اخیراً 
این که  بر  نامه ای مرقوم فرمودند مبنی  پرورش 
به دلیل عدم فروش امالک و عدم تغییر کاربری 
انباری  و  پارکینگ  بابت  اعضا  از  تجاری هر یک 
باید مبلغ 9 میلیون تومان واریز کنند. برادران عزیز 
شما که توانایی چنین کارهایی را ندارید چرا عضو 
هیئت مدیره شدید خوب است یک کوچه پایین تر 
درمیان  فرهنگیان  مسکن  تعاونی  ببینید  و  بروید 

چگونه مجوز تجاری گرفتند؟
9۱۵...۸۶۵
و  توحید  پارک  میرم  شده  متوالی  دوشب  سالم 
استاندارد  پلکان غیر  از  در هر دو شب دو کودک 
اسباب بازی های همگانی، سقوط می کنند! شب 
دوم  کودک  بینی  دوم  شب  و  کودک  دست  اول 
و  مجهز  کودکان  برای  را  وسایل  لطفا  شکست! 

ایمن سازی کنید. 
9۱۵...۰۱4
با سالم چرا باید برخی از دانشگاه ها که حساس و 
کاربردی هستند با ضعیف ترین اساتید اداره شود؟ 

لطفا رسیدگی کنید. 
9۱۵...۱۵۷
سالم آواجان لطفا شما پیگیری کن چرا مسئوالن 
اداره راه جاده روستای میناخون را که قبل از 22 
بهمن قیرپاشی کردند آسفالت نمیکند؟ جواب بدن
9۱۵...۱24
با سالم با تشکر از شهرداری بابت جاده سالمت 
حد فاصل خیابان مدرس وسپیده پلی هست که از 
دو طرف سمت شمال حفاظ مناسبی ندارد قبل از 

اینکه اتفاقی بیفتد لطفا اصالح شود .
9۱۵...۷42
سالم آوا جان. اصوال بعضی از ارگان های دولتی 
در گرفتن پول از مردم خیلی عجله دارند. اما وقتی 
نوبت خدمات دهی از سوی آنها می شود شتر در 
خواب بیند پنبه دانه. مثال وقتی مسکن های مهر 
شهر را تحویل می دادند اول می گفتند برو مبلغ 
آماده سازی را واریز کن بعد کلید واحد را تحویل 
می دادند. هر واحد مبلغ 2 میلیون تومان دو طبقه 
جدول  یا  آسفالت  برای  اما  تومان.  میلیون  چهار 
عدالت  بکشیم.  انتظار  باید  سال  چندین  کشی 

همین است؟! 
9۳9...۸44
ناوگان  اعتیاد  تست  جهت  جان.  آوا  سالم 
اقدام نمیشه. لطفا  اتوبوسرانی در وقت کاری چرا 

کنترل نا محسوس اقدامی انجام بده.
9۱۵...۵۷4 
با توجه به پیام های زیاد، تا حادثه  خواهشمندیم 
ناگوار و تلخ بلوار میالد سال گذشته تکرار نشده به 
ارکیده ۱2 سایت کویر  کانال و جوی آب خیابان 

تایر رسیدگی کنید فضای سبز سایت پیش کش!
9۱۵...2۳۶
بیشتر  باید  با سالم شورای اسالمی شهر خوسف 
باشند  خوسف   ساله   ۷ بیمارستان  ساخت  پیگیر 
مردم شریف شهرستان خوسف تاکی آواره بیرجند 

برای درمان عزیزان خود باشند؟
9۱۵...۰۰۸
صدای  کردن  بلند  بابت  تذکری  لطفا   . باسالم 
هارو  همسایه  همه  سحر  که  مسجد  بلندگوهای 
. مهرشهر  بدید  میترسونه  بچه هارو  و  داره  اذیت 

خیابون شهید کاوه.  از طرف همسایه ها
915..865

برخی  به  سری  خواهیم  می  مسئوالن  از  سالم 
مسکونی  محل  در  بزنند.  دولت  های  کوچه 
ایجاد باعث  کار  این  ؟  دارند  ضایعات  انبار   چرا 

مزاحمت هایی برای اهالی این کوچه شده افرادی که 
 از سطل های زباله سطح شهر ضایعات جمع آوری

و  امنی  نا  باعث  آورند  می  اینجا  به  و  کنند  می 
انبار  این  اینکه  شوند خصوصا  می  زیادی  مزاحمت 
حیوانات  و  واقع شده  نانوایی محل  روبروی  درست 
را  آسایش  مکان  این  بد  بوی  و  موش  مثل  جونده 

از اهالی گرفته است. خواهشمندیم رسیدگی کنید.
9۳۷...22۷

سالم خسته نباشید من کارگر کارخانه سیمان باقران 
هستم هشت ماه حقوق نگرفتیم شما را به هر چی 
می پرستید مشکل ما را حل کنید فقط در حد شعار 

نباشد عمل هم باشد.
9۳۰...۰۸۸

سالم شرکت مرزنشین ها االن چند سال شده سود 
پول ما را نمی دهند. حاال پس از چند سال به تعداد 
کمی دارن سود میدن شما را بخدا پیگیری کنید چرا 

کسی جوابگو نیست؟؟!
9۳9...۵۸۵

اهالی مسکن  ما  محترم  مسئوالن  با سالم خدمت 
مهر خیابان سلمان تعاونی لوازم خانگی از سال 9۱ 
سکونت داریم اما خبری از آسفالت کوچه ها نیست  
در صورتی که میالن های تمام بلوکه های اطراف ما 

آسفالت شده است. 
9۱۵...۳۵۸

یارانه بگیران را حذف کردید، سوخت را هم  سالم 
گران کردید، آب، برق، تلفن، نان، مواد غذایی را هم 
گران کردید، جریمه رانندگان را زیاد کردید سوخت 
ملی،  کارت  تعویض  برای  کردید،  بندی  سهمیه  را 
شناسنامه، پایان خدمت پول گرفتید.  اما نه بیکاری 
حل شد نه بی آبی و  نه فقرا کم شدند! هیچ دردی 

هم درمان نشد. چه کسی پاسخگوست؟
9۱۵...94۸

سالم قرار بود طرح فاضالب مهرشهر از ابتدای سال 
9۵ شروع بشه!! پس چی شد!؟ فروردین تمام شد! 

کی میخوان اقدام و عملی انجام بدن!؟؟
9۱۵...۵2۸

سعدی  خیابان  بفرمایند  محترم  شهرداری  سالم 
مهرشهر چه زمانی آسفالت می شود؟ روان آبها کی 
سامان پیدا می کند؟ انسان های ساکن در آن منطقه 

هم جزو شهروندان هستند!!
9۱۵...۰9۰

سختگیری  بابت  باید  استان  نظام  سازمان  از  سالم 
مهندسین ناظر تشکر کرد قانون هایی که در جهان 
اجرا استان  مردم  برسر  شود  نمی  اجرا  کشور   و 

می کنند! 
9۱۵...۱۰4

واقع   ... شرکت  مسئوالن  به  خواستم  می  سالم. 
در سایت اداری تذکر داده بشه که در سال اقتصاد 
مقاومتی ، اقدام و عمل حداقل در مصرف برق صرفه 
جویی کنند و شبها برق پارکینگ و ساختمانشان را 

محض رضای خدا خاموش کنند.
9۱۳...۳۱۶ 

پیام شما

خشکسالی در فصل اعتبارات آبخیزداری

از کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و تمامی سروران ارجمند خصوصا مدیر محترم جناب آقای 
اصغری و رئیس محترم حراست جناب آقای افشارزاده و کلیه کارکنان محترم شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 پدر عزیزم مرحوم شهسوار محمدپور 
یاری نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر ویژه می نمایم و از درگاه باریتعالی صحت و سالمتی 

و توفیق روزافزون برای یکایک شما بزرگواران را آرزومندم.
بهرام محمدپور

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001000560 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 محمدرضا راعی فرد فرزند محمد حسین به شناسنامه 518 صادره از 
بیرجند کد ملی 0651690226 در ششدانگ یک باب باغ منزل به مساحت 1099/23 متر مربع پالک های 1 و 9 فرعی از 1358 اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حبیب قاسمی  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: 95/۲/۲9-    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۳/1۳
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 4  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک قطعه زمین پالک 319 فرعی از 556 - اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه آسفیچ مورد تقاضای آقای 
رضا سعیدی در روز 95/3/23 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/۲/۲9     رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

خدمات دیگر: هتل در مشهد مقدس ۳۰/۰۰۰ تومان، استخر 8۰ % ، سینما 5۰ % ، شهربازی 8۰ % ، دوره آموزشی
 5۰ %تخفیف ، اصناف،  بیمه بازنشستگی، سفر زیارتی کربال، تور کیش، قشم  و...    اقساط و خدمات متمایز دیگر 

آدرس: حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
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چهارشنبه * 29 اردیبهشت 1395* شماره 3508

رهبر چچن برای پیدا کردن گربه گم شده اش از مردم درخواست کمک کرد. رمضان قدیرف، در پیامی در اینستاگرام 
خود از طرفدارانش خواست برای پیدا کردن گربه گمشده اش به وی کمک کنند. وی اعالم کرده است که این گربه 
که بسیار به آن عالقه داشته ده روز پیش ناپدید شده و مطمئن است که این گربه متعلق به فرد دیگری نخواهد شد.

درخواست رهبر یک کشور برای پیدا کردن گربه اش 

امنیت پست الکترونیکي 

دسته  به  تواند  مي  الکترونیکي  پست  تهدیدات 
هاي مختلفي تقسیم گردد: *ویروس ها،کرم ها و 
الکترونیکي حامل ضمیمه،  دریافت پست  تروجان: 
کد مخرب مي تواند داده هاي سیستم میزبان را از 
بین ببرد،کامپیوتر را تحت کنترل کامپیوتر دیگري 
در آورد، کامپیوتر دریافت کننده را بوت کند یا باعث 
ضرر مالي شدیدي به وي شود. *فیشینگ: حمالت 
فیشینگ جهت سرقت اطالعات شخصي یا داده هاي 
مالي افراد توسط سارقان سایبري صورت مي گیرد 
*هرزنامه: مي توانند به سرعت صندوق پستي شما را 
پر کنند و گاها یافتن پست الکترونیکي هاي شخصي 
و کاري شما را بسیار سخت یا غیر ممکن مي سازد. 

