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سردار قاسم سلیمانی :  
 مردم ! از من قبول کنید ، من

عضو هیچ حزب و جناحی نیستم

محمد رضا باهنر  :  
نام کاندیدای مقابل روحانی را نمی گویم 

از احمدی نژاد هم حمایت نمی کنم

فرمانده نیروی دریایی سپاه  :  
کسانی که گفتند فالن کار را کردیم 

که جنگ نشود ، توبه کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت : 
کارخانه سیمان باقران تا ۲ ماه آینده

به بهره برداری می رسد
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سرمقاله

ماموریتی ظریف
برای وزیرخارجه
* سردبیر

»بیرجند« ، »بجنورد« ، »بروجرد« ، » خراسان« 
و اصال مشهد ، این اسامی تا همین چند سال پیش 
برای خیلی از مردم کشورمان و دنیا کلمات مترادفی 
بود که بسیاری از تفاوتشان بی خبر بودند.  شاید اگر 
می گفتند اهل کجایی و پاسخ می شنیدند بیرجند ، 
بسیاری آن را با شهرهای فوق اشتباه می گرفتند اما 

امروز دیگر اوضاع کمی متفاوت است . 
خراسان جنوبی هر چند روز شاهد حضور یکی 
از سفرای کشورهای خارجی است. استانمان مقام 
در  بیشتری  افراد  و  شده  سفرها  افزایش  در  آور 
زیر سایه کاج های شهرهای استانمان اقامت چند 
ساعته ای را در خراسان جنوبی تجربه کرده اند . 
شاید در نگاه اول خیلی ها بگویند این رفت و 
آمدها را برای ما چه سود ؟ و اصال طرح نام شهر 

و دیارمان در مقیاس بین المللی به چه دلیل ؟ 
 هر چند بهره برداری از این فرصت ها ، برنامه ریزی

را  دنیا  بتوانیم  چقدر  اینکه  و  خواهد  می  دقیقی   
مجاب  جنوبی  خراسان  در  گذاری  سرمایه  برای 
کنیم و شهر و دیارمان را برای توسعه به دیگران 
حداقل  اما  است  مفصلی  حدیث  خود  بشناسانیم 
آمیز  افتخار  نام  تکرار  سفرها  این  از  ما  عایده 
قرار  که  استانی  هاست.  زبان  سر  بر  شهرمان 
است بر اساس سند آمایش استانی اش 20 سال 
همت  همه  اگر  و  باشد  کشور  شرق  نگین  دیگر 
این  با  استانی  برای  دسترسی  از  دور  افق  کنند 

غنای فرهنگی نخواهد بود .
پس از راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت خارجه 

در استان ، شاهد تحوالت خوبی ) ادامه در صفحه 2 (

ماموریتی ظریف 
برای وزارت خارجه

قفل تعامالت مرزی خراسان جنوبی با افغانستان با ظرافت کلید دیپلماسی باز می شود

همراه کردن کشوری چون افغانستان نباید تالش سختی برای سربازان عرصه دیپلماسی کشور باشد

  ارائه طرح تعطیلی جمعه و شنبه به دولت

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
این  اخیر  پیشنهاد  خصوص  در  تهران 
کمیسیون مبنی بر تغییر تعطیالت پایان 
تنها کشور اسالمی  ما  اظهار کرد:  هفته 

به  جمعه  و  پنجشنبه  آن  در  که  هستیم 
محسوب  هفته  آخر  تعطیالت  عنوان 
می شود. خائف ادامه داد: افغانستان آخرین 
کشور اسالمی بود که پنجشنبه و جمعه در 

آن تعطیالت آخر هفته محسوب می شد 
را  روزها  این  پیش  ماه  چند  نیز  آنها  که 
تغییر دادند. وی ادامه داد: در همه جای 
دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل است و چون 

در ایران تعطیالت آخر هفته پنجشنبه و 
امر  این  اقتصادی   لحاظ  از  است  جمعه 
تعطیل  روز   4 عمال  ما  که  شده  سبب 
باشیم و 2 روز از بازار جهانی عقب بمانیم.

شرح در سرمقاله ) همین صفحه (

حلول ماه مبارک رمضان
بر روزه داران گرامی باد

جناب آقای دکتر مدیح
شهردار محترم بیرجند 

و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
با تبریک ماه مبارک رمضان حسن همکاری و مساعدت شما بزرگواران را 
در آسفالت میدان میوه و تره بار جدید » وحدت « را ارج نهاده و ضمن 

تشکر، توفیق بیشتر شما را در خدمت به مردم از خداوند خواستاریم.

بار فروشان میدان بار وحدت بیرجند

  تمدید مناقصه
مهلت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای بیمارستان حضرت ابوالفضل 

العباس )ع( بیرجند »میالد3« برای انجام امور تغذیه »تهیه، طبخ و توزیع غذا«
تا 95/3/20 تمدید شد. بازگشایی پاکت ها:95/3/22

شرح مناقصه: روزنامه آوای خراسان جنوبی در تاریخ 95/3/6

شله مشهدی یاس )عدل( شرح در صفحه 2

جناب آقای مهندس احمد دانشی پور
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته و بایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
 که نشان از پشتوانه آشنایی، دانایی و توانمندی های علمی و مدیریتی شما بوده، در کمال امتنان و افتخار 
تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت بیش از پیش شما و همکاران تان را از درگاه حق تعالی آرزومندیم 

و از زحمات جناب آقای مهندس درزی در دوران تصدی شان نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

شرکت حفاری آبارساز- نمایندگی انحصاری پمپیران و موتوژن در خراسان جنوبی

در نظرآنها که پرواز را نمی فهمند !!  هر چه بیشتر اوج بگیری ،کوچک تر به نظر می رسی!!

استاد ارجمند جناب آقای رضا خسروی
 مدیر عامل محترم  باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان 

کسب عنوان برترین مربی فوتبال پایه استان خراسان جنوبی 
را که نشان از لیاقت و شایستگی شما در طول سالیان دراز است و افتخاری برای 
استان می باشد، خدمت شما و جامعه ورزشی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.  

جمعی از ورزشکاران وشاگردان فوتبالیست  شما

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 حاج سید عبدالحسین گلشنی 
)بزرگ خاندان(
 را به اطالع می رساند: 

مراسم سوم آن زنده یاد امروز سه شنبه 95/3/۱8 
از ساعت 4/3۰ الی 5/3۰ بعدازظهر

 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های گلشنی و سایر بستگان

پدر جان نامت را به کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد 
تا گواهی بر معصومیت تو باشد 

عکست را در گلدانی از جنس عشق خواهم گذارد
تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد

نهمین بهار از فراق بهاری ترین همسر و پدری مهربان 

شادروان حاج سید حسین آذرکار 
همسر و فرزندانگذشت. یاد و نامش گرامی باد

شله مشهدی یاس )عدل(
شرح در صفحه 2

به یک مدرک لیسانس برق یا مکانیک با سه 
سال سابقه بیمه مرتبط در چهار سال اخیر 

برای اخذ رتبه نیازمندیم.    ۰9۱5۱6۱3664

فروش دو واحد آپارتمان 3 خوابه با متراژ ۱45 و ۱۱4 متر مربع در مجموعه 3 واحدی واقع
 در پونه با امکانات کامل - دو قطعه زمین با ابعاد ۱۰*۱5/5 مجاور یکدیگر واقع در امیر کبیر

 - باغ ویال به متراژ ۱۲5۰ مترمربع و 8۰ متر بنا با درختان 7 ساله و امکانات کامل در
 3۰ کیلومتری جاده بیرجند - زاهدان حاشیه جاده اصلی  ۰9۱5۱6۰87۱3 - ۰9۱5۱636687

در مجتمع تجاری میرداماد - بلوار صیاد شیرازی با مدیریت حاج حسینعلی هنرپیشه و پسران
 به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

 نان، پنیر، خرما، سبزی و چای رایگان می باشد. 
مفتخریم که میزبان شما در این ضیافت الهی باشیم

قابـل توجـه همشهریـان عزیـز
پایان همکاری سرآشپز )حاج حسینعلی هنرپیشه(

ظرفیت 100 نفر با تاالر پذیرایی ماهان و راه اندازی رستوران  

تلفن: 32214003- 09370419634
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 ۱۱ قیمت  تعیین  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
هزار تومانی زولبیا بامیه و ۶۵۰۰ تومانی قیمت 

مرغ در ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش جهان به نقل از اتاق اصناف ایران، 
علی فاضلی با اشاره به اینکه کاالهای اساسی 
مورد نیاز ماه مبارک رمضان به طور کامل تامین 
شده است، افزود: زولبیا و بامیه درجه یک در 
بازار هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان و درجه دو با 

نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
وی قیمت مرغ در ماه رمضان سال گذشته را 
7۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت : هم اکنون 
به   ۶۵۰۰ تا   3۰۰ و  هزار   ۶ بازار  در  مرغ 

فروش می رسد.
نوسان  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
ساالنه قیمت در دهه اول رمضان تصریح کرد: 
امسال با توجه به تامین و تنظیم کامل بازار و 

کنترل بازار با حضور بازرسان اتاق های اصناف، 
هیچ  همکاران،  دیگر  و  صنفی  های  اتحادیه 

گونه نوسان قیمتی اتفاق نمی افتد.
نکردن  خریداری  ضرورت  به  اشاره  با  فاضلی 
بدون  خوراکی  مواد  کنندگان  عرضه  از  مردم 
افزود:  بهداشتی  مشکالت  دلیل  به  مجوز 
مصرف کنندگان شکایات خود را با شماره ۱24 
مطرح کنند. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به 

افزایش قیمت خرما در یک ماه و نیم گذشته 
و به نتیجه نرسیدن جلسات برگزاری شده در 
تعیین قیمت این کاال ادامه داد: با ورود خرمای 
جدید به بازار شاهد کاهش قیمت این محصول 

خواهیم بود.
وی تعیین رسمی قیمت خرما را به فردا دوشنبه 
گونه  هیچ  حبوبات  در   : گفت  و  کرد  موکول 

افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت.

در آستانه ماه مبارک رمضان، موضوع توزیع سبد کاال 
مطرح است که بنا به گفته فعاالن کارگری از مجموع ۱2 
تا ۱3 میلیون کارگر، حدود دو میلیون نفر سبد کاال دریافت 
می کنند و بیش از ۱۰ میلیون نفر محرومند.به گزارش 
ماه  کارگر  میلیون  از ۱۱  بیش  که  سال هاست  جهان، 
مبارک رمضان را بدون کاهش ساعات کاری و تخصیص 
سبد کاال یا تسهیالت سپری می کنند در مقابل، کارمندان 
دولت نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در طول سال 
از این امکانات برخوردارند. هرساله در آستانه ماه رمضان 

برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه های مشمول 
نیروهای  برای  را  ویژه ای  غذایی  بسته های  کار  قانون 
خود تدارک می بینند که برای مصرف در ایام ماه مبارک 
رمضان به کارگران واگذار می شود. اما هستند در میان 
کارگرانی که از همه چیز محروم اند. مواد غذایی این بسته 
شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، حبوبات، رب، ماکارانی، 
خرما و پنیر است که در برخی کارگاه ها از سوی کارفرما 
به کارگران داده می شود. با این  وجود، از حدود ۱3 میلیون 
بیمه ای کشور،  لیست های  دارای  و  کارگر شناخته شده 

تنها درصد کمی موفق به دریافت این گونه حمایت ها از 
کارفرمایان می شوند و مابقی تقریباً بی نصیب می مانند. در 
راستای اجرای قانون، کارفرمایان هیچ وظیفه ای ندارند 
اقدامی می کنند در قالب سیاست های تشویقی و  اگر  و 
حمایتی از سوی کارفرماست. هادی ابوی، دبیر کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: با توجه 
به وضعیت فعلی حقوق و دستمزد نیروی کار و وجود 
در  کارفرمایان  که  دارد  جا  معیشتی،  متعدد  مشکالت 

صورت توان برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشند.

قیمت مصوب زولبیا و بامیه ماه رمضان

محرومیت ۱۰میلیون کارگر از سبدکاالی رمضان

  ساعت کاری ماه رمضان امسال هم تغییر نکرد
انتخاب - در حالی در دو سال اخیر دولت تغییری در ساعت کاری کارکنان در ماه مبارک رمضان ایجاد نکرد که شواهد حاکی از آن است امسال نیز تغییری در ساعت کاری سازمان ها و 
ادارات دولتی وجود نخواهد داشت. این عدم تغییر زمانی از قوت بیشتری برخوردار است که در دوسال گذشته که دولت فعلی بر خالف روال دولت گذشته، ساعت کاری را تغییر نداد دلیل این 
موضوع را مغایرت های قانونی اعالم کرده بود. نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد.

 دارو امسال 10 درصد گران می شود

و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
درصدی  رشد ۱۰  اعالم  با  پزشکی  آموزش 
 ۱۰ رشد  گفت:   9۵ سال  در  دارو  قیمت 
نیست  کافی  پزشکی  های  تعرفه  درصدی 
رشد حداقل ۱۵  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  و 
درصدی تعرفه ها بوده است اما اکنون وزارت 
بهداشت مصوبه رشد ۱۰ درصدی تعرفه ها در دولت را اجرا می کند. 
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی افزود: پیشنهاد وزارت بهداشت برای 
تعرفه های پزشکی سال 9۵ رشد ۱۵ درصدی و پیشنهاد سازمان 
نظام پزشکی نیز افزایش 2۰ درصدی بود، پیشنهاد رشد ۱۰ درصدی 
در  بیمه وجود داشت که  عالی  در شورای  نیز  پزشکی  تعرفه های 

نهایت رشد ۱۰ درصدی تعرفه ها در دولت تصویب شد.

پاسخ مدیرعامل درباره تغییر تعرفه های پستی

اسالمی  پست جمهوری  عامل شرکت  مدیر 
ایران با بیان اینکه تعرفه های پست در سال 
گفت:  یافت،  افزایش  درصد   ۵.۵ گذشته 
تعرفه های  افزایش  برای  برنامه ای  امسال 
می کنیم  تالش  اینکه  ضمن  نداریم  پستی 
که کیفیت خدمات رسانی نیز افزایش یابد. به 
گزارش ایسنا، حسین مهری،  اظهار کرد: در همین راستا شرکت پست 
با سازماندهی نیروی انسانی خود، کاهش هزینه های جاری، اصالح فنی 
نیروی انسانی و برون سپاری بخشی از امور به بخش خصوصی تالش 
کرده که کم کم این شرکت به یک شرکت سودآور تبدیل شود. وی 
گفت: پست تا پیش از این زیان ده بود اما هم اکنون ما به نقطه سر به سر 

رسیدیم و برای امسال درآمد ۱۰ میلیارد ریالی نیز هدفگذاری کردیم.

حقوق بازنشستگان حداقل ۹00 هزار تومان شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم 
افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان، گفت: 
حداقل حقوق مستمری بگیران در سال 9۵ به 
مهر،  گزارش  به  می رسد.  تومان  هزار   9۰۰
سیدتقی نوربخش ضمن اعالم جزئیات افزایش 
حقوق مستمری بگیران افزود: در جلسه هیات 
دولت، افزایش ۱4 درصدی مستمری ها در سال 9۵ که به سازمان تامین 
اجتماعی پیشنهاد داده بود، تصویب شد و بر همین اساس برای تمامی 
سطوح بازنشستگان ۱4 درصد با افزایش روبرو خواهیم بود. وی اظهار 
کرد: مزایای جانبی حقوق بازنشستگان مانند حق مسکن، عائله مندی، 
خواروبار و حق سنوات نیز به دریافتی های آنان اضافه می شود و بر همین 

اساس حقوق آنها به بیش از 9۰۰ هزار تومان می رسد.

مردم سوئیس به ماهانه ۹ میلیون
 یارانه نقدی نه گفتند

به  قریب  اکثریت  با  یکشنبه  روز  سوئیس  مردم 
اتفاق، با طرح یارانه ماهانه 2۵۰۰ فرانک معادل 

حدود 9 میلیون تومان مخالفت کردند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
به نقل از رویترز، مردم سوئیس روز یکشنبه برای 
اظهارنظر در مورد طرح جنجالی پرداخت دستمزد 
ماهانه به مردم پای صندوق های همه پرسی رفتند و 

با درصد باالیی با این طرح مخالفت کردند.
حامیان طرح پرداخت ماهانه 2۵۰۰ فرانک )2۵۶3 
افراد  به  تومان  میلیون   9 حدود  معادل  دالر( 
سال،   ۱8 زیر  افراد  به  فرانک   ۶2۵ و  بزرگسال 
و  افراد  شأن  ارتقا  موجب  طرح  این  بودند  معتقد 

بهبود خدمات اجتماعی می شود.
طرفدار  هم  دولت  که  مخالفان،  حال،  این  با 
تأکید داشتند که چنین کاری هزینه  بود،  آن ها 
اقتصاد  و  کرده  تحمیل  کشور  به  را  زیادی 

سوئیس را تضعیف می کند.
شبکه اس اف آر سوئیس بر اساس نظرسنجی های 
عموما  اندک  اختالفی  با  عموما  که  پای صندوق 
صحیح هستند، گزارش داده است که از هر ۵ رأی 

دهنده، 4 نفر با این طرح مخالفت کرده اند.
پیشنهاد این طرح را »دانیل هائنی« مالک یک کافه 
در سوئیس مطرح کرد. او با جمع آوری ۱۰۰ هزار 

امضا دولت را به برگزاری همه پرسی ملزم کرد.
نوع حکومت در سوئیس دموکراسی مستقیم است 
و دولت بسیاری از طرح ها را به همه پرسی عمومی 
می گذارد. هائنی شکست در همه پرسی را پذیرفته، 
اما در عین حال مدعی شده است که برگزاری این 

همه پرسی یک پیروزی اخالقی بوده است.
وی می گوید: من به عنوان یک تاجر، فرد واقع بینی 
هستم و روی حمایت ۱۵ درصدی حساب کرده 
بودم، اما االن می بینم که بیش از 2۰% یا شاید 
این  نظرم  به  خوب  کرده اند.  حمایت   %2۵ حتی 

رویایی و شورانگیز است.
برای  که  است  جهان  در  کشوری  اولین  سوئیس 
به  ماهانه  دستمزد  شرط  و  قید  بدون  پرداخت 
شهروندانش همه پرسی برگزار می کند. با این حال 
کشورهای دیگر چون فنالند هم در حال بررسی 
این طرح هستند، چراکه این کشورها جهانی را در 
نظر دارند که در آن ربات ها جایگزین نیروی کار 
می شوند. حامیان این طرح پوستر بزرگی، به اندازه 
یک زمین فوتبال طراحی کرده و روی آن نوشته 
بودند که »اگر درآمدتان تأمین بود، چه می کردید؟«

دولت سوئیس به رأی دهندگان توصیه کرده بود که 
این طرح را رد کنند، چراکه هزینه سنگینی بر دوش 
دولت گذاشته و یکپارچگی جامعه را تضعیف می کند.

پرداخت  ازای  به  بود  قرار  طرح،  این  اساس  بر 
مزایای  کل  یا  بخش  مردم،  به  ماهانه  دستمزد 

اجتماعی افراد لغو شود.

سرمقاله

ماموریتی ظریف برای وزیر خارجه

دفتر  اندازی  راه  از  پس   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

خوبی  تحوالت  شاهد   ، خارجه  وزارت  نمایندگی 
این  و  بودیم  جنوبی  خراسان  دیپلماسی  حوزه  در 
اقدامات طعم شیرین دیپلماسی را به نوعی به کام 
مردم استان چشاند و نام خراسان جنوبی را در برخی 
کشورهای شرقی و غربی برای برقراری ارتباطات 
فرهنگی - اقتصادی به میان آورد . فرصتی که در 
آینده ثمرات آن کم کم به ظهور خواهد رسید  اما ...
عده ای از کارشناسان و تحلیلگران مسائل استان 
که هم مرزی با افغانستان را جزء فرصت های بالقوه 
توسعه خراسان جنوبی می دانند بر این باورند که تا 
این  دلیل عدم همکاری کشور همسایه  به  کنون 
ظرفیت غیر قابل بهره برداری و تنها عایده ما از این 
هم مرزی ،  نا امنی ها و مشکالت ... بوده است که 
این نشان می دهد  یکی از وظایف خطیر دستگاه 
دیپلماسی عالوه بر معرفی منطقه به جهان حل این 
مشکالت در فضای ارتباطات بین المللی می باشد 
و لذا در اینجا حساسیت دیپلماسی در توسعه استان 

نمود بیشتری پیدا می کند .
بر اساس آنچه گفته شد و با شناختی که در بررسی 
عملکرد اخیر از مجموعه نمایندگی وزارت خارجه 
در استان دیدیم می توان انتظار داشت که مسائل 
به درستی برای رایزنی های دیپلماتیک به پایتخت 
انتظار خراسان  این مجال  منتقل شده است و در 
جنوبی که به اذعان رئیس جمهور محترم بار امنیت 
کشور را به دوش می کشد توجه بیش از پیش به 

موضوع تعامالت مرزی با افغانستان است.
بدون شک وجود مرز در حالی که 3 بازارچه خراسان 
جنوبی غیر فعالند و امکان برقراری ارتباط از طرف 
همسایه فراهم نمی گردد دیگر فرصت محسوب 
نمی شود و کلید قفل این تعامالت در  دستان وزیر 

محترم خارجه خواهد بود .
مردم خراسان جنوبی بر این باورند که وقتی ایران 
اسالمی برای حق خود در مقابل ۵ ابرقدرت جهانی 
 به میز مذاکره رفته و موفقیت هایی را کسب می کند ،
 همراه کردن کشوری چون افغانستان نباید تالش 
 سختی برای سربازان عرصه دیپلماسی کشور باشد .
دوش  بر  اینک  که  ظریف  مسوولیت  این  شاید   
دستگاه دیپلماسی است هم راستا با منویات رهبری 
در بحث اقتصاد مقاومتی بتواند راه گشای بسیاری  

از مشکالت خراسان جنوبی باشد .

شله مشهدی
 )درجه یک(

ی آماده یاس )عدل( غذا

آدرس: نبش عدل ۱8
تلفن: 322۰443۱  همراه: ۰9۱556۱۰366

 مدیریت: رمضانی

آش رشته - سوپ جو- شله زرد
همانند سال های گذشته از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان 

ساعت توزیع: همه روزه 5 بعدازظهر

ضامن ما، ۱5 سال تجربه ماست

با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

طبخ و توزیع شلـه مشهدی
توسط سر آشپز معروف مشهدی )آقای صداقتی(

در کترینـگ و غـذای  آماده ایرانیـان

ساعـت توزیع همه 

روزه 5 بعدازظهر

آدرس: حد فاصل میدان قدس و عدل- قدس 2  تلفن: 322۱۰۰۱۱-3222۰۰۱۱

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      32324444

لطفا ظرف همراه بیاورید

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

323۱8382 - ۰9۱556۱44۱7

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

بلوار شعبانیه ، حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
میزان تبخیر آب در فردوس 6 برابر میانگین جهانی است 

رئیس امور منابع آب فردوس با اشاره به میزان کم بارندگی در شهرستان، گفت: متاسفانه در شهرستان فردوس 
میزان تبخیر در طبیعت 6 برابر میانگین جهانی است. عبداللهی کیفیت آب شهرستان را در وضعیت نامناسب عنوان 

و تصریح کرد: آمادگی کامل برای شناسایی و رفع بحران منابع آبی در روستاها را داریم.
سه شنبه * 18 خرداد 1395 * شماره 3523

رسید  هم  رمضان  ماه  محترم  مسوولین   . سالم 
تو  مردم  بابت سپرده  به خاطر خدا هم که شده 
موسسه میزان یه فکری بردارید . تا از خجالت زن 
و بچه نجات پیدا کنیم ، به خدا تمام دار وندارم 

اونجاست ، مثال حکومت اسالمی است . 
0915...979

فاصله چیست ؟ تلخ ترین فاصله ای که این روزها 
افشای  با  که  است  ای  فاصله  هستیم  آن  شاهد 
فیش های میلیونی حقوق بعضی به خوبی نمایان 
شد در حالیکه وضع اشتغال به حد هشدار رسیده و 
کارگرانی که بیکار شدند و هفته ای یک روز هم 
دست شان به کار نمی رسد و جلوی خانواده خود 
شرمنده هستند همین دو روز پیش بود که یک بنده 
خدایی گفت از روستایی که 50 کیلومتر با شهر 
فاصله دارد برای کارآمدم  اما مثل این که اوضاع 
کار و بار در شهر اصال خوب نیست چرا که یک 
 هفته ای است که به میدان کار می روم و ساعت ها
 انتظار که شاید کسی ما رو به کار بخواند اما دریغ 
هایم بچه  که  درحالی  االن  کار  ساعت  یک   از 
روستا  به  پر  دست  با  هفته  آخر  که  منتظرند 
برگردم ولی ... بزرگترین آرزو و خواسته این بنده 
با  وعالقه  وجود وعشق  تمام  با  که  بود  کار  خدا 
. باشد  سربلند  اش  خانواده  جلوی  خود   دسترنج 
اشتغال  فکر  به  خواهشمندیم  محترم  مسؤالن 
که  استان  این  فکر  به  محترم  نماینده  باشید 
دام  و  کشاورزی  باشید  است  درگیرخشکسالی 
چندکارخانه  احداث  با  است  نابودی  به  رو  داری 
بزرگ حداقل از مهاجرت از شهر به استان های 

دیگرجلوگیری کنید.          
0915...693

با سالم آوا از مسئولین راه و شهرسازی و اعضا 
کمیسون ماده 12 دعوت کنید که در دفتر روزنامه 

جمع شوند و پاسخگوی مردم باشند .
0915...742

توسعه  و  خوسف  فوالد  چدن  افتتاح  آوا  سالم 
با  استاندار  وقرار جلسات  قول  و  منیزیم سربیشه 
مسووالن را حقا پیگیری تا مثل افتتاح های دیگر 
نشود و بعد بگوییم قول دیگر .رسمش این باشد 

که سرقول مان سرمان برود ولی قرارمان نه!
0935...032

سالم با توجه به خشکسالی های پی در پی استان 
هنوز بعضی از پارک ها با آب شرب آبیاری می 

شود آیا راه حل دیگری وجود ندارد.
0915...572

به  خواستم  شهروند  یک  عنوان  به  من  سالم. 
نمایندگان استان بگویم که حقی از مردم برگردن 
چهارسال  ثانیه  ثانیه  برابر  در  باید  و  شماست 
به  باشید.لطفا  پاسخگو  خدا  برابر  در  تان  خدمت 
له  درحال  اقتصادی  فشار  زیر  در  که  فکرکسانی 

شدن هستندباشید. باتشکر
0915...318

سالم.هر چه پیگیریم همه پشت گوش میاندازند 
مهرشهر  روشن  احمدی  ابتدای  است  سال  دو 
ساکن هستیم گاز نداریم فرمانداری و استانداری 
هم حریف شرکت گاز نیست تازه داره باورمان می 

شود که داخل شهر زندگی نمی کنیم.
099...651
آوا از اینکه پیامک های مربوط به سایت کویر تایر 
را نزدیک به 6 ماه چاپ کردی ممنون از شهرداری 

بیرجند که هیچ خبری نشد .
0915...236

جهت  خانوادگی  دیشب  گرم  هوای  به  توجه  با 
استفاده از فضای آزاد و صرف شام به بوستان ظفر 
واقع درخیابان ظفر مراجعه نمودیم تعدادی زیادی 
از چراغ های پارک خاموش بود وقتی که علت از 
آبیاری چمن ها   مسوول فضای سبز که مشغول 
سوخته  آنها  المپ  که  داشت  اعالم  شدیم  جویا 
بر سیستم  نظارتی  است که می طلبد شهرداری 

روشنایی بوستان های داخل شهر داشته باشد.
0915...893

از خانه، فاصله گرفتن  کمالی -  دور شدن 
از شلوغی و پناه بردن به یک روستای آرام، 
شلوغ  شهرهای  ساکنان  از  بسیاری  رویای 
است، گرچه خشکسالی های اخیر در خراسان 
مردم  از  را  طبیعت  زیبایی های  این  جنوبی 
گرفته ولی هنوز هم نقاطی در استان وجود 
را  خود  خاص  طراوت  و  سرسبزی  که  دارد 
حفظ کرده اند.هر چه از مرکز شهر دورتر می 
احساس  را  تفاوت  می توان  به وضوح  شویم 
ارمغانی جز گرد و  ناهموار که  راه های  کرد، 
خورشیدی  گرمای  نداشتند،  برایمان  خاک 
که در قعر آسمان با تمام شدت، نورش را به 
زمین می تاباند. هر چه بیشتر می گذرد گرمای 
هوا را بیشتر بر تن و جانمان حس می کنیم 
اتومبیل  داخل  سرمای  حتی  که  طوری  به 
طاقت فرسا  و  گرم  هوای  این  جوابگوی  هم 
نیست، نه می شود شیشه ها را پایین کشید و 
نه می توان سرمای هوا را حس کرد، چراکه 
جا  به  برایمان  خاک  جز  ارمغانی  راه  این 
از چند  بعد  نزدیک است و  نمی گذارد.مقصد 
کاروان  اکنون  اتومبیل  در  نشستن  ساعتی 
به مقصد رسید زنان و مردان روستای مرک 
جلوی  مسئوالن  انتظار  در  قبل  ساعتی  از 
حسینیه منتظرند و یکی از زنان مسن روستا با 
دود سپند ، به میهمانان خوش آمد می گوید. 
سادگی و صمیمت را در چهره مردمان این 
خطه از کویر می توان به راحتی مشاهد کرد، 

صمیمیتی که پیر و جوان نمی شناسد. 

گازرسانی مهمترین درخواست 
روستائیان مرک

نزدیک  از  تا  شویم  می  روستا  حسینیه  وارد 
دهیار   دهیم،  فرا  گوش  مردم  دل  و  درد  به 
مشکل  مهمترین  گویی  آمد  خوش  از  پس 
َمَرک را عدم گازرسانی دانسته و با اشاره به 
مردم  گوید:  می  تا شهر  مرک  کوتاه  فاصله 
نیستند. برخوردار  گاز  نعمت  از  روستا  این 
برای  مساعد  قول  فرماندار  هنگام  دراین 
از  دهد.  می  گازرسانی  مشکل  پیگیری 
درخواست  مرک  روستای  مشکالت  دیگر 
توسعه  طرح  به  رسانی  برق  و  آبرسانی 
اجرای  از  پس  گردید  مقرر  که  بود  روستا 
ها ساخت  زیر  سازی  آماده  و  هادی   طرح 
 با مشارکت اهالی تا پایان سال 95 آبرسانی 
برای  کارشناسی  مطالعات  و  شود  انجام 
دستور  در  نیز  توسعه  طرح  به  رسانی  برق 
بیرجند  فرماندار   . گرفت  قرار  برق  اداره  کار 
در  را  روستا  نوجوانان  و  جوانان  حضور  که 
یک  تجهیز  و  اندازی  راه  قول  دید  حسینیه 
را  دهیاری  و  اهالی  مشارکت  با  کتابخانه 
مشکالتی  از  .یکی  داد  روستا  جوانان  به 
دارد،  وجود  استان  روستاهای  بیشتر  در  که 
که  است   طبیعی  منابع  با  مردم  مشکالت 
در این روستا بیشتر به چشم می آمد و مقرر 
 شد اهالی روستای مرک موضوع زمین های

ملی  که  را  خودشان   به  متعلق   کشاورزی 
قانونی  مراجع  به  اعتراض  با  شده  اعالم 
نبود  از  هم  جوانان  از  یکی  کنند،  پیگیری 
اینترنت پرسرعت در روستا گالیه کرد و افزود: 
پرسرعت  اینترنت  نیازمند  روستا  جوانان  ما 
را  مشکل  این  فرماندار  شد  مقرر  و  هستیم، 
از مراجع ذی ربط پیگیری کند.میرزگ مقصد 
بعدی سفر فرماندار و همراهانش بود که پس 

از ترک مرک راهی این روستا شدیم.
 

 آب شرب ، مهمترین درخواست 
مردم میرزگ

همانند  نیز  روستا  این  اهالی  انتظار   صحنه 

روستای قبلی باعث شد که از دیدن اینهمه 
شدیم  روستا  وارد  شویم.   زده  ذوق  محبت 
فرد  ترین  مسن  گویی  خوشامد  با  استقبال 
روستا انجام گرفت.آن طور که شواهد نشان 
همانند  روستا  این  در  خشکسالی  داد  می 
مردم  کند  می  بیداد  استان  روستاهای  بقیه 
در این روستا خواستار تامین آب شرب بوده 
آب  شرکت  نماینده  توضیحات  از  پس  که 
ای هفته  در  شد  مقرر  روستایی  فاضالب   و 
 یک تانکر آب بیشتر به روستا برود .همچنین 
درخواست های مکرر اهالی برای تامین آب 
باعث شد تا فرماندار بیرجند قول اساسی برای 

احداث چاه دستی به صورت  موقت بدهد .

روستا  قنوات  کارشناسی  طرح  آغاز 
برای مرمت از هفته آتی

جهاد کشاورزی هم به مردم قول داد تا هفته 
آینده کارشناسان خود را به روستا فرستاده تا 
از قنوات بازدید کنند و در صورت نیاز مراحل 
حسینیه  به  رسانی  برق   . گردد  آغاز  مرمت 
روستا که در ایام خاص میزبان جمعیت زیادی 
دیگر  از  است  نزدیک  و  دور  روستاهای  از 
خواسته های اهالی بود که در این رابطه نیز 

مسئول مربوطه قول مساعد داد.
 

آشامیدنی  آب  تانکر  یک  افزایش 
برای روستای گوگجین

روستا  این  شدیم،  گوگچین  روستای  وارد   
هم  اینجا  نداشت  میرزگ  با  چندانی  فاصله 
مسئوالن  انتظار  چشم  صبرانه  بی  مردم 
بودند، تا شاید این دیدار با  مسئوالن گرهی 
از مشکالت آنها باز کند. مهم ترین معضل 
با  که  بود  شرب  آب  تامین  هم  روستا  این 
یک  شد  مقرر  مردم   درخواستهای  شنیدن 
اهالی  برای  هفته  در  آشامیدنی  آب  تانکر 
روستا افزوده شود و قنوات موجود در روستا 

توسط کارشناسان جهاد کشاورزی بررسی و 
اقدامات الزم در زمینه مرمت آنها انجام شود .

 
بخش  دارالمومنین   ، تازیان  سرچاه 

مرکزی هم تشنه بود

 سرچاه تازیان مقصد بعدی مسئوالن است. 
موقع نماز به روستا رسیدیم  نماز را با اهالی 
روستا در صفوف فشرده در مسجد که قدمتی 
بیش از یک قرن داشت اقامه کردیم ، پس از 
نماز با اعالن عمومی مردم در حسینیه روستا 
جمع شدند تا مشکالت خویش را با فرماندار 
و بخشدار مطرح کنند  ، جمعیت زیادی آمده 
بودند. طبق روال سه روستای قبل ابتدا دهیار 
گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه کرد و 

سپس درخواست ها را بیان نمود.

  اساس پیشرفت کارها در روستاها 
بر مبنای مشارکت مردمی است

فرماندار در جمع مردم سرچاه تازیان اساس 
مبنای  بر  را   روستاها  در  کارها  پیشرفت 
مشارکت مردمی دانست که این امر مستلزم 
اسالمی  شوراهای  و  دهیاران  با  همکاری 

سال  نامگذاری  به  بیرجند  است.فرماندار 
و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
خطاب به روستائیان گفت : در روستاها مردم 
بیشترین  مصرف،   و  امکانات  کمترین  با 
مصداق  این  که  می دهند  انجام  را  تولیدات 

اقتصاد مقاومتی است  .

قلعه  مرمت  مطالعاتی  طرح  آغاز 
تاریخی سرچاه تازیان در سال 95

های  درخواست  سراغ  به  بیرجند  فرماندار 
ادارات  مدیران  از  و  رفت  دهیار  و  اهالی 
نماینده  بدهند.  را  سواالت  پاسخ  تا  خواست 
و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  اداره 

جایگاه  به  که  بود  نفری  اولین  گردشگری 
دعوت شد تا در خصوص مرمت قلعه تاریخی 
سرچاه تازیان پاسخ دهد که وی قول مساعد 
اعتبارات سال 95 مطالعات  طرح  تا در  داد 

مرمت این قلعه تاریخی آغاز شود .

اعزام کارشناس برای الیروبی قنوات 
سرچاه تازیان

شنیدن  از  بعد  کشاورزی  جهاد  نماینده 
درخواست یکی از اهالی که می گفت قنوات 
قول  دارند  مرمت  و  الیروبی  به  نیاز  روستا 
برای  را  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  تا  داد 
از  دیگر  نمایند. یکی  اعزام  بررسی موضوع 
از  بزرگی  اینکه بخش  بیان  با  روستا  اهالی 
جمعیت روستا  را جوانان تشکیل می دهند 
زمین  و  ورزش  خانه  سازی  آماده  خواستار 
و  ورزش  اداره  مدیر  که  شد  روستا  ورزش 
و  انداری  راه  داد:  پاسخ  چنین  این  جوانان 
نیست،  پذیر  امکان  ورزشی  سالن  احداث 
زمین ورزشی هم پس از آنکه به تملک اداره 
ورزش و جوانان درآید اقدام به فنس کشی و 
ساخت رختکن می شود و در صورت تامین 
اعتبار مقداری تجهیزات جهت خانه ورزش 

ارسال خواهد شد .

خرید تجهیزات مورد نیاز راه اندازی 
شبکه دیجیتال با مشارکت دهیاری

اداره ورزش و جوانان که پایان  سخن مدیر 
با  رایزنی  گفت:  بیرجند  فرماندار  پذیرفت 
رئیس سازمان صدا و سیمای استان صورت 
از خرید تجهیزات مورد  تا پس  گرفته است 
نیاز با مشارکت دهیاری شبکه دیجیتال راه 
اندازی شود که انشاا... تا ابتدای شش ماهه 
دوم سال شاهد تحقق این موضوع خواهیم 
زحمات  از  قدردانی  با  اهالی  .نماینده  بود 
تخصیص  خصوص  در  مرکزی  بخشدار 
اجرای  و  روستا  فرش  سنگ  جهت  اعتبار 
مرکزی  بخشدار  مالکی  از  ساحلی  دیوار 
این پروژه ها اعتبار  با تخصیص  تا   خواست 
که  است  سال   ۱۸ اکنون  برسد.  اتمام  به   
در  جنوبی  خراسان  خشک سالی  تلخ  قصه 
گوش مردم این خطه کویری نجوا می شود، 
گویا قرار نیست طبیعت بار دیگر ساز دوستی 
طبیعت  قهر  روز  هر  و  بنوازد  اینجا  مردم  با 
چهره خشن تری از خود را به مردم این دیار 
نشان می دهد.دیگر بعد از ۱۸ سال بی آبی و 
خساست آسمان چیزی از طبیعت بی جان این 
استان باقی نمانده که بخواهد با فصل بهار 
این خشک سالی  سال  هر  شود،  زنده  دوباره 
شدت بیشتری به خود می گیرد و زخم های 
عمیق تری از خود باقی می گذارد در این میان 
زخم های خشک سالی بیشتر از همه بر تن 
روستائیان باقی مانده که تنها چشم امید آن ها 
بوده  او  به طبیعت خدا و آسمان بی منتهای 
این  تن  بر  زخم  قدر  آن  است.خشک سالی 
آب  حتی  حاال  که  گذاشته  باقی  روستائیان 
با  باید  را  دام هایشان  و  خودشان  آشامیدنی 

تانکر تأمین کنند .

آیا اولویتی باالتر از آب 
در استان داریم؟

حال سخن پایانی با مسئوالن استانی است: آیا 
این صحنه های خشکسالی روستاها، آبرسانی، 
تانکر  منتظر رسیدن  چشمهای کودکانی که 
کشاورز،  آیا  اید،  ندیده  را  هستند،  آب  حامل 
دامداری که با فروش دامش به قیمت پایین 
این  در  اش  خانواده  شکم  تا  دارد  تالش 
ندیده  را  خشکسالی های ۱۸ ساله سیر کند 
اید، آیا اولویتی باالتر از آب در استان داریم؟ 
اگر شاهد این صحنه ها بودید پس باید نسبت 
به بررسی وضع موجود به مقامات کشوری به 
وزارت نیرو اعتراض کرده و در پی راه حل برای 
مشکالت این خطه از کویر باشید. زمان مطالبه 
گری و شاید داد و فریاد زدن فرا رسیده است، 
اگر امروز داد نزنید و برای خشکسالی وکم آبی 
مردم فریاد نرنیم، شاید فردا دیگر خیلی دیر 

شده باشد خیلی دیر .

روستاها بی تاب آب
صدای عطش مردم به گوش مسوولین مرکز استان رسید دوست عزیزی که از عملکرد جایگاه سی ان جی  

ناراضی بودی.هر که بهت اطالعات داده که این 
قشر زحمت کش رو مورد لطفت قرار بدی اشتباه 
مخزن  به  رو  دیسپنسر  چون  داده  اطالعات 
نااااازل  هس  نازل  کنن.اون  نمی  وصل  خودرو 
که باعث سوختگیری ماشین میشه بعدشم همه 

جایگاه ها رو به یه چشم نبین داداش
0915...118
 با سالم یادداشت های روز که توسط دلسوزان 
روزنامه  غنای  ضمن  یابد  می  انتشار  استان 
بیداری  و  عمومی  افکار  روشنگری  موجب 

مسؤالن می گردد واجرکم عندا...
0915...211
شهرداری  خدوم  پرسنل  از  وتشکر  سالم  با 
تأمین  به  نسبت  است  خواهشمند  بیرجند، 
روشنایی پارک غدیر)معصومیه. بین شهید قاینی 
7و9( اقدام نمایند. باتشکر جمعی از اهالی محله
915...021
از سپرده گذاران میزان هستم آهای کسانی که 
با  شده  کور  و چشمهایتان  شده  کر  گوشهایتان 
شما هستم بترسید از روزی که به آه مظلومین 
بود  بگویید کسی  با خود  آنوقت  گرفتار شوید و 
نه  خواستیم  نمی  ما  ولی  داد  می  هشدار  ما  به 

بشنویم و نه ببینیم. 
فردی از دگرسوختگان میزان و پدیده شاندیز

پیام شما 

پیام شما 

جوابیه های شهرداری بیرجند 

در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما،   *
خصوص  در   95/2/30 مورخ  شما  پیام  ستون 
می  استحضار  به  غربی  الهیه  ولگرد  سگلهای 
برنامه  در  ولگرد  سگهای  گیری  زنده  رساند 

باشد.  می  منطقه  کاری 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
آسفالت  در خصوص   95/2/28 مورخ  شما  پیام 
استحضار  به  مهر شهر  اجتهاد  و  9 دی  خیابان 
می رساند همانگونه که قبال اعالم گردیده است 
عدم  و  مالکین  اکثریت  سکونت  عدم  دلیلی  به 
نصب انشعابات در صورت آسفالت معابر ، باعث 
تاریخ  از  لذا  شد  خواهد  حفاری  هزینه  افزایش 
پیامک  طریق  از  و  روسنامه  طریق  از   95/2/1
به کلیه مالکین اعالم گردیده تا نسبت به نصب 
از  بعد  انشاا...  که  نمایند  اقدام  انشعابات  کلیه 
در  مذکور  های  خیابان  آسفالت  مقرر  مهلت 

دستور کار قرار خواهد گرفت. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
نصب  خصوص  در   95/2/26 مورخ  شما  پیام 
به  کارگران  خیابان  آخر  از  زیرگذر  یا  پل 
رساند:  می  استحضار  به  شکراب  جاده  ورودی 
بولوار مسافر که  مانند  بر اساس طرح تفصیلی 
وصل  مهر شهر  به  کمربندی  روگذر  وسیله  به 
برنامه های  نیز در  شده است خیابان کارگران 
به  کمربندی  روگذر  وسیله  به  شهرداری  آتی 
حاضر  حال  در  شد  خواهد  وصل  شهر  مهر 
 95 سال  اعتبارات  در  پیاده  عابر  پل  اجرای 

منظور شده است .
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
پیام شما مورخ 95/2/25 در خصوص رسیدگی 
و  نظافت  از  اعم  اداری  سایت  مشکالت  به 
می  استحضار  به  و...  سبز  فضای  و  زیباسازی 
سایت  گردیده  اعالم  بارها  که  همانگونه  رساند 
لذا  است  نگردیده  شهرداری  تحویل  اداری 
نسبت  شهروندان  حال  رفاه  جهت  شهرداری 
اصلی  خیابانهای  نظافت  و  زباله  آوری  به جمع 

اقدام می نماید. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950142 محکوم علیه آقای حسن توحیدی نسب فرزند رحمن محکوم است به پرداخت مبلغ 
121/615/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسین شهابادی و پرداخت مبلغ 5/900/000 ریال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با توجه به اینکه در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 28 فرعی از 1768 اصلی بخش 2 بیرجند که حس نظریه 
کارشناسی زمین مورد نظر طبق سند ارائه شده 5000 سهم از 15321 سهم مشاع از 31321 از پالک فوق واقع در مرتع امیرآباد دهنه کر می باشد که حسب 
نظریه کارشناسی ملک واقع در حدود 6 کیلومتری شمال شرقی حاجی آباد و از جاده اصلی بیرجند- خوسف حدود 2 کیلومتر فاصله دارد که مساحت کل 
15321 سهم مشاع از 31321 متر مربع و مساحت 5000 سهم 10221/6 متر مربع که ارزش هر متر مربع 30/000 ریال که در مجموع 306/684/000 
ریال کارشناسی شده است که از  طریق  مزایده  در روز یکشنبه تاریخ 95/03/30 از ساعت 9 الی 10  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندو انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران خانواده های محترم گلشنی و بیرجندی
درگذشت خیر محترم مرحوم حاج سید عبدالحسین گلشنی 

را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت می گوییم، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 
صبر آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

آگهی استفاده از حق تقدم خرید سهام جدید شرکت پودر کیمیای زنوک )سهامی خاص(
شماره ثبت: 4645   شناسه ملی: 10360061107

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت پودر کیمیای زنوک )سهامی خاص( می رساند: در راستای 
ماده 169 اصالح قسمتی از قانون تجارت و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/11/1 مقرر 
گردید سرمایه شرکت از مبلغ 500/000/000 ریال به مبلغ 3/700/000/000 ریال افزایش یابد لذا هر یک 
از سهامداران محترم که تمایل به افزایش سرمایه را دارند، می توانند حداکثر ظرف مدت 60  روز از تاریخ نشر 
آگهی برای خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهامی که مالکند به ازای هر سهم مبلغ 5/000/000 
ریال به صورت نقدی به حساب شماره 42144388642921 بانک انصار و یا حساب 0107348153009 
بانک صادرات خراسان جنوبی واریز و فیش را به دفتر شرکت واقع در بیرجند خیابان مدرس- مدرس 17  

پالک 24/2 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام 
ننماید هیئت مدیره مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده بابت افزایش سرمایه و پاره سهم های ایجاد 
شده را به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر سهامدار واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم 

خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.
هیئت مدیره شرکت پودر کیمیای زنوک

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 5  شهرستان نهبندان
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

 111- اصلی مزرعه چاهدراز  104 فرعی از 3 فرعی آقای ابراهیم نخعی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار در روز 1395/4/10 ساعت 
اداری در  محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  
 تاریخ انتشار: 95/3/18    حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

برای اولین بار طعم واقعی شله مشهدی 

درجه یک را با ما تجربه کنید

 

از افطار تا سحر با غذاهای کبابی و خورشتی

باالتر از میدان ولی عصر)عج( ، نبش غفاری 34      32404043 درخدمت شما همشهریان هستیم

سـوپ ، آش ، شلـه زرد ی آماده ربگ غذا
با ما هزینه سفارشات بیرون خود را به حداقل برسانید

طبخ با برنج ایرانی درجه یک و خارجی 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب و در اسرع وقت )شهر و روستا(  09159658659
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 هکرها رئیس فیس بوک را نقره داغ کردند
 

در  کننده  دنبال  هزار   ۴۱ با  هکری  گروه  یک 
کاربری  های  حساب  که  کرده اند  ادعا  توییتر، 
در  را  فیس بوک  عامل  مدیر  زاکربرگ  مارک 

هک  توییتر  و  پینترست  لینکداین،  اینستگرام، 
هک  این  موفقیت  که  شود  می  کرده اند.گفته 
ناشی از هک موفق شبکه اجتماعی لینکداین از 
افشا  تازگی  به  که  بوده  حال  به  تا   20۱2 سال 
این  خبر  انتشار  از  بعد  بوک  است.فیس  شده 
زاکربرگ  حساب  که  شده  مدعی  هکری  حمله 
در اینستگرام دست نخورده باقی مانده و هکرها 
علیرغم ادعایشان به آن دسترسی پیدا نکرده اند.

جریمه های خنده دار داعش!
 

آن  رهبران  که  شده  بد  اوضاعش  آنقدر  داعش 
ارتکاب  برای  را  شهروندانش  گرفته اند  تصمیم 
خانه  در  گذاشتن  باز  مانند  خنده داری  جرائم 
به  می توان  دیگر  جرائم  جمله  از  کند.    جریمه 
این موارد اشاره کرد: تست فوری قوانین شریعت 
)20 دالر جریمه برای هر پاسخ اشتباه(، 20 دالر 
جریمه برای اصالح نکردن ریش و 20 دالر برای 
بستن زنگوله دور گردن گاو و گوسفند )به عالوه 

ضبط حیوان(.
پرداختی  عوارض  میزان  موارد،  این  بر  عالوه 
بارکش های که از 200 دالر در تابستان قبل به 

سقف 600 دالر رسیده است.

شهر میکروبها کشف شد
 

محققان از کشف شهری باستانی در زیر آبهای 
بلکه  انسان  توسط  نه  که  اند  داده  خبر  یونان 
از  است.گروهی  شده  ایجاد  میکروبها  وسیله  به 
غواصان در حین گشت زنی در زیر آبهای ساحلی 
متوجه   Zakynthos جزیره  حوالی  در  یونان 
ساختار مدوری شدند که در نگاه نخست به نظر 
می رسید توسط انسانها ساخته شده باشد. در واقع 
غواصان تصور می کردند که بقایای یک تمدن 
باستانی را کشف کرده اند. اما حاال مشخص شده 
به  احتماال قدمت  اند  آنها کشف کرده  آنچه که 

مراتب بیشتری نسبت به تصوراتشان دارد.
به  کشف  این  انگیز  حیرت  نکته  حال  این  با 
 سازندگان آن مربوط می شود. محققان دریافته اند 
میکروبها و نه یونانیان باستان این ساختار حیرت 

انگیز را ساخته اند. 

غرق کردن هواپیما برای جذب گردشگر  

ایرباس   هواپیمای  فروند  یک  الشه  ترکیه   
A300  را در ساحل شهر کوساداسی در دریای 
اژه غرق کرد تا ضمن جذب گردشگر، به تحقق 

توازن در محیط زیست دریایی کمک کند.
اوراق شده  این در استانبول  از  این هواپیما قبل 
بود و تنها پوسته و بدنه آن باقی مانده بود.روزنامه 
بزرگترین  هواپیما،  این  که  نوشت  ترکیه  صباح 
هواپیمایی است که تاکنون با هدف تبدیل آن به 
جایگاه مرجانی غرق می شود.طول این هواپیما 
5۴ متر و طول دو بال آن ۴۴ متر است.شهردار هم 
گفت که این اقدام با هدف حمایت از منابع دریایی 
شود. می  انجام  غواصی  گردشگری  توسعه   و 

از داخل  بینی می شود 25 هزار گردشگر  پیش 
جدید  جاذبه  این  دیدن  برای  ترکیه  از  خارج  و 

گردشگری، به این شهر بیایند.

ماه عسل مهمان سفره های افطار شد  
علیخانی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: سالم رفقا، ممنون از نظرات و تذکراتی که در مورد ماه عسل فرمودین، 
مطمئن باشید اون دسته از پیشنهادها که اجرایی باشه حتما انجام میدیم، به امید خدا و با دعا و الطاف شما، روز دوشنبه ۱7 
خردادماه از ساعت ۱٩ شروع می کنیم.

سال   ۱7 جنوبی  خراسان  استان   - کاری  نسرین 
خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشته است و این موضوع 
به  منجر  و  داشته  مردم  برای  که  مشکالتی  از  جدای 
را    مهاجرت در استان شده  حیات وحش و محیط زیست 
نبود تغذیه  نیز در معرض خطر قرار داده است. کم آبی و 
کاهش  موجب  اخیر  سال های  در  حیوانات  برای  مناسب 
جمعیت حیات وحش و یا کوچ این حیوانات به مناطق دیگر 
شده است و از دیگر سو تخریب محیط زیست  توسط انسان 

و صنایع  آسیب جدی به آن زده است. 

دفع زباله از بزرگترین مشکالت 
محیط زیستی استان

  تنوع  زیستی در نقاط مختف جهان و افزایش آگاهی ها 
نسبت به اهمیت آن، یکی از دغدغه های اصلِی کارشناسان 
محیط زیست است. مسئله  دفع زباله در استان از بزرگترین 
مشکالت محیط زیستی حال  است  این نظر  ابوالفضل 
علیزاده  یک فعال زیست محیطی است که  معتقد است 
بیرجند با میانگین تولید روزانه 70 تن زباله خانگی  همچنان 
با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. و دفع غیر بهداشتی 
زباله در محل دپو بیرجند از مشکالت مهم و اساسی محیط 
زیست می باشد و هر چه زودتر باید در دستور کار مسئوالن 
قرار بگیرد. چون نبود سازمان مدیریت پسماند در  منطقه  بر 

طوالنی شدن این مشکل بسیار اثر گذار است. 
ابراز می کند: از دیگر مشکالت موجود در خصوص  وی 
در  استاندارد  بازیافت  کارخانه  نبود  بیرجند،  پسماند 
تفکیک  آموزش  و  کارخانه  این  با وجود  است.  شهرستان 
 زباله در مبدأ به خانواده ها حجم بسیار زیادی از زباله ها
 بازیافت شده و عالوه بر اشتغازایی، کسب درامد و رونق 
صنعت شهرستان می توان در خصوص مابقی زباله هایی 
که قابل بازیافت نیستند  با هزینه کمتری به دفع بهداشتی 
شهرستان  اساسی  مشکالت  دیگر  از  پرداخت.  ها  زباله 
آبی  منابع   کمبود  جنوبی  خراسان  استان  و  بیرجند  
ست.استان ما با شرایط موجود در آینده با نبود آب اشامیدنی 
مواجه خواهد شد و هم اکنون بسیاری از روستا های استان 

با تانکر آبرسانی می شوند.

تاالب کجی نهبندان از جاذبه های گردشگری 
استان توجه ویژه می خواهد

رضوی نژاد یکی دیگر از حامیان محیط زیست ابراز تاسف 
می کند:  تالش های دولت برای اشتغال زایی در استان 
باعث مرگ  احداث کارخانجات پر مصرف چون فوالد  با 
آب  مصرف  زیرا  شد.  خواهد  استان  آبی  منابع  تدریجی 
این صنایع بسیار زیاد می باشد. وی معتقد است در استان 
با توجه به خشکسالی های پی در پی در  خراسان جنوبی 
سال های اخیر و فقر شدید علوفه ای مناطق و زیستگاه های 
طبیعی، توزیع علوفه در فصل زمستان با جدیت بیشتری 

انجام می شود.
 تاالب کجی نهبندان یکی از جاذبه های گردشگری استان 
چشم  بودن  دارا  با  که  آید  می  شمار  به  جنوبی  خراسان 
نهبندان و در حاشیه  زیبا در 75 کیلومتری  اندازی بسیار 
جاده بیرجند قرار گرفته است. این تاالب یکی از بزرگترین 
مخازن  آبی استان به هر دلیلی محدودتر از گذشته شود 

قطعاً روی اکوسیستم تأثیر به سزایی خواهد داشت . اینها 
خراسان  طبیعت  رفتگران  اعضای  از  پناه  یزدان  سخنان 
جنوبی است . وی خاطرنشان می کند:  باید مواظب این 
جاذبه های گردشگری باشیم و از آلوده شدن و هدر رفت 
آن جلوگیری کنیم. به اعتقاد وی  مهم ترین فعالیت های 
از  استفاده  ریزگردها  کاهش  و  بیابان زدایی  درباره  اجرایی 
گونه های متنوع بومی و مقاوم به خشکی و  تثبیت شن های 
روان، کنترل و  بهره برداری از آب های سطحی در مناطق 

بیابانی، تشویق برای مشارکت مردم در اجراي پروژه های 
بیابان زدایی در قالب پروژه های نهال کاری، در مناطق خاص 
و حساس است. وی همچنین کارخانجات صنعتی را عامل 
آلودگی محیط زیست می داند و اخطار به این واحدها تا رفع 

آلودگی کامل را بسیار موثر می داند. 

اهمیت بیشتری به آب و خاک سالم بدهیم

زهرا نصرآبادی به عنوان همشهری حامی محیط زیست 
آلودگی  دچار  ما  هوای  و  خاک  آب،  اگر  کند:  می  عنوان 
باشند ارزش اقتصادی ندارند و در واقع این پاکی آب، خاک 
می  فراهم  را  و جذابیت  اقتصادی  ارزش  که  است  هوا  و 
کند چراکه هر چقدر در محیط خود جذابیت ایجاد کنیم اما 
تنفس در آن مشکل باشد دیگر نمی شود از این جذابیت 
استفاده کرد. وی  زندگی خوب داشتن  را نیازمند برخی 
الزامات می داند و می افزاید: هر انسانی برای اینکه بهترین 
زندگی را برای خود فراهم کند نیازمند محیطی است که 
همه امکانات به بهترین وجه برای او آماده باشد. اگر آب، 
خاک و هوای پیرامون ما دارای وضع مناسبی نباشد نمی 

توان از آن استفاده کرد.
وی خطاب به تالشگران حوزه محیط زیست استان گفت: 
کاری که شما در طبیعت انجام می دهید یک هشدار است 
برای کسانی که  کمتر به آب، خاک و هوا توجه دارند و 

برای آن اهمیت کمتری قائل هستند.
نصرآبادی با بیان اینکه  بسیاری از استان های کشور دارای 
جذابیت های طبیعی هستند که سبب جذب گردشگران و 

عالقه مندان از آن سوی دنیا شده اما هنوز نتوانسته ایم 
آنچنان که باید و شاید جذابیت های گردشگری را ایجاد 
کنیم و آن را به درستی معرفی کنیم.خاطر نشان می کند:  
با مدیریت درست می توان از این نعمت خدادادی بهترین 
استفاده را کرد و زمینه حضور سرمایه گذار و گردشگر را در 

این بخش فراهم کرد.
  

نتوانسته ایم مهربانی با طبیعت

 را به کودکان آموزش دهیم

از اعضای حامیان محیط زیست و حامیان  رضا درویشی 
حیوانات یادآور می شود : متاسفانه ما نتوانسته ایم در امر 
آموزش کودکان موضوع مهربانی با طبیعت را نهادینه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون کودکان ما به راحتی 
یک شاخه گل و یا یک گیاه را از شاخه جدا می کنند و برخی 
حیوانات مانند گربه را آزار می دهند، گفت: در این خصوص 
متولیان فرهنگی ما کم کاری کرده اند، چنانچه در روستاها 
نیز اکنون تیر و کمان و یا تفنگ های ساچمه ای وجود دارد 
که چنین چیزهایی در واقع یک ضد ارزش تلقی می شود. 
به اعتقاد وی  متاسفانه سریال و یا کارتون که موضوع آن 
همراهی با طبیعت باشد در ایران بسیار کم ساخته شده و 
نتیجه آن را اکنون مشاهده می کنیم و باید در برابر چنین 

حوادثی شخص خاطی جریمه شود.

حیوان آزاری یکی از انواع
 بد اخالقی اجتماعی است

بیتا صباغ از دیگر حامیان محیط زیست و اعضای انجمن 
را  بروز چنین مسائلی  نیز ریشه های  از حیوانات   حمایت 
فرامنطقه ای می داند و می گوید: باید ریشه های این رفتار را 
در پس زمینه های اخالقی جامعه جستجو کرد زیرا حیوان 
است.وی  اجتماعی  اخالقی  بد  انواع  از  یکی  هم  آزاری 
معتقد است: در شرایطی که براساس آمارهای موجود شاهد 
افزایش بزهکاری اجتماعی در زمینه های گوناگون هستیم، 

بداخالقی های  این  از  یکی  عنوان  به  نیز  آزاری  حیوان 
اجتماعی ظهور و بروز می کند.

 
خالء قوانین صریح

 در زمینه حیوان آزاری محسوس است

این فعال حقوق حیوانات، از وجود خالء قانونی برای مقابله 
وقتی که  تا  افزاید:  و می  انتقاد می کند  آزادی  با حیوان 
مقابله  برای  و  نشود  تبدیل  ارزش  ضد  به  آزاری  حیوان 
این  باشیم،  نداشته  مشخصی  قانون  آزاری  حیوان  با 
صحنه های دلخراش هر روز بیشتر شده و تکرار می شود. 
زمانی که شاعر بزرگ آوازه ما می گوید میازار موری که 
دان کش است این خود نشان از اهمیت دادن نیاکان ما به 
بسیار  آفریده خدایند.  است که  موجودات  از همه  حمایت 
حائز اهمیت است که ما حتی در احادیث ائمه خود با روایت 
هایی روبرو می شویم که در آنها آزار و اذیت به حیوانات 

نکوهش شده است.

حیات وحش استان از غنای باالی زیستی 
گیاهی و جانوری برخوردارست

 آرامنش مدیرکل  حفاظت محیط زیست مهمترین جاذبه های
را  وجود مناطق حفاظت شده و   زیست محیطی استان 
پناهگاه های حیات وحش استان که از غنای باالی زیستی 
افزاید:  می  و  دانست  است  برخوردار  جانوری(   -  )گیاهی 
کشور  حیات وحش شاخص  به  توان  می  مناطق  این  در 
از قبیل زاغ بور، هوبره، آهو، جبیر، یوزپلنگ، پلنگ، قوچ 
و میش اوریال، کل و بز و گربه پاالس، گربه شني، گربه 
وحشي، روباه شني و حتی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی 
در پناهگاه حیات وحش کجی نمکزار و گیاهانی از قبیل تاغ، 
قیچ، دیودال، آتریپلکس، گز، بنه، بادامشک، انجیروحشی ، 
درمنه، نسترن وحشی، اسکنبیل، افدرا و حتی تمشک اشاره 
یاد  ها  و دق  کویری  جاذبه های  از   کرد. وی همچنین 
می کند و خاطر نشان می کند: اشکال خاص شن های 
روان مانند دم یوز در منطقه حفاظت شده مظفری و وجود 
دق هایی زیبا و سرسبز در دل کویر درمنطقه دق پطرگان 
زیرکوه هر ساله پذیرای تعداد زیادی از کویرنوردان کشور 
است.به اعتقاد وی خراسان جنوبی با نبود شرکت بازیافت 
استاندارد روبرو است و در این مورد اقداماتی صورت گرفته 
مدیریت  پسماند  مدیریت  قانون  ماده 7  استناد  با  و  است 
اجرائی پسماندهای عادی در شهرها بر عهده شهرداریها و 
در روستا ها بر عهده دهیاریها می باشد و در خارج از این 
حوزه ها بر عهده بخشداریها می باشد. که به استناد تبصره 
ذیل این ماده مدیریت اجرائی پسماند می تواند بخشی از 
این وظایف از جمله بازیافت و تفکیک زباله را به اشخاص 
درزمینه  به طور کل  . که  نماید  واگذار  و حقوقی  حقیقی 
بیرجند  در شهرداری  پسماند  مدیریت  اندازی سازمان  راه 
موضوع از طریق کارگروه مدیریت پسماند مورد پیگیری 

قرار گرفته است .

تذکراتی به سازمان اتوبوسرانی برای رعایت 
استانداردهای الزم داده شده است

وی در مورد فرسودگی اتوبوسها و دودزا بودن آن تصریح  

فرسوده  های  اتوبوس  آلودگی  کنترل  مورد  در  کند:  می 
از  تعدادی  اگزوز  به سنجش خروجی  اقدام  اداره کل  این 
نموده  بیرجند  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  اتوبوسهای 
است که بر اساس نتایج به دست آمده مکاتبات متعددی 
با سازمان اتوبوسرانی انجام شده و موارد آالیندگی اعالم 
گردیده است  و در خصوص کاهش آلودگی و دود ناشی از 
اتوبوسهای مذکور پیگیریهای الزم انجام گرفته است که با 
توجه به نوع سوخت مصرفی برخی از اتوبوس های جدید و 
عدم رعایت استانداردهای الزم در این زمینه تذکرات الزم 
نیز داده شده است .  خشکسالی از مهمترین بالیای طبیعی 
کشور محسوب شده و در مقایسه با سایر بالیای طبیعی، 
تأثیرات مخرب زیست محیطی فراوانی را نیز به دنبال دارد 
و در نهایت اقتصاد مناطق را دچار بحران می سازد.آرامنش 
با بیان این مطلب می افزاید:  بنابراین با قبول وضع موجود، 
و خاک،  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  برای  تا   الزامی است 

قدم های مؤثری برداشته شود. 

حضور گردشگران متعدد در مناطق چهارگانه

وی مهمترین عوامل نابودی محیط زیست استان را  شکار 
 بي رویه حیات وحش و قاچاق پرندگانی از قبیل هوبره ،

با  استان  در  متعدد  مجاز  غیر  و  مجاز  سالحهاي  وجود   
توجه به مرزی بودن استان عوامل بحراني طبیعي از قبیل: 
خشکسالي، وزش بادهاي موسمي و تندبادها)بارهای ۱20 
روزه(، فرسایش بادي، بیابان زایی، افت سفره آب زیرزمینی، 
تخریب مراتع ، بوته کنی و چرای بی رویه دام های اهلی، 
قطع درختچه ها و بوته ها برای سوخت منازل و محله های 
دامداری می داند و می افزاید:  وجود چاههای کشاورزی 
و   زیرزمینی  آب  منابع  از  آب  رویه  بی  برداشت  و  متعدد 
خودروهای فرسوده و غیر استاندارد، آالیندگی بیش ازحد 
استانداردهای  نکردن   رعایت  و   استان  صنایع  از  برخی 
زیست  محیط  نابودی  عوامل  دیگر  از  محیطی  زیست 
ابراز خرسندی می کند:  هستند.  مدیرکل محیط زیست 
مناطق  سطح  در  گردشگری  های  جاذبه  وجود  بدلیل 
های  و شن  کویری  های  جاذبه  وجود  قبیل  از  چهارگانه 
و  یوزپلنگ  قبیل  از  خاص  وحش  حیات  مشاهده  روان، 
نیز پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در فصل مهاجرت 
پرندگان، این اداره کل طی سال های اخیر شاهد حضور 
است. بوده  چهارگانه  مناطق  در سطح  متعدد  گردشگران 

دارویی  گیاهان  زیستگاه  استان خراسان جنوبی  از طرفی 
با ارزش باال می باشد. وی خاطر نشان می کند: سازمان 
حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حیات وحش کشور و 
در راستای حفاظت و حمایت از جانوران وحشی و جلوگیری 
از شکار بی رویه آنها، بر اساس قوانین شکار و صید، قانون 
حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مجازات اسالمی 
عمل می کندآرامنش از مردم استان می خواهد: با توجه به 
کاهش آب سفره های زیر زمینی و خشکسالی های پیاپی 
که در مصرف آب صرفه جویی نموده و با استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی در کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش 

آلودگی نقش موثری در حفظ محیط زیست داشته باشند.
وی تاکید کرد: همچنین استفاده از لوازم قابل بازیافت و 
تفکیک پسماند و تحویل آن به مراکزمجاز و استفاده کمتر 
ازکیسه های نایلونی و پالستیکی می تواند نقش موثری در 

کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ منابع داشته باشد .

اوضاع زیست محیطی استان در چند پرده

بازیافت؛ یافتن دوباره طبیعت
 مدیریت پسماند؛ پس ماند

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

 افتخار دارد طبق سنوات گذشته از افطار تا سحر در خدمت همشهریان عزیز باشد.
پذیرایی ضیافت افطاری با بهترین کیفیت همه روزه آش رشته درجه یک، سوپ و 

8 نفرنبش حکیم نزاری یک     09153635587- 32221525شله زرد موجود می باشد.
ت 5

رفی
ظ رستوران حکیم

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
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برکات و عظمت  ماه مبارک رمضان

سه شنبه * 18 خرداد 1395 * شماره 3523

آیه روز  

»ای افرادی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است همانگونه که بر کسانی که قبل از شما بودند 
نوشته شده بود تا پرهیزگار شوید.«سوره بقره آیه 83

حدیث روز  

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاك می کند 
و آن ماه برکت است. حضرت محمد )ص(

گر که در این رمضان یار شدی،یادم کن
با خدا محرم اسرار شدی،یادم کن

در سحر ذکر نما در دل خود نام مرا
به دعا لحظه افطار شدی،یادم کن

خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران 
حقیقی که مقبول توست قرار بده ،
 واقامه نمازم را مانند نمازگزاران 

واقعی مقرر فرما، ومرا از خواب غافالن “
از یاد تو “ هوشیار وبیدار ساز و هم

 در این روز جرم و گناهم را ببخش 
ای خدای عالمیان و از زشتی هایم 
عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست 
که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن 

را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می کند
 اما یک فرد خردمند از رودررو شدن
 با آن دوری می کند. آلبرت انیشتن

شعر روز 

دعای روز اول ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر

نگرش

یک لحظه مکث کن

بیا ماه خدا چشم انتظارم 
تو چون آیی، رود باال عیارم

بیا ای ماه واالتر ز هر ماه
توئی عشقم همه دار و ندارم
===============================

مژده یاران رمضان می آید
مه آرامش جان می آید 

تا عیان شد مه ماه ازلی
هر دلی در طیران می آید

ماه سوزاندن هر جرم و خطا
که بود ورد زبان می آید

نیست واالتر از این مه  ماهی
زیب هر محفل و خان می آید

باعث روشنی روح و روان
وصفش افزون ز بیان می آید

همه انعام و عنایات کریم
هست چون چشمه روان می آید

میزبانست خدا ، میهمان تو
این بیان را چه عیان می آید

آن صفای سحر و افطارش
نیست حاجت به بیان می آید

سفره ای پهن شود در همه جا
بهره گیرند همگان می آید

زینت سفره  افطار اذان است و نماز
فخر هر لحظه و آن می آید

عاشق این ماه پر از لطف و صفا
بهر آسایش جان می آید
عزیز ا... کارکن

ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی بود، قرار بر این 
شد کتابخانه جدیدی ساخته شود . اما وقتی ساخت بنا 
به پایان رسید؛ کارمندان کتابخانه برای انتقال میلیون 

ها جلد کتاب دچار مشکالت دیگر شدند .
یک شرکت انتقال اثاثیه از دفتر کتاخانه خواست که 
برای این کار سه میلیون و پانصد هزار پوند بپردازد تا 
این کار را انجام می دهد. اما به دلیل فقدان سرمایه 
کافی، این درخواست از سوی کتابخانه رد شد. فصل 
بارانی شدن فرا رسید، اگر کتابها بزودی منتقل نمی شد  
خسارات سنگین فرهنگی و مادی متوجه انگلیس می 
گردید. روزی ، کارمند جوانی از دفتر رییس کتابخانه 
عبور کرد. با دیدن صورت سفید و رنگ پریده رییس، 
بسیار تعجب کرد و از او پرسید که چرا اینقدر ناراحت 
است. رییس کتابخانه مشکل کتابخانه را برای کارمند 
جوان تشریح کرد، اما برخالف توقع وی، جوان پاسخ 
داد: سعی می کنم مسئله را حل کنم. روز دیگر، در 
همه شبکه های تلویزیونی و روزنامه ها آگهی منتشر 
شد به این مضمون : همه شهروندان می توانند به 
رایگان و بدون محدودیت کتابهای کتابخانه انگلستان 
را امانت بگیرند و بعد از بازگرداندن آن را به نشانی زیر 

تحویل دهند . خود را تغییر دهیم نه جهان را

رمضان  ماه  درك  توفیق  که  شاکریم  را  خدا 
دیگری را به ما عنایت نمود. ان شاء ا... این ماه 
رمضان، ماه سالمت، امنیت، آرامش، آمرزش 

و ماه پیوند با والیت باشد. بیاییم با گوشه ای
 از برکات این ماه عزیز آشنا شویم.

ماه رمضان، ماه فرصت یابی است
ازدیاد  ماه  است؛  خدا  با  آشتی  فرصت  ماه 
که  هایی  آن  است.  اراده  تقویت  ماه  و   تقوا 
می گویند: به خدا قول می دهیم که دیگر گناه 
نکنیم، اما زیرش می زنیم؛ می توانند در این 
ماه عزیز اراده خود را تقویت کنند. شما که روز 
ماه رمضان از همسر حاللت اجتناب می کنی، 
پس می توانی از زن حرام در غیر ماه رمضان 
هم اجتناب کنی. تو که اراده ات، اراده است 
به خصوص هنگام غروب که چشمت سیاهی 
می رود، نزدیک آب نمی روی! پس می توانی 
دنبال مواد مخدر نروی، می توانی دنبال لقمه 

حرام نروی، می توانی دنبال شراب نروی.
فرماید:  می  که  است  پیامبر)ص(  از  حدیث   

هرگاه »صائم«و روزه دار در جواب کسی که به 
او فحاشی می کند، بگوید: ببخشید من جوابت 
را نمی دهم، فرمود: این در واقع حجابی از نور 
است که به شکل مانع و سّدی از رحمت خدا 

می آید و او را از آتش باز می دارد.

عظمت ماه رمضان
پیغمبر اکرم )ص( فرمودند: اگر بنده ارزش ماه 
رمضان را می دانست، آرزو می کرد که سراسر 
سال رمضان باشد. لذا بزرگان ما مقید بودند روز 
اول ماه رمضان دو رکعت نماز شکر بخوانند 
رمضان ماه  و  ماندند  زنده  شکر  را  خدا   که 

را درك کردند.

 غل و زنجیر شدن شیطان در این ماه
در این ماه شیطان بسته می شود. خیلی عجیب 
چگونه  است.  فعال  خیلی  که  شیطان  است 
در این ماه بسته می شود؟ امیرالمومنین )ع(
پیش  عقده  عقده،  »شیطان  فرماید:   می 
می آید«یعنی گره، گره. به گفته یکی از بزرگان 

به  تعلق  گره  شیطان،  »ابتدا  فرمود:  می  که 
مستحبات را از دل آدم باز می کند. آرام آرام 
شیطان  دوم  گذاری.  می  کنار  را  مستحبات 
می  کند؛  می  باز  را  مکروهات  از  تنفر  گره 
 گوید: مکروه عیبی ندارد و مکروه را مرتکب 
می شوی. در مرحله سوم گره عالقه به واجبات 
 را باز می کند. پس نسبت به واجبات سست
باز را  حرام  از  تنفر  گره  چهارم  شوی.   می 

می کند و حرام را مرتکب می شوی«.
بسته  دستش  ماه  این  در  شیطان  چرا   حاال 
می شود؟! دلیلش این است که آدم یا مستحب 
یا واجب. می خوابی، خوابت  انجام می دهد 
تسبیح  نفست  شود.  می  محسوب  عبادت 
قرآن  آیی،  می  مسجد  شود.  می   محسوب 
از تلویزیون سخنرانی گوش   می خوانی و یا 
می دهی؛ چون در این ماه این گره ها را سفت 

می کنی شیطان نمی تواند به تو راه پیدا کند.
البته اینکه گفته اند شیطان بسته است، نسبی 
است، در همین ماه رمضان انسان هایی هستند 
که جنایت می کنند، عرق می خورند، معصیت 

می کنند، حتی نماز هم نمی خوانند.
قرآن می فرماید: هر کس نور خدا در زندگی 
اش کم رنگ شود؛ شیطان ایمانش را سرقت 
می کند و شیطان همراهش می شود. لذا تا 
هنگامی که نور خدا قوی است، او نمی تواند 
نور خدا قوی است. در  ماه رمضان  بیاید. در 
همه خانه ها قرآن تالوت می شود و زبان ها 

مشغول ذکر خداست. 

 پنج جایزه برای فرد روزه دار
نبی مکرم اسالم )ص( فرمود: فرد روزه دار پنج 

جایزه دارد:
1- نظر لطف خداوند شامل بنده اش می شود.

2- تمام شبانه روز ماه رمضان مالئکه برای 
روزه دار طلب مغفرت می کنند و می گویند: 

خدایا او را بیامرز.
3- خداوند در اول ماه رمضان به بهشت فرمان 

می دهد: خودت را برای بنده من زینت کن.
4- وقتی ماه تمام شود و بنده از این ماه عبور 
همه  خداوند  رمضان،  ماه  شب  آخرین  کند، 

گناهانش را می آمرزد. کسی بلند شد و گفت: 
آیا منظورتان شب قدر است؟ فرمود: نه، شب 

عید؛ چون مزد کار را آخرش می دهند.
5- بوی دهان آنها که به ظاهر بوی خوشی 

نیست نزد خدا مانند مشک و عنبر است.
ماه ازدیاد تقوا و ماه تقویت اراده است. آن هایی 
که می گویند: به خدا قول می دهیم که دیگر 
گناه نکنیم، اما زیرش می زنیم؛ می توانند در 

این ماه عزیز اراده خود را تقویت کنند. 
تو که اراده ات، اراده است به خصوص هنگام 
غروب که چشمت سیاهی می رود، نزدیک آب 
نمی روی!  بیاییم از لحظه لحظه این ماه عزیز 

استفاده کنیم. 
اگر افطار و سحر را با خواندن »انّا اَنَْزلناه«شروع 
کنیم، خداوند میان سحر و مغرب پاداش شهدا 
را به ما می دهد. هر کس وقت افطار صدقه 
بدهد . اگر چه به اندازه یک قرص نان، برای 
او تبدیل به حجابی از آتش می شود. خداوندا 
توفیق بهره گیری از برکات این ماه عزیز را به 

ما ارزانی ده.

طراح: نسرین کاری                        

نیست-  فروش  عمده   -1 افقی: 
نهادها، بنیادها 2- شفاها - راهب 
مسیحی - حقه و كلك 3-  بریدن 
و كم كردن - روپوش و ساق پوش 
كفش كه از پارچه ضخیم می دوزند 
- بازار خرید و فروش اوراق بهادار و 
معامله - پایین 4- آب تنی - مرجان 
- صف و رده - كافی 5- چه كسی 
- آمد و رفت و دوستی با كسی - 
زینت ناخن6- عالمت جمع فارسی 
- خزنده گزنده - خط كش مهندسی 
7- نام سلسه ای از فراعنه مصر - 
پایین  آوردن قیمت كاال - شلوار لی 
روحی  عصبی  بیماری  نوعی   -8
- درخور 9- كار برجسته - نوعی 
سهام - غذای مجردی 10- سوای 
ناله - كیف مسافرتی - مخفف كاه 
پاشیده  هم  از   - تازی  11- سگ 
- ضربه سر در فوتبال 12-  روی 
ناگهانی   - ابتیاع   - زمین  تاریك 
زر خالص 13- عالمت   - عامیانه 
پارچه   - تجارت خانه ها  مخصوص 
كم عرض - گل سرخ - غرور 14- 
 - پوسیده   - لب ها  شدن  شكفته 
اقتصاددانی كه در سال 1950نشان 
داد كه تقاضای معامالتی پول، هم 
بستگی  بهره  نرخ  هم  و  درآمد  به 
جایی  از  كاال  فرستادن   -15 دارد 
در  كشوری   - دیگر  جای  به 

آن  پول  واحد   آمریكای جنوبی كه 
»پزو« می باشد.

عمودی: 1- نام كتابی از »ایروینگ 
و  ریاضیدان  اقتصاددان،  فیشر« 
نظریه  در  آمریكایی كه  آمارشناس 
 -2 بود  پیشتازان  از  پولی  اقتصاد 
ابزار خودبینی - جوان 3-  گیاه - 
تصدیق روسی - همانند و هم پایه 
و  هوشیاری   -4 كمك  و  یاری   -
معرفت - از لبنیات - مزه ناخوشایند 
 - نیم گرم  آب   -5 تازی  گربه   -
پایتخت  نرم و خاكستری -  فلزی 
سال   - نقاش   -6 بی طرف  كشور 

پوستین  چادری 7-  خانه   - تركی 
- مركب دان - دائمی و همیشگی 
خواهش   - خوردن  آب  جای   -8
از   - قرآن  از  بخشی   -9 تزویر   -
انواع سیاست های اقتصادی - تلخ 
نوعی   - زننده  سرباز   -10 تازی 
آب   -11 ساالد  سبزی   - بستنی 
ویرانگر - جمع »فتنه« - آش ساده 
با برنج و سبزی 12- صحنه تئاتر 
- پیشگویی - خوبی - غذای مرغ 
شیره   - لباس   - ابزار  جنگ   -13
انگور یا خرما 14- خط كج - آسانی 
و  خالق   -15 ویتنام  پایتخت   -
صاحب كتاب »نظریه طبقه مرفه«.
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هتخانشمویداتسا1

زیومتالفمجاهم2

اماناویاتارات3

راربارحرهزمح4

مجاگمادوبهبا5

عمیاقدیرورصن6

ببسهدنیاطایح7

داتسمادنانانم8

یقتمباتفانها9

تنبلاجرسبایک10

یلاومابترمرا11

سهلساگااتسار12

فلومنارفعزنهو13

ویلاکراقوسگرن14

ناتسراگندباکوی15

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

یک شرکت تولیدی صنایع غذایی 
در بیرجند نیاز به مدیر بازرگانی 

با حداقل 5 سال سابقه کار، دارای مدرک 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

در رشته های مدیریت بازرگانی یا صنایع 
آشنا به امور صادرات و واردات بازار 

و امور بازاریابی داخلی دارد.
متقاضیان محترم می توانند تقاضای کتبی 

به همراه رزومه کاری و شماره تماس 
حداکثر در دو صفحه به شماره فاکس 

05632425289 ارسال نمایند.
09151637800

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

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

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

به یک منشی خانم برای کار 
در آموزشگاه زبان نیازمندیم.

09109319531 -056-32232715
به یک نفر طراح )خانم( مسلط به فتوشاپ 
با سابقه کار مطبوعاتی یا نشریه نیازمندیم. 

32430537-09152651699

جوان جویای کار 25 ساله
متاهل ، دارای مهارت 

جوشکاری ، کشاورزی و ...
09159619643

به یک راننده بیل مکانیکی با سابقه 
کاری و دارای گواهینامه ویژه

 برای کار در پروژه های عمرانی 
نیازمندیم.

09365615204

به تعدادی مهماندار آقا
 برای کار در تاالر به طور پاره وقت 
با سرویس ایاب و ذهاب ، روزانه 

300/000 ریال برای شیفت عصر 
از ساعت 4/30 به بعد نیازمندیم.
آدرس دفتر: تقاطع محالتی و مدرس  

دفتر تاالر ایرانیان

دعوت به همکاری
موسسه زبان شریف 

برای تکمیل کادر اداری خود 
اقدام به استخدام یک نفر 

خانم مسلط به کامپیوتر 
و روابط عمومی باال می نماید.

آدرس: معلم 25 - پالک 65
32343300- 32342332

مجموعه باغ رستوران سنتی 
بسیار شیک با کلیه امکانات و سالن 

غذاخوری در بند امیرشاه مقابل هتل 
کوهستان رهن و اجاره واگذار می گردد.

09155615024

فروش یا معاوضه 
مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه ای دارای 
6 ساعت آب چاه ، مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم 

آبخوری و دان خوری اتوماتیک و آب شیرین کن 
اختصاصی و دارای 4 هکتار زمین کشاورزی 

کیلومتر 12 جاده بیرجند - کرمان روبروی کویر تایر 
09153610112

توجه                توجه
فقط با 3/5 میلیون صاحب شغل شوید
مغازه جگرکی و کبابی در ابتدای خیابان 
مدرس با اجاره پایین واگذار می شود.

09151600891

ویــــژه
 ادارات ، شرکت ها و اصناف

32233161
09129313358 - معماری

مجتمـع برنـــامه نویســــی ایرانیـــان

تولید و فروش کانکس
09123990740

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

حمل و نقل انواع مصالح 
ساختمانی با نازل ترین قیمت 

از نیسان تا ده تن
09159355534-09156504935

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان/ فلش 8 گیگ 10 هزار 

تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / فلش 16 گیگ 
16 هزار تومان / رم 32 گیگ 32 هزار تومان / فلش 

32 گیگ 32 هزار تومان  همراه با ریختن قرآن
)تجوید، ترتیل، مجلسی( و آهنگ مذهبی رایگان

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

تاالر و رستوران 
درویش

 برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا

آشپز ماهر     32324738

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

32210570  - 09159618050

پروانه به شماره 4/2265 - 91/9/27 
متعلق به جواد مرغی فرزند اسحاق 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود به آدرس: دستگرد  

خیابان حافظ - نبش حافظ 6- دهیاری 
دستگرد مراجعه و یا با شماره  32307110 

تماس حاصل فرماید.

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

فروش ویژه تلفن گویا
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مسابقات بومی و محلی در روستای اسفشاد قاین برگزار شد

مسابقات بومی و محلی شهرستان قاینات در دو رشته طناب کشی و مچ 
اندازی در سالن ستایش روستای اسفشاد برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، در این مسابقات 17 
تیم از 16 روستای این شهرستان شرکت داشتند که در رشته طناب 
کشی تیم )ب( روستای اسفشاد مقام اول، تیم )الف(روستای اسفشاد 
مقام دوم، تیم روستای فیروزآباد آباد نیز مقام سوم را کسب کرد. در 
رشته مچ اندازی حسن سلطانی از روستای نوغاب حاجی آباد مقام اول، 
علی فروتن از روستای پهنایی و اسماعیل غالمی از روستای ورزگ به 

ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

رکابزن خراسان جنوبی بر سکوی سوم ایستاد

در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری پیشکسوتان کشور 
انتخابی قهرمانی آسیا و جهانی 2017، نماینده خراسان جنوبی خوش 
درخشید. در رده سنی 31 تا 39 سال، محمد رضا الماسی از هرمزگان 
قهرمان شد، کمال رازی از خراسان رضوی نایب قهرمانی را به دست 

آورد و مسعود پورهمتی از خراسان جنوبی در جایگاه سوم ایستاد.

شایعات خروج بازیکنان تیم ملی از اردو، صحت ندارد

... آن دسته  و  ترابی  امیری، سیدجالل حسینی، مهدی  فارس- وحید 
بازیکنان ملی پوشی هستند که این روزها شایعاتی مبنی بر اینکه این 
بازیکنان برای مذاکره با تیم هایی که خواستار آنها شده  اند از اردوی تیم 
ملی خارج شد ه اند، وجود دارد. این در حالی است که اردوی تیم ملی، از 
روز یکشنبه پس از بازگشت این تیم از مقدونیه آغاز شده و ملی پوشان در 
هتل آزادی برای انجام آماده سازی دیدار با قرقیزستان قرار دارند. امروز نیز 
تیم ملی قرار است آخرین تمرین خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کند و 

شایعاتی مبنی بر اینکه بازیکنان از اردو خارج شده اند، صحت ندارد.

مسابقه عجیب فوتبال 
با ۱۱۱ ساعت بازی و ۱۳۰۰ گل رد و بدل شده

فارس- تیم های اف.ث برگ شهر هامبورگ و فا.اف.ال وال هابن که 
مسابقه  زمان  بیشترین  رکورد  هستند،  ژرمن ها  آماتور  تیم های  جزو 
فوتبال و تعداد گل زده را در کتاب گینس ثبت کردند. مطابق اعالم 
رسانه ها این دو تیم بیش از 4 روز و 111 ساعت بازی بدون وقفه برابر 
هم در میدان بازی کرده و حدود 1300 گل زده، رد و بدل کردند. به 
این ترتیب رکورد طوالنی ترین مسابقه فوتبال را که در اختیار تیم های 
اسکاتلندی بنیاد کریگ گوان بالغ بر 6 ساعت بود، را شکستند. رکورد 
به جا مانده از دو تیم آلمانی بالغ بر انجام 74 بازی عادی فوتبال بوده 
است. در این مصاف البته تیم اف.ث برگ 722 گل زده و 568 گل نیز 
دریافت کرده است. تمام درآمد حاصل از این مسابقه عجیب و غریب 
فوتبال، به امور مربوط به مهاجرین سوریه اختصاص یافته است.

1- کسانی که باگرفتن روزه دچار معده درد می شوند 
موقع سحر ترکیب ترنجبین و خاکشیر و موقع افطار 
کنند  میل  یا عسل  نبات  با  نعناع  عرق  لیوان  یک 
2- بالفاصله بعد از خوردن سحری نخوابید )حداقل 
یک ساعت بعد( 3- روزه گرفتن افراد دارای مشکل 
از  با مجوز پزشک 4- حتما در سحر  کلیوی فقط 

خورشت استفاده کنید مثل خورشت کدو، خورشت 
آلو و یا بامیه 5- در سحر به هیچ وجه ماهی نخورید 
6- افطار را با خرما و یک استکان گالب گرم شده 
افراد الغر وعده سحری واجب  برای  باز کنید 7- 
است 8- نان و پنیر و سبزی در راس افطار نباشد 
برای معده مضر است، افطار را با سوپ یا فرنی گرم 

یا حلوای آرد گندم بخورید 9- از زولبیا بامیه که از 
شیرینی جات مصنوعی درست شده اند استفاده نکنید 
10- افرادی که کلیه هایشان زمینه سنگ سازی دارد 
سحر یک استکان عرق خارشتر بخورند 11- در وعده 
سحری به هیچ وجه ماست نخورید 12- سعی کنید 
حداقل در این ماه از روغن کنجد و  زیتون استفاده کنید.

نوشیدن آب گرم موقع افطار

مبارک  ماه  افطار  وعده  در  گرم  آب  نوشیدن 
رمضان، اثرات زیر را به همراه دارد: 1- کبد 
خوشبو  را  دهان   -2 دهد  می  را شستشو 
کند  می  محکم  را  دندانها   -3 سازد  می 
4- باعث تقویت چشم می گردد 5- معده را 
شستشو می دهد 6- آرام کننده رگهای به 

برد  می  را  صفرا   -7 است  آمده  هیجان 
حرارت   -9 کند  می  برطرف  را  بلغم   -8
تاحد  را  سر  درد  نشاند10-  می  فرو  را  معده 
شود  می  توصیه  بخشد.  می  آرامش  زیادی 
خوردن میوه های فصل مانند هندوانه، گیالس 
و زردآلو در مدت افطار تا سحر را فراموش نکنید. 
چون می تواند تا حد زیادی از احساس تشنگی  
کند. جلوگیری  روزه داری  مدت  در طول 

بهترین و بدترین غذاها
 برای وعده سحری

هنگام  شیرینی ها  انواع  و  عسل  کره،   -1
افزایش  سحری مطلقا مصرف نشود: موجب 
رفتن  باال  آن  کنار  در  و  خون  قند  باره  یک 
دقیقا  که  می شود،  خون  در  انسولین  میزان 
یک  به  را  فرد  خون  قند  روز  نیمه های  در 

باره پایین می آورد )خوردن یک عدد خرما یا 
غذاهای حاوی نشاسته مانع از افت یک باره 
قند خون در طول روز و میوه های آبدار همانند 
حلیم  تأمین می کند( 2-  را  بدن  آب  اسفناج 
بهترین گزینه برای سحری: مصرف حلیم به 
علت داشتن فیبر زیاد، پروتئین مورد نیاز بدن، 
نشاسته دیرجذب و کالری متناسب، بهترین 

برای وعده سحر به شمار می رود. گزینه 

خوردن چای و افزایش تشنگی

نوشیدن چای در هنگام سحری به علت داشتن 
کافئین و خاصیت دفع باالی آب بدن می تواند 
مهم  ترین عامل از دست رفتن یکباره مایعات 
روزه داری  ساعات  در  سرگیجه  ایجاد  حتی  و 
پرنمک  و  پرچرب  غذاهای  از  استفاده  شود. 
و  کتلت  انواع  کبابی،  غذاهای  علی الخصوص 

باال  افزایش تشنگی و  کوکو مهم ترین عامل 
رفتن اوره خون در طول روز است و به همین 
علت مصرف آنها نه تنها در وعده سحر بلکه در 
هیچ یک از وعده های افطار و شام به هیچ عنوان 
نشاسته ای  غذاهای  مصرف  نمی شود.  توصیه 
همچون برنج، ماکارانی و همچنین ساالد، ماست 
کم چرب و نان به ترتیب می تواند قند و آب 

مورد نیاز بدن را در طول روز نیز تأمین کند.

روزه داری و کنترل بوی کام
 

که  دندانپزشکی  روکش  لبه  پوسیده،  دندان 
به صورت مناسب انجام نشده باشد، بیماری 
لوزه های  شیاردار،  زبان  پیشرفته،  لثه 
انتهای حلق، سینوزیت ها مزمن،  عفونی در 
مشکالت گوارشی ، بیماری دیابت و کنترل 
نشدن این بیماری و ناراحتی های کبدی از 

دهان  بد  بوی  آمدن  پدید  مختلف  عوامل 
به شمار می آیند ولی در حالت کلی توصیه 
ماه  در  قندی  مواد  مصرف   -1 شود:  می 
رمضان حتمًا محدود شود، در غیر اینصورت 
دندان  مینای  بافت  به  آسیب  و  حساسیت 
2- برای بهداشت دهان  بیشتر خواهد بود 
زدن  مسواک  از  وجه  هیچ  به  دندان  و 
. ید نشو فل  غا سحر  و  ر  فطا ا ز  ا بعد 

مواد غذایی مناسب 
برای روزه داران دیابتی

1- با چای، خرما، نان، پنیر، گردو و سبزی افطار 
خود را آغاز و بعد از یکی دو ساعت شام بخورید 
2- تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجم 
آن را کاهش دهید و در تنها یک وعده، مواد 
غذایی را مصرف نکنید زیرا قند خون به شدت 

افزایش می یابد 3- پرهیز از پرخوری در وعده 
سحر 4- مصرف به موقع داروها و پرهیز از 
غذاهایی که مقدار زیادی کربوهیدرات و قند 
قندهای ساده  از مصرف  دارند 5- خودداری 
مانند زولبیا و بامیه 6- با توجه به گرمای هوا 
تا  افطار  فاصله  در  و  زیاد  مایعات  سحر،  در 
سحر با نوشیدن چای کمرنگ و آب میوه های 

طبیعی آب مورد نیاز بدن خود را تامین کنید.

توصیه هایی مفید برای روزه داران 

توقیف وانت پیکان با ۱4میلیون ریال خالفی
در شهرستان بشرویه

 
رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروی وانت 
پیکان با خالفي 14میلیون  و 700 هزار ریال خبر داد. سرهنگ 
حسین رضایی گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و 
حادثه ساز، مأموران پلیس راه بشرویه هنگام کنترل خودروهاي 
به  را  پیکان  وانت  سواری  خودروی  دستگاه  یک  عبوري 
علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. که از استعالم 
به دست آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 14میلیون 
و 700 هزار ریال خالفي معوقه و ثبت 28 تخلف حادثه 
ساز در سیستم اجرائیات راهور است. این خودرو طبق ماده 

8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي روانه پارکینگ شد.

واژگونی خودروی موسو  
یک کشته و سه مجروح برجای گذاشت

 
تپه طاق-بردسکن یک  در محور  موسو  واژگونی خودروی 
کشته و سه مجروح برجای گذاشت. رئیس پلیس راه استان در 
گفتگو با پایگاه خبری پلیس،گفت: روز یکشنبه خبر واژگونی 
یک موسو که در کیلومتر 5 محور تپه طاق-بردسکن به 
وقوع پیوسته بود، به مرکز فوریت های پلیسی طبس اعالم 
شد که بر اثر این سانحه، یک دختر 7ساله کشته و سه نفر 
دیگر به شدت مجروح و بالفاصله جهت مداوا به بیمارستان 
منتقل شدند. کارشناس پلیس راه علت حادثه را بی احتیاطی 
راننده خودرو به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه و عدم 
توجه به تابلوهای هشداردهنده کنار جاده، اعالم کرده است.

کشف 4۰8 کیلو و ۳5۰ گرم موادمخدر 
از دپوي قاچاقچي سابقه دار در نهبندان

 
فرمانده انتظامي خراسان جنوبي از کشف 408 کیلو و 350 
گرم تریاک و حشیش از دپوي قاچاقچي مواد مخدر خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: 
روزیکشنبه مأموران پاسگاه سهل آباد نهبندان با دریافت خبري 
مبني بر این که فردي سابقه دار اقدام به دپوي مقادیري مواد 
افیوني کرده است، رسیدگي به موضوع در دستور کار مأموران 
قرار گرفت و پس از انجام اقدامات اطالعاتي و استفاده از منابع 
مردمي،منزل متهم و محل دپوي موادمخدر را شناسایي کردند. 
فرمانده انتظامي استان افزود: با گشت زني در محل، 183 کیلو 
و 500 گرم تریاک و 224 کیلو و 850 گرم حشیش کشف شد.

ایجاد حریق در پی برخورد 
کشنده حامل تانکر سوخت با کشنده ولوو

تشریح  در  ناجا  راهور  راه  پلیس  رییس  جانشین  ایرنا- 
این خبرگفت: برخورد کشنده امیکو حامل تانکر سوخت 
با کشنده ولوو، ضمن ایجاد حریق و انسداد دو ساعته و 
نیم در محور باغ ملک - ایذه استان خوزستان، دو کشته 
نیز بر جای گذاشت. وی ادامه داد: در این حادثه که در 
حوالی ساعت 7 بامداد دیروز رخ داد هر دو کشنده دچار 
خاموش  و  مسیر  سازی  ایمن   جهت  به  و  شدند  حریق 
شد.  مسدود   9:30 ساعت  تا  محور  این  حریق  کردن 
گویی  و  گفت  در  ناجا  راهور  راه  پلیس  رییس  جانشین 
2 تن کشته شدند.     این حادثه  تاکید کرد: متاسفانه در 

مغازه تزئینات و دکوری منزل با موقعیت عالی 
در خیابان معلم با سابقه 6 ساله به صورت کامل 

واگذار می گردد. حدود قیمت ۳۰ میلیون
 یا معاوضه با خودرو یا ملک      

همراه: ۰9۱5۳6۱2479

 فروشــی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

با انواع غذاهای متنوع و نازل ترین قیمت در خدمت همشهریان عزیز هستیم
آماد پذیرایی از جلسات عروسی، حج، کربال و...

در ایام ماه مبارک رمضان میزبان سفره های با برکت شما هستیم.
نان و پنیر و سبزی، چای و قند رایگان می باشد

رستوران و تاالر سیمرغ

ظرفیت 800 نفر

آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
دیتلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

ورو
نه 

هزی
ن 

دو
ب

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

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

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

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

ال 
1 س

0

حلول ماه رمضان ، ماه ضیافت الهی بر همگان مبارک باد
بدین وسیله به اطالع کلیه خواهران گرامی می رساند:

جزءخوانی قران همراه با آموزش احکام 
هر روز ساعت 10 صبح در مدرس 37 حسینیه شهید زواری - پالک 11 )کانون هالل 14(

 برگزار می گردد. در محضر قرآن به انتظار شما گل های معطر خواهیم نشست
روابط عمومی کانون هالل ۱4 بانوان بیرجند  )شماره ثبت ۳۰5(

همراه: ۱۱2۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

استــان غیرانتفــاعی  دانشگــــاه  اولیـــن 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

ثبت نام کارشناسی شروع شد

 www.sanjesh.org  شروع ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته موسسات آموزش عالي غیردولتي  - غیرانتفاعي سال 1395 با مراجعه به سایت سنجش به نشانی
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اهدای خون مستمر دراستان به ۶۱.۵ درصد رسید

 
تسنیم- مدیرکل انتقال خون  با اشاره به اینکه امسال درصد اهدای خون مستمر ۶۱.۵ درصد بوده است گفت: در این مدت ۲ هزار و ۶۳ نفر اهدا کننده مستمر و ۵۷۲ نفر برای بار اول خون اهدا کردند. 
محمدرضا عاملی با اشاره به آمار انتقال خون استان از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: در این مدت ۳ هزار و ۳۵۱ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند. عاملی یادآور شد: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک 

سه شنبه * 18 خرداد 1395 * شماره 3523رمضان از افرادی که در شب های قدر قصد مراجعه و خون دهی دارند تقاضا داریم اهدای خود را در طول ماه رمضان تقسیم بندی کرده و فقط به شب های قدر موکول نکنند. 7
رصدبازار با۴۲ بازرس و ۶۰۴ ناظر  

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت  با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 
 ۴۲ گفت:  دارد  ادامه  تیر   ۱۵ تا  و  آغاز  رمضان  
بازرس به همراه ۶۰۴ ناظر افتخاری میادین عرضه 
تصریح  تهوری  علی  می کنند.  رصد  را  اصناف  و 
کرد: در طرح نظارتی ویژه ماه رمضان ۴۲ بازرس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه ۶۰۴ ناظر 
افتخاری در گشت های مشترک با بازرسان اصناف و 

اتحادیه های صنفی نظارت دارند. 

 پارکینگ  طبقاتي خیابان منتظری  35 
درصدپیشرفت دارد

معاون عمران و شهرسازی شهرداری با اعالم این 
خبر گفت: پارکینگ طبقاتي خیابان منتظری ۲۰ 
درصد   ۳۵ تاکنون  که  باشد  مي  احداث  حال  در 
پیشرفت کار داشته است. عدل تصریح نمود: این 
پارکینگ در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و با 
زیربنا ۲۱۶۰ مترمربع در دو سقف و با ظرفیت ۱۳8 

خودرو، درحال ساخت می باشد.

اهدای بیش از يک میلیارد ريال کاال وپول 
نقدