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یادداشت

قدرشکنی از سنتها، 

حرمت شکنی از خودمان؟!

* هرم پور

از  واالتر  و  هستند  زیبا  چقدر  ما  های  سنت 
زیباییشان، اهمیتشان و شاید باالتر از آن، زمان 
ماندن  برای سنت  ترها  و فرصتیست که قدیم 
اند.  کرده  انتخاب  برای همیشگی شدنشان   و 

)ادامه در صفحه 2 (

جشنی برای یادبود اموات
یا جلوه گری بازماندگان

برات ؛ سنتی
که نیاز به تغییر دارد

صفحه 3

عکس : محسن نوفرستی 

راه آهن ؛ جاده ؛ آب ؛ منابع طبیعی

میالد سراسر نور
یگانه منجی بشریت
مهدی موعود )عج( 
مبارک باد

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با حضور در شورای اداری از مدیران استان مطالبه کرد ؛

حجت االسالم رئیسی : در زمانی که مسئولیت قضایی داشتم و چه اکنون که در کسوت تولیت آستان مقدس رضوی هستم پیگیر مسائل خراسان جنوبی بوده و هستم

قانون این است که اگر کسی آجر روی آجر گذارد منابع طبیعی برخورد می کند. اما آیا منابع طبیعی خراسان جنوبی که قنات ها خشکیده با استان مازندران و گیالن یکی است و باید حکم آنها یکی باشد؟ / شرح در صفحه 7

به یاد ایام  در چهارمین سالگرد درگذشت مرحومه 

حاجیه فاطمه سلطان تهوری
 امروز شنبه 95/3/1 به سر مزارش گرد هم می آییم 

و برای شادی روحش دعا می کنیم.

خانواده مباشری

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای 
حفاظت و نگهداري اراضي 

اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبی  
)نوبت اول(

شرح در صفحه 2

ای شادی جان ، سرو روان ، کز بر ما رفتی
 از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی

خاطراتت، نگاه پر مهرت، صدای خنده هایت 
هنوز بر طاقچه خیال مان باقیست، چه مهربان و دلسوز بودی
دومین سالگرد غروب غم انگیز همسر و پدر عزیزمان زنده یاد

 سرهنگ محمد علی مالکی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

واگذاری یا اجاره
رنگ  با  گرانیـت   معـدن 
ِكـرم در منطقـه شاهکـوه 
تجهیـزات   بـا  نهبنـدان 
معدنی،  كمپ ، آب ، بـرق 
باسکول ،  با  دو جبهـه سینـه 

كار آمـاده بارگیـری
09121236724

رهن یا اجاره واحد صنعتی در شهرک صنعتی بیرجند 2000 متر زمین ، 600 
متر سالن ، 150متر انبار و سرایداری ، 240 متر آپارتمان و اداری ، دو ممر

 آب، برق ، گاز و تلفن ، حاشیه خیابان تولید   09153230553 - ابراهیم زاده

میالد منجی عالم بشریت، سفینه نجات و امید حیات بر عاشقانش مبارک باد
روابط عمومی بانک صادرات خراسان جنوبی

فراخوان 
شهروندان محترم استان خراسان جنوبی

ا...  )حضرت قائم عجل  بشریت  عالم  منجی  با سعادت  فرا رسیدن سالروز والدت  تبریک  با عرض 
تعالی فرجه الشریف( به اطالع اهالی شریف، با وفا و مطالبه گر استان خراسان جنوبی می رساند: 
خدمتگزار ا...  وجه  مهندس  آقای  جناب  لطف  و  بلند  همت  و  الهی  توفیقات  و  عنایت   با 
استاندار معزز و سایر مدیران و مسئوالن ذیربط استان خراسان جنوبی باالخره پس از سپری شدن 

مدت 10 سال تالش و پیگیری مستمر و صرف وقت و هزینه های زیاد زمینه بهره مندی 
از پتانسیل طبیعی و امکان خدادادی و ایجاد منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند که واجد تمامی شرایط 

الزم و مناسب برای برپایی تاسیسات رفاهی، تفریحی و گردشگری و... می باشد، فراهم آمده است. 
اینک با استعانت از حضرت حق و جلب حمایت و همفکری شما مردم عزیز 

و فرهیخته و به منظور سرعت بخشیدن، رشد و تعالی و تطابق هر چه بیشتر با خاستگاه بزرگواران همدل، 
در نظر است ایده پردازی و طراحی های منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند 
را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه با بهره مندی از خرد جمعی به صورت رقابتی

 ساماندهی و به سرانجام برسانیم. لذا به موجب این فراخوان از کلیه متخصصین، صاحب نظران
و دلسوزانی که عالقه مند به مشارکت در این مسابقه هستند، دعوت به عمل می آید نسبت به ارائه طرح ها 

و نقطه نظرات پیشنهادی خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این فراخوان
 به آدرس: بیرجند- خیابان مدرس- نبش مدرس 50 - پالک 60 دفتر شرکت پویش بیرجند

 و یا به آدرس ایمیل gmail.com@               اقدام فرمایید. 
به نفرات اول، دوم و سوم جوایزی نفیس و ارزنده اهدا می شود

هیئت مدیره شركت پویش بیرجند

فرهنگی ، تاریخی
رفاهی،  تفریحی

خاوران

شایسته نگین سبز

Poyesh399 



2
شنبه*1 خرداد 1395*شماره 3510

بزرگ سال  اعیاد  میان همه  (  در  از صفحه 1  )ادامه 

شاید عیدی مهم تر و ارزشمندتر و شادی بخش تر 
و امیدآفرین تر از نیمه شعبان و والدت امام زمان 
)عج( نباشد. برات؛ روز مبارکیست که در یکی از 
سه ماه برتر سال و آنهم در جوار عید بزرگ شیعیان 
برای گرامیداشت یاد و نام درگذشتگان و به خاک 
به رسم  است  و سالهای سال  انتخاب  آرمیدگان، 
اجدادی و نیاکی، به عنوان بهانه ای برای خیرات  
و نذورات با هدف تسلّی دل بازماندگان و شادی 
مورد  لقاء خدا  به  پیوستگان  و  فوت شدگان  روح 
احترام قرار می گیرد. همه ما چون به آخرت اعتقاد 
داریم به روزی همچون برات نیز که مردگان ما از 
خیرات و نذوراتمان در حقشان توشه ای بردارند نیز 
ایمان داریم. اما فکر می کنید اگر عزیز از دست 
رفته ودر خاک آرمیده ما، بخواهد جمله ای در باب 
روز برات به اذن خدا بگوید چه خواهد گفت؟ من 
فکر نمی کنم جز این بگوید که  توشه آخرتم را آن 
وقتی کامل و درست بدست می آورم که نذوراتتان 
به جایش و خیراتتان به نیازمند واقعی اش برسد. 
من و شما چه فکر می کنیم؟ آیا در همه این سالها 
آن همه نذورات و خیرات به دست نیازمندان واقعی 
این  همه  در  آیا  و  چگونه؟  مقدارش؟  چه  رسید؟ 
رفته  »برات«،  نام  به  نیکویی  سنت  چنین  سالها 
پاش  و  ریخت  همچشمی،  و  چشم  رنگ  رفته 
که  ای  فایده  بی  های  خرج  و  غیرضروری  های 
روح رفتگانمان را نه تنها تسلّی نبخشیده که در قبر 
به عذاب هم آورده، به خود نگرفته است؟ به اندازه 
شما و شاید بیشتر از برخی از شما عزیزان، به نیاِز 
نیازمندانی که چنین روزهایی گوشه گوشه بهشت 
متقین بیرجند بر سرقبرها می آیند و درخواست رفع 
نیاز می کنند واقفم و نه کمتر از شما، معتقدم که 
می باید برایشان کاری کرد و گرهی از زندگیشان 
اسیر  نباید در چنین روزهایی   اما معتقدم  گشود. 
اضافی  های  پاش  و  ریخت  نباید  احساسات شد، 
کرد، نباید خرج های گزاف و نامربوط را باب کرد، 
نباید رویه ها و رفتارها و ضد هنجارهای نامناسبی 
را با چنین سنتهای پاک و مطهری آمیخت، نباید 
نامیمون  های  وبرق  زرق  با  را  آرامستان  حرمت 
زیرپاگذاشت و قدر روزها را شکست، نباید اسباب 
شد برای آمال برخی سوء استفاده گران و وسیله 
و ابزار درست کرد برای رفع نیاِز بیمارگونه برخی 
یا  و  قبر مؤمن  نباید  نماها،  از متکدیان ومتکدی 
مؤمنه ای را به میز باز انواع و اقسام اَطعمه و اَشربه 
تبدیل کرد، نباید روز برات را بهانه ای کرد برای 
آرامستانی که عزیزترین های  آرامش  برهم زدن 
لبان  بر  لبخندی  به جز  اند. مگر  آن خفته  در  ما 
کمر خم  ای  خانواده  دالرامی  یا  نیازمند،  کودکی 
کرده در زیر بار مشکالت مادی، یا اشک شوق زن 
یا مردی افسرده از کارزار سخت زندگی، به چیز 

دیگری راضی هستیم؟

وقتی با کمی تأمل و تفکر، با کمی پا روی نفس 
گذاشتن و تصمیم درست گرفتن، با کمی دست 
و پا زدن برای رها شدن از زنجیر باورهای غلط 
و  زرق  و  نامبارک  های  همچشمی  و  چشم  و 
با دخل وخرج  همه  و  برق های مشمئز کننده 
مناسب  راهی  در  آن  از  بخشی  یا  ها  هزینه  آن 
تر و از مجاری مورد اطمینان تر، می توان روح 
عزیزی را شاد کرد و او را قرین بهشتیان و هم 
و الف  چرا حرمت شکنی  دید،  فرشتگان  نفس 
زنی برای کار بیهوده؟ به خاطر خدا و به خاطر 
حرمت روز برات و  به خاطر شادی روح مؤمنین 
را  امسال  برات  بیایید  شده،  که  هم  مؤمنات  و 
و  معنوی  حال  عین  در  و  پیرایه  بی  و  ساده 
پرمایه برگزار کنیم. باور کنید همان سادگی چند 
صد  و  روغنی،  نان  تکه  چند  و  شکالت  ظرف 
البته فرصتی اندک ولی مغتنم برای چند صفحه 
قرآن خوانی و تفکری در باب مأوا و منزلی که 
کشد،  می  را  انتظارمان  بعد  سالهای  در  همانجا 
ها  هزینه  و  ها  خرج  همه  از  تأثیرش  و  ثوابش 
بیشتر و بهتر است. مگر گذشتگان ما از آفرینش 
چنین سنتهای عزیزی، جز این هدف های واال 

و مهم، هدفی داشته اند؟        
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
 09304943831 شماره  به  را  روزنامه  های 

ارسال فرمایید(

نوبخت : دولت قیمت تک نرخی تعادلی
 را برای بنزین مناسب می داند

مخالفت  چرایی  مورد  در  دولت  سخنگوی 
اگر  گفت:  بنزین  شدن  نرخی   ۲ با  دولت 
مصرف  کنیم،  نرخی   ۲ را  بنزین  بخواهیم 
و  می شوند  سردرگمی  دچار  کنندگان 
مناسب  را  تعادلی  قیمت  ما  بنابراین 
تشخیص می دهیم. نوبخت گفت: »با توجه 
به افت قیمت نفت و نزدیک شدن عرضه به قیمت FOB قیمت 
افراد  از  را  اضافه ای  رقم  رسد،  نمی  نظر  ،به  کشتی  عرشه  روی 
به  مردم  از  درصدی  »اگر  کرد:  تصریح  وی  کنیم.«  می  دریافت 
بر  تصمیمات  همه  کنند،  مصرف  نیز  را  تومان   1500 مثال  طور 

روی همین 1500 تومان معطوف می شود.«

تلفن ثابت  2۵۰ هزار تومان می شود

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات در خصوص افزایش تعرفه ها 
گفت : پیشنهاد هیات مدیره جدید این است که هزینه یک خط تلفن 
ثابت به جای 50 هزار تومان که هم اکنون از خریداران دریافت می 
شود، ۲50 هزار تومان تایید شود.وصلی گفت: ما پیشنهاد افزایش 
هر  آبونمان  افزایش  آن  جای  به  بلکه  نداریم  را  مکالمات  هزینه 
خط تلفن را پیشنهاد داده ایم، به این معنی که برای مثال چنانچه 
آبونمان یک خط که هزار تومان باشد، حدود یک هزار و ۲00 تومان 
هزینه مکالمه رایگان داخل استانی را به مشترک بدهیم. وی تاکید 
در قبض  و  بوده  ماهانه  به صورت  پیشنهادی  آبونمان  کرد: هزینه 
مشترک به صورت دوره ای هر دو ماه یکبار محاسبه می شود، برای 
تومان  باید 1۲ هزار  توماناست، مشترک  آبونمان ۶ هزار  اگر  مثال 

هزینه آبونمان تلفن پرداخت کند.

یک سوم مدارس کشور ایمن نیستند

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: 
33 درصد مدارس کشور به دلیل فرسودگی 
مقاوم سازی  یا  تخریب  باید  که  بوده  ناایمن 
این  داشت:  اظهار  عباسی  امان اهلل  شوند. 
دانش آموزان  تحصیل  برای  ناایمن  مدارس 
سازمان  اولویت  که  هستند  خطرآفرین 
ساخت  و  مدارس  ایمنی  مدارس  نوسازی 
نظارت  و  فنی  معاون  است.  خیران  مشارکت  با  آموزشی  فضاهای 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: خیران با مشارکت 
خود سهم بسزایی در کاهش مدارس ناایمن داشته اند که با همت 
به  ۶7درصد  از  ناایمن  مدارس  میزان  مدرسه ساز  خیرین  تالش  و 

33درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان 
اینکه مشکلی در عرضه دام و گوشت قرمز 
در آستانه ماه مبارک رمضان نداریم، گفـت: 
در طرح خرید توافقی شیرخام ساالنه حدود 

3۶0 هزارتن شیرمازاد جمع آوری می شود.
درباره  مهر  با  گفتگو  در  عزیزاللهی  علیرضا 
در  قرمز  گوشت  و  زنده  دام  عرضه  شرایط 
آستانه ماه مبارک رمضان اظهارداشت: االن، 

فصل عرضه دام عشایر است و در این مقطع 
معموال قیمت دام و گوشت روند نزولی دارد، 

چراکه عرضه نسبتا زیاد است.
وی افزود: برای ماه مبارک رمضان مشکلی 
در  اینکه  مگر  بود؛  نخواهد  زمینه  این  در 
ذخایر  یا  شود  ایجاد  خللی  واردات  برنامه 
زیاد  خیلی  تقاضا  که  مقاطعی  برای  کافی 
این  احتمال  که  باشد  نداشته  وجود  است، 

عزیزاللهی،  است.  ضعیف  بسیار  نیز  امر 
را  دامداران  از  شیرخام  توافقی  خرید  طرح 
موضوع  این  درباره  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
در  طرح  این  اجرای  معتقدند  ای  عده  که 
کمک  شرایط  بهبود  به  نتوانست  گذشته 
طرح  این  نیست  قرار  اظهارداشت:  کند، 
همه مشکالت دامداران کشور را حل کند، 
طرح هایی  که دولت اجرا می کند، اقداماتی 

روی  از  فشار  کاهش  برای  است  مقطعی 
مشکالت  که  زمان هایی  در  تولیدکنندگان 
اتحادیه  عامل  مدیر  است.  شده  حاد  آنها 
مرکزی دامداران کشور با بیان اینکه پارسال 
تولیدکنندگان  از  شیرخام  تن  هزار   ۲40
انجام  کار  این  اگر  افزود:  شد،  خریداری 
نمی شد، شیر روی دست تولیدکنندگان می 
ماند و قیمت این کاال  سقوط آزاد می کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد: در سه ماهه پائیز سال گذشته 
۲.۶ میلیون فقره چک به مبلغ 308 هزار میلیارد ریال 
برگشت خورد که معادل 3.3 کل تعداد چک های صادر 

شده بوده است.
وضعیت  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  مهر،  گزارش  به 
چک های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه 
ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه 1394 به ترتیب 77 میلیون 
فقره و 413 10 هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ 135 
میلیون ریال است. از این تعداد جمعاً ۲.۶ میلیون فقره 
چک  به مبلغ 308 هزارمیلیارد ریال برگشتی با میانگین 

است.  بوده  مذکور  دوره  طی  ریال  میلیون   118 مبلغ 
نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده 

از نظر تعداد 3.3 درصد و مبلغ ۲.9 درصد است. 
بر این اساس سهم چک های برگشتی اشخاص حقیقی 
تعداد 3.۲ درصد  از نظر  به کل چک هاي مبادله شده 
برگشتي  و سهم چک های  درصد  مبلغ ۲.4  نظر  از  و 
اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 

0.5 درصد است.
طي سه ماهه منتهي به آذرماه 1394 تعداد 0.7 میلیون 
فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر 

این اساس ۲.۶ میلیون فقره چک برگشتي  بر  شده و 
مذکور به 1.9 میلیون فقره کاهش یافته است که این 
امر موجب کاهش نسبت مانده چک هاي برگشتي به 
کل چک هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

به ۲.5 و ۲.1 درصد شده است.
نسبت  مبادله شده  امار سهم چک هاي  این  اساس  بر 
از نظر تعدادي ۲.0 درصد  انتقاالت  به مجموع نقل و 
و از نظر مبلغي سهم قابل توجه 37.8 درصد را به خود 
اختصاص داده است. این امر حاکي از اهمیت و مقبولیت 

چک در جامعه مي باشد.

وضعیت بازار دام و گوشت قرمز در آستانه رمضان 

صدور ۲.۶ میلیون چک بی محل  ؛۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

وام 5.4 میلیارد دالری صندوق بین المللی پول به عراق

فارس - صندوق بین المللی پول قصد دارد، طی 3 سال آینده 5.4 میلیارد دالر به عراق وام دهد تا این کشور را تا حدودی 
از بحران کاهش درآمد نفتی دور کند. این صندوق قرار است این حجم وام را طی سه سال به عراق تحویل دهد.این اقدام 
با هدف دور کردن این کشور نفتی از بحران کاهش درآمد ناشی از سقوط شدید قیمت نفت در بازار جهانی صورت می گیرد.

یادداشت

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

تلفن: 05632432902- 09150630980

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای حفاظت و نگهداري اراضي 
اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبی  )نوبت اول(

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به نمایندگی از سازمان ملی زمین و 
مسکن در نظر دارد: انجام امور به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
برآورد 4/500/000/000 ریال به شرکت های واجد صالحیت دارای گواهینامه معتبر نیروی 

انتظامی و سایر مجوزهای مربوطه واگذار نماید :
موضوع تجدید مناقصه : انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي اداره کل راه 

و شهرسازي استان خراسان جنوبي
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 225/000/000 ریال در وجه 

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری پنجشنبه 

مورخ 95/03/06
مهلت تسلیم پیشنهادها و اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 

95/03/19
زمان بازگشایی پاکت ها ) الف ، ب ، ج ( : راس ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 95/03/20

محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
می باشد. همچنین اسناد در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir   قابل 

دسترسی است.
محل تسلیم پیشنهاد ها : بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی  

دبیر خانه اداره کل راه و شهرسازی 

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور    اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد  و امالک نهبندان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه 
چهارم )دی- بهمن- اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد. بخش 5 نهبندان- مستثنیات مرتع چاهداشی پالک 410 - اصلی 1195 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 11156/7 مترمربع- 1196 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 19377 مترمربع- 1197 فرعی 
آقای محمد کاظمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9046 مترمربع - 1198 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 29865 مترمربع. لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف 
مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم 
و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 

صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/1        تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/1 حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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

09159658659

داربست بنی اسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(
آگهی مزایده اموال غیر منقول )مرحله اول( 

نظر به اینکه در پرونده كالسه 940135 
به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
به  است  محکوم  علی  فرزند  آبادی  سلم  حسین  آقای  خوسف 
پرداخت مبلغ شانزده میلیون و چهل و پنج هزار و دویست و شصت 
و سه ریال بابت اصل خواسته )سهم االرث مهریه محکوم له( و 
پرداخت مبلغ دویست هزار و ششصد هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی در حق محکوم له آقای غالمرضا چهکندی فرزند رضا 
و پرداخت مبلغ یک هزار و پانصد ریال حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. لذا مقرر گردیده است یک باب منزل مسکونی 
واقع در روستای سلم آباد از توابع گل فریز خوسف با این وصف : 
حسب نظر کارشناس منزل مورد نظر شرقی که از طبقه همکف 
به مساحت 50 مترمربع مفید با دیوار باربر آجری و سقف گنبدی 
ساخته شده که دارای چند اتاق می باشد. دارای امتیاز آب و برق 
می باشد. عرصه به میزان 226 مترمربع و اعیان 50 مترمربع می 
باشد. قدیمی ساز بوده و کاربری آن مسکونی می باشد که به مبلغ 
بیست و شش میلیون و شصت هزار ریال قیمت گذاری گردیده 
است از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/3/19 از 
ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری 
شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به 
صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است 
در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده 
و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور 
به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده 

مهدی چاپاری بورنگ خواهد بود
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 929/94 اجرایی تعداد 

132 سهم مشاع از 13774 سهم از کل 41325 سهم ششدانگ 5 
قطعه بند مزروعی متصل بهم به پالک ثبتی 463 فرعی از 124 اصلی 
واقع در دشت چهکند بخش دو بیرجند متعلق به منظر سوداگر به مبلغ 
19/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از بدهی آقای رضا 
سرمدی به مبلغ 18/555/314 ریال در حق آقای غالم غوث قاسمی و 
مبلغ 1/575/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه 
شنبه تاریخ 95/3/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده 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. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 
خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس  

www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

مهـدی جـان قشنگ ترین صدای زندگی، تپش قلب توست 
با شکوه ترین روز دنیا... تولد توست

پس برای من بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم.
همسـرت

یادداشت

مرغ در ماه رمضان گران نمی شود

از  گوشی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
کاهش 500 تومانی قیمت مرغ در دو روز اخیر 
این کاال در ماه مبارک  خبر داد و گفت: قیمت 
محمد  مهر،  گزارش  به  نمی شود.  گران  رمضان 
اخیر  روز  دو  مرغ  قیمت  اینکه  بیان  با  یوسفی 
اظهار کرد:  است،  ارزان شده  تومان  حدود 500 
امروز نرخ مرغ زنده به صورت نقدی بین 3 هزار 
و 700 تا 3 هزار و 800 تومان و به شکل مدت 
دار حدود 3 هزار و 900 تا 4 هزار تومان است. 
با  گوشی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
از  مرغ  قیمت  کاهش  احتمال  اینکه  به  اشاره 
امروز وجود دارد تصریح کرد: ما برای ماه مبارک 
نداریم  زمینه  این  در  نگرانی  هیچگونه  رمضان 
چرا که تولید و عرضه این کاال بسیار زیاد است.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
جشنی برای یادبود اموات یا جلوه گری  بازماندگان

برات ؛ سنتی که نیاز به تغییر دارد

مجمع خیران ازدواج در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان خراسان جنوبی از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در حوزه جوانان خبر داد و گفت: مجمع 
خیرین ازدواج نیز در استان راه اندازی می شود. قناد از طراحی دوره های آموزشی ازدواج به ویژه برای دانش آموزان خبر داد و افزود: تاکنون در استان 

شنبه *  1 خرداد 1395 * شماره 3510خراسان جنوبی هیچ خیری در حوزه ازدواج و تسهیل کردن ازدواج جوانان ورود نکرده است که حمایت و نگاه ویژه ای را در این راستا می طلبد.
و  گرفتم  تماس  بار  چندین   ، عزیز  آوای  سالم 
بزرگترین  خصوص  در  رو  اطالعاتی  خواستم 
پروژه سهامداری استان و خیانت هایی که در این 
پروژه به اعتماد مردم شده بدم . همکارانتان هر 
دفعه به من گفتند چون پروژه سهامی عام است 
و برای مردم دغدغه ایجاد می شود بدون درج در 
رسانه پیگیری می کنیم ولی این روند هنوز ادامه 
دارد . به نظرم مردم اگر بدونن چه بالیی سرشون 
به مسایل روشن بشن  اومده و خودشون نسبت 
هیئت  و  مدیرعامل  گیری  تصمیم  نحوه  اونوقت 
غیر  و  سیاسی  که  اونایی  همه  و  کارخانه  مدیره 
سیاسی تو مسیر کار مردم سنگ می ندازن تغییر 
وقت  هر   ، آوا  خوشه  تو  به  دلم  فقط   . کنه  می 
خواستی سند مکتوب از این خیانات تحویل می 
دم تا حداقل وظیفه امر به معروف  نهی از منکر 

خودم رو انجام بدم . آوا لطفا نترس و چاپ کن
91۰ ... ۰39

بازار  تابستان   شروع  در  ما  استان  آیا  آوا  سالم 
افتتاح و شروع بکار فوالد قاین ، توسعه کویرتایر 
سیمان درمیان ، کک طبس وگندله بیرجند را با 

جدیت شاهد خواهیم بود؟ ان شاءا...
935 ... ۰3۲

 ازمسئوالن خواهش میکنم برای تامین روشنایی 
وتوسعه ورودی شهرک بعثت تا بلوار دانشگاه به 
جهت حفظ شئونات اخالقی دانشگاههای مجاور 

وحفظ جان مردم تصمیمی بمیرند!!!
915 ... 643

با سالم و تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه ، خواستم 
مجموعه  از  رو  خودم  ویژه  تشکر  بدینوسیله 
شهرداری و شهردار محترم بابت برگزاری جشن 
موسیقی  گروه  از  دعوت  خصوصًا  و  عالی  بسیار 
ایرانی روناک  ابراز و قدر دانی نماییم بسیار بسیار 
متولیان  همه  از  ممنون  بود  زیبا  و  عالی  بسیار 

خصوصا دکتر مدیح و مجموعه شهرداری
915 ... 443

برق ضمن  اداره  ریاست محترم  با سالم خدمت 
تشکر از شماو همکاران عزیز شما بخاطر برطرف 
کردن مشکل برق روستای منظریه خواهشمندیم 
تیر برق به کوچه  که علی رغم اضافه شدن دو 
تقسیم  برقها  تیر  بین  منازل  برق  کابلهای  اوال 
کابل   7 برق  تیر  یک  روی  بر  همچنان  نشده 
چراغ  جدید  برقهای  تیر  ماه  دو  و  هست  وصل 
روشنایی ندارند  خواهشمند ایم دستور الزم را به 
همکارانتان بدهید وضمنا تکلیف خسارتهایی که 

به ما رسیده مشخص نشده است
915 ... 184
اول. همراه  اپراتور  از  داشتم  باسالم.تقاضایی   

باتوجه با اینکه محدوده بیرجند .شهرک صنعتی 
اول  همراه  اینترنت  از  زیادی  جمعیت  تاخوسف 
استفاده می کنند .سرعت آنرا به 3g تغییر دهید.

تا بتوانیم بدون مشکل استفاده کنیم .تشکر
915 ... 691

عمل  ایت  رسانه  رسالت  به  که  شما  عزیز  اوای 
میکنی انسان متاسف برای انهایست که میتوانند 
گره گشا باشندولی دریغ ازپاسخ حتی یک پیامک.
915 ... ۰11

بنزین  پمپهای  مانند   cng های  پمپ  چرا 
نمیشوند  الکترونیکی  پرداخت  سیستم  به  مجهز 
از  حقی  نه  و  شود  تضییع  راننده  از  حقی  نه  تا 
 pos جایگاهدار. در بعضی از جایگاه ها دستگاه

یا وجود ندارد و یا خراب می باشد
 915 ... ۲1۲ 
از اهالی درمیان هستم . دلم می سوزد پدر پیرم 
چند گوسفند و پس اندازش را جمع کرد که سهام 
رشد  ما  منطقه  که  اونوقت  بخرد  باقران  سیمان 
کند و منم و برادرانم هم یک شغل داشته باشیم . 
خیلی جالبه که پدرم 8 سال پیش  از دنیا رفت و 
ما هنوز منتظر افتتاح این کارخانه . دلم می سوزد 
که تصمیم گیران این کارخانه هم بومی منطقه 
خودمانند و ... آقایان شما در اینجا اعتباری دارید 
اگر خودتان سهل انگاری می کنید اصالح کنید 
اگر سنگ می اندازند اعالم کنید به خدا در مقابل 
از  را  این   . ندارد  مردم مدیونید و پوب خدا صدا 

یک روستایی و همشهریتان گوش کنید
915 ... ۰98

خیلی جالبه آقای رئیسی که خودشون یه زمانی 
که  احکامی  به  دارند  بودن  کشور  کل  دادستان 
دادگستری استان در خصوص منابع طبیعی صادر 
درست  گن  می  و  کنن  می  اعتراض  کنه  می 
، مدیران  برادران قاضی و قضات عزیز   . نیست 
منابع طبیعی استان باور کنید در پس این قضاوت 
برای  دادگاهی  دنیا  آن  در  شما  های  برخورد  و 
بین  فرقی  آنجا  دیگر  و  بود  خواهد  پاسخگویی 
نیست  وضعیف  قدرتمند  و  دولتی  غیر  و  دولتی 
نکرده  خدای  الهی  نظر  تجدید  دادگاه  رای  و 
بسیاری  و  من  ضمنا   . نکند  خراب  را  آخرتتان 
از دوستانم که در انقالب گوشه ای از این موج 
عظیم بودیم و به برکت خون شهدا توفیقی برای 
می  فکر  گاها  داشتیم  ها  حماسه  این  در  حضور 
کنیم نکند پشت پرده این برخوردها خدای ناکرده 
بدبین کردن مردم نسبت به نظام و انقالب است 
که این وظیفه رسانه هاست که موضوع را به مقام 

معظم رهبری اطالع دهند .
936 ... 77۰

سالم شما رو به خدا مجددا پیگیر میزان باشین 
به خدا زندگیم جهنم شده ،آیا مسوولین عالی رتبه 
از درد این ملت خبر دارن یا نه ، آیا تو حکومت 
اسالمی اونهم با نماد عدالت این بال باید سر ملت 

بیاد ،گناه زن وبچه ام چیه ،
915 ... 979

و  پاسداران  تقاطع  کردن  زمانه  چهار  زمانه   سه 
صیاد بی فایده هست یک فکر اساسی بردارین  

 938 ... 491 
رانندگی ۲۰6 سفید   راهنمایی  نامحسوس  گشت 
روز  سوخته  شاگردش  ترمز سمت  چراغ  خودش 
چهار شنبه خودم شاهد بودم بعد حاال این ماشین 
که خودش نقص فنی داره چطور جریمه میکنه 
به  یه سوزن  از قدیم گفتن  بقیه ماشینا رو حاال 

خودت بزن یه جوالدوز به دیگران
 915 ... 7۲۰ 
و  ایست  فاصله  که  راه  اداره  از  باسالم.باتشکر 
کردند  ترمیم  را  بیرجند  به  آباد  علی  بازرسی 
کرده  بیشتر  را  جاده  اندازهای  دست  ترمیم  ولی 

امیدواریم روکش را هم بکشند
 915 ... 793 

آوا یه کم تغییر کن خیلی تکراری شدی
 915 ... 89۰ 
مسکن  درموردتعاونی  عزیزی  باپیامک  دررابطه 
ازمسؤلین   ، موضوع  تأیید  ضمن   ، فرهنگیان 
محترم مخصوصا  اداره محترم تعاون و اداره کل 
آموزش وپرورش تقاضای پیگیری جدی ازطریق 

مراجع ذیصالح را داریم .
 915 ... 119 
و  میدان  و ساخت  عملیاتی شدن  شهردار جهت 
اهالی   . میگردد  تشکر  شهر  شمال  مجدیه  بلوار 

این منطقه هنوز از خدمات شهرداری محرومند
 915 ... 79۰
این مدرسه هیئت امنائی چه صیغه ای است که 
باب کردین تا ازمردم پول بگیرین اموزش رایگان 
رو چهارماه  اینده  کتاب سال  پول  که  این  یعنی 
زودتر از مردم بگیرن وبه بهانه هیئت امنائی مردم 

روسرکیسه کنند
915 ... 357

چندده   بگیرای  حقوق  این  به  اقاتوروخداکاری 
اخرسردودش  میدونم  باشیدچون  نداشته  میلیونی 
به چشم ماحقوق بگیرای سطح پایین میره  چون 
ازحقوق  کنن  می  هاروول  اقازاده  بهانه   این  به 

مابیچاره هاکم میکنن مثل یارانه ها
 915 ... 357 
دلمان به حضور تولیت آستان قدس آیت ا... رئیسی 
همراه  که  خوشحالیم  چقدر  و  شد  روشن  عزیز 
رهبری امروز در مصدر نمایندگی مردم والیت مدار 

خراسان جنوبی در خبرگان رهبری است
915 ... 99۰

پیام شما

روشن  رسماً  برات  چراغ  فر-امروز،  بهروزی 
می شود و مردم خراسان جنوبی در شهرها 
و روستاها، به دیدار اموات شان می شتابند. 
این یک آیین دیرینه است که اگر چه عمری 
چندصد ساله دارد اما همچنان در صدر امورات 
مردم این دیار قد علم کرده، به گونه ای که 
اغلب افراد از کارهای روزمره واجب شان هم 
می زنند تا بر سر مزار اموات خود و نزدیکان 

شان حاضر شوند.
ایرانی  مردمان  نزد  در  مراسم  این  اهمیت 
و  شاعران  اشعار  در  خراسان  اهالی  ویژه  به 
دلنوشته های اهل قلم به خوبی هویداست، 
دیوان  در  توان  می  را  بیت  این  مثال  برای 

حضرت موالنا جست؛
برات عاشق نو کن رسید روز برات                                           

زکات لعل ادا کن رسید وقت زکات 

رسوماتی که هنوز ماندگارند

را  شعبان  نیمه  خراسان،  مردم  سالهاست 
این  در  که  چرا  شناسند،  می  برات  چراغ  با 
چراغ  خود،  اموات  مزار  بر  حضور  با  روز 
 یادشان را روشن و نام شان را دگر باره زنده 
می سازند، البته به این امید که از لحظه لحظه 
حضورشان، خیرات و برکات بیشماری به روح 

خفته در خاک عزیز سفر کرده شان برسد.
آرامستان  به  امروز، سری  کافی است همین 
شهرها و روستاهای استان بزنید، اگر چه در 
عصر-  یا  مزارها-صبح  سر  بر  حضور  زمان 
تفاوت هایی وجود دارد و مناطق مختلف بنا 
به شرایط و آداب حاکم ، وقتی معینی را برای 
انجام این مراسم درنظر می گیرند اما بدون 
اغراق می توان گفت؛ نفس کار و نحوه حضور 

مردم بر سر مزارها، کاماًل یکسان است.
بر اساس این رسم دیرینه، همه خانواده ها 
های  نان  انواع  تا  کنند  می  مکلف  را  خود 
سنتی- روغن جوشی ،کماچ و تافتون- انواع 
حلوا و شیرینی، ظروف متعددی از انواع میوه 
های فصل، کیک و کلوچه هایی با رنگها و 
طعم ها و بسته های متفاوت، انواع شکالت 
کنار  در  را  همه  و  همه  و....   نبات  آب   و 
هم  گرد  گوناگون  خرماهای  از  هایی  دیس 
آورند و بر سنگ کوچک مزار بچینند تا هم 
ای  وسیله  هم  و  شده  مجلس  رونق  باعث 
برای پذیرایی از افرادی باشد که برای قرائت 

فاتحه ای مراجعه می کنند. 
البته آنها که که به تازگی عزیزی را از دست 
متحمل  مراسم،  این  برگزاری  در  اند،  داده 
بایست  می  آنها  شوند  می  بیشتری  زحمت 
با پهن کردن فرش، قرائت قرآن ، خواندن 
روضه و توزیع تنقالتی با رنگ و رویی بهتر 
را  گذشته  تازه  خاطره  و  یاد  قبور،  دیگر  از 

گرامی تر دارند. 
های  چراغ  تمامی  گذاشتن  روشن  رسم  از 
منزل در شب نیمه شعبان،آن هم به منظور 
دریافت دعای خیر امواتی که روح سرگشته 
خود را در این شب به خانه می رسانند، که 
بگذریم، در برخی از روستاها هنوز هم مراسم 
برات خوانی طرفداران ویژه ای دارد، در این 
خانه  به  روستا  نوجوانان  و  جوانان  مراسم 

افرادی که به تازگی عزیز از دست داده اند، 
مراجعه کرده  اشعاری را در یادآوری روز برات 
سر می دهند، اهالی خانه هم  به رسم تشکر، 
از داشته های خود - خرما، شکالت، نقل و 

نبات و ... - به آن ها می دهند. 

  حفظ هویت فرهنگی با بازگشت
 به آیین ها و رسوم سنتی

به باور جامعه شناسان؛ آیین ها وآداب و رسوم 
هر ملت، عناصر فرهنگی جامعه را می سازند، 
و به این ترتیب تنوع و تعداد آیین ها و آداب 
و رسوم، دلیل غنای فرهنگی یک جامعه به 
شمار می رود، به گونه ای که در این روزگار 

راههای حفظ هویت  از  بحران هویت، یکی 
فرهنگی، بازگشت به آیین ها و آداب و رسوم 
سنتی و فولکلوریک  است که با پیوند دیرینه 
انسان با فرهنگ نسل پیشین، فرصتی برای 
رقم  را  جاودانگی  با  پیوند  و  هویت  احساس 

می زند.
به گفته روان شناسان هم؛ در عصر گسست 
نسل ها، رجوع به آداب و سنن و گرامیداشت 
ایجاد  امروز  و  بین نسل دیروز  پیوندی   آنها، 
سه  حضور  از  زیبا  ای  جلوه  گاه  و  کند  می 
نسل- پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، پدران 

و مادران ، فرزندان و نوادگان- را  به همراه 
دارد ، که خود زمینه ساز پرورش خلقیات نکو 
در نسل جوان و دور نمودن آنها از انزواست، 
از دیگر سو، پیوند نسل جدید با رسوم آیینی 

بومی  را دلبسته فرهنگ غنی و  او  نیاکانش 
خود می سازد و هویت اصیل او را احیا می 
کند، به گونه ای که این احساس هویت به 
کمال شخصیت منجر شده  با اعتماد به نفسی 
که در نسل جدید به وجود می آورد، پیشرفت 

و سازندگی ایران عزیز را به همراه دارد.
اما آن چه جای تعجب و تأمل دارد این است 
که اغلب این آداب و سنن، باری به هر جهت   
از  حتی  و  شده  فراوانی  تغییرات  دستخوش 
در  اند.آن چه  خارج گشته  اصلی خود  مسیر 
نمونه  شاهدیم،  حال  زمان  برات  روز  مراسم 
کوچکی از این تحریف ها و دگرگونی هاست. 
 در گذشته های دور مادربزرگ ها و پدربزرگ ها
با استفاده از همان داشته های خود و در حد 

استفاده  مراسم  این  برگزاری  برای  بضاعت 
می نمودند و هدف اصلی شان هم، تنها زنده 
نگهداشتن یاد و خاطره عزیز سفر کرده بود 
اما آن چه بعدها به این مراسم اضافه شد و از 
معنویت آن کاست، چشم و هم چشمی هایی 
است که تبعاتی به قیمت گزاف! برای خانواده 

ها داشته و دارد.
بر محتویات چیده  امروز،  است همین  کافی 
شده بر سنگ مزارها قدری تأمل شود، آن گاه 
به خوبی  می توان چشم و هم چشمی های  
تغییر  را دچار  دیرینه  این سنت  را که  حاکم 
کرده، به خوبی مشاهده نمود، اگر چه عده ای 
بر این باورند که بخشی از اعمال و اقدامات 
این روز صرفاً به جهت ادای خیرات و نذوراتی 
برای شادی روح اموات می باشد، چرا که در 
این روز، آرامستان حضور متکدیانی را شاهد 
است که کوچک و بزرگ، زن و مرد، دختر و 
پسر، آشفته و آراسته،  همه و همه به روزی 
ذخیره  تواند  می  که  اندیشند  می   پربرکت 
ماه های آینده و مایحتاج روزهای پیش رو را 
به راحتی فراهم آورد. این افراد که عزت نفس 
خود را به راحتی زیر پا گذاشته اند با حضور بر 
مزار همه اموات دست نیاز خود را دراز کرده به 
اندک داده ای از شکالت و آب نبات و کیک 
و کلوچه بسنده می کنند و آنها که عزادارند و 
برای انجام مراسم امروز بر گرد مزارها جمع 

گشته اند، به راحتی و در مأل عام این نیاز را 
پاسخ می گویند.

فرهنگ  در  چه  آن  اساس  بر  که  آن  حال 
به  بنا  ایرانیان  خورد،  می  چشم  به  ما  غنی 
تأکید دین مبین اسالم، کمک به همنوعان 
انجام  دیگران  انظار  از  دور  به  و  خفا  در  را 
می دادند. برای مثال؛  پهلوانان با برگزاری 
ها  زورخانه  به  را  مردم  گلریزان،  مراسم 
دعوت می کردند و طی مراسمی خاص به 
جمع آوری اعانات مردمی می پرداختند. این 
مراسم با نوای مرشد آغاز می شد و  بزرگ 
همه  از  گرفتاران  برای  دعا  ضمن  پهلوانان 
می خواست بسته به توان خود، پولی برای 
کمک به فرد گرفتار مدنظر پرداخت نمایند. 

در پایان مراسم هم بدون اینکه کسی متوجه 
شود که آن فرد نیازمند کیست و آن پول را 
در چه راهی هزینه خواهد کرد؟ مرشد تمام 
پول جمع آوری شده را در پوششی کامل به 

فرد مورد نظر تحویل می داد.

آماری قابل تأمل!

های  دستگاه  چه  اگر  هم  فعلی  شرایط  در 
مختلف و اماکن متعددی برای رساندن این 
کمک ها به مستحقان واقعی و بهتر هزینه 
اما  دارد،  وجود  نذورات  و  خیرات  این  شدن 
تدارک  برای  را  خود  که  ما  اغلب  افسوس 
این  به  فقط  کنیم،  می  آماده  مراسم   این 
ای  گونه  به  خریدهامان  که  اندیشیم  می 
نزد دیگران حفظ شود  آبروی مان  باشد که 
و مقدمات را به شکلی فراهم کنیم که مبادا 

دیگران بغل دستی از ما بهتر باشند و... 
حال آن که در خبرهایی که همین چند روز 
پیش به نقل از معاون توسعه  مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
تحت  مددجویان  جمع  از  بود؛  شده  منتشر 
نو عروس  تنها یک هزار  نهاد،  این  پوشش 
در انتظار جهیزیه اند، یک هزار و 689 بیمار 
هزینه  سنگینی  منجالب  در  العالج  صعب 
های درمان شان گیر افتاده اند، سه هزار و 

688 یتیم هم به سختی روزگار می گذرانند، 
هم  خانوار  سرپرست  زن  هزار   4۰ حدود 
دیگر قادر نیستند به تنهایی از عهده مخارج 
نهادهای  همراهی  اگر  و  برآیند،  زندگی 
حمایتی نباشد هزاران دانش آموز نیازمند از 
رفتن به مدرسه باز می مانند و آینده تاریکی 

در انتظارشان خواهد بود. 
به گفته حسینی؛ کافی است تنها ۲۰۰ هزار 
خانواده ساکن در استان، هر کدام فقط 1۰۰ 
روز  این  مراسم  برگزاری  برای  ریال  هزار 
این  برگزاری  که صرف  مبلغی  کنند،  هزینه 
مراسم می شود، حداقل ۲۰ میلیارد ریال است 
که از قضا خواسته یا ناخواسته بخش عمده ای 

از آن هدر می رود .
و این اتفاق نامیمون در حالی همه ساله تکرار 
می شود که بیش از ۲3 درصد جمعیت استان، 
مددجوی دو دستگاه بهزیستی و کمیته امداد 
امیدشان  باشند و چشم  امام خمینی)ره( می 
به  که  است  ای  ماهانه  اندک  مقرری  به 
حساب شان واریز می شود و اگر چه ناچیز ! 
اما می تواند چند صباحی اجاق خانه را روشن 

نگهدارد.
که  بزرگ  حمایتی  نهاد  دو  این  کنار  در  و 
اما  نیستند  هم  بهره  بی  دولتی  اعتبارات  از 
مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری متعددی 
به  شان  ساالنه  میلیونی  مخارج  که  داریم 
همت خیرین و نیک اندیشان تأمین می گردد 
و اگر کمک های مردمی را از آنها بگیرند، بی 
شک در تأمین نیازها با مشکل مواجه خواهند 
معلول  هزارن  آوارگی  جز  اش  نتیجه  و  شد 
و سالمند و کم توان و نیازمند و.... و همین 
طور معطل ماندن هزاران دختر جوان نیازمند 

جهیزیه نخواهد بود.
 از این ها که بگذریم، دوست پزشکی می گفت
میزان  شعبان،  نیمه  عید  روز  در  که  این  ؛ 
از روزهای  بیشتر  به مراکز درمانی  مراجعین 
جویای  که  داشت  این  بر  را  ما  بود،  دیگر 
علت شویم و به این جا رسیدیم که متأسفانه 
مصرف تنقالت، آب نبات ها و شیرینی های 

در  روکش  گونه  هر  بدون  گاه  که  مختلفی 
عامل  گردند،  می  عرضه  آرامستان  فضای 
اصلی مسمومیت ها و عفونت هایی است که 
هم تا مدت ها عرصه را بر بیمار تنگ می کند 
و هم این که سرخوشی عید را به کام شان 
تلخ می نماید . با این همه،به نظر شما! این 
اصرارها و تأکیدات فراوان بر ادامه این مسیر 

غلط، جای تعجب ندارد؟   

بیش از 23 درصد جمعیت استان، 
مددجوی بهزیستی و کمیته امداد 
و  باشند  می  خمینی)ره(  امام 
اندک  مقرری  به  امیدشان  چشم 
ماهانه ای است که اگر چه ناچیز ! 
اجاق  صباحی  چند  تواند  می  اما 

خانه را روشن نگهدارد

کافی است تنها 200 هزار خانواده 
فقط  کدام  هر  استان،  در  ساکن 
این  مراسم  برای  تومان   هزار   10
که صرف  مبلغی  کنند،  هزینه  روز 
شود،  می  مراسم  این  برگزاری 
که  است  تومان  میلیارد   2 حداقل 
ناخواسته بخش  یا  از قضا خواسته 

عمده ای از آن هدر می رود 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
                    شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 95/3/1

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی دوشنبه 95/3/17 ساعت 6/30 
بعدازظهر در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل به کاندیداتوری به 
سمت بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شرکت تعاونی 

مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس 32444099-056 ارسال فرمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال 94- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 95- مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای مستعفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس 

هیئت مدیرهبرای مدت یک سال مالی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/1
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند یکشنبه 
95/3/16 ساعت 18 در محل بیرجند- خیابان نارنج - بین نارنج 7 و 9 مجتمع انوشه برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با 
هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در 
سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع 
عمومی عادی تقاضای کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر 

شرکت تعاونی تحویل نموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
سال 1394-تصویب بودجه مالی سال 1395- تصمیم در مورد سود و زیان سال 1394- تصمیم در 
خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری- انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 

هیئت مدیره شرکتمالی- تغییر سرمایه شرکت- تعیین خط مشی آتی شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه   تاریخ انتشار: 1395/3/1

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه دوشنبه 1395/3/31 
ساعت 10 در محل سربیشه، مسجد امام حسن مجتبی )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 1395/3/29 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از 
تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - طرح و 
تصویب تغییرات اعضا و سرمایه - تعیین حق الزحمه بازرس- تصمیم گیری در خصوص میزان پاداش 

هیئت مدیره
هیئت مدیره تعاونی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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تعداد جوانان دم بخت  اعالم شد 

ثبت  سازمان  ریاست  حوزه  مدیرکل  و  مشاور   
درآستانه  پسران  و  دختران  تعداد  کشور  احوال 
ازدواج کشور را 11 میلیون نفر اعالم کرد. سیف 
اهلل ابوترابی  گفت : سن برخی از این جوانان دختر 

و پسر از سن مفید ازدواج فراتر رفت.
وی میانگین سن ازدواج را در پسران 28 سال و 
در دختران را 23.8 سال اعالم کرد و افزود : این 

زندگی  سطح  و  جغرافیایی  مناطق  براساس  آمار 
که  طوری  به  است  متفاوت  کشور  در  اقتصادی 
در کالنشهرها سن ازدواج پسران 31.7 و دختران 
27.2 سال رسید. شاور سازمان ثبت و احوال کشور 
گفت که آمار ازدواج در سال گذشته در مقایسه با 

سال 93 حدود 5.4 درصد رشد داشت. 
آمار 685  طبق  گذشته  سال  در   : افزود  ابوترابی 
 86.3 سن  که  رسید  ثبت  به  ازدواج  واقعه  هزار 
درصد از پسران بین 19 تا 34 سال و سن 88.3 
درصد از دختران بین 13 تا 31 سال بود. مدیرکل 
حوزه ریاست سازمان ثبت احوال کشور گفت که 
 1.5 مرزی  مناطق  در  ولد  و  زاد   ، آمار  براساس 
درصد از میانگین کشوری باالتر است به طوری 
که نرخ موالید در این مناطق به 3.7 درصد رسیده 
است.  ابوترابی میانگین نرخ رشد زاد و ولد کشور 
در  که  کرد  اعالم  درصد  گذشته 2.3  در سال  را 

مقایسه با سال 93 حدود 1.9 درصد کاهش دارد.
به گفته وی در سال گذشته یک میلیون و 580 
هزار والدت در کشور ثبت شد که 10 هزار نوزاد 
متولد شده مربوط به زوج های ایرانی مقیم خارج 
از  یکی  عنوان  به  طالق  از  وی  هستند.  کشور 
عوامل اثرگذار و چالش برانگیز بر کاهش نرخ زاد 
و ولد در کشور یاد کرد. براساس آخرین آمار ثبت 
احوال کشور که روز گذشته منتشر شد، جمعیت 

ایران به 80 میلیون رسید  .

شیوه جدید دزدی در خودپرداز بانک ها

یک مقام انتظامی در مورد شگرد جدید سارقان در 
ایجاد نقص در خودپردازهای بانکی به شهروندان 
هشدار داد.  سرهنگ فرهاد فالح کریمی گفت: در 
تازه ترین روش مجرمانه برای سرقت، متهم در 
زمان های خلوت روز، به دستگاه خودپرداز یکی 
اقدام  مجرمانه  با شگردی  و  مراجعه  ها  بانک  از 
به بستن خروجی پول دستگاه عابربانک کرده و 
از  که  قربانی  افزود:  ماند.وی  می  قربانی  منتظر 
نقص ایجاد شده در دستگاه خودپرداز بی اطالع 
می باشد، جهت دریافت پول به باجه مراجعه و پس 
از وارد کردن کارت بانکی و انجام سایر عملیات 
منتظر دریافت پول خود شده ولی به دلیل نقص 
ایجاد شده در خروجی پول، قادر به دریافت پول 
نشده و بعد از مدتی کارت خود را دریافت و محل 
را ترک می کند.سرهنگ فالح کریمی بیان داشت: 
را زیر نظر  فرد مجرم که تمامی حرکات قربانی 
دارد، به باجه خودپرداز این بانک مراجعه و پس از 
شروع به کار مجدد دستگاه خودپرداز، پیغام که آیا 
درخواست دیگری دارید را اجرا و بله را فشار داده و 
مبلغی را دریافت یا اینکه کلیه موجودی قربانی را 
به حساب دیگری منتقل می کند.وی با بیان اینکه 
هماهنگی های الزم برای برطرف شدن این نقص 
با بانک مربوطه انجام شده، از شهروندان خواست 
فوریت های  مرکز  به  را  موارد مشکوک  هرگونه 

پلیسی 110 اطالع دهند.

پژو پارس ایران، پلیس کشور خارجی

پلیس  بعنوان خودروی  ایران  پارس  پژو  صادرات 
به کشور ترکمنستان آغاز شد.به گزارش عصرخبر، 

اولین محموله این خودرو که توسط ایران خودرو 
ساخته شده به این کشور ارسال شده است.

جریمه دودی کردن خودرو چقدر است؟

کد  اعمال  از  راهور   پلیس  مسوول  مقام  یک 
برای  تومان  هزار   50 مبلغ  به   2114 جریمه 
مجاز  غیر  دودی   شیشه  دارای  نقلیه  وسایل 
داشت:   اظهار  عابدی  حسن  سرهنگ  داد.  خبر 
خورشید  نور  تابش  و  تابستان  فصل  به  توجه  با 
اکثر رانندگان تمایل دارند که شیشه های خودرو 
خود را دودی کنند تا از تابش نور آفتاب در امان 
باشند.وی با بیان این مطلب که شیشه بسیاری از 
خودروها به صورت استاندارد و کارخانه ای دودی 
است، اعالم کرد: رانندگان می توانند شیشه های 
شده،  تعریف  و  مجاز  درصد  با  را  خود  خودرو 
شیشه  نوع  گفت:   عابدی  کنند.سرهنگ  دودی 
دودی باید به گونه ای باشد که داخل خودرو پیدا 
با  فاتب  راهور  پلیس  صورت  این  غیر  در  باشد 
و  بوده  دودی  شیشه اش  که  خودرویی  مشاهده 

داخل خودرو قابل رؤیت نباشد، برخورد می کند.

رضایت وزیر ارتباطات از غلبه تلگرام

وزیر ارتباطات از اینکه ایرانی ها پیام رسان روسی 
صهیونیست  و  آمریکایی  شبکه   2 جایگزین  را 
کرده اند ابراز رضایت نسبی می کند اما برخی پیام 
رسان های بومی دولتی به سرنوشت مبهمی مبتال 
شده اند. محمود واعظی در اظهار نظر تازه ای به 
درباره شبکه های  ارتباطات  مناسبت روز جهانی 
اجتماعی در ایران گفته: مردم ما ابتدا به دو شبکه 
اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند 
و  داشتیم  ها مشکل  آن  با  امنیتی  نظر  از  ما  که 
شبکه  از  ما  مردم  که  است  این  ما  جدی  عالقه 

شبکه  مردم  اکنون  کنند.  استفاده  داخلی  های 
ای را انتخاب کردند که مالک آن روسی است و 
مسئوالن این شبکه حاضرند با ما تعامل کنند.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: اگر شبکه 
در  آن  که سرورهای  ایجاد شوند  اجتماعی  های 
داخل باشد و توسط بخش خصوصی ایران ایجاد 
شود هم سرعت و هم امینت آن بیشتر خواهد بود. 
دانشگاهی ها و برخی شرکت های دانش بنیان در 
این زمینه تالش هایی کردند و حتی یکی از این 
شبکه ها تا دو و نیم میلیون مشترک گرفت اما 
داشته  مردم  به  را  الزم  رسانی  خدمت  نتوانست 
های  شبکه  داغ  ارتباطات  وزیر  نظر  اظهار  باشد. 

اجتماعی بومی را بار دیگر تازه کرد

از دهه های گذشته شعار »فرزند کمتر زندگی 
ایران رنگ خاصی  بهتر« در جامعه اسالمی 
از  برخی  که  گونه ای  به  بود،  گرفته  خود  به 
دو  دارای  نهایت  یا  فرزندی  تک  خانواده ها 
فرزند بودند، اما اکنون بعضی از جوانان دیگر 

تمایلی به فرزندآوری ندارند.
به گزارش فارس، جمعیت یکی از شاخص های 
مهم برای رشد و تعالی یک منطقه محسوب 
می شود و پیشرفت هر منطقه در گرو جمعیت 
پیشرفته  کشورهای  که  بسا  چه  است،  آن 
و  هستند  برخوردار  باالیی  جمعیت  از  دنیا 
کشورهای ضعیف از جمعیت کمی برخوردارند.

عصر  در  بهتر«  زندگی  کمتر  »فرزند  شعار 
دشمنان  توسط   50 دهه  اوایل  در  و  پهلوی 
در کشور منتشر شد تا با این سیاست بتوانند 

کشور ما را در عقب ماندگی نگه دارند.
بعد از پیروزی انقالب این شعار منسوخ شد 
ولی این امر تا سال 69 طول کشید و در دولت 
هاشمی دوباره این شعار مطرح شد و در دولت 

خاتمی نیز ادامه داشت.
با کاهش فرزندآوری در خانواده ها کشور رو 
به سوی پیری رفته و جمعیت جوان خود را 

از دست داده است.
معظم  مقام  جمعیت  مقوله  اهمیت  سبب  به 
ابالغ  را  جمعیت  کلی  سیاست های  رهبری 
فرمودند و 30 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی 

کشور به نام روز ملی جمعیت نام گذاری شد.
»الزم  فرمودند:  تأکید  رهبری  معظم  مقام 
رشد  برای  جامع  برنامه ریزی های  است 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب 

با سیاست های جمعیتی انجام گیرد«.
خود  جمعیت  رشد  برای  نیز  جنوبی  خراسان 
تالش کرده است تا بتواند سیاست های مقام 

معظم رهبری را در این زمینه عملی کند.

جنوبی  خراسان  استاندار  برنامه ریزی  معاون 
اینکه  به  اشاره  با  مردادماه سال 91،  در 26 
از   85 سال  آمار  براساس  خراسان  جنوبی 
جمعیت 636 هزار و 420 نفری برخوردار بود، 
به 662 هزار و  در سال 90  رقم  این  افزود: 
534 نفر افزایش پیدا کرده و از نرخ رشد 0.81 

درصدی برخوردار بوده است.
مجید امینی اظهار کرد: جمعیت نقاط شهری 
برخوردار   2.58 جمعیت  رشد  نرخ  از  استان 
بوده است.وی مهمترین دلیل افزایش جمعیت 
شهری خراسان جنوبی در سال 90 را ایجاد 

پنج نقطه جدید شهری عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با 
بیان اینکه طی سال های 85 تا 90 پنج نقطه 

شهری جدید در استان ایجاد شده است، گفت: 
براساس آمارگیری سال 90 جمعیتی بالغ بر 
14 هزار و 575 نفر در مجموعه شهری استان 

قرار گرفته اند.
در 13  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
با  خبری  نشست  در  گذشته  سال  دی ماه 
راهبردی  شورای  بود:  گفته  رسانه  اصحاب 
ریاست  به  و  احوال  ثبت  دبیری  به  جمعیت 

استاندار قرار است در استان برگزار شود.
علی پورحسین با بیان اینکه تالش می کنیم 
یادآور  برگزار شود،  در سال جاری  این شورا 
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  شد: 
اسناد  سایر  و  جمعیت  کلی  سیاست های 
و   1404 چشم انداز  سند  از  اعم  باالدستی 
سیاست های کلی آمایش سرزمینی و جمعیتی 

از اهداف این شورا است.
امنیتی  و  سیاسی  معاون  حسینی،  محمد 
سال  آذرماه   12 در  جنوبی  خراسان  استاندار 
 70 سال  در  گفته:  جمعیت  با  رابطه  در   93
زمانی کاهش جمعیت توسط مسئووالن فقط 
با نگاه فرهنگی و تغییر نگرش ایجاد شد که 
در حال حاضر باید سیاست افزایش جامعه نیز 

با پیوست فرهنگی دنبال شود.
و  دارد  تأثیر  نیز  اعتبارات  توزیع  در  جمعیت 
از جمعیت باالتری برخودار باشد  استانی که 
و  می شود  بهره مند  نیز  بیشتری  اعتبارات  از 

روستایی  امور  دفتر  مدیرکل  زمینه  این  در 
استانداری خراسان جنوبی در هشت بهمن ماه 
سال گذشته ضمن اشاره به شرط توزیع اعتبار 
داشت:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اعالم  را جمعیت  اعتبار  توزیع  مجلس شرط 
کرده است که با شرایط استان خراسان جنوبی 

تناسب ندارد.
 محمد شفیعی با بیان اینکه خراسان جنوبی 

سومین استان پهناور کشور است، تصریح کرد: 
توزیع  در  باید شرایط خاص خراسان جنوبی 

اعتبارات مدنظر قرار گیرد.
علت  تا  است  شده  آن  بر  بیرجند  خبرنگار 
بررسی  را  استان  در  والدت  نرخ  کاهش 
به  پورحسین  علی  با  منظور  همین  به  کند، 
باره اظهار  این  گفت وگو پرداخته که وی در 
درصد  یک  جنوبی  خراسان  جمعیت  داشت: 
مجموع جمعیت کشور را شامل می شود.وی 
با بیان اینکه متأسفانه رشد والدت در استان 
رفتن  باال  کرد:  تصریح  دارد،  کندی  آهنگ 
و  ازدواج  به  تمایل جوانان  ازدواج، عدم  سن 
علل  مهم ترین  از  دارد  وجود  که  مشکالتی 

کاهش والدت در جامعه است.
میزان  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
نرخ والدت را در استان 24 در هزار دانست 
نرخ  نظر  از  جنوبی  خراسان  شد:  یادآور  و 
بعد  در سطح کشور  گذشته  در سال  والدت 
از استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و خراسان رضوی در رتبه چهارم قرار گرفته 

است.
اینکه در سال گذشته 18  بیان  با  پورحسین 
هزار و 845 واقعه والدت در سطح استان ثبت 
وقایع  میزان   93 سال  در  افزود:  است،  شده 
والدت ثبت شده در استان 18 هزار و 212 
آمار نشان می دهد میزان  این  مورد بوده که 

ثبت والدت ها در استان در سال گذشته نسبت 
داشته  آن 3.48 درصد رشد  از  قبل  به سال 

است.
والدت  ثبت  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهری در استان در سال گذشته 13 هزار و 
542 واقعه و روستایی 5 هزار و 303 واقعه 
والدت های  ثبت  میزان  گفت:  است،  بوده 
به  نسبت  گذشته  سال  در  استان  در  شهری 

میزان  و  افزایش  درصد  آن 9.87  قبل  سال 
کاهش  درصد   9.75 روستایی  والدت  ثبت 
مهاجرت  از  نشان  امر  این  که  است  یافته 

روستائیان به شهرها است.
بیان  با  احوال خراسان جنوبی  ثبت  مدیرکل 
سالمند  استان های  جزو  استان  این  اینکه 
کشور است، اضافه کرد: خراسان جنوبی از نظر 

جمعیت سالمندی در کشور رتبه پنجم را دارد.
در  وفات  وقایع  ثبت  به  اشاره  با  پورحسین 
استان گفت: در سال گذشته 3 هزار و 796 
واقعه وفات در استان ثبت شده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال 93 به میزان 2.39 

درصد کاهش داشته است.

اینکه در سال گذشته 7 هزار و  بیان  با  وی 
595 واقعه ازدواج در استان ثبت شده است، 
وقایع  ثبت  میزان  سال 93  در  کرد:  تصریح 
ازدواج در استان 8 هزار و 81 واقعه بوده است.
ادامه  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
داد: سال گذشته میزان ثبت ازدواج در استان 
نسبت به مدت مشابه سال 93 با کاهش 6.1 

درصدی روبه رو بوده است.
در سال گذشته  اینکه  به  اشاره  با  پورحسین 
825 واقعه طالق در استان ثبت شده است، 
مدت  به  نسبت  میزان  این  کرد:  خاطرنشان 
داشته  رشد  درصد   12.7 آن  از  قبل  مشابه 

است.
جمشید مشایخی جم در گفت وگو با خبرنگار 
نرخ  افزایش  داشت:  اظهار  بیرجند  در  فارس 
رشد جمعیت با تأکید بر سالمت مادران باردار 

و ارتقاء کیفیت جمعیت مورد توجه است.
مراکز  اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بیرجند برای رشد  بهداشت سطح شهرستان 
برای  ازدواج  سمینارهای  برگزاری  جمعیت 
دانشجویان بوده است، تصریح کرد: در سال 
گذشته دو نوبت این سمینارها برگزار شده و 
مورد استقبال چشمگیر دانشجویان قرار گرفته 

است.
رئیس مرکز بهداشت بیرجند با اشاره به برپایی 
نمایشگاه بالندگی، پویایی و جوانی جمعیت از 
خردادماه  پنجم  تا  جاری  اردیبهشت ماه   29
شهرداری  نگارخانه  محل  در  جاری  سال 
همکاری  با  نمایشگاه  این  گفت:  بیرجند 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، بهزیستی و شهرداری دایر شده است.
مشایخی جم ادامه داد: عالقه مندان می توانند 
جز  به  روز  هر   21:30 تا   17:30 ساعت  از 
روزهای تعطیلی از این نمایشگاه بازدید کنند.

بحث  یک  جمعیت  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  این  در  همه  باید  و  بوده  فرابخشی 
هفت  نمایشگاه  این  در  افزود:  یابند،  ورود 
روان شناسی،  غرفه شامل غرفه مشاوره های 
مشاوره تعذیه سالم، مشاوره پیشگیری و ترک 
آسیب های  از  جلوگیری  مشاوره  دخانیات، 
رفتارهای  از  جلوگیری  مشاوره  اجتماعی، 
آموزش  و  باروری  سالمت  مشاوره  پرخطر، 
خودمراقبتی برای سیاست طرح تحول نظام 

سالمت وزارتخانه در حوزه بهداشت دارد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند با بیان 
اینکه از سال گذشته در تمام مراکز بهداشتی 
سطح کشور کارشناسان روان شناسی و تعذیه 
را  مشاوره هایی  متقاضیان  به  و  شده  مستقر 
کرد:  خاطرنشان  می دهند،  حوزه ها  این  در 
و  بهداشت  خانه های  روستاها  در  همچنین 
مراکز سالمت جامعه روستایی به روستائیان 
مشاوره های باروری در راستای افرایش کمی 

و کیفی جمعیت می دهند.

از بهشت کذایی »فرزند کمتر زندگی بهتر« 
تا حرکت ُکند والدت در استان

نابودی رژیم صهیونیستی در کمتر از ۸ دقیقه

مشاور فرمانده سپاه قدس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند، اگر غلطی از سوی رژیم صهیونیستی سر 
بزند، ایران تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد، خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد دستورات مقام معظم رهبری اجرا 
شود، با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داریم در کمتر از هشت دقیقه رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان می کنیم.

استان  در  والدت  رشد  متأسفانه 
کرد:  تصریح  دارد،  کندی  آهنگ 
باال رفتن سن ازدواج، عدم تمایل 
و مشکالتی که  ازدواج  به  جوانان 
وجود دارد از مهم ترین علل کاهش 
جمعیت  ؛  است  جامعه  در  والدت 
خراسان جنوبی یک درصد مجموع 

جمعیت کشور را شامل می شود

وقایع  ثبت  میزان   93 سال  در 
 81 و  هزار   8 استان  در  ازدواج 
واقعه بودهکه  نسبت به مدت مشابه 
درصدی   6.1 کاهش  گذشته  سال 
گذشته  سال  ؛  است  بوده  روبه رو 
825 واقعه طالق ثبت شده  که این 
میزان نسبت به مدت مشابه قبل از 
آن 12.7 درصد رشد داشته است

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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 غفاری34     32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

     هیئت ابوالفضلی بیرجند برگزار می کند:
مراسم جشن میالد  با سعادت 

حضرت مهـدی  )عجل ا... تعالی فرجه الشریف(
همراه با اقامه نماز مغرب و عشا 

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا دهشت

زمان: شنبه   95/3/1       مکان:هیئت ابوالفضلی)مصلی(

منتظر حضور سبز شما عزیزان هستیم.          موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

جشن بزرگ میالد امام زمان )عج( 
با مشارکت ستاد مردمی غدیر
 برگزار می شود:
سخنران: حضرت حجت االسالم سید علی اسدی

مداحان: حاج سید مرتضی عندلیب و حسام قاسمی 
زمان: شنبه 95/3/1  بعد از نماز مغرب  و عشا
مکان: حدفاصل سپیده 16  و سپیده 18 مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(
شورای سرپرستی هیئت  الغدیر  سراب

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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والدت امید هستی، موعد امتها و ناجی ملت ها

شنبه * 1 خرداد 1395 * شماره 3510

آیه روز  

ما مي خواهيم بر مستضعفان زمين مّنت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم. 
سوره قصص آيه 5

حدیث روز  

ما از رسيدگى و سرپرستى شما كوتاهى نمى كنيم و ياد شما را از خاطر نمى بريم كه اگر جز اين بود از هر سو 
گرفتارى بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را از بين مى بردند، پس از خداى بزرگ بترسيد.) حضرت مهدي )ع(

عيد است ولي بدون او غم داريم
عاشق شده ايم و عشق را کم داريم
اي کاش که اين عيد ظهورش برسد

اين گونه هزار عيد با هم داريم

هرگز هرگز اجازه ندهيد 
ديروز وقت امروز شما را بگيرد.

 فقط براي امروز باش

سهم ما انسان ها،  ازهمديگر آرامشي ست .
      که ِبهم هديه مي دهيم،

  لحظه هايتان آرام .

ما در بين کساني که با ما هم عقيده اند، احساس 
آرامش داريم، ولي وقتي بزرگ مي شويم که بين 

کساني باشيم که با ما هم عقيده نباشند.

تنها ابزار موفقيت که قطعا به آن نياز داريد ، 
صرف نظر از اينکه کارتان چيست ، اين است 
که بيشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود 

کارايی داشته باشيد و خدمات عرضه کنيد.

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

والدت با سعادت حضرت قائم )ع(
باز امشب چهره گل رونق بستان شده

ملک ایران و عرب همچون بهارستان شده
مادر گیتی چنین فرزند در دوران نزاد

کز جمالش روشنی بر عالم  و کیهان شده
روشن امشب چشم زهرا گشته و خیر البشر

خاک امشب از قدومش لولو مرجان شده
دین حق پاینده شد با مقدم مسعود او

کفر و کین از هیبتش در الک خود پنهان شده
شمس رخسارش فرو تابید بر ارض و سما

دیده ها روشن ز رخسار شه شاهان شده
بوی مشک و عنبر از هر سو رسد بر هر مشام 

خانه و بام و فضا بس عالیه افشان شده
نور بر ظلمت مسلط شد وجود اقدسش 

بر سر راه بشر چون مشعل تابان شده
شمع تابان هدایت بهر انسانها رسید

این عنایت بر بشر از جانب یزدان شده
مژده دارم بهر بیماران که آمد منجی ای

ز آب خضرش هر مریض بینوا درمان شده
ظلمت و کفر و عناد از ارض بربسته است رخت

مکتب توحید را بنگر که جاویدان شده 
قائم آل محمد شمس عالمتاب شد

کز فروغش بردو عالم پرتو ایمان شده
دیده بگشایید چون الطاف حق از هر طرف

بر بشر جاری به یوم نیمه شعبان شده
ناصحا با شادمانی نغمه زن چون بلبالن

چون که در باغ و چمن هر غنچه خندان شده
خوسف- حبیب ا... ناصح

شاگردي از استادش پرسيد: هوس چيست؟ استاد 
در جواب گفت: به گندم زار برو و پر خوشهترين 
به  از گندمزار،  در هنگام عبور  اما  بياور،  شاخهرا 
برگردي  عقب  به  نميتواني  باشكه  داشته  ياد 
تا خوشه اي بچيني. شاگرد به گندم زار رفت و 
پس از مدتي طوالني برگشت. استاد پرسيد: چه 
با حسرت جواب داد: هيچ، هر چه جلو  آوردي؟ 
به  و  ديدم  مي  تر  پشت  پر  هاي  خوشه  ميرفتم، 
انتهاي گندمزار  تا  ترين،  پرپشت  پيداكردن  اميد 
شاگرد  همين.  يعني  هوس  گفت:  استاد  رفتم. 
آمد  به سخن  استاد  پرسيد: پس عشق چيست؟ 
كه: به جنگل برو و بلندترين درخت  را بياور اما 
به ياد داشته باش كه باز هم نمي تواني به عقب 
كوتاهي  مدت  از  پس  و  رفت  شاگرد  برگردي. 
پرسيد:  شاگردش  از  استاد  برگشت.  درختي  با 
ايندفعه چی شد: او درجواب گفت: به جنگل رفتم 
و اولين درخت بلندي را كه ديدم، انتخاب كردم. 
برگردم.  خالی  دست  بروم،  جلو  اگر  كه  ترسيدم 
اين است  و  يعني همين  استاد گفت: عشق هم 

فرق عشق و هوس

شعبان  ماه  پانزدهم  در  شيعيان  امام  آخرين 
255 ق، علي رغم مراقبت هاي ويژه مأموران 
)ع(  امام عسکري  خانه  در  عباسي،  حکومت 
آن  مخفيانه  تولد  گشودند.  جهان  به  چشم 
حضرت بي شباهت به تولد حضرت موسي )ع( 

و حضرت ابراهيم خليل عليه السالم نيست.
 زندگينامه امام زمان)ع(

و  نام  هم  )عج(  مهدي  حضرت  زمان  امام 
است.  اكرم)ص(  پيامبر  حضرت  كنيه  هم 
آن  نيست  است كه شايسته  آمده  روايات  در 
حضرت را با نام و كنيه، اسم ببرند تا آن گاه 
 كه خداوند به ظهورش زمين را مزّين و دولتش

را ظاهر گرداند.
القاب حضرت مهدی )عج(

االمر،  صاحب  حجت،  منتظر،  خاتم،  مهدى، 
صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.شيعيان در 
دوران غيبت صغرى ايشان را »ناحيه مقدسه« 
لقب داده بودند. در برخى منابع بيش از 180 

لقب براى امام زمان)ع( بيان شده است.
والدت حضرت مهدی )عج(

وي يگانه فرزند امام عسکري )ع( يازدهمين 
امام شيعيان است. امام زمان حضرت مهدي 
در  ق   255 شعبان  نيمه  سحرگاه  در  )عج( 
پنج  از  پس  و  گشود  جهان  به  چشم  سامّرا 
مادر  و  پدر،  سرپرستي  تحت  زندگي  سال 
 260 سال  در  خاتون،  نرجس  بزرگوارشان 
عسکري  حضرت  شهادت  دنبال  به  قمري 
عيسي  حضرت  همچون  ـ  السالم   عليه 
عليه السالم و حضرت يحيي عليه السالم که 
در سنين کودکي عهده دار نبّوت شده بودند ـ 
در پنج سالگي منصب امامت شيعيان را عهده 
شدن  سپري  از  پس  بزرگوار  آن  شدند.  دار 
دوران غيبت با تشکيل حکومت عدل جهاني 
حاکميت  زمين  سرتاسر  در  را  الهي   احکام 

خواهد بخشيد.
شعبان  ماه  پانزدهم  در  شيعيان  امام  آخرين 
255 ق، علي رغم مراقبت هاي ويژه مأموران 
حکومت عباسي، در خانه امام عسکري عليه 
السالم چشم به جهان گشودند. تولد مخفيانه 
آن حضرت بي شباهت به تولد حضرت موسي 

عليه  خليل  ابراهيم  حضرت  و  السالم  عليه 
السالم نيست. همان گونه که اين دو پيامبر 
امنيتي  تدابير  شديدترين  تحت  الهي  بزرگ 
به  و  خداوند  اراده  به  نمروديان  و  فرعونيان 
متوّلد  نمرود  و  فرعون  کاخ  کنار  در  سالمت 
که  حالي  در  نيز  مهدي)عج(  حضرت  شدند، 
تمام  عباسي  خليفه  مأموران  و  جاسوسان 
وقايع خانه امام يازدهم عليه السالم را زير نظر 
داشتند، در کمال امنيت و بدون آن که دشمنان 
بويي ببرند، در سحرگاه روز جمعه نيمه شعبان 

قدم به جهان هستي گذاشتند.
سيمای  حضرت مهدی )عج(

پيامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار عليهم السالم 
امام  اوصاف  به  خود  سخنان  در  کدام  هر 
مهدي)عج( اشاره کرده اند. حضرت امام رضا 
عليه السالم در توصيف ويژگي هاي چهره و 
سجاياي اخالقي و ويژگي هاي برجسته آن 
محمد)عج(  آل  »قائم  فرمايند:  مي  حضرت 
هاله هايي از نور چهره زيباي او را احاطه کرده 
است رفتار معتدل و چهره شادابي دارد. از نظر 

ويژگي هاي جسمي شبيه ترين فرد به رسول 
او آن است که  نشانه خاّص  خدا)ص( است. 
گرچه عمر بسيار طوالني دارد، ولي از سيماي 
جواني برخوردار است؛ تا آن جا که هر بيننده اي 

او را چهل ساله يا کمتر تصور مي کند.
تا  که  است  آن  او  هاي  نشانه  ديگر  از   
بسيار  زمان  گذشت  وجود  با  مرگ  زمان 
او ديده   طوالني هرگز نشان پيري در چهره 

نخواهد شد«.
 حجت خدا

به همراه  روزي عثمان بن سعيد بن عمري 
حدود چهل نفر از بزرگان شيعه به حضور امام 
عسکري عليه السالم رسيدند تا درباره جانشين 
ايجاد  از  آينده  در  و  کنند  سؤال  آن حضرت 

اختالف در مسئله امامت جلوگيري کنند. 
به  سعيد  بن  عثمان  وقتي  گويد:  مي  راوي 
حضرت عسکري عليه السالم گفت: آمده ايم 
تا درباره مطلب مهمي که شما به آن آگاه تريد 
عليه  عسکري  حضرت  کنيم،  سؤال  شما  از 
السالم فرمودند: بنشين عثمان. پس از ساعتي 

امام عليه السالم فرمودند: آيا مي خواهيد بگويم 
به چه منظوري آمده ايد؟ همه گفتند: اي فرزند 
آنگاه حضرت فرمودند:  بفرماييد.  رسول خدا، 
آمده ايد تا درباره حجت خدا و امام پس از من 
بپرسيد. همه گفتند: آري. در اين لحظه ناگهان 
پسري که چهره درخشاني چون ماه داشت و از 
هر حيث به امام عسکري عليه السالم شبيه بود 
وارد شد. حضرت فرمودند: بعد از من پيشواي 
شما و جانشينم اين فرزند من است. مواظب 
باشيد پس از من در دين دچار آشفتگي نشويد...
دوران زندگي امام زمان حضرت مهدي )عج( 

به چهار دوره تقسيم مي شود:
از تولد تا غيبت امام زمان حضرت مهدي )عج(.
غيبت صغري امام زمان حضرت مهدي )عج( 

دوره غيبت کبري حضرت مهدي )عج(
دوره حکومت امام زمان حضرت مهدي )عج(

پس از ظهور، امام زمان حضرت مهدي )عج( 
بر اساس احکام اسالم حکومت واحد جهاني 
تشکيل خواهند داد که در سايه آن سرتاسر 

عالم پر از عدل و داد خواهد شد.

طراح: نسرین کاری                        

افقي:
 - مشيري  فريدون  از  اثري   -1  
تاكستان  نگهبان   -2 كوبا   رهبر 
راغب   - پذيرايي  براي  ظرفي   -
مقدس  گاو   - تسمه    - علم   -3
قوي  ظاهر  به  جنس   -4 ها  تبتي 
- پارچه دريايي-  او - از تيم هاي 
ماشينهاي  از   -5 اسپانيا   فوتبال 
ماهي   - سودمند   - سازي  راه 
شطرنج   در  اي  مهره   -6 كنسرو 
است  آذري  سيب    - جايگاه   -
روح   -7 صادقي  اكبر  از  فيلمي  و 
 8 فرانسه  در  بندري   - كافي   -
 - اساس  شالوده،   - -سنگتراش 
آذري  برف   -9 پرسشي  كلمه  
رودخانه  هشتمين   - ردياب   -
بزرگ  شاعر   -10 جهان  بزرگ 
نخ   - بريده  سر  حيوان   - يوناني 
لنگه در  قرض دار-   تابيده 11-  
بردش   -12 نوشتاري  هاي  نشانه 
تاسف  حرف   - است  معروف 
خرما  شيره  يوناني-   حروف  از   -
13-  چهارچوب اشياء - روشن - 
پدر   -14 خياطي  چرخ  در  شهري 
مرده  - ماشين خاكبرداري - تازه 

و رسيده 15 - از مركبات - ترور

آثار  از   - ياغي   -1 عمودي: 
الغر-    -2 مجلسي  مالمحمدباقر 
فرنگي  گوجه   - كردن  اميدوار 
پيراهن   - مهد    - پسر  فرزند   -3
سطح   واحد   - قلم  با  پرداخت   -4
ترنجبين  جنوبي-   كره  پول 
  - امان  در   - آرام  رود   -5
ريز    - دراز  شب   -6 تيراندازي 
درخت   -7 كربن  شيمي   - نمرات 
باركش  اسب   - ماسك   - تسبيح 
شمال  ساكن  سفيدپوست  قوم   -8
ژاپن -  طاحونه - از اجزاي آجيل 

تو  اگر    - معيوب   - 9- همنشين 
معيار   - شاغول    - پادشاه   -10
مورد  درخت  انس -   - ايل    -11
اندك   - حوا  همسر   - زهر    -12
الستيك   -  13 كارتوني  آهوي   -
جا  به   - آندورا  -پايتخت  خودرو  
آوردن حق 14- مديريت -  كمك 
هر    -15 خريد  در  زدن  چانه   -
در  كه  طبيعي  فرآيندهاي  از  يك 
و  آتشفشان  هاي  كوه  تشكيل 
دخالت  آذرين  هاي  سنگ  اقسام 

دارند - ساخته مهرجويي
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لمتبانااربتسا1

زرگنربساکونوی2

وکابتالفراهان3

مولبوشاشوارد4

ریخاتوبرابهه5

رکلنوتیوناهب6

سرفگنینارنابش7

توقایروبزیوار8

ممیترادرابنری9

فروشانوزامات10

رتروناجهلاون11

خبطبتهلاهنوا12

زاوهالایرکوبن13

ایاراشنممیسرت14

دنفسوگیورخافر15

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

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

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

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

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    

پیونـد سبـز
زدن انواع پیوند و قلمه 

هرس درختان میوه ای
)لوله ای - شکمی - اسکنه 

و عناب بذری(
09151640319 -09105090105

برادران دلیری

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

به تعدادی نیروی آقا ویزیتور 
برای کار در شرکت

پخش مواد غذایی با حقوق ثابت 
و پورسانت عالی نیازمندیم. 

09159229700 -09019151565

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله  بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

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

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

مرکز آموزش بازرگانی خراسان جنوبی 
برای تکمیل کادر آموزشی خود در زمینه های ذیل

 با شرایط نیرو می پذیرد.
  *  کارشناس مدیریت برنامه ریزی  آموزشی 

  *  کارشناس فناوری اطالعات 
  *  کارشناس مدیریت بازرگانی 

  *  مدرس زبان انگلیسی بازرگانی
تلفن تماس: 09358129010   ساعت تماس: 16 - 20
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باخت شمش منیزیم مقابل نفت و گاز گچساران

تیم شمش منیزیم فردوس در نخستین بازی فینال لیگ برتر، نتیجه 
را به تیم نفت و گاز گچساران واگذار کرد. بازی رفت فینال لیگ برتر 
هندبال در گچساران برگزار شد که نیمه نخست این دیدار با تساوی 
12 به پایان رسید.  در ادامه این بازی تیم نفت و گاز گچساران توانست 
با نتیجه 27 بر 23 مقابل تیم شمش منیزیم فردوس به پیروزی برسد. 
بازی برگشت فینال نیز روز دوشنبه 3  خرداد ماه درشهرستان  فردوس 
برگزار می شود. بازی سوم که چهارشنبه 5 خرداد ماه برگزار خواهد شد 

قهرمان لیگ برتر هندبال را تعیین می کند.

علی مقصود قهرمان بیستمین رنکینگ کشوری ناین بال شد

ایرنا-  از فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ آرمین محمودی در مرحله 
نیمه نهایی این رقابت ها با پیروزی 10 بر 2 در مقابل مهدی راسخی 
و علی مقصود با برتری 10 بر 8 در مقابل معین خدری فینالیست های 
بیستمین رنکینگ کشوری ناین بال شدند. در مرحله فینال نیز علی 
مقصود از استان کرمانشاه با نتیجه 13 بر 9 مقابل آرمین محمودی از 
استان کردستان به برتری رسید و مدال طالی این رقابت ها را از آن 
خود کرد. بدین ترتیب آرمین محمودی نایب قهرمان شد و معین خدری 
و مهدی راسخی به مقام سوم مشترک دست یافتند. بیستمین رنکینگ 
کشوری ناین بال 26 تا 30 اردیبهشت ماه با حضور 92 ورزشکار از 

سراسر کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار شد.

برترین های مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور 
در سمنان مشخص شدند

ایرنا- در رده سنی بزرگساالن این رقابتها، احمدرضا سلگی از استان 
همدان، رضا کالسنگیان از استان گلستان و امیر حمزه پور شفیع از 
استان فارس و در رده سنی جوانان، سجاد مستجاب الدعوه از خراسان 
رضوی، محمدامین محمدلو و پوریا رسولی هر دو از استان زنجان به 
ترتیب اول تا سوم شدند. در این رقابت های یک روزه 24 سنگ نورد 
در رده سنی بزرگساالن و 19 ورزشکار در رده سنی جوانان با یکدیگر 
به  مرداد سال جاری  ماه  در  این مسابقات  برتر  نفرات  رقابت کردند. 

مسابقات دوره ای قهرمانی جهان و آسیایی اعزام خواهند شد. 

20 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

آماده سازی  بعدی  اردوی  فوتسال،  تیم ملی  فنی  کادر  از سوی  ایرنا- 
این  در  برای حضور  بازیکن  بینی شده و 20  تیم در کرج پیش  این 
اردو انتخاب شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است: سپهر محمدی، 
اسفندیاری، مرتضی فراهانی، محمد کشاورز،  علیرضا صمیمی، جواد 
مهران  افشار،  سعید  وفایی،  علیرضا  کاظمی،  افشین  احمدی،  حمید 
اصغر  علی  سنگ سفیدی،  محمدرضا  عروجی،  ابوالقاسم  عالیقدر، 
میثم  اسماعیل پور،  احمد  طیبی،  حسین  جاوید،  مهدی  حسن زاده، 

برمشوری، طاها مرتضوی، حمیدرضا ره  انجام و محمد طاهری.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، داشبورد، صندلی 
و سیستم تهویه هوای خودرو از خود، گاز بنزن ساطع 
سرطانزاست  و  سمی  بسیار  گاز  یک  که  کنند  می 
در  را  شده  گرم  پالستیک  شبیه  بویی  بارها  )حتما 
گاز  بوی  همان  این  اید،  کرده  احساس  خودرویتان 
گاز  سرطانزایی،  بر  عالوه  است(.  بنزن  سرطانزای 

)مسمومیت  رسانده  آسیب  ها  استخوان  به  بنزن 
از  )نوعی  آنومیا  به  ابتال  باعث  نیز  و  ها(  استخوان 
خون(  قرمز  های  گلوبول  به  مربوط  خون  سرطان 
و کاهش سطح گلوبول های سفید بدن می گردد. 
همچنین تماس طوالنی مدت با این گاز سمی باعث 
ابتال به لوکمیا )نوع دیگری از سرطان خون مربوط 

به گلوبول های سفید خون( و در مواردی همزمان 
با افزایش ریسک ابتال به سرطان باعث سقط جنین 
نیز می گردد. پس قبل از سوار شدن به  در خانمها 
داخل خودرو، پنجره ها و درب خودرویتان را باز نمایید 
و بگذارید هوای سمی و زهرآلود انباشته شده در داخل 

اطاق خودرو خارج گردد.

ده عالمت مهم که باید به پزشک 
مراجعه کنید

لطفاً 10 عالئم زیر را نادیده نگیرید:
1- کاهش وزن بدون دلیل 2- تب پیوسته و 
مداوم 3- تنگی نفس 4- تغییر بدون دلیل در 
عادات مزاج 5- تغییرات روحی 6- سردرد های 
خیلی شدید یا جدید )مخصوصا اگر بیشتر از 

بررسی  دنبال  به  سریعا  دارید،  سال سن   50
پزشکی علت سردرد خود باشید( 7- کاهش 
و  کردن  صحبت  در  ناتوانی  ناگهانی،  دید 
حرکت کردن به طور موقتی 8- فالش های 
نور و یا جرقه زدن)حس ناگهانی مثل چشمک 
می تواند نشان شروع یک مشکل در شبکیه 
احساس  غذا خوردن،  با وجود کم  باشد( 9- 

سیری می کنید 10- مفصل قرمز و متورم 

نکات بهداشتی فصل تابستان

سبزیجات  شیر،  میوه،  مصرف  نیوز:  سالمت 
و انواع نوشیدنی های حالل با طبع خنک در 
از  فصل  این  در  است.  مفید  تابستان  فصل 
نشستن طوالنی مدت در معرض نور آفتاب 
خودداری کنید زیرا سالمت جسم را به خطر 
می اندازد. همچنین از انجام فعالیت بدنی و 

ورزش های سنگین خودداری کنید. حمام با آب 
سرد در صبح و عصر مفید است به شرطی که 
بالفاصله پس از کار یا پس از خوردن غذا نباشد. 
شنا کردن در آب تمیز و بهداشتی مفید است. 
از عوامل صفرازا مانند چربی، گرمی و عوامل 
خشکی مزاج باید جلوگیری کرد. منافذ بدن باید 
باز باشد تا تعریق به سادگی انجام شود و مصرف 

زیاد گوشت در هوای گرم مناسب نیست. 

چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟

احساس   -2 پوست  در  پریدگی  رنگ   -1
در  پی  سردردهای   -3 بی حالی  و  خستگی 
پی و بی اشتهایی 4- یبوست )بدون کاهش 
مصرف میوه و سبزی( 5-  عدم تمرکز فکری 
6- دوست دارید موادی را که خوراکی نیستند 
افسردگی   -7 کاغذ  یا  خاک  مثل  بخورید، 

8- تنگی نفس 9- سردی همیشگی انگشتان 
دست و پا 10- ضعف و سرگیجه. 

الزم به ذکر است تنها راه تشخیص کم خونی، 
به  نسبت  اگر  و  است  خون  آزمایش  دادن 
کم خونی خود شک دارید، هرگز مقادیر باالی 
مکمل های آهن را مصرف نکنید، زیرا دریافت 
مقادیر زیاد آهن، مسمومیت زاست و عوارض 

بدی را در پی دارد.

خطاهای تغذیه در فصل امتحانات

به 3 آفت مهم تغذیه ای که در فصل امتحانات 
سالمت شما را تهدید می  کنند، توجه کنید:

و  غلط  الغری  های  رژیم   از  پیروی   -1
در  فراوانی  زیان  آور  عواقب  که  خودسرانه: 
به رشد، کاهش  از جمله لطمه زدن  بردارند. 
قدرت ایمنی، آسیب  پذیرشدن در برابر  انواع 

بیماری  ها، اختالل در عملکرد سیستم عصبی 
باعث  که  صبحانه:  نخوردن   -2 غیره  و 
به سلول  های عصبی  کافی  انرژی  نرسیدن 
و نیز کاهش قند خون می  شود 3- جانشین 
کردن شیرینی و شکالت به جای مواد دارای 
افت  یا  هیپوگلیسمی  به   منجر  که  نشاسته: 
قندخون شده و اثر مستقیمی بر تمرکز، حافظه 

و قدرت یادگیری دارد.

لیست خوردنی های مشکوک
 به ایجاد جوش

1- دانه هایی مانند گردو، بادام زمینی و مواد 
غذایی صنعتی که از دانه ها ساخته می شود 
هر  به  شکالت،   -2 زمینی  بادام  کره  مانند 
شکلی 3- نوشابه های صنعتی، به خصوص 
آنها که رنگ تیره دارند 4- غذاهای تند و تیز 

تند  های  از سس  اگر  به خصوص  فلفلی،  و 
صنعتی استفاده می کنید 5- غذاهای پرنمک 
مانند چیپس، پفک، سیب زمینی سرخ کرده و 
استفاده کنید  از نمک  اگر می خواهید  غیره. 
بهتر است در غذای خانگی خود استفاده کنید 
تا آنرا از طریق فست فودها به بدن برسانید. 
6- پیتزا 7- مواد لبنی 8- مواد قندی 9- کمتر 
سرخ کردنی ها را مصرف کنید - باز هم کمتر!

تلف شدن 9 راس گوسفند در اثر حمله سگهای ولگرد در روستای  برزج خراشاد  

گوسفندان  آغل  به  ولگرد  سگهای  حمله  اثر  در 
 9 جنوبی،  خراسان  خراشاد  برزج  روستای  در 
بیمه  صندوق  مدیر  شدند.  تلف  گوسفند  راس 
گفت:  جنوبی  خراسان  کشاورزی  محصوالت 
به آغل  اثر حمله 6 سگ ولگرد  امروز در  صبح 
گوسفندان تعداد 9 راس بز و گوسفند تلف شده 
تومان  هزار   600 و  میلیون  سه  از  بیش  که 
شده  وارد  گوسفندان  این  صاحب  به  خسارت 
گوسفندان  این  متاسفانه  افزود:  غنچه  است.  
بیمه نبوده اند  و صندوق بیمه نمی تواند بخشی 

از خسارت را پرداخت نماید.

حریق در پارک توحید بیرجند 

توحید  پارک  از  بخشی 
شد.   حریق  طعمه  بیرجند 
آتش  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی  خدمات  و  نشانی 
شهرداری بیرجند گفت: در 
این حادثه 10 درخت کاج و 
20 متر درختصچه ترون در آتش سوخت. میرزایی افزود: 
محل  در  اطالع  از  پس  بالفاصله  نشانی  آتش  ماموران 
حضور یافتند و با عملیات آب پاشی، آتش را خاموش و از 
گسترش آن به درختان دیگر جلوگیری کردند. وی گفت: 

علت این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است .

کامیونت ایسوزو با 41میلیون ریال خالفی 
روانه پارکینگ شد

کامیونت  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
ایسوزو با خالفي 41 میلیون و 300هزار ریال در بشرویه 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران 
پلیس راه استان در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و 
حادثه ساز، یک دستگاه کامیونت ایسوزو را به علت تخطي 
از سرعت مجاز متوقف کردند که پس از استعالم به دست 
آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 41 میلیون و300هزار 
ریال خالفي معوقه است که برابر ماده 8 قانون رسیدگي به 

تخلفات رانندگي خودروی مذکور روانه پارکینگ شد.

کولر خودرویی که زیر آفتاب بوده است را روشن نکنید 

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

      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

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

سطحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
 و ق

قد
/  ن

شتر
ش بی

رو
 ،  ف

متر
د ک

سو

اولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان
بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران

05632425252 -05632425151  
bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه
 آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(
زهی خجسته زمانی که یار باز آید             به کام غم زدگان غمگسار باز آید

والدت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر)عج( بر شیفتگان حضرتش مبارک

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

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

مدرسه شطرنج کیش
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

تعمیر لوازم خانگی  در منزل )لباسشویی - کولر - جاروبرقی - پنکه و...(    نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778
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نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با حضور در شورای اداری از مدیران استان مطالبه کرد ؛

آیت ا... رئیسی : قانون  است اگر کسی آجر روی آجر بگذارد منابع طبیعی برخورد کند. اما آیا منابع طبیعی
 خراسان جنوبی باقنات ها خشکیده با  گیالن ومازندران یکی است و باید حکم آنها یکسان باشد

راه آهن ؛ جاده ؛ آب ؛ منابع طبیعی 

 شرکت های دانش بنیان در دانشگاه بیرجند راه اندازی می شود

تسنیم - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند با بیان اینکه دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در ردیف ۱۰۰ نفر سرآمدان علمی 
کشور هستند گفت: حمایت از تأسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان دانشگاهی در دستور کار دانشگاه بیرجند است. محمد علی بهدانی 

اظهار کرد: بیشترین و گسترده ترین امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی وجه تمایز دانشگاه بیرجند با دیگر دانشگاه ها است.
شنبه * 1 خرداد 1395 * شماره 3510

دشمنان خیر و صالح ملت را نمی خواهند

تسنیم - امام جمعه بیرجند گفت: بارها بیان شد 
هر مشکلی که پیش می آید باید آن مشکل را از 
پیش رو برداریم و ملت ایران این را متوجه شده 
نمی خواهند.  صالح  و  خیر  دشمنان  هیچگاه  که 
حجت االسالم علی رضایی در خطبه های عبادی 
به  اشاره  با  بیرجند  این هفته  نماز جمعه  سیاسی 
اینکه فضای مجازی یک ابزار است اظهار کرد: اگر 
عاقالن مبانی قرآن را وارد فضای مجازی کنند از 

این فضا استفاده مفید می شود.

۲۹ درصد آب در شبکه های توزیع و
 انتقال آب روستایی استان هدر می رود

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - تسنیم 
به هدر رفت  اشاره  با  روستایی خراسان جنوبی 
انتقال  و  توزیع  شبکه های  در  آب  درصدی   ۲۹
بازسازی  و  اصالح  گفت:  استان  روستایی  آب 
تومان  میلیارد   ۲۹۰ نیازمند  شبکه ها  این 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  است.  اعتبار 
اینکه در حال  بیان  با  روستایی خراسان جنوبی 
تانکر  طریق  از  استان  روستای   4۲6 به  حاضر 
آبرسانی می شود یادآور شد: از مجموع اعتبارات 
مصوب سال قبل 5 میلیارد تومان برای آبرسانی 
وتالش  شد  گرفته  نظر  در  روستاها  به  سیار 
 6۰ گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  می شود 

روستا مشکل آبی آنها برطرف شود .

۶۵۹ واحد ویژه مددجویان بهزیستی
 تا پایان شهریور به بهرداری می رسد

شبستان - معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
مسکونی  واحد  اینکه 65۹  به  اشاره  با  بهزیستی 
در  استان  بهزیستی  زیرپوشش  مددجویان  برای 
پایان  تا  واحدها  این  گفت:  است،  ساخت  حال 
شهریور ماه سال جاری به بهره برداری می رسد. 

خراسان جنوبی جزو مراکز دارای 
صالحیت بالینی در کشور است

پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون   - فارس 
بیرجند با اشاره به ابالغ ویژه وزارت بهداشت به 
تبدیل شدن  برای  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی 
به دانشگاه برتر شرق کشور گفت: خراسان جنوبی 
جزو ۱4 مرکز آموزشی کشور که مرکز صالحیت 
رتبه  باید  کرد:  اظهار  عابدی  است.  دارد،  بالینی 
چرا  دهیم  ارتقا  را  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 

که رتبه اخذ شده در سال ۹۲ قابل قبول نیست.

رونمایی از دومین کپسول اکسیژن شارژ 
شده اهدایی به یک موسسه خیریه 

کاری - همزمان با روز جوان در خیابان فردوسی 
بیرجند از دومین کپسول شارژ اهدایی توسط گروه 
آرتوان بیرجند رونمایی شد. مسئول آرتوان بیرجند 
خیر  یک  کمک  با  که  آرتوان  هدیه  اولین  گفت: 
نیازمندان  اختیار  در  کوثر  امید  موسسه  طریق  از 
قرار گرفت  یک عدد ویلچر بود که شب والدت 
امام  توسط  حسین  امام  مسجد  در  زهرا  حضرت 
جمعه محترم بیرجند رونمایی شد .  ریحانه رحیم 
آبادی افزود:  در جشن بزرگ مهدی موعود که در 
خیابان فردوسی با حضور هنرمندان کشوری برگزار 
شد هم افتخار این را داشتیم که از دومین هدیه 
به نیازمندان که عدد کپسول اکسیژن شارژ شده 
به همراه مانومتر است رونمایی کرده و آن را به 

موسسه خیریه امید کوثر اهدا کنیم. 

وزارت بهداشت، نیازمند
 ۲۸ هزار هیئت علمی جدید 

تسنیم - رئیس مرکز هیئت علمی وزارت بهداشت 
در بیرجند با اشاره به کمبود اعضای هیئت علمی 
گفت: ۲۸ هزار عضو جدید در هیئت علمی کشور نیاز 
است. حسینی اظهار کرد: جایگاه و ارزش اعضای 
هیئت علمی دانشگاه بر کسی پوشیده نیست و از 

جایگاه باالیی برخوردار هستند.

آغاز ثبت نام از متقاضیان تسهیالت 
تکمیلی و سرمایه در گردش در استان 

به  توجه   با  کرد:  اظهار  شهرکی  داوود   - تسنیم 
در  مقاومتی  اقتصاد  اولویت دار  پروژه های  ابالغ 
تعیین  و  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش 
تکلیف 7 هزار و 5۰۰ واحد تولیدی مشکل  دار با 
هدف فعال کردن آن ها برنامه ریزی برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام باالی 6۰ درصد و واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط با اشتغال موجود تا ۱۰۰ 
نفر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار گرفته است. وی افزود: آن دسته از مسئولین 
واحدهای تولیدی که برای تکمیل طرح، افزایش 
تولید و اشتغال نیاز به تسهیالت بانکی دارند باید 
برای ثبت نام و ثبت درخواست تسهیالت مورد نیاز 

خود از طریق سامانه بهین یاب اقدام کنند.

مراسم احیا وشب زنده داری نیمه شعبان 
در ۶ نقطه بیرجندبرگزار می شود

مهر - رئیس تبلیغات اسالمی شهرستان بیرجند 
گفت: مراسم احیا و شب زنده داری نیمه شعبان 
برگزار می شود. حجت  بیرجند  نقطه شهر  در 6 
االسالم ابوالقاسم لطفی  اظهار کرد: به مناسبت فرا 
رسیدن نیمه شعبان، مراسم احیا و شب زنده داری 
در  6 نقطه بیرجند برگزار می شود. وی ادامه داد: 
ابوالفضل)ع(،  پنج مسجد حضرت  این مراسم در 
امام حسین )ع(، محمد رسواهلل)ص(، امام رضا)ع(، 

باقر العلوم و مهدیه نیز برگزار می شود.

برپایی ۱۳۹ پایگاه جمع آوري صدقه 
براي سالمتي آقا امام زمان)عج(

توسعه مشارکت هاي مردمي  معاون  شبستان - 
کمیته امداد امام خمیني )ره( خراسان جنوبي گفت: 
همزمان با نیمه شعبان، تعداد ۱3۹ پایگاه شهری 
و روستایی برای جمع آوري صدقه براي سالمتي 
برپا نهاد  این  توسط  )عج(  زمان  امام  آقا  فرج   و 
امسال  کرد:  اظهار  سیدرضاحسیني  شود.  می 
تعداد 63 پایگاه ثابت و سیار شهری و 76 پایگاه 
گلزار  محل  در  شعبان  چهاردهم  در  و  روستایی 
برات و همچنین در محل  روز  با  شهدا همزمان 
برگزاری  محافل  و  اصلي  معابر  میادین،  مساجد، 

جشن های نیمه شعبان ایجاد می شود.

رونمایی سامانه “مدتیوپ” و “وب 
کنفرانس” در دانشگاه علوم پزشکی

با  بیرجند  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس  تسنیم - 
اشاره به افتتاح سامانه وب کنفرانس و مدتیوپ گفت: 
سامانه مدتیوپ یک سال است به صورت آزمایشی 
در حال فعالیت است. کاظم قائمی اظهار کرد: در 
دوره های  بیرجند  دانشگاه  کنفرانس  وب  سامانه 

آموزشی را برای دانشگاه افغانستان ارائه می دهد.

دیدار کارکنان میراث فرهنگی
  با امام جمعه بیرجند 

میراث  هفته  و  موزه  جهانی  روز  مناسبت  به 
میراث  کل  اداره  پرسنل  و  مدیرکل  فرهنگی، 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
قائم  بیرجندی  رضایی  االسالم  حجت  با  جنوبی 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام 
بیرجند دیدارکردند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی؛ حجت االسالم رضایی بیرجندی 
قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بیرجند گفت: متولیان میراث فرهنگی، عالوه بر 
ساختمان های قدیمی باید فرهنگ آن را نیز زتده 
کنند چرا که میراث فرهنگی، میراث انسانیت است.

حسین زاده -  اجرا و تکمیل پروژه راه آهن، 
معضل کم آبی، مشکل جاده ها و بحث منابع 
مردم  های  دغدغه  از  روستاها  در  طبیعی  

استان  است .ایت ا...رییسی درشورای
بخش  در  مطلب  این  بیان  با  استان  اداری 
راه  تنها  کرد  عنوان  خود  از سخنان  دیگری 
اجرای طرح  از مشکالت،  رفت کشور  برون 
اقتصاد مقاومتی با پنجه های مشکل گشای 
قدس  آستان  تولیت  است.  کشور  جوانان 
رضوی ادامه داد براساس منشور مقام معظم 
رهبری برای آستان قدس، ما مردم خراسان 
دانیم  می  )ع(  رضا  امام  همسایه  را   جنوبی 
و احساس مضاعفی در خدمت به مردم این 

استان داریم.

کلید رفع مشکالت 
در دست دولت است

تشکیل  خواستار  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر 
توسعه  راهکارهای  ارائه  برای  کارگروهی  
خراسان جنوبی با کمک آستان قدس رضوی 
شد و افزود: در بخش معادن استان به ویژه 
و  روستایی  دستی  صنایع  سنگ،  معادن 
نخبگان  وجود  با  پژوهش  و  وفرهنگ  علم  
علمی زمینه برای کار و فعالیت وجود دارد و 
توان  و  امکانات  با  متناسب  باید  ها  کارگروه 
نمایند.  مشخص  را  موارد  این  قدس  آستان 
البته امکانات و توان مالی آستان قدس آنقدر 
معتقدیم  اما  دارد  وجود  اذهان  در  که  نیست 
که ظرفیت بسیار عظیمی به نام امام رضا )ع( 
داریم و می توان خدمات زیادی به نام ایشان 
ارائه کرد. وی با ذکر این نکته که کمک های 
آستان قدس و دستگاههای خدمترسان کمیته 
بر دردهاست و  و... مرهمی  بهزیستی  امداد، 
معالج همه آالم نیست، اظهار کرد: اساس رفع 

مشکالت در دست دولت است. 

در اجرای  قوانین  منابع طبیعی باید  
تفاوتی میان استانهای  شمالی  با 

خراسان جنوبی باشد

رهبری  خبرگان  مجلس  در  استان  نماینده 
تصریح کرد: برخی مشکالت  و گره ها در 
استان بااستفاده از ظرفیتها و توانمندی های 
اجرای  در  باید  البته  است  رفع  قابل  موجود 
تفاوت  منابع طبیعی،  از جمله  قوانین  بعضی 
با  گیالن  و  مازندران  همچون  استانهایی 
خراسان  چون  ای  زده  خشکسالی  استانهای 
جنوبی مدنظر قرار گیرد . قانون این است که 
اگر کسی آجر روی آجر گذارد منابع طبیعی 
برخورد می کند. اما آیا منابع طبیعی خراسان 
جنوبی که قنات ها خشکیده با استان مازندران 
یکی  آنها  حکم  باید  و  است  یکی  گیالن  و 
و  دارند  درد خشکسالی  مردم  اینجا  باشد؟   

نباید بر دردهای این مردم افزود.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: چه 
در زمانی که مسئولیت قضایی داشتم و چه 

االن در کسوت تولیت آستان قدس رضوی 
پیگیر مسائل خراسان جنوبی بوده و هستم.

رهبری  خبرگان  مجلس  در  مردم  نماینده 
با  توانند  می  استان  مدیران  کرد:  عنوان 
همکاری بین بخشی و تصمیم گیری بسیاری 
از مشکالت مرز و بازارچه ها و ... را برطرف 
کنند.  وی اظهارکرد: یکی از مشکالتی که 
در ایام انتخابات با آن مواجه شدم؛ نامناسب 
بودن جاده بیرجند - قاین بود که تلفات زیادی 
می دهد. اما می شود با تدابیری این تلفات را 

کاهش داد.

حل مشکالت استان نیازمند 
شجاعت مدیران در تصمیم گیری

 آیت ا... رئیسی با اشاره به اقدامات خوبی که 
در موضوع اتصال استان به راه آهن سراسری 
انجام شده، از اجرا و تکمیل پروژه راه آهن، 

بحث  و  ها  جاده  مشکل  آبی،  کم  معضل 
منابع طبیعی  در روستاها به عنوان دغدغه 
اقتضای  افزود:  و  برد  نام  استان  مردم  های 
از وضعیت  این است که  استان  این  در  کار 
از  رفت  برون  برای  راهکارهایی  اقلیمی، 
خراسان  مردم  نماینده  کرد.  پیدا  مشکالت 
جنوبی در مجلس خبرگان رهبری به حضور 
در عرصه  استان  مردم  موفق  و  موثر  فعال، 
جمله  از  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  های 
معضالت  رفع  گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابات 
نیازمند شجاعت  استان  این  در  و مشکالت 
این  البته  است.  گیری  تصمیم  در  مدیران 

با  باید  اما  نیست.  قانون  نقض  معنای  به 
جدیت، کارهای ماندگاری برای برون رفت 

از مشکالت انجام داد.
وی اضافه کرد: در روز تشییع آیت ا... واعظ 
طبسی، مقام معظم رهبری به من فرمودند: 
ایام  در  گفتم  خبر؟  چه  جنوبی  خراسان  از 
یافتم  حضور  روستایی  مناطق  در  انتخابات 
که آخرین قنات انها خشک شده بود، تصور 
به  را  مشکالتشان  از  لیستی  که  کردم  می 
من بدهند اما آن ها تنها می گفتند که سالم 
ما را به آقا برسانید و بگویید که همه اهالی 
این روستا و جوان و پیرسرباز ایشان هستند. 
درخواست  بنده  اصرار  با  مناطق  این  مردم 
ها  این  و  کردند  می  عنوان  را  خود  های 

سرمایه های بزرگی هستند.
وی با ذکر این نکته که مقدمه شکل گیری 
تمدن اسالمی فراهم شده و لذا زمینه برای 
آزمون و خطا وجود ندارد، اظهار کرد: در نظام 

اسالمی ما باید با جزم علمی، عزم عملی و 
زیرا  برود  پیش  به  کامل  دوراندیشی  هضم 
نظام  عنوان  به  اسالمی  نظام  این  امروز 
مردم ساالری دینی به الگویی برای ملتها و 

دولتهای جهان تبدیل شده است.

کنترل مدیریتی به معنای بی 
اعتمادی نیست

شده  تعریف  مدیریتی  نظام  در  وی  گفته  به 
امام علی )ع( اصل بر کنترل و اعتماد است، 
گفت: کنترل مدیریتی در نظام اسالمی نشان 

بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم کنترل 
با  رئیسی  باشد.     می  ها  مجموعه  زیر  بر 
بیان اینکه ما معتقدیم که در نظام مدیریتی 
ما باید مردم را دوست داشت و به آنان عشق 
ورزید، افزود: در نظام مدیریتی اسالمی توجه 
به مردم، نمایشی و نمادین نیست بلکه واقعی 
و حقیقی است و اعتقاد ما این است که راه 
رسیدن به خدا از میان خلق می گذرد و لذا 
را  به خلق  ماه شعبان خدمت  در  توانیم  می 
سکوی پرتابی برای عروج و نزدیکی به خدا 

قرار دهیم.
حجت االسالم رضایی امام جمعه بیرجند نیز 
در ابتدای این جلسه با اشاره به آیات  و روایات 
بر ضرورت تالش برای بندگی خدا تاکید کرد.

درخواست استاندار از تولیت آستان 
قدس برای پیگیری و رفع

 مشکالت استان

به  اشاره  با  هم  جنوبی  خراسان  استاندار 
است  براین  استان  مسئووالن  اینکه تالش 
که گامهای ارزنده ای برای خدمت به مردم 
برخی  اما  بردارند  استان  متدین  و  عزیز 
گفت:  نیست،  استان  کنترل  در  مسایل 
و  نیست  کمی  فاجعه  آب  کمبود  بحران 
زنگ خطری برای مسئوالن است و هر چه 
زودتر باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. 
وجه ا... خدمتگزار با بیان اینکه بحث انتقال 
می  مطرح  سالهاست  استان  خارج  از  آب 
باشد و جلسات متعددی در این باره برگزار 
استفاده  با  کرد:  امیدواری  اظهار  گردیده، 

قدس  آستان  مادی  و  معنوی  ظرفیتهای  از 
رضوی در راستای رفع این مشکل مساعدت 
شود. به گفته وی در سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل و در جلسات هفتگی در استان 
مسایل تولید، اشتغال و ایجاد امید و نشاط  و 
شادابی مورد توجه جدی مسئوالن قرار دارد. 
در  استان  خوب  های  ظرفیت  به  خدمتگزار 
بخش های صنعت، معدن، تجارت و علم و 
فرهنگ اشاره کرد و پیگیری تولیت آستان 
و  مشکالت  رفع  راستای  در  رضوی  قدس 
در  تسریع  ویژه  به  و  استان  توسعه  موانع 

اجرای پروژه راه آهن را خواستار شد.
آستان  تولیت  رئیسی  ابراهیم  ا... سید  آیت 
مرکز  در  دیگر  رویدادی  در  رضوی  قدس 
یافت  حضور  بیرجند  رضا)ع(  امام  آموزش 
کرد:  عنوان  شعبان  نیمه  به  اشاره  با  و  
نیمه شعبان جلوه انتظاری است که همواره 
باشیم.  داشته  آمادگی  شکوفایی  برای  باید 

از  می توانند  سربازان  کرد:  عنوان  رئیسی  
فرصت ها دوران سربازی را برای خودسازی 
و رسیدن به سعادت بهره بگیرند یادآورشد: 
اکبر)ع(  علی  حضرت  زندگی  باید  جوانان 
برای خود  الگویی  را  جوان صحرای کربال 

قرار بدهند.
در  همچنین  رئیسی  ا...  آیت  است  گفتنی 
بیرجند  روحانیون  خانوادگی  گردهمایی 
را  روحانیون  سخنانی  طی  و  یافت  حضور 
افزود:  و  دانست  جامعه  افراد  اثرگذارترین 
هنر روحانیون آن است که محاسن کالم را 

برای جامعه اسالمی روشن نمایند.

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

ساخت نسل جدید استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و پرورش 

ماهی با ورق )ژئو ممبران(
با ماندگاری باال

حاشیه میدان آزادی
 نرسیده به پل دژبان 

 ساختمان ابزار آالت کشاورزی  
رضا کارگر - طبقه سوم

05632316358
  09157235800

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  
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ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

ابزار صنعتی  با فـکر
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

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب، شیک، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی، 235 میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

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

ml
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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پیامبر مکرم صلی اهلل علیه و آله :
؛ اَلَْمـْرُء َمَع َمْن أََحـبَّ

انسان همراه كسی محشور می  شود كه او را دوست بدارد.
بحاراألنوار: ج 17، ص 13

دیدار آیت ا... رئیسی با فرماندهان و کارکنان پایور و وظیفه مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(عکس روز 

با عرض تبریک والدت موال امام زمان )عج( مکتب نرجس )س( برگزار می کند:

جشـن بزرگ نیمه شعبـان
 زمان: یکشنبه 95/3/2 - ساعت 9 صبح

*کارگاه معارف مهدویت با موضوع 
گسترش و تعمیق فرهنگ مهدوی و نقش 
تربیتی مادران - دوشنبه 95/3/3 
 ساعت 8 صبح تا 12 )ویژه بانوان جوان(
  با حضور اساتید برجسته :

 حجج اسالم آقایان حاج مرتضی دهشت و 
حاج سید علی اسدی  )از اساتید حوزه مشهد مقدس(

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

واحد فرهنگی مکتب نرجس )س( - کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس )س(

 شامل زیارت آل یس ، 
مولودخوانی، برنامه های شاد 
هنری، مسابقه و ...

منتظر قدوم سبز منتظران 
حضرت اباصالح المهدی)عج( هستیم

زمان: شنبه 95/3/1 ساعت : 20:30   مکان: غفاری 22
اهـالی غفـاری 22

طراحی ، اجرا و توزیع
سیستم های حفاظتی  و نظــارتی

شماره تماس: 7-32341226-056  انرژی صنعت ایرانیـــان

* دوربیــن مداربسته 
 * کابل  کواکسیال و شبکه  

* لوازم جانبی *  اعالم حریق 
* اعالم سرقت

* سیستم هشدار دهنده نشت گاز 
* شیر قطع گاز * شیر حساس به زلزله 

*دیتاگر دما و رطوبت 

بیستمین سالگرد جشن بزرگ انتظار

شما رییس جمهور موفقی هستید

جمهور  رئیس  دیدار  در  شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
جمهوری  رییس  شما   : گفت  روحانی  به  خطاب 
موفقی هستید و با وجود همه مشکالتی که بخشی 
نیز شیطنت  دیگر  و بخش  میراث گذشته  آن  از 
اجانب و بیگانگان است . وی با تاکید بر ضرورت 
تقویت وحدت در جامعه تاکید کرد: برخی با ایراد 
گرفتن های بدون توجه به امکانات و حتی ارائه 
یک پیشنهاد برای رفع مشکالت، به دنبال مایوس 
کردن مردم هستند و این در حالی است که انتقاد 

کردن صرف عادالنه و منصفانه نیست.

اگر عارف رأی ندارد به میدان نیاید

حسین عبداللهی ، مشاور رسانه ای رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت اگر عارف می داند 
رأی اکثریت را ندارد و به میدان بیاید به جریان 
اعتدال ضربه می زند و موجب انسجام بیرونی علیه 

اصالح طلبان و اعتدالیون می شود.

 اجماع فراکسیون فراگیر  بر الریجانی

محسن کوهکن ، عضو فراکسیون فراگیر مجلس 
بر  اجماع  فراگیر  فراکسیون  در  اینکه  بیان  دهم 
ریاست علی الریجانی در مجلس آینده است گفت 
: فراکسیون فراگیر قطعا برای انتخاب هیئت رئیسه 

مجلس دهم نیز برنامه ریزی خواهد داشت. 

قطعا نامزد ریاست مجلس دهم می شوم

 محمد رضا عارف منتخب مردم تهران در مجلس 
دهم با بیان اینکه عالقمند به مدیریت مجلس به 
ریاست  نامزد  تعاملی هستیم گفت: قطعا  صورت 

مجلس شورای اسالمی می شوم.

ریاست شاهرودی یا موحدی بر خبرگان

نظر  به  گفت:  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  یک 
خبرگان  مجلس  ریاست  برای  رقابت  می رسد 
آیت اهلل  و  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  میان  رهبری 
افزود:  ابراهیمی  حسین  بود.  خواهد  شاهرودی 
مومن،  آیت اهلل  همچون  زیادی  افراد  اگرچه 
آیت اهلل امینی، آیت اهلل جنتی و نیز آیت اهلل هاشمی 
ریاست  برای  شدن  کاندیدا  احتمال  رفسنجانی 

مجلس خبرگان رهبری را خواهند داشت.

اجماع ۶5 منتخب مستقل بر الریجانی

حسین مقصودی منتخب مردم سبزوار در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ۶۵ نماینده مستقل 
در  الریجانی  علی  ریاست  برای  دهم  مجلس 
با  نماینده   ۷۵ گفت:  دارند،  اجماع  آینده  مجلس 

رئیس مجلس نهم دیدار کردند.

عربستان گزینه بعد از صدام علیه ایران 

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
حسین  از صدام  بعد  دوم  گزینه  عربستان  گفت: 
که  است  معلوم  کامال  و  است  شده  ایران  علیه 
به آن خط داده اند که در هر جا جلوی ما بایستد.

 
انتقاد دوباره به عملی نشدن برجام

سیف ، رییس کل بانک مرکزی خواستار جدیت 
با  مرتبط  تعهدات  اجرای  در  مقابل  طرف های 
برجام در زمینه امور مالی و بانکی شد و با اعالم 
اینکه تعهدات آمریکا و اروپا در قبال برجام عملی 
بانکهای  با  برای کار  آمریکایی  نشده،گفت:موانع 
ایران گریبانگیر شرکت های آمریکایی می شود.

 بیانیۀ  ای برای آزادی معامله با ایران 

آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  آمریکا،  کشورهای 
در  مذاکراتی  انجام  از  پس  جمعه  بامداد 
آمدند  بر  در صدد  بیانیه مشترکی  در  بروکسل، 
اطمینان دهند؛ پس  به شرکت های خارجی  تا 
از توافق هسته ای، انجام اشکال خاصی از داد 
این   . است.  قانونی  و  مجاز  ایران  با  ستدها  و 
اروپایی عضو گروه 1+۵ به همراه  چهار کشور 
اتحادیه اروپا تأکید کردند: ما سد راه انجام داد 

و ستدهای مجاز با ایران نخواهیم شد.

کسانی که دعوای با آمریکا را کج سلیقگی 
می دانند، حق و باطل را نمی شناسند 

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: مشکل کسانی 
سلیقگی  کج  را  آمریکا  با  ما  دعوای  ماهیت  که 
از  را  این است که ماهیت حق  سیاسی می دانند 
باطل تشخیص نمی دهند. سردار فدوی ادامه داد: 
ماهیت دعوای ایران با آمریکا دعوای حق و باطل 
است و این دو در کنار هم نمی توانند قرار بگیرند.

خبرهای خوشی از برجام اعالم می شود

خبرهای  که  این  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون 
از برجام در آینده اعالم می شود، اظهار  خوشی 
درآمد  چهارم  یک  با  دولت  حاضر  حال  در  کرد: 
دولت قبل کشور را اداره می کند. نوبخت با بیان 
اینکه دولت در حال حاضر با سختی های بسیاری 
با  دیدار  در  دولت  اما  کرد:  بیان  شود،  می  اداره 

مردم به دنبال ایجاد نگرانی در آنها نیست .

عملکرد منفی دلیل عبور از روحانی 

یادگاری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمال 
رای دوباره مردم به روحانی کم است و به همین 
دلیل اصالح طلبانی که با کمک وی به پست هایی 

رسیدند بحث عبور از وی را مطرح می کنند.

برخی  با کلیدشان  برای کشور قفل  درست  نکنند
 

شهردار تهران که تا مدتی پس از انتخابات ۹۲ و ماجرای 
گازانبر، ترجیح داده بود اظهار نظر سیاسی نکند، اما هر 
از چندگاهی، کنایه هایی به دولت می زند. این بار او از 
دولت خواسته تا برای کلیدش قفل درست نکند! قالیباف 
برخی مسوولین  در  وقتی  اینکه مطمئن هستم  بیان  با 
در محل کار خود حضور ندارند کارها بهتر اداره می شود گفت :  اگر برخی با 

کلیدشان نتوانستند مشکالت را حل کنند، برای کلیدشان قفل درست نکنند.

دولت به دلیل بدقولی در عمل به وعده هایش نتوانست به مجلسی همراه با خود برسد
 

عضو مجمع تشخیص  گفت: ناکامی در تحقق وعده ها علت اصلی این امر است در صورتی که اگر دولت به وعده های سال ۹۲ خود عمل 
می کرد می توانست به مجلسی همراه با خود برسد. صفارهرندی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید نتوانسته مجلسی همگام با خود تشکیل 
دهد، مطرح کرد: در مجلس دهم اکثریت اقلیت  سیاسی به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع قابل پیش بینی بوده است که آرا میان دو 
جناح مطرح کشور به صورت متوازن تقسیم شود.وی با تاکید بر اینکه گروهی در حال گشایش درهای کشور به سمت خارجی ها هستند، مطرح 

کرد: این افراد خوش بین بوده که با برجام می توانند رخدادهای مثبت جدی را در کشور رقم بزنند در صورتی که اکنون بعد از برجام فقط تغییرات کوچکی رخ داده است. 

 پایداری یک شهر را خراب می کند برای چند نفر
 

و  سی  مراسم  در  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد گفت: در چند روز 
گذشته نیز عده ای از پایداری ها در مجلس  نشستند و با 
طرحی که بر اساس آن مصوب رشته ها را باید وزارت 
علوم انجام دهد؛ طوری برنامه ریختند که به نوعی دست 
دانشگاه آزاد را ببندند. هاشمی رفسنجانی  ادامه داد: اگر اینها با چند نفر مخالف 

باشند، شهر را خراب می کنند به طوری که شاید آن چند نفر را زیر آوار ببرند.

به  که  ایران  پارلمان  نوشت:   المانیتور 
است،  معروف  اسالمی  شورای  مجلس 
زیر  کاماًل   ۲01۲ سال  انتخابات  از  پس 
ولی  است،  داشته  قرار  اصولگرایان  نفوذ 
ماه  در  اخیر  انتخابات  نتایج  به  توجه  با 
آوریل، اکنون اصالح طلبان و میانه روها 
با کسب 1۲1 کرسی بزرگ ترین جناح را 
تشکیل می دهند، درحالی که اصولگرایان 
و   ٨٣ ترتیب  به  مستقل  نمایندگان  و 
به  توجه  دارند.با  اختیار  در  را  ٨1 کرسی 
تغییرات در مجلس »ترکیب هیئت رئیسه 
تغییر خواهد کرد.«  تردید  بدون  مجلس 
از اصالح طلبان و  آنجاکه هیچ کدام  از 
قابل  اکثریت  از  مجلس  در  اصولگرایان 
توجه برخوردار نیستند، اصولگرایان برای 
برای  و اصالح طلبان  ریاست الریجانی 

ریاست عارف تالش خواهند کرد. 
دو گزینه برای حل مساله ریاست ، پیش 

روی مجلس دهم قراردارد که یکی رای 
گیری آشکار و دیگری رسیدن به توافق 
اصالح  نماینده  تابش  محمدرضا  است. 

طلب مجلس - می گوید پیشنهادهایی به 
اصالح طلبان ومحافظه کاران ارائه شده 
نفره را  است که هرکدام یک گروه پنج 

برخی  کنند.  معرفی  مذاکره  انجام  برای 
مجلس  ریاست  اند  کرده  پیشنهاد  نیز 
جا  جابه  و الریجانی  عارف  بین  هرسال 

شود.  صادق زیباکالم گفت اگر اصالح 
طلبان به رقابت با الریجانی وارد شوند، به 
زیان آنها تمام خواهد شد. وی معتقد است 

مخالفان  و  هواداران  میان  آینده  مجلس 
توافق هسته ای دسته بندی خواهد شد 
از  هردو  عارف  و  آنجاکه الریجانی  از  و 
به  اند،  کرده  حمایت  ای  هسته  توافق 
یک جناح تعلق دارند و نباید با یکدیگر 
علی  گزارش،  این  کنند.براساس  رقابت 
اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس و وزیر 
با دو  از روابط خوبی  کشور سابق - که 
فصل  و  حل  به  است،  برخوردار  طرف 
مذاکرات میان طرفین کمک خواهد کرد. 
نیز  او  )که  الریجانی  که  این  با  باتوجه 
مورد حمله دلواپسان قرار داشته ( متحد 
رئیس جمهور حسن روحانی بوده است، 
اخباری مبنی بر تالش دولت برای حفظ 
به  مجلس  رئیس  عنوان  به  الریجانی 
گوش می رسد. در مقابل، برخی روزنامه 
از حمایت غیررسمی  های اصالح طلب 

روحانی از الریجانی انتقاد کرده اند.

تالش رئیس جمهور برای حفظ الریجانی در کرسی ریاست مجلس