تدابیر حفاظت از پست الکترونیکي: حراست از پست 
مقابل  در  هایشان  سیستم  و  کاربران  الکترونیکي 

مهاجمان و هکر ها نیاز به چند ابزار امنیتي دارد : 

سرویس  تمامي  عمال  امنیتي:  گیرنده  سرویس   *
گیرندگان اصلي پست الکترونیکي اکنون تنظیمات 
ضد  ابزارهاي  تازگي  به  کنند،  مي  ارائه  را  امنیتي 
هرزنامه، فیلترینگ فیشینگ ها و سایر ویژگي هایي که 
براي به دام انداختن و جداسازي پیام هاي پر مخاطره 
قبل از اینکه اثرات مخربي بر روي سیستم بگذارند، 
طراحي شده اند؛کاربران بایستي در مورد این ویژگي 
ها بررسي هاي الزم را صورت دهند و از آنها به عنوان 
اولین سد دفاعي استفاده کنند. *دیواره آتشین: دیواره 
آتشین مي تواند امنیت پست الکترونیکي را از طریق 
فیلتر کردن فایل ضمیمه حاوي تروجان و نیز دیگر 
پست الکترونیکي هاي ناخواسته که تنظیمات از پیش 
تعیین شده آن ها را برآورده نمي کند، تقویت کند. 
*رمزگذاري: نرم افزارهاي رمزگذاري کامل نیستند، 
 اما حتي بهترین محصوالت با سریعترین پردازنده ها
استفاده ها  آن  از  سازي  ذخیره  فضاي  بیشترین   و 

دیواره  توسط  تواند  مي  رمزگذاري  کنند؛  مي 
مدیریت  امنیتي  هاي  افزار  نرم  سایر  یا  آتشین 
آنتي ویروس:محصوالت  آنتي  *ابزارهاي   شود. 
ویروس ها عمدتا کارشان را براي شناسایي و حذف 
ویروس ها، تروجان ها و کرم ها به خوبي انجام مي 
دهند. * فیلتر هرزنامه:یک فیلتر هرزنامه مي تواند 
تفاوت پست الکترونیکي عادي را از هرزنامه تشخیص 
دهد و صندوق پستي شما را از مقدار بسیار زیادي 

هرزنامه پاک کند.
پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

توصیه های پلیسی

ضرب المثل بیرجندی

از زیره تا کراویه.

در  یا  مطالب،  نقل  در  اینکه  به  است  ای   اشاره 
لوازم، دقت کافی مبذول شده و چیزی  آوری  جمع 
مورد غفلت قرار نگرفته است. گاه در این اشاره نوعی 

رنجش از دقت مورد نظر نهفته است.

عضو انجمن ترویج کشاورزی ایران با اشاره به اینکه 80 
درصد چاه های آب کشاورزی خراسان جنوبی باید مسدود 
شود، افزود: چاه هایی که برای مصرف آب خوردن و به 
صورت خانگی استفاده می شود، در بروز خشکسالی تاثیر 
چندانی ندارد. هم اکنون سه هزار و 299 حلقه چاه آب 
در خراسان جنوبی وجود دارد و آب مصرفی استان از 11 
هزار منبع آبی تامین می شود. پروانه برداشت آب از چاه 
های کشاورزی استان حدود 750 میلیون مترمکعب است 
که به گفته حسین امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
اضافه  آب  مکعب  متر  میلیون  جنوبی 170  خراسان  ای 

برداشت است.
به گزارش ایرنا، اسدا... زمانی پور، تاکید کرد: در خراسان 
جنوبی به دلیل کم آبی، هر نوع فناوری یا پدیده ای که 
برای استحصال آب به کار رود ، عمود بر خاک باشد، غیر 
این صاحب  است.  باشد،حالل  افقی)قنات(  اگر  و  اصولی 
نظر در بخش کشاورزی چاه های عمیق را که عمود بر 
خاک است را به کار حرام تشبیه کرد.وی ادمه داد: بستن و 
مسدود کردن چاه های آب کشاورزی کار بسیار مشکل و 
نشدنی است اما با کم کردن آب چاهها نه تنها هیچ گونه 
دلخوری در میان بهره برداران ایجاد نمی شود، می توان 

تولید و درآمد تولید کنندگان را حفظ کرد.
استاد دانشگاه های بیرجند گفت: برای انجام این عمل مفید 
باید به کشاورز اطمینان دهیم که مالکیت و درآمد او تضمین 
شده خواهد بود در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد 
 شد. زمانی پور اظهار کرد: نخست اینکه چاهی که پلمپ

فردی  هیچ  باشد  داشته  را  مذکور  شرایط  اگر  شود  می 
مخالف اجرای آن نیست دوم اینکه با تکنولوژی مصرف 

آب را کم کرده ایم. 

برای اینکه خراسان جنوبی را از خشکسالی 
نجات دهیم باید جلوی چاه های عمیق را 

بگیریم
وی بیان کرد: برای اینکه خراسان جنوبی را از خشکسالی 
نجات دهیم باید جلوی چاه های عمیق را بگیریم چرا که 
استفاده بیش از حد از چاه و قنات ها سبب خشک شدن 
زیر زمین و در نتیجه خشکسالی می شود. وی ادامه داد: 
اکنون درختانی مانند گردو در برخی مناطق روستایی استان 
 که دارای ریشه های 500 ساله هستند خشک و بی ثمر

شده اند که عامل آن خالی شدن آب زیرزمینی و نرسیدن 
آب به ریشه درختان است. زمانی پور به برداشت بیش از 

حد و خشک شدن دشت سرایان از توابع خراسان جنوبی 
اشاره کرد و یادآور شد: چطور ممکن است در این شهرستان 
که دشت آن ممنوعه اعالم شده است کشاورزان به کشت 
محصوالت پرآبخواه مانند پنبه می کارند! وی عنوان کرد: 
همچنین پنبه در بسیاری از مناطق استان که از لحاظ آب 
با بحران مواجه هستند در حال کاشت و برداشت است در 
صورتیکه این محصول مورد نیاز بازار استان ما نیست و نیاز 

به کاشت آن در استان حس نمی شود. 

کشاورزان خراسان جنوبی بیکار باشد
 »زنبور« بکشند اما پنبه نکارند بهتر است

وی به ضررهای کاشت این محصول در استان با توجه 

به بحران آب و کم آبی اشاره کرد و یادآور شد: کشاورزان 
خراسان جنوبی بیکار باشد »زنبور« بکشند اما پنبه نکارند 
بهتر است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه زنبور حشره ای 
 مضر بوده و به محصول درختان آسیب های زیادی وارد

می کند لذا کسانی را به کار می گیریم که تالش کنند به 
نحوی به تولید آسیب نرسد. به گفته وی شهر بیرجند در 
گذشته چهار رشته قنات و چهار جوی آب داشت که از هر 
کدام 200 خانوار، یکهزار نفر از آن بهره مند می شدند و 
هر قنات مصرف آب هزار نفر را تامین می کرد. وی ادامه 
داد: در گذشته جمعیت چهار هزار نفری شهر بیرجند تنها 
با چهار قنات زندگی می کردند و همیشه در طول تاریخ 

زنده بوده است اما اکنون اگر برای ساعت اندکی آب قطع 
شود بیرجند انگار به نابودی کشیده می شود. وی افزود: 
اکنون نیز مانند سال های گذشته اگر چاه عمیقی بتواند 
حداقل 200 خانوار با بعد پنج نفری را تغذیه کند بسیاری 
رفع می شود.  و  کاسته  و خشکسالی  آبی  از مشکل کم 
وی در خصوص جلوگیری و کاهش سیالب ها در استان 
یادآور شد: سیالب مختص االن نیست بلکه از زمان های 
گذشته رخ می داد، باید برای چاره اندیشی به طرح های 
زمان قدیم برگردیم. زمانی پور ادامه داد: در گذشته هنگام 
وقوع سیالب حتی یک مشک آب از روستا خارج نمی شد 
برای  اکنون  بود  برای روستاییان حیاتی  و آب و سیالب 
ذخیره آب سیالب ها در بندسارها)بندهای مصنوعی( چاره 

اندیشی شود. وی اضافه کرد: هنگام وقوع سیل باید جلوی 
خروج آب گرفته شود چنانکه در گذشته تمام روستاهای 
قاینات به استثنای روستاهای کوهستانی بیش از 90 درصد 

آنها بندسار داشتند.
تکنولوژی  از  استفاده  با  توان  می  اکنون  داد:  ادامه  وی 
روان آب ها و سیالب ها را در بند سارهای طبیعی ذخیره 
یادآور  پور  زمانی  را گرفت.  کرد و جلوی هدر رفت آب 
اکنون 15 دهنه آب  انجام شده  شد: طبق بررسی های 
در  آبها  این  قدیم  سبک  به  باید  شود،  می  بیرجند  وارد 
آوری  جمع  سیمانی  و  سفالی  آب  مخازن  یا  انبارها  آب 

و ذخیره شود.

با استفاده از تکنولوژی های نوین
 از بندسارها استفاده مفید شود

وی بر احیای بندسارها تاکید کرد و یادآور شد: بهتر است 
با استفاده از تکنولوژی های نوین از بندسارها استفاده مفید 

کرد.
وی افزود: مردم زمان حال خواسته های زیادی از دولت 
باید قبول کنند نقش دولت »ماکرو«  دارند در صورتیکه 
است نه » میکرو« و دولت ها بیش تر باید نقش آموزشی، 

حمایتی و ارشادی داشته باشد.
زمانی پور بر این باور است: جمع آوری سوبسید و هزینه 
آن در راه احیا و توسعه قنات بسیار حائز اهمیت است یارانه 
ای که دولت پرداخت می کند برای کسانی که واقعا نان 
شب ندارند خوب است در غیر اینصورت برای استانی که به 
دلیل فرسوده بودن آسفالت و جاده های مواصالتی به جاده 
مرگ تبدیل شده و هر روز شاهد تصادف و مرگ مردم 

هستیم حرام است و یارانه باید صرف جهاد شود.
چندی قبل مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گفته بود که کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، حفظ 
منابع آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین و اصولی 
آبیاری از راه حل های اساسی نجات منابع آبی استان است. 
حمایت از جلوگیری از برداشت بی رویه و غیرمجاز آب ، 
برخورد قانونی با متخلفان ، نصب کنتورهای هوشمند بر 
سرانه  کاهش  اراضی،  تجمیع  کشاورزی،  های  چاه  روی 
هزینه های زراعی و افزایش راندمان مصرف آب از دیگر 
راهکارهای نجات آب در استان است. امامی ادامه داد: کاهش 
میزان برداشت از منابع آبی از طریق روشهای نوین زراعی و 
آبیاری از جمله ترویج فناوری گلخانه ای و کشت گیاهان کم 
آبخواه، احیای قنات و جایگزینی تدریجی با چاهها، افزایش 
سهم کشتهای دیم و تصفیه فاضالب های خانگی و صنعتی 

و استفاده مجدد از آنها از دیگر راهکارهاست.
در حال حاضر بیشترین میزان مصرف آب استان به میزان 
91درصد مربوط به بخش کشاورزی است، بخش شرب پنج 
درصد و خدمات چهار درصد از منابع آب زیرزمینی استان را 
مصرف می کنند. وابستگی استان به آبهای زیرزمینی است 
ومنابع آبهای سطحی از طریق 12 رودخانه اصلی حدود پنج 
درصد از پتانسیل منابع آب تجدید شونده را به خود اختصاص 
داده و مابقی مربوط به آبهای زیرزمینی است. پایین رفتن 
زمین،  نشست  سکنه،  از  روستاها  شدن  خالی  آب،  سطح 
نابودی تدریجی آبخوانها و شور شدن سفره های زیرزمینی 

از مهمترین پیامدهای برداشت اضافی از منابع آبی است.

شاهی که 20 دقیقه سلطنت کرد 80 درصد چاه های کشاورزی استان باید از مدار خارج شود

لویی نوزدهم، پادشاهی که فقط »بیست دقیقه« 
حکومت کرد و رکورد کوتاه ترین زمان سلطنت 

یک شاه را ثبت کرد!
فرانسه  پادشاه  ژوئیه 18۳0، شارل دهم  در 10 
که درگیری زیادی با مجلس و مطبوعات زمان 
منحل  درباره  را  فرمانی  سرانجام  داشت  خود 
کردن مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات را 
اعالم کرد. هنگامی که شاه در 25 ژوئیه همان 
سال فرمان خویش را اعالن کرد مطبوعات آزاد 
به نکوهش او پرداختند. مردمان پاریس با شور 
در  سنگربندی  و  نیرو  بسیج  به  فراوان  میهنی 

درون شهر پرداختند.

کردند  دفاع  آزادیخواه  مطبوعات  از  هم  آنها   
بنیاد  و  تاختند  شاه  هوادار  مطبوعات  به  هم  و 
پادشاهی را فلج ساختند. مجلسیان نیز رفتار شاه 
را به باد سرزنش و توبیخ گرفتند. سرانجام شاه 
در ۳0 ژوئیه با اکراه و اجبار کناره گیری کرد و 
نوزدهم  لویی  عنوان  به  آنتوان«  پسرش »لویی 
تاج سلطنت را بر سر گذاشت و همسرش ملکه 
شد. تنها بیست دقیقه بعد»لویی آنتوان« توسط 
نمایندگان  و  گردید  استعفا  به  مجبور  انقالبیون 
چنین  این  و  برگزید  شاهی  به  را  فیلیپ  لوئی 
حادثه  این  از  پس  شد.  آغاز  ژوئیه  سلطنت 
همیشه  برای  همسرش«  و  نوزدهم  »لویی 
تبعید  اتریش  سپس  و  اسکاتلند  به  فرانسه  از 
شاه  یک  سلطنت  زمان  ترین  کوتاه  شدند.این 

در تاریخ محسوب می شود.

خواندنی
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

ایزوگام  شفيعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 

مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  کاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

مهـــراز تهویـــه
فروش کولرهای گازی ایرانی

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

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی  
با برنج درجه یک ایرانی  و ته چین زعفرانی و روچین کامل

خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

پیک

 رایگان 

آدرس: نبش غفاری   34  32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 

دستگاه ساب سيار 

اميرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر 
گرانیت و موزاییک ساده      

09156706538

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب ، سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر، لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله     09158651167 - شهریاری

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

مدرسه شطرنج کيش
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



312645987
867239415
954871623
648753192
731982564
529164738
476398251
293517846
185426379

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

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

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

شماره 3508                         طراح: نسرین کاری
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برايان تريسي سمینارش را با در دست گرفتن بیست 
اين  پرسید: چه کسي  او  کرد.  اسکناس شروع  دالر 
بیست دالر را مي خواهد؟ دست ها باال رفت. او گفت: 
من اين بیست دالر را به يکي از شما مي دهم. اما اول 
اجازه دهید کاری انجام دهم. او اسکناس ها را مچاله 
کرد و پرسید: چه کسي هنوز اين ها را مي خواهد؟ باز 
اين  اگر  ُخب،  داد:  او جواب  بودند.  باال   هم دست ها 

کار را کنم چه؟
کفش هايش  با  و  انداخت  زمین  روی  را  پول ها  او   
آنها را لگد کرد، بعد آنها را برداشت و گفت: مچاله و 
کثیف هستند حاال چه کسي آنها را مي خواهد؟ بازهم 
دست ها باال بودند.  سپس گفت: هیچ اهمیتي ندارد 
را  آن ها  هنوز هم  کردم، شما  پول ها چه  با  من  که 
مي خواستید. چون ارزشش کم نشد و هنوز هم بیست 

دالر مي ارزيد.«
مچاله  مي شويم،  رها  زندگي  در  ما  زيادی  اوقات 
مي شويم، و با تصمیم هايي که مي گیريم و حوادثي که 
به سراغ ما مي آيند آلوده مي شويم. و ما فکر مي کنیم 

که بي ارزش شده ايم! 
افتاده يا  اتفاق  اما هیچ اهمیتي ندارد که چه چیزی 
چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. شما هرگز ارزش خود 
 را از دست نمي دهید. شما هنوز برای کساني که شما

را دوست دارند بسیار ارزشمند هستید.

دوران جوانی، زمانی است برای 
به دست آوردن خرد؛ دوران كهنسالی،
 زمانی است برای به كار بستن آن.

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل 
پیروزی جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و 

استحكام  دلیل بر موفقیت  است

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را
بنگر رخ زیبای علی اکبر را

در منطق و خلق و خوی او می بینی
با دیده ی جان محمدی دیگر را

اندیشه و هوش باید همان گونه که درخت 
دبق بر جای درخت بلوط مرده می روید،
 به روی پیری و کهولت گل فشانی کند.

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات كرده 
و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب

 و سخت می شویم.  

حضرت علی اكبر )علیه السالم( فرزند بزرگ امام حسین در 
سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود.مادر 
بزرگوار وی لیال دختر ابی مره است. لیال برای امام حسین 
پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین كس به رسول خدا 
)صلی ا... علیه و آله( ، رویش روی رسول ا... )ص(، گفتگویش 
گفتگوی رسول خدا، هر كسی كه آرزوی دیدار رسول خدا را 
داشت بر چهره پسر لیال می نگریست، تا آنجا كه پدر بزرگوارش 
 می فرماید »هرگاه مشتاق دیدار پیامبر )صلی ا... علیه وآله( 

می شدیم به چهره او می نگریستیم.
نگاهی به زندگانی علی اکبر )ع(

كه  شد  سبب  السالم(  )علیه  حسین  امام  شایسته  تربیت 
عواملی  شود.  آراسته  كمال  صفات  بهترین  به  اكبر  علی 
علم  كسب  وراثت،  و  تربیت  خانوادگی،  اصالت  همچون 
و فضایل كه از عناصر تشکیل دهنده شخصیت هر فرد 
است، در وجود و زندگی او فراهم بود. خلق و خوی او و 
رفتار و حركات و ادب و متانتش در حّد اعالی برجستگی 
و درخشندگی بود. آن گونه كه گفته و نوشته اند، رفتارش 
یادآور حركات و رفتار پیامبر خدا )صلی ا... علیه و آله( بود 
و همین سبب می گشت تا در چهره او شخصیت پیامبر را 
او یاد حضرت رسول )ص( را در   مشاهده نمایند و دیدن 
ذهن ها زنده كند. علی اكبر)ع( ، نسخه ای برابر با اصل 
نسبت به رسول خدا )ص( و شاخه ای از آن شجره طیبه 
و ریشه پاک بود و وارث همه خوبی های خاندان عصمت 

جوانی  از  )ع(،  اكبر  علی  رفت.  می  شمار  به  طهارت  و 
مجموعه ای از خوبی ها و فضیلت ها و نمونه ای روشن 
از فضایل عترت پاک پیامبر )ص( بود. حتی كسی چون 
فضایل  به  بود،  عصمت  خاندان  دشمن  كه  هم   معاویه 

او اقرار داشت.
تربیت والیی و تأدیب شایسته، سبب شده بود حضرت علی 
اكبر همواره در خدمت و اطاعت پدر بزرگوارش باشد و در 

نهایت ادب، گوش به فرمان و آماده جان نثاری شود.
ویژگی ها، فضایل و مناقب

حضرت علی اكبر به عنوان یک محدث شناخته می شد. امام 
حسین)ع(، وی را یادآور رسول ا... )ص( می دانست. وی در 
عاشورا همراه پدرش بود و آمادگی خود را برای كشته شدن 
در كنار پدرش اعالم كرد و به ایشان گفت:  ای پدر! هنگامی 
كه بر حق استوار باشیم از مرگ ابائی ندارم. امام)ع( هم در حق 
وی دعای خیر فرمود: خداوند بهترین اجر و پاداش فرزندی 
را از جانب پدر به فرزند خویش به تو عنایت فرماید. فضایل 
حضرت علی اكبر آنقدر قابل توجه بود كه حتی معاویه وی را 

به دلیل ویژگی هایش شایسته خالفت می دانست
حضرت علی اکبر )ع(؛ اولین شهید کربال

» علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب )ع( «، در اوایل 
خالفت عثمان بن عفان به دنیا آمد. وی از جدش علی بن ابی 
طالب علیه السالم روایت نموده است: مادرش» لیلی« دختر» 
ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی « است. علی اكبر، در گفتار 

و وجاهت و تناسب اندام و خلق و خوی همانند جدش رسول 
خدا )ص( بوده است. روزی معاویه از اطرافیان خود پرسید: به 
نظر شما چه كسی سزاوارتر است به خالفت؟ اطرافیان پاسخ 
دادند: تو. معاویه گفت: نه سزاوارترین مردم به خالفت علی 
بن الحسین)ع( است؛ چرا كه جدش رسول خداست و در وی 
شجاعت بنی هاشم، سخاوت بنی امیه و زیبایی ثقیف موج 
می زند. برخی سن مبارک ایشان هنگام شهادت بیست و پنج 
سال نوشته اند. از بنی هاشم علی اكبر اولین كسی است كه 

در كربال به شهادت رسیده است.
خواب امام حسین )ع( و پرسش 

حضرت علی اکبر
در توقفگاه قصر بنی مقاتل، امام حسین علیه السالم به جوانان 
خاندان خود دستور داد آب بردارند و سپس در آخر شب به 
كاروان دستور حركت داد. امام همچنان كه بر روی اسب بود، 
اندک خوابی او را فرا گرفت و پس از این كه بیدار شد، چند 
بار گفت: پسرم. لحظه ای به خواب رفتم و در خواب، اسب 
سواری را دیدم كه می گفت:» این گروه می روند و مرگ نیز 
به سوی آنها می رود.« دانستم كه او همان جان ماست كه 

خبر مرگ ما را می دهد.«
پیش  بدی  ما  برای  خداوند  جان!  پدر  گفت:»  اكبر  علی 
به  سوگند  چرا،  نیستیم؟«فرمود:»  حق  بر  ما  مگر  نیاورد. 
آن خدایی كه بازگشت بندگان به سوی اوست، ما بر حق 
هستیم.«علی اكبر )ع( گفت: »پس باكی نداریم از این كه بر 

حق بمیریم.« امام حسین علیه السالم به او فرمود:»خدایت 
تو  به  برد  می  خود  پدر  از  فرزند  كه  پاداشی   بهترین 

عنایت كند.«
کیفیت شهادت حضرت علی اکبر

پس از حمالت پی در پی علی اكبر به سپاه دشمن و كشته 
به  از كثرت كشته شدگان  آنان، دشمن  از  شدن بسیاری 
خروش آمده بود.لشگریان عمر بن سعد از كشتن علی بن 
الحسین پرهیز می كردند، ولی » مرة بن منقذ عبدی « كه 
از دالوری های او به تنگ آمده بود، گفت: گناه همه عرب 
بر گردن من اگر این جوان بر من بگذرد و من داغ او را بر 
دل پدرش ننشانم!پس علی اكبر به او رسید در حالی كه بر 
آن سپاه حمله ور بود. مرة بن منقذ راه را بر او گرفت و با نیزه 
ای او رااز اسب بر زمین انداخت، آن گروه در اطراف او جمع 
شدند و با شمشیر پاره اش كردند!بعضی نقل كرده اند كه مرة 
بن منقذ ابتدا با نیزه به پشت او زد و بعد با شمشیر ضربتی به 
فرق آن بزرگوار وارد كرد كه فرق مباركش شکافت و او دست 
به گردن اسب خود انداخت، ولی اسب كه ظاهراً خون روی 
چشمانش را گرفته بود او را در میان سپاه دشمن برد و دشمن 
از هر طرف بر او تاخت و بدن مباركش را پاره پاره كرد.در این 
هنگام بود كه فریاد زد: السالم علیک یا ابتاه! این جدم رسول 
خداست كه مرا سیراب كرد و او امشب در انتظار توست.تو را 
سالم می رساند و می گوید: در آمدنت به نزد ما شتاب كن. و 

آن گاه فریاد زد و به شهادت رسید
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

نیست خدا  ]قدرت[  به  جز  نیرویی  ا...  ماشاء  نگفتی  چرا  باغت شدی  داخل   و چون 
 اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می بینی.سوره الكهف، آیه 39

حدیث روز  

داده  یقین  از  باالتر  چیزی  آدم  فرزند  به  و  است  ایمان  از  باالتر  درجه  یك  تقوا  و  است،  اسالم  از  باالتر  درجه  یك   ایمان 
نشده است. امام رضا )ع(

سبک زندگی

میالد خجسته حضرت علی اکبر )ع( شبیه ترین فرد به پیامبر )ص(

نحوه برخورد با فحاشی، و افراد بی ادب

ديگر  نفر  يک  دهید  اجازه  بايد  چرا  نشويد!  عصباني 
بي ادبي  ما  به  کسي  کند؟وقتي  تعیین  را  شما  احوال 
مي کند، اولین واکنش ما محافظت از خودمان است. 
را  پاسخش  اين  مثل  چیزی  با  و  مي شويم  ناراحت 
مي دهیم: »چطور جرئت مي کني با من اينطور حرف 
بزني؟« »سر من داد نزن!« با اين روش، ما اين فرد 

عصباني را به مشکل خودمان تبديل مي کنیم.
مقاومت  از خود  دفاع  برای  اولیه تان  دربرابر میل  اگر 
کنید، از اتفاقي که خواهد افتاد غافلگیر خواهید شد. 
سعي  مي کني؟«  رفتار  اينطور  من  با  »چرا  جای  به 
به  داشتي.«  روز سختي  میاد  نظر  »به  بگويید،  کنید 
جای »من کاری نکردم. با من اينطوری حرف نزن!« 
بگويید، »به نظر میاد ناراحت شدی.« مشکل او را به 
مشکل خودتان تبديل نکنید. مشکل خودش است، نه 
اينکه کلمه »من« را استفاده  مشکل شما.به محض 
کنید، دينامیک روانشناختي به طور قابل توجهي تغییر 
مي کند. آنوقت آن مسئله به چیزی بین شما و او تبديل 
مي شود. با استفاده از کلمه »تو« يا »شما« توپ را در 
زمین آن فرد نگه مي داريد و مشکل فقط متوجه خود 
او خواهد بود. اين مسئله ارتباطي با شما پیدا نمي کند 
البته به شرط اينکه سعي نکنید آن را به خودتان ارتباط 
دهید. متوجه خواهید شد که وقتي با حالت دفاعي به 
تا  شد.  نخواهید  ناراحت  ديگر  نمي دهید،  واکنش  او 
زمانیکه خودتان نخواهید خودتان را وارد آن موضوع 
کنید، آن موضوع هیچ ربطي به شما نخواهد داشت.

گاهي اوقات انتقاد به شکل توصیه هايي با بسته بندی 
زيبا ارائه مي شوند. در چنین مواردی از آن فرد تشکر 
اعتباری  او  حرف  که  بگیريد  تصمیم  بعد  و   کرده 

داشته است يا خیر.

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر فروشنده خانم
 با روابط عمومی باال برای کار 

در گالری امید نیازمندیم.
نبش فردوسی 1

09159044370

به یک فروشنده آقا در زمینه 
فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمندیم
09152631283

به تعدادی نیروی آقا ویزیتور 
برای کار در شرکت

پخش مواد غذایی با حقوق ثابت 
و پورسانت عالی نیازمندیم. 

09159229700 -09019151565

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

به یک چرخکار ماهر خانم برای کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

 32232357 - 09308159751

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

فروش مجتمع ستاره کویر 
جماران ، 115 متر مفید

 فول امکانات 09156663250

فروش 
تعدادی قفسه ایستاده در حد نو

09153623505

فروش فوری باغ رستوران سنتی واقع 
در بند امیرشاه با تمامی امکانات و پروانه 
کسب و موقعیت عالی 09155612841

واگذاری سرقفلی پوشاک مجلسی زنانه
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان 

معلم با موقعیت عالی 
تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مدار 

بسته - مانکن - دکور و ...(
09152462060

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

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

مسئولیت     09155619059 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت 
    09159632924- امیرآبادی

اجرای نمای ساختمان )آجر(

آجر 3 سانت ، 5 سانت ، 8 سانت 
در اسرع وقت با قیمت مناسب

09034357069
09151642286

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 1۲ 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 پاسداران۴ و 6    

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲8 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   091556۲۲۲91 - 3۲۲1168۴

الستیک فرازی

تعمیر لوازم خانگی 
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه و غیره
سرویس دهی درب منازل 

نبش انقالب 6- شهریاری 09151643778
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شهر خبر - خوردن گالبی با پوست دارای باالترین میزان فیبر، یعنی ۶ گرم، است. گالبی 
میوه ای سرشار از فیبر بوده که برای کاهش کلسترول و بهبود حرکت روده ها خوب است و 
از اینرو منجر به هضم بهتر غذا می شود.

اخبار ورزشی گالبی میوه کمک کننده به هضم غذا! 

در آغازین روز از هفته جوان، مراسم 
پیاده روی صبحگاهی برگزار شد

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  کارکنان 
عنوان جوان،  با  که  هفته جوان  از  روز  نخستین  در 
در  است  شده  نامگذاری  ورزش  و  سالمت  نشاط، 
مراسم  شادابی  و  نشاط  سالمت،  توسعه  راستای 
پیاده روی را در زمین چمن استادیوم آزادی برگزار 
کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان در این مراسم که با نوای مرشد خوانی  و با 
جوانان،  و  ورزش  کل  مدیر  مقدم  عزیززاده  حضور 
سایر معاونین و کلیه همکاران اداره کل شرکت فعال 
داشتند، قناد سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان 
عناوین  اعالم  و  هفته  این  تبریک  کل ضمن  اداره 
روز شمار به ارائه گزارشی از اقدامات اداره کل جهت 
نخستین جشن  برگزاری  مانند  ایام  این  گرامیداشت 
بزرگ فرهنگی، هنری نشاط جوانی، بازدید از خانه 
کارمند،  جوان  زوجین  مسابقه  برگزاری  سالمندان، 
و  اداری  شورای  برگزاری  زیست،  محیط  پاکسازی 

جشن ویژه کارکنان پرداخت .

برگزاری مسابقه دارت در اولین روز
 از هفته جوان در خوسف

جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان خوسف، همزمان با اولین روز هفته جوان 
با نام جوان، نشاط، سالمت، ورزش مسابقه دارت ویژه 
بانوان و آقایان ادارات در سالن شهید نجفی شهرستان 
از مسابقات که به  خوسف برگزار شد. در این دوره  
همت اداره ورزش وجوانان شهرستان برگزار شد ، در 
رده بانوان  مریم ایوبی ، زهرا قاسمی، سمانه عوض 
پور به ترتیب مقام اول تا سوم را در گروه بانوان کسب 
کردند. همچنین در رده آقایان، به ترتیب محمد اکبری 
، علی خطیب زاده ، محمدتقی جابری مقام اول تا سوم 
را در گروه مردان کسب کردند. الزم به ذکر است که 
در پایان به نفرات برتر از سوی اداره ورزش وجوانان 

خوسف جوایزی به رسم یاد بود اهدا  شد.

اعزام علیرضا چمنی به کالس مربیگری 
تنیس روی میز زیر نظر فدراسیون جهانی 

کرد:  اعالم  استان  پنگ  پینگ  هیات  عمومی  روابط 
سومین  به  استان  یک  درجه  مربی  چمنی  علیرضا 
نظر  زیر  که  جهانی  یک  سطح  مربیگری  کالس 
ملی  آکادمی  در  روز   5 مدت  به  جهانی  فدراسیون 
تهران   در  ایران  اسالمی  جمهوری  میز  روی  تنیس 
برگزار نصبیمی  الهی  لطف  جمیل  مدرسی  با   و 
می شود، اعزام شد. در این کالس مربیانی از  استانهای، 
اصفهان، خوزستان، کردستان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، مرکزی، یزد، تهران، همدان، خوزستان، لرستان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیالن، مازنداران، 

کهکیلویه بویر احمد و البرز حضور داشتند.

چند نکته مربوط به مصرف
 داروی کاپتوپریل

باال،  خون  فشار  درمان  برای  کاپتوپریل 
کلیوی  مشکالت  و  قلب  احتقانی  نارسایی 

دارو  این  شود.  می  استفاده  دیابت  از  ناشی 
های  اورژانس  در  و  دارد  سریعی  اثر  شروع 
استفاده نیز  زیرزبانی  بصورت   فشارخون 
کاپتوپریل  شایع  جانبی  عوارض  شود.  می 
حس  دادن  دست  از  سرفه،  از  اند  عبارت 

های  راش  و  پوست  خفیف  خارش  چشایی، 
هایپرکالمی  عالیم  بروز  درصورت  پوستی. 
 ، قلب  ضربان  )نامنظمی  پتاسیم  افزایش  یا 
کاهش هوشیاری، خستگی و ضعف عضالنی( 
باید حتما به پزشک اطالع داده شود. در زمان 

مصرف  باید  بالفاصله  بارداری  تشخیص 
است  ممکن  زیرا  شود،  متوقف  کاپتوپریل 

باعث آسیب یا مرگ جنین شوند.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 کدام غذاها برای جلوگیری از
لخته شدن خون مناسبند؟

ایجاد لخته  های خونی در مسیر  نیوز:  سالمت 
عروق خونی اندام  ها، باعث اختالل جریان خون 
شده و در نتیجه منجر به انسداد نسبی یا کامل 
غذایی  مواد  از  بعضی  می  گردد.  خونی  عروق 
خطر تشکیل لخته خون را افزایش می دهد در 
حالی که برخی دیگر با کاهش خطر ابتال به این 
عارضه در ارتباط است. نوشیدن مقدار زیادی 
با خطر  تواند خود  آب: کم شدن آب بدن می 
لخته شدن خون و غلیظ شدن آن رابطه داشته 
باشد. نوشیدن حداقل شش تا هشت لیوان آب 
این عارضه ضروری  از  پیشگیری  برای  روز  در 
است. خوردن انگور قرمز: انگور قرمز حاوی 
فالونوئیدها برای جلوگیری از لخته شدن خون از 
طریق ساخت پالک است. سیر: سیر خاصیت 
به  آن  مصرف  و  دارد  را  خون  کنندگی  رقیق 
 طور منظم باعث جلوگیری از لخته شدن خون
می شود. روغن زیتون:  این روغن عالوه بر اثر 
حفاظتی بر روی سرخرگ های بدن، چسبندگی 
می  اندازد.  تاخیر  به  را  پالکت  های  خون 
 کیوی: در افرادی که روزانه 2 تا 3 عدد کیوی

می خورند، فعالیت پالکت های خون کمتر است. 
سبزیجات  این  اگرچه  دار:  برگ  سبزیجات 

حاوی ویتامین کا بوده و خاصیت رقیق کنندگی 
خون را دارند، اما اگر شما داروی رقیق کننده خون 
مانند وارفارین دریافت می کنید، باید برای میزان 
مصرف این داروها با پزشک تان مشورت کنید. در 
بسیاری از موارد پزشکان شما را مجاب به اجتناب 

از مصرف این سبزیجات می کنند. چای: چای 
چه به  صورت سبز یا سیاه، با دارا بودن ترکیبات 
گردیده  ها  پالکت   تجمع  مانع  موثر،  و  مفید 
را  ایجاد شده  های  لخته   قابلیت حل شدن  و 

افزایش می  دهد. 

خوراکی هایی که عامل اصلی
 افزایش وزن هستند

اصلی  عامل  که  هایی  خوراکی  نیوز:  سالمت 
به شرح  آدم ها هستند  افزایش وزن همه ی 

به  منجر  پنیر  و  کره  مصرف  کره:  است.  زیر 
میان  در  ماست  البته  می شود.  وزن  افزایش 
محصوالت لبنی یک استثنا است؛ آدم هایی که 
ماست می خورند کم تر در معرض افزایش وزن 
قرار دارند. انواع دسر: دسرهای پرچرب مانند 

بستنی، پای و کیک پنیری باعث افزایش وزن 
خوراکی ها،  قبیل  این  اندک  می شوند. مصرف 
آن هم در مناسبت های خاص چندان مشکلی 
می تواند  بیش تر  مصرف  ولی  نمی کند،  ایجاد 
کند.  تهدید  را  اندام تان  تناسب  و  سالمت 
میوه های خشک: میوه های خشک عالوه بر 
آن که دارای مقادیر زیاد کالری و قند هستند، 
می توانید  گهگاه  ندارند.  هم  کافی  آب  بالطبع 
به اندازه ی یک چهارم فنجان از این خوراکی ها 
مصرف کنید، مصرف بیش تر توصیه نمی شود. 
آب میوه: آب میوه به اندازه ی نوشابه حاوی 
قند است. نوشیدن آب میوه میزان گلوکز را باال 
می برد و باعث می شود کبد این گلوکز ها را به 
عنوان چربی ذخیره  کند و همه ی این ها منجر 

به افزایش وزن می شوند.
نشان  پژوهش ها  سرخ شده:  غذاهای 
سرخ شده  غذاهای  روزانه ی  مصرف  می دهند 
 ۱۶3 حدود  سال  چهار  هر  می تواند  خانه  در 
گرم به وزنمان اضافه کنند. مصرف این غذاها 
باعث ۱2۷  نیز در هر چهار سال  در رستوران 
سیب زمینی: هر  افزایش وزن می شود.  گرم 
نوع غذایی که با سیب زمینی درست می شود، 
وزن را افزایش می دهد؛  سیب زمینی پخته شده، 
افزایش  در  اندازه   یک  به  کبابی  و  رنده شده، 

وزن تاثیرگذار هستند.

کدام غذاها برای جلوگیری از لخته شدن خون مناسبند؟

405 با 200 کیلومتر سرعت متوقف شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروي سواری پژو 
405 که با سرعت غیر مجاز 200 کیلومتر در حرکت بود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این 
خبر گفت: روز گذشته تیم کنترل سرعت پلیس راه نهبندان هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري در محور نهبندان - سربیشه یک دستگاه 
را  بود  حرکت  حال  در  کیلومتر  باسرعت200  که   405 پژو  سواري 
مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد 
با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است،گفت: به علت ارتکاب 
تخلفات  حادثه ساز »سرعت و سبقت غیر مجاز »خودروي مذکور دو 
میلیون ریال جریمه و ۱0نمره منفی در سوابق گواهینامه  راننده خاطی 

ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

بار شتر قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي شهرستان سرایان از کشف 20 نفر شتر قاچاق 
محمد  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر 
اسماعیل برادران در رابطه با این خبر گفت: مأموران انتظامي 
شهرستان هنگام گشت زني در محور سه قلعه-آیسک به یک 
دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور 
ایست دادند.  وي گفت:مأموران در بازرسي از خودرو 20 نفر 
شتر قاچاق بدون مجوز الزم از اداره دامپزشکي کشف کردند 
و  میلیارد  را یک  قاچاق  احشام  ریالی  ارزش  کارشناسان  که 
برآورد کردند. سرهنگ »برادران« تصریح  ریال  200میلیون 
کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. 

توقیف محموله قاچاق دام در خراسان جنوبی

گزارش  به  شد.  توقیف  جنوبی  خراسان  در  دام  قاچاق  محموله 
خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 
یک دستگاه نیسان در شهرستان درمیان که بدون مجوز حمل دام 
از دامپزشکی قصد حمل 28 رأس گوسفند و بز به خراسان رضوی 
را داشت متوقف و دام های آن توقیف شد. علیرضا رفیعی پور افزود: 
به مراجع قضایی  قانونی  انجام مراحل  برای  این متخلف  پرونده 
ارسال شد.  مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به شیوع 
بیماری تب برفکی در کشور از دامداران خواست برای پیشگیری 
از انتقال و شیوع این بیماری از جابجایی دام بدون هماهنگی با 
شبکه دامپزشکی خودداری و برای اخذ مجوز بهداشتی قرنطینه ای 

اقدام کنند.

واژگونی کامیون با سرعت 15 کیلومتر

کامیون حامل ۱0 تن میوه که از شیراز عازم مشهد بود، صبح امروز در فلکه خاوران 
عشق آباد شهرستان طبس واژگون شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این 
چهارمین حادثه واژگونی است که در سه ماه گذشته در این فلکه رخ می دهد. در 
این حادثه شاگرد راننده زخمی که با اورژانس ۱۱5 به شبکه بهداشت و درمان 
عشق آباد اعزام شد. در حالیکه ستوان سوم مصطفی میر شاهی کارشناس پلیس راه 
شهرستان طبس علت این حادثه را تخطی راننده از سرعت غیر مجاز اعالم کرده 
است، مردم عشق آباد بر این باورند که تمامی حوادث واژگونی در فلکه خاوران، 
به علت زاویه پیچش تند فلکه، شیب جاده دور فلکه به طرف بیرون و کوچک 
بودن عالئم تابلوی ورود به فلکه رخ می دهد. راننده کامیونی هم که امروز دچار 
واژگونی شد می گوید هنگام دور زدن دراین فلکه کمتر از ۱5 کیلومتر بر ساعت، 

سرعت داشته است.

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216
ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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 شروع ثبت  نام مقطع کاردانی موسسه آموزش عالي هرمزان 
بیرجند برای سال تحصیلی 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  

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

والدت حضرت علی اکبر)ع( و 
روز جوان را تبریک می گوییم.
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مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود امسال سهمیه استان برای اعزام به عتبات عالیات به 20 هزار نفر افزایش یابد. نوفرستی 
در گفتگو با فارس، اظهار کرد: در سال گذشته سهمیه خراسان جنوبی برای اعزام به عتبات عالیات 16 هزار نفر بوده است. وی با بیان اینکه هر هفته 

یک پرواز از فرودگاه بین المللی بیرجند به صورت مستقیم به نجف اشرف صورت می گیرد، گفت: در هر پرواز 120 نفر به عتبات عالیات مشرف می شوند.

برگزاری مراسم هفتمین روزسهمیه امسال خراسان جنوبی برای اعزام به عتبات عالیات 20 هزار نفر است
 پدر علم تعلیم و تربیت

غالمحسین  دکتر  درگذشت  روز  هفتمین  مراسم 
بیرجند  در  دیروز  تربیت  و  تعلیم  علم  پدر  شکوهی 
برگزار شد. خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند گفت: دکتر 
شکوهی از چهره های ماندگار تعلیم و تربیت ایران 
است که ادب آموزش و آموزش ادب را توأم آموخت.

اصالح شبکه آب روستایی استان 
نیازمند 290 میلیارد اعتبار  

فارس- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
در  آب  درصدی   29 رفت  هدر  به  اشاره  با  استان 
شبکه های توزیع و انتقال آب روستایی استان، گفت: 
اصالح و بازسازی این شبکه ها نیازمند 290 میلیارد 
اینکه  به  اشاره  با  بسکابادی  است.  اعتبار  تومان 
از  برخی  اجرایی  عملیات  امسال  می شود  پیش بینی 
مجتمع های آبرسانی روستا های استان اتمام و تکمیل 
تکمیل 25  اعتبارات  این  محل  از  شد:  یادآور  شود، 
مجتمع آبرسانی در دستور کار شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان قرار گرفت.

 پیگیر شروع دوباره فعالیت 
بازارچه های مرزی استان هستیم

خراسان  مرزی  های  بازارچه  سازمان  رئیس  ایرنا- 
جنوبی گفت: شروع مجدد فعالیت بازارچه های مرزی 
استان در دستور کار قرار دارد و پیگیر فعالیت بازارچه 
ها از طریق مسئوالن استانی و کشوری هستیم. فخر 
افزود: سال گذشته در سفر رئیس جمهور افغانستان 
 به ایران و با پیگیری استاندار خراسان جنوبی قول 

راه اندازی بازارچه های استان اخذ شد.

تقویت خط مقاومت برنامه مجلس 
دهم در عرصه سیاسی است

ایرنا-منتخب مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در دهمین دوره مجلس گفت: تقویت خط مقاومت در 
چارچوب اصول نظام و اتحاد ملی در عرصه سیاسی 
است.نظر  آینده  مجلس  مهم  های  اولویت  از  یکی 
افضلی افزود: باید مراقب بود که مسیر صحیح مقاومت 

در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کند.

پذیرش دانشجویان افغانستانی 
در دوره دکتری دانشگاه بیرجند   

به  اشاره  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلی  تسنیم: 
دانشجوی   6۷ اکنون  تفاهم نامه  امضای  با  اینکه 
کار شناسی  و  کار شناسی  مقطع  دو  در  افغانستانی 
ارشد در این دانشگاه در حال تحصیل هستند، گفت: 
سال آینده در مقطع دکتری نیز پذیرش دانشجوی 

افغانستانی خواهیم داشت. 

توزیع بیش از 180 هزار قطعه 
بچه ماهی در خراسان جنوبی

جهاد  سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر  ایسنا- 
کشاورزی استان، گفت: پیش بینی می شود 180 هزار 
قطعه بچه ماهی در 9 شهرستان استان با اعتبار حدود 
120 میلیون تومان در بین پرورش دهندگان توزیع 
گردد. سعیدی، افزود: با توزیع این تعداد بچه ماهی 
قریب به 48 تن ماهی تولید و به بازار عرضه می شود.

۳ واحد تولیدی بزرگ درمیان 
با مشکل مالی روبه رو هستند   

واحد   ۳ گفت:  درمیان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
تولیدی کارخانه سیمان، کارخانه قند و کشتارگاه که 
قطب اقتصاد و اشتغال شهرستان محسوب می شوند 
در حال حاضر با مشکالتی رو به رو هستند. بشیری زاده 
مشکل  شهرستان  کنونی  دغدغه  مهم ترین  افزود: 
اشتغال است که امید است با تکمیل پروژه های نیمه 

تمام بتوانیم در این راستا گام موثری برداریم.

۴ هزار نفر از روستائیان درمیان 
از خدمات چشم پزشکی و 

دندان پزشکی بهره مند شدند   
نورآوران  خیریه  بنیاد  اجرایی  مدیر  تسنیم-زرینی 
مردم  از  نفر  هزار   4 گفت:  کشور  شرق  سالمت 
و  چشم پزشکی  خدمات  از  درمیان  روستاهای 

دندان پزشکی این بنیاد در قهستان بهره مند شدند.

هزینه کرد 1۴ میلیارد ریالی 
شهرداری در سایت اداری

گذاری  جدول  و  جوبه  اجرای  و  آسفالت  عملیات 
خیابان های مسکن و ادارات سایت اداری بیرجند 
معاون  انجام شد. عدل  ریال  میلیارد  بودجه 14  با 
عمرانی شهرداری بیرجند اعالم کرد:با 14 میلیارد 
مربع  متر  هزار   45 حدود  توانستیم  بودجه  ریال 
آسفالت و ۳ هزار متر اجرای جوبه و جدول را در 
بلوار  تا  اداری  سایت  مسکونی  منازل  فاصل  حد 
بلوار تا کمر بندی پیامبر  از این  انتظامی و  نیروی 

اعظم)ص( و میدان آدینه انجام دهیم.

افزایش سه برابری سقف 
حمایت از مخترعین استان 

برابر  تا سه  مبتکرین  و  از مخترعین  سقف حمایت 
سقف  میزان  گذشته  های  سال  در  یافت.  افزایش 
بوده  ایده  دارای  که  افرادی  و  مخترعین  از  حمایت 
اند جهت تبدیل آن به محصول یک میلیون تومان 
و  پژوهشی  علمی  بسیج  سازمان  توسط  بالعوض 
فناوری سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی پرداخت 
می گردید. در سال 95 کلیه افراد دارای ایده می توانند 
تا سقف سه میلیون تومان بالعوض دریافت کنند.به 
گفته عقیلی پور مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی 
و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی امسال 
توانند  می  افراد  شد.  خواهد  حمایت  تعداد ۳5 طرح 
از امکانات مرکز رشد خالقیت به صورت رایگان و 

خدمات مالی استفاده نمایند.

بیش از 22 هزار هکتار از اراضی 
خراسان جنوبی زیرکشت گندم است 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  تسنیم- 
بهره بردار   500 و  هزار   19 اینکه  بیان  با  جنوبی 
گندم در استان وجود دارد، گفت: امسال پیش بینی 
می شود از 22 هزار و ۷00 هکتار کشت شده گندم 
در خراسان جنوبی 5۷ هزار تن برداشت شود. ولی 
پور مطلق با بیان اینکه امسال 26 مرکز خرید گندم 
از کشاورزان استان فعال است افزود: برداشت گندم 
از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا تیرماه ادامه دارد. 

۶ هزار کیلومتر راه روستایی استان 
نیازمند آسفالت است

مهر- رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های روستایی 
خراسان جنوبی گفت: پنج هزار و 800 کیلومتر از راه 
روستایی استان نیازمند آسفالت است. مودی، اظهار 
کرد: در حال حاضر پروژه آسفالت 500 کیلومتر از راه 

روستایی در استان در دستور کار است. 

تحقق ۴0 درصدی اشتغال زیرکوه 
توسط کمیته امداد  

فارس- مظاهری فر مدیر کمیته امداد زیرکوه گفت: 
امسال تعداد 1۷6 طرح اشتغال در زیرکوه اجرا شده 
که با اجرای این طرح ها 40 درصد اشتغال شهرستان 

توسط این نهاد محقق شده است.

ثبت چنار کهنسال بزبیشه قاین
 در فهرست میراث طبیعی- ملی

قاسمی- پرونده پیشنهاد ثبت چنار کهنسال بزبیشه 
قاین در جلسه کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  در  که 
گردشگری کشور برگزار گردید تایید و در فهرست 

آثار طبیعی- ملی ثبت شد. 

اعزام کاروان سالمت به 2 روستای 
محروم نهبندان  

فارس- به مناسبت هفته هالل احمر کاروان سالمت 
به 2 روستای محروم نهبندان اعزام شد. رضایی، گفت: 
عالوه بر ویزیت رایگان خدماتی شامل کنترل فشار 
به  نیز  رایگان  داوری  توزیع  و  واکسن  تزریق  خون، 

مراجعه کنندگان ارائه شده است.

دوره  دانشجوی  و  استاد   21 فرد-  کاظمی 
ارتش  ستاد(  و  فرماندهی  )دانشگاه  دافوس 
سفر  استان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
مرکز  فرمانده  یوسفی  قوام  امیر  کردند. 
دیدار  در  بیرجند  )ع(  رضا  امام   04 آموزش 
با  آشنایی  گفت:  استاندار  با  گروه  این 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی، معابر مرزی، 
مباحث  و  استان  های  قابلیت  و  جغرافیا 
آموزشی و نظامی از اهداف این سفر است.  
استاندار خراسان جنوبی هم در این  جلسه 
عنوان کرد: پیشرفت و توسعه و آبادانی در 
به  امروزه  و  گیرد  می  صورت  امنیت  سایه 
ناپذیر  خستگی  تالش  و  هوشیاری  برکت 
دارای  جنوبی  خراسان   ، مسلح  نیروهای 
خدمتگزار  است.  کشور  در  پایدار  امنیتی 
اظهار کرد: امروز تمامی نیروهای نظامی و 
جهت  در  مختلف  های  بخش  در  انتظامی 
استقالل  شرف،  کیان،  از  حراست  و  حفظ 
ایران  هوایی  و  دریایی   ، زمینی  مرزهای  و 

اسالمی تالش می کنند. 
وی با بیان اینکه  امروز خراسان جنوبی جزو 
امن ترین استان های کشور است، افزود: در 
واقع امنیت داخلی که امروز در استان وجود 
های  مجاهدت  و  ها  تالش  مرهون  و دارد  هماهنگی  و  عزیز  مرزبانان  روزی  در تمامی بخش هاست.وی به نقش ارتش همکاری مرزنشینان غیور با نیروهای مسلح شبانه 

دوران  تمامی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب 
بهمن   19 از  باید  را  ارتش  بدیل  بی  نقش 
1۳5۷ در نظر گرفت زمانی که این عزیزان 
با امام راحل)ره( بیعت کرده و به جمع مردم 
انقالبی پیوستند. استاندار به نقش بی بدیل 
ارتش در دوران 8 سال دفاع مقدس اشاره 
ارتشیان  نیز  دوران  این  در  افزود:   و  کرد 
سرافراز در کنار سایر نیروهای مسلح جانانه 
از ارزش های اسالمی و انقالبی دفاع کرده 
و اجازه ندادند ذره ای از خاک میهن عزیز 
ایران به دست دشمنان بیفتد. وی به تالش 
و  نظام  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان  های 
با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب 
توجه به تالش دشمنان برای ایجاد نا امنی 
در  که  پایداری  امنیت  کردن  دار  خدشه  و 
آمادگی  تقویت  و  حفظ  دارد،  وجود  کشور 
نیروهای مسلح ما در تمامی بخش های نرم 
اموری  مهمترین  جمله  از  افزاری  و سخت 
است که باید بیش از پیش مورد توجه دست 

اندرکاران و مسئوالن قرار داشته باشد.
فرمانده  مسلمی  دکتر  سرهنگ  ادامه  در 
و  سفر  این  از  گزارشی  دانشجویان  این 

اهداف آن بیان کرد.

سفر 21 استاد و دانشجوی دوره دافوس ارتش به خراسان جنوبی

همراهی ستودنی اهل سنت در پرداخت زکات
مالیی- مدیرکل کمیته امداد استان تاکید کرد: همراهی 
است.  ستودنی  مستحبی  زکات  پرداخت  در  سنت  اهل 
گذشته  های  سال  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
60 درصد از خرج کردهای زکات به پروژه های عمرانی 
و 40 درصد به محرومان اختصاص داده شده است. اولین 
جلسه ستاد زکات در سال جاری با حضور استاندار برگزار 
شد. در این جلسه حجت االسالم رضایی نماینده ولی فقیه 
در استان و رئیس ستاد زکات با اشاره به اهمیت پرداخت 
افراد می شود. وی  زکات تاکید کرد: زکات موجب رشد 
را معضالت جامعه دانست و خاطرنشان  شکاف طبقاتی 

کرد: مدیرانی هستند حقوق های چندمیلیونی می گیرند اما 
زکات پرداخت نمی کنند ولی آن کشاورز و دامدار باید زکات 
پرداخت کند.رئیس ستاد زکات استان یادآور شد: متاسفانه 
فرهنگ زکات در حال افول است و باید فرهنگ سازی 
در پرداخت زکات مستحبی صورت گیرد. رضایی اولویت 
خرج کرد زکات را رفع مشکالت نیازمندان دانست و تاکید 
کرد: در جامعه امروزی پرداخت زکات یکی از واجبات است. 

 تدوین سیاست های تشویقی در پرداخت زکات
خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: شفاف سازی 

درباره خرج کردهای زکات برای مردم باید از اولویت های 
این ستاد قرار گیرد. وی افزود: درباره خرج کردهای زکات 
مردم، از خودشان نظرخواهی کنید تا بیشتر به پرداخت 

زکات تشویق شوند.

شرط قبولی نماز پرداخت زکات است

عنوان  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته  کل  مدیر  رضوی 
کرد: در سال 8۳ پرداخت زکات به قانون تبدیل شده 
و در سال 8۷ متولی جمع آوری زکات به کمیته امداد 
امام خمینی )ره( واگذار شده است. وی افزود: در سال 

تومان  میلیون   88۳ و  میلیارد  یک  استان  مردم   94
کاهش   9۳ سال  نسبت  که  اند  کرده  پرداخت  زکات 
داشته است. وی اظهار کرد: در سال جاری 60 درصد 
پروژه  به  40 درصد  و  نیازمندان  و  به محرومان  مبالغ 

های عمرانی اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل کمیته امداد یادآور شد: در سال جاری دو میلیارد 
و ۷85 میلیون و640 هزار تومان پیش بینی شده است.   
باید  دولت  زکات  قانون  براساس  کرد:  عنوان  رضوی 
اما متاسفانه  بپردازد  را  110برابر زکات جمع آوری شده 

به این قانون اهتمام نورزیده است.

اهدای 50 سری جهیزیه به زوج های نیازمند  بیرجند در هفته جوان
شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  قریب  فرد-  کاظمی 
بیرجند نیزدرجلسه ستاد امور جوانان بیرجند با اشاره به 
برنامه های متنوع در هفته جوان گفت: در این هفته50 
اهدا و جشن های  نیازمند  به زوج های  سری جهیزیه 

فرهنگی نیز برگزار خواهد شد. 
جلسه ستاد امور جوانان بیرجند با سه دستور کار، جمع 
نشاط  افزایش  های  راهکار  بررسی  و  ها  برنامه  بندی 
های  کمیته  روند  پیگیری  و  جوانان  بین  در  اجتماعی 
نشاط  ایجاد  بر  و  برگزار  جوانان  امور  ستاد  تخصصی 
اجتماعی در بین جوانان و عدم موازی کاری در برنامه 
هفته جوان و پیگیری کمیته تخصصی جوانان تأکید شد. 
معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بیرجند هم عنوان کرد: 
دستگاه  مشورتی  بازوی  جوانان،  امور  ساماندهی  ستاد 
مسائل  از  تر  مهم  موضوعی  هیچ  و  بوده  اجرایی  های 
ایجاد  پیشنهاد  به  اشاره  با  زاده  زمان  نیست.  جوانان 
کمیته تخصصی مربوط و برنامه های هفته جوان، تصریح 

شهرستان  سطح  در  کمیته   10 جوانان  حوزه  در  کرد: 
ها  کارگروه  در  برنامه  و  مباحث  باید  و  شده   تشکیل 

و کمیته بررسی و در ستاد به تصویب برسد.

بین  در  اجتماعی  نشاط  ارتقای  و  ساماندهی   
جوانان از اولویت های ورزش و جوانان بیرجند 

به  اشاره  با  نیز  بیرجند  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
مهمترین اقدامات این اداره در سال 94 گفت: ساماندهی 
مهمترین  جوانان  بین  در  اجتماعی  نشاط  ارتقای  و 
اولویت حوزه جوانان در سال 95 است. اصغری، تصریح 
کرد: با حضور مستمر در ستادهای ساماندهی شهرستان 
معرفی  و  اهمیت  ضرورت  تبیین  مسئوالن،  توجیه  ها، 
ساز و کارهای قانونی، به دنبال آن هستیم که بیشترین 
خروجی نصیب و عاید جوانان شود.وی با اشاره به برنامه 
های هفته جوان افزود: دغدغه ما این است که فرصت 
های ویژه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی برای 

اختیار  در  استعدادها  شکوفایی  و  جوانان  توانمندسازی 
آنان قرار گیرد. اصغری به وجود برخی موازی کاری ها 
در زمینه ارائه برنامه های هفته جوان اشاره کرد و افزود: 
 : گفت  شود.وی  جلوگیری  کاری ها  موازی  این  از   باید 
از ظرفیت سمن ها در امر پر کردن اوقات فراغت و ایجاد 

نشاط اجتماعی در بین جوانان باید استفاده شود.

 ترویج روحیه مطالبه گری از انتظارات جوانان

سبزه کار مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
نیز با بیان اینکه هیچ موضوعی مهم تر از مسایل جوانان 
نیست، بر ضرورت همگرایی و همکاری بین بخشی برای 
بازوی  چارچوب  در  آنان  مباحث  و حل  پیگیری  بررسی، 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  یعنی  ها  دستگاه  مشورتی 
تاکید کرد. سبزه کار رفع مشکل بیکاری را یک مسئولیت 
همگانی و فرابخشی برشمرد و خواستار برنامه ریزی برای 
ارتقای مهارت جوانان و ایجاد اشتغال پایدار برای کاستن 

از معضالت و آسیب های اجتماعی شد. وی افزود: کانون 
فرهنگی هنری مساجد استان با کمترین اعتبار و هزینه 

بیشترین کار در حوزه جوانان را انجام داده است.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نماینده  شفاهی 
روحیه  ترویج  و  جوانان  ای  رسانه  سازی  گفتمان   نیز 
عظیم،  قشر  این  انتظارات  از  یکی  را  گری  مطالبه 
حساس و مهم جامعه برشمرد و افزود: جوانان در معرض 
برای  است  نیاز  فرهنگی هستند  های  بیشترین هجمه 
جهادی  همت  جوان  جامعه  اجتماعی  فرهنگی  مباحث 
با  بیرجند  شهرستان  بسیج  نماینده  زاده  حبیب  داشت. 
ها  پایگاه  در  شباب  اینترنت  طرح  اندازی  راه  به  اشاره 
بسیج گفت: این طرح یکی از فرصت های مناسب برای 
ایجاد نشاط اجتماعی و استفاده صحیح از فضای مجازی 
استفاده  درستی  به  توانند  می  که  است  جوانان  برای 
نمایند. عربی نماینده صدا و سیما به برنامه های صدا و 

سیما در هفته جوان اشاره کرد. 

اطالعيه مجمع فوتبال استان خراسان جنوبی

در راستاي اجراي اساسنامه هيئت هاي فوتبال استان ها ، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
جنوبي در نظر دارد: مجمع عمومي انتخاب رئيس هيئت فوتبال استان  را برگزار کند، لذا از تمامي عالقه 
مندان دعوت مي شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي به نشاني : بيرجند- مفتح 27- استادیوم 

آزادی- حوزه معاونت ورزشی اداره کل شخصاً مراجعه و ثبت نام کنند.
مدارک مورد نیاز : 

اصل شناسنامه و رو گرفت آن - آخرین مدرک تحصيلي و رو گرفت آن - ارائه خالصه اي از سوابق 
ورزشي و مدیریتي - اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن  - دو قطعه عکس 4×3

شرایط احراز : 
- اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و یکي از ادیان رسمي کشور- تابعيت جمهوري 
اسالمي ایران و اقامت در استان - دارا بودن حداقل 35 سال و حداکثر 70 سال سن - دارا بودن حداقل 
تحصيالت ليسانس یا معادل آن - دارا بودن 5 سال سابقه مدیریت )برای افرادی که حداقل یک دوره 
چهارساله ریاست هيئت فوتبال استان را دارا بوده باشند ، این شرط الزم نيست ( - نداشتن سوء سابقه 

کيفري  
درصورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتيجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، 
شکایت خود را به همراه مستندات برای ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسيون 

مربوطه ارسال نمایيد.  
                                 دبیر مجمع عمومي انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان  95/2/28  

اطالعيه انتخاب اعضاي هيئت رئيسه هيئت فوتبال استان خراسان جنوبی

در راستاي اجراي اساسنامه هيئت هاي فوتبال استان ها در نظر است درمجمع عمومي انتخاب رئيس 
هيئت استان ، انتخاب اعضاي هيئت رئيسه نيز برگزار گردد، لذا از تمامي مسئولين هيئت هاي فوتبال 
شهرستان ها و همچنين مدیران باشگاه هاي ليگ استان دعوت مي شود حداکثر تا یک هفته پس از 
انتشار آگهي به نشاني : بيرجند -خيابان استقالل - سالن 2500 نفری شهيدین قاسمی - دفتر هيئت 

فوتبال استان مراجعه و ثبت نام کنند .
مدارک مورد نیاز : 

- اصل شناسنامه و رو گرفت آن - آخرین مدرک تحصيلي و رو گرفت آن - ارائه خالصه اي از سوابق 
ورزشي و مدیریتي - اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن  - دو قطعه عکس 4×3 

شرایط احراز : 
- اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و یکي از ادیان رسمي کشور - تابعيت جمهوري اسالمي 
ایران و اقامت در استان - دارا بودن حداقل 35 سال سن - دارا بودن حداقل تحصيالت فوق دیپلم یا 
معادل آن ) رؤسای قبلی و فعلی هيئت ها با مدرک تحصيلی دیپلم ، فقط برای یک دوره می توانند 

کاندیدا شوند( - دارا بودن 5 سال سابقه مدیریت ) ارئه مدارک کتبی( - نداشتن سوء سابقه کيفري  
- شخص نباید همزمان عضو  رکن قضایی هيئت و یا فدراسيون باشد. 

ضمنا مدیران باشگاه ها می بایست دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان باشند

                                              دبیر مجمع عمومي انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان  95/2/28  

فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط 10 ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر 2 سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد.  

بین معلم ۴۴ و چهار راه 15 خرداد   تلفن: 09151۶15۳29 - 09۳98۴00125
تلفن خدمات پس از فروش: ۳1057

مـژده



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
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رسول خدا صلی اهلل علیه و آله :
اگر شیاطین، گرد دلهای آدمیان نمی چرخیدند، 

هر آينه آنان ملكوت آسمان ها را می  ديدند.
المحّجة البیضاء : ج2، ص125

پیشنهاد رسایی برای توقیف اموال آمریکا 
در خلیج فارس رأی نیاورد

اینکه  بر  تهران مبنی  نماینده  پیشنهاد حمید رسایی 
»دولت می تواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال 
ایاالت متحده آمریکا که از تنگه هرمز عبور می کند، 
نسبت به بازپس گیری حقوق ملت ایران اقدام کند.« 
در  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  نرسید.  تصویب  به 
مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ورود به این مسئله 
اختیارات فرماندهی کل قوا است و دولت  در حیطه 

نمی تواند به نیروهای نظامی دستور بدهد.

کودتا با اسم رمز» سیب زمینی«

جهان نوشت : اصالح طلبانی که مدتی پیش می گفتند 
ریاست عارف بر مجلس دهم به دلیل پیروزی لیست 
راهی  دنبال  به  است، حاال  قطعی  انتخابات،  در  امید 
برای فرار از هزینه شکست محتمل در انتخابات هیأت 
رئیسه مجلس هستند. »الریجانی در میان منتخبان 
سیب زمینی پخش کرده است...« این جدیدترین اتهام 
اصالح طلبان است؛ می گویند او برای آنکه دوباره بر 
کرسی ریاست مجلس تکیه بزند، در بین نمایندگان 
جدیدالورود سیب زمینی هایی از جنس خانه و ماشین و 

امتیازهایی از این دست پخش می کند.

 رئیس نشدن عارف یعنی توهین به مردم

شورای  نظر  می گوید  اصالحات  دولت  کشور  وزیر 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به شکل اجماعی بر 
نامزدی عارف برای ریاست مجلس است  از  حمایت 
موسوی الری افزود : اگر در مدیریت مجلس تغییری 
حاصل نشود، بی احترامی و بی اعتنایی به رأی مردم 
تلقی می شود. اگر کاندیدایی غیر از کسی که از طرف 
او  به  را داشته و لیست منتسب  بیشترین رأی  مردم 
از نظر ما  را آورده است، معرفی شود،  باالترین رأی 

دهن کجی به رأی مردم تلقی می شود.

 موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری 
قطعا یک نامزد موتلفه ای خواهد داشت 

حزب  گوید  می  موتلفه  حزب  دبیرکل  مقام  قائم 
متبوعش قطعا در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
کاندیدای اختصاصی خواهد داشت. بادامچیان گفت: 
موتلفه  که  است  این  حزب  مرکزی  شورای  مصوبه 
نامزد  یک   96 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
موتلفه ای مستقل را به جامعه معرفی کند. این سیاست 
و تکلیف شرعی ما برای این انتخابات است نه بخاطر 

اینکه حزب بخواهد قدرت را در دست داشته باشد.

انتقاد الریجانی از صداوسیما در »برجام«

الریجانی ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما در جریان 
برجام گفت: ممکن است برخی نظرات مخالف هم در 
با چالش  اما  باشد  با برجام و مذاکرات درست  رابطه 
درست کردن بهره ای نمی بریم و من با آن کیفیتی که 

در صداوسیما وجود داشت موافق نبودم.

وزیر آمریکایی: ایران را شیرفهم می کنیم 

که  کرد  تأکید  دوشنبه  روز  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
بهانه های  به  ایران  علیه  وضع شده  تحریم های 
غیرهسته ای کماکان پابرجا هستند. »لو« در کنفرانس 
ساالنه »اتحادیه ضد افتراء« گفت: »ضروری است که 

ما به روشنی بگوییم که منظورمان چه بوده است.«

  ایران مسؤول عدم حج شهروندانش است 

هیات وزیران عربستان سعودی  با رد آنچه که »سیاسی 
کاری« حج توسط ایران توصیف شده تهران را مسؤول 
جلوگیری از مشارکت شهروندان ایران در مراسم حج 
امسال دانست.در بیانیه هیات وزیران عربستان سعودی 
از  آمده است: عربستان سعودی به خدمت به حجاج 
همه ملیت ها افتخار و از آن استقبال می کند و هیچ 
مسلمانی را از  ورود به سرزمین مقدس منع نمی کند. 

بامبول جدید عربستان برای حجاج ایرانی

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سعودی ها 
اخیرا اعالم کردند که حاضرند تمهیداتی فراهم کنند 
گفت:  شود،  صادر  کشور  داخل  در  زائران  ویزای  تا 
تفاهم نامه ای که در آن عزت، کرامت و حرمت زائر 
حفظ نشده و تضمین برای تأمین امنیت در آن قید 
نشده امضاء نخواهد شد. سعید اوحدی به انتشار بیانیه 
اخیر وزارت حج عربستان اشاره و افزود: سه موضوعی 
که در این بیانیه به آن اشاره کردند ، موضوعاتی نبوده 

که در مذاکرات به آنها پرداخته شده باشد.

آیا باالخره ایرانی ها به حج می روند؟

های  کارشکنی  از  که  ایران  نوشت:  تایمز  نیویورک 
اعالم  شنبه  پنج  روز  است،  عصبانی  بسیار  عربستان 
شرکت  امسال  حج  در  کشور  این  شهروندان  کرد 
نمی کنند. این نشریه امریکایی در ادامه آورده است: 
است  مشکل  اصلی  عامل  ایران  گوید  می  عربستان 
 و آن را متهم به اعالم خواسته های غیر قابل قبول
کشور دو  مسئوالن  اظهارات  از  هنوز  کند.   می 

نمی توان مطمئن بود که این چالش قابل حل باشد، 
یا پیش از آغاز حج در سپتامبر امسال بر طرف شود. با 
این همه، این اظهارات، وخامت روابط ایران و عربستان 
را بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد. این دو از 
زمان های دور دو رقیب سنتی بوده و در حال حاضر در 
دو طرف درگیری ها در سوریه قرار دارند. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ایران، علی جنتی روز پنج شنبه گفت 
مذاکرات نتیجه ای نداده است. او با اعالم آنکه امسال 
مقصر  را  عربستان  کند،  نمی  شرکت  حج  در  ایران 
دانست. وزارتخانه مسئول حج در عربستان اظهارات 
ایران  مذاکره کنندگان  رد کرده و گفت  را  ایرانی ها 
به  کنند.  دریافت  ایران  در  را  ویزایشان  داشتند  تاکید 
گزارش الجزیره سعودی ها گفته اند می توان از سامانه 
اینترنتی طراحی شده برای ثبت نام برای شرکت در 
ایران و  باری نیست که  اولین  این  حج استفاده کرد. 
عربستان درباره مراسم حج باهم درگیر شده اند و در 
سال 1987 با کشته شدن حدود 300 ایرانی در مراسم 

حج در مکه روابط دو کشور تیره و تار شد.

مصادره  به  واکنش  در  دولت  سخنگوی 
التزام  و طرح  آمریکا  توسط  ایران  اموال 
ایران،  ملت  منابع  از  صیانت  به  دولت 
دالر  میلیارد  دهها  هم  االن  ما  گفت: 
آمریکا  علیه  ایرانی  دادگاه های  حکِم 
انجام  حال  در  و  شده  صادر  که  داریم 
است؛ بنابراین در مقابل این اقدام آمریکا 
می توانیم اقداماتی انجام دهیم و اگر این 
مانعی  نرسد،  تصویب  به  مجلس  طرح 
برای پیگیری های ما در دادگاه های ایران 
با اشاره به  در این خصوص نیست. وی 
بیانیه کارگروه ویژه دولت برای پیگیری 
آمریکا  توسط  ایران  شده  مصادره  اموال 
نیز گفت: در این بیانیه آمده است که »با 
به  نسبت  می توانیم  کارهایی  و  ساز  چه 

استیفای حقوق مان اقدام کنیم«.
تاکید  حال  عین  در  دولت  سخنگوی 
دولت  نیز  مجلس  طرح  از  قبل  کرد: 
پیگیری مصادره  برای  را  قانونی  اقدامات 

همه  از  ما  و  بود  کرده  آغاز  ایران  اموال 
ظرفیت های قانونی در این راستا استفاده 
خواهیم کرد. نوبخت در ادامه با اشاره به 

بازگشایی  برای  کانادا  دولت  درخواست 
کانادا  دولت  گفت:  ایران،  در  سفارت 
اعالم کرده است که می خواهد سفارتش 
را بازگشایی کند و در مواضعی که اعالم 

را  قبلش  دولت  تصمیم  کشور  این  شد 
نکوهش کرد و نادرست دانست؛ لذا ما هم 
با عنایت به اینکه در چارچوب منافع ملی 

از گسترش رابطه با دنیا استقبال می کنیم، 
داریم.  مثبت  نگاه  این خصوص  در  طبعاً 
نوبخت همچنین در خصوص موضع دولت 
در قبال رئیس مجلس دهم، گفت: با توجه 

به اصل تفکیک قوا در شرایطی که قوه 
مقننه دارد، دولت هیچ موضع جانبدارانه ای 
برای کاندیداهای موجود نخواهد داشت و 
این مربوط به نظر و تشخیص نمایندگان 
است. وی در ادامه در مورد سهل انگاری 
دولت گذشته نسبت به سرمایه گذاری در 
آمریکا، گفت: در مورد مصادره اموال ایران 
در  که  است  پیگیری  قابل  بخش  دو  در 
قضائیه  قوه  به  مربوط  آن  داخلی  بخش 

می شود.
مربوط  آنچه که  افزود:  سخنگوی دولت 
به جوامع جهانی است، بر اساس مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی انجام می شود و 
می شود،  قبل  دولت  به  مربوط  که  آنچه 
است.  رسیدگی  حال  در  قوه  قضائیه  در 
رئیس  نامه  در مورد  ادامه خبرنگاری  در 
دولت اصالحات به روحانی در خصوص 
پاسخ  نوبخت  پرسید که  ریاست مجلس 

داد: من نسبت به این موضوع بی خبرم.

ایرنا -  احداث خانه فرهنگ شهر مود شهرستان سربیشه به مناسبت یاد بود پروفسور کاظم معتمد نژادعکس روز 

سخنگوی دولت : دهها میلیارد دالر حکم علیه آمریکایی ها داریم

کواکبیان: عارف به هیچ وجه انصراف نمی  دهد
 
رئیس   عنوان  به  حضورش  مورد  در  کواکبیان  مصطفي 

کمیسیون امنیت ملی مجلس آینده  گفت:  فراکسیون امید به 
من پیشنهاداتی  براي نایب رییسي و همچنین  ریاست بر 6 
کمیسیون امنیت ملي، آموزش و  تحقیقات، شوراها، فرهنگي 
ریاست  احتمال  مورد  در  کواکبیان  داده اند.  را  نود،  أصل  و 
ریاست،  براي  شرایطي  هیچ  تحت  عارف  آقای  گفت:  نیز  دهم  مجلس  در  عارف 

انصراف نمي دهد زیرا معتقدیم مردم این تغییرات را مي خواهند.

سوء استفاده ۳۴۸ شبکه ماهواره ای از دیدار فائزه هاشمی با عضو فرقه بهائیت 
 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه سابقه خاندان رفسنجانی نگرانی های متعدد ایجاد کرده است، گفت: امیدواریم قوه قضائیه رسالت خود  

را در مورد دیدار فائزه هاشمی با عناصر بهائی انجام دهد. حجت االسالم احمد سالک  با اشاره به دیدار فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصحلت 
نظام با عناصر بهائی و انتشار عکس ها و اخبار آن گفت: فرقه بهائیت دست پرورده سازمان جاسوسی انگلیس است. وی این نوع حرکات را آب ریختن 
به آسیاب دشمن توصیف کرد و افزود: از نشست فائزه هاشمی با عناصر بهائی 348 شبکه ماهواره بین المللی سوءاستفاده علیه جمهوری اسالمی ایران 

کرده اند و ما نگرانیم که این ریشه در زاویه با نظام و والیت فقیه داشته باشد.

برای اصول گرایان الریجانی خیرالموجودین است
 

اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  ترقی عضو  حمیدرضا 
دو  از  هیچکدام   : گفت  مجلس  رئیس  انتخاب  خصوص  در 
به  را  مجلس  نسبی  اکثریت  نتوانستند  کشور  سیاسی  جریان 
دست آورند. با توجه به این شرایط هر دو جناح سعی می کنند 
ائتالف  رئیس  انتخاب  برای  دهم  مستقل های مجلس  با  که 
کنند. وی گفت: با توجه به تعداد نمایندگان اصول گرا و مستقلین نزدیک به جریان 

اصول گرا برای آنها الریجانی خیرالموجودین است.

سهل انگاری دولت گذشته در قوه  قضائیه در حال رسیدگی است

سازمان رفاهی و تفریحی 
شهرداری بیرجند با همکاری

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان خراسان جنوبی

 برگزار می کند:

جشـن بـزرگ اعیـاد شعبانیـه )روز جوان(
با حضور هنرمندان برجسته کشوری

زمان: امروز چهارشنبه 95/2/29 ساعت 20
مکان: خیابان معلم - استادیوم شهید سرحدی

بیست و یکمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان زنده یاد

 حاج محمد حسن روبیاتی
) بازنشسته نیروی انتظامی(

 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.  
نامش همیشه جاودان 
همسر و فرزندان

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

آیا می دانید: با وجوهی که برای هزینه های مصرفی در روز برات بر سر قبر درگذشتگان می نمایید
می توان حداقل در خرید یک آجر و یا یک وسیله تجهیزاتی مورد نیاز دانش آموزان عزیز مشارکت نموده

 و بهترین محل را برای آمرزش اموات و شادی روح شان انتخاب نمایید.
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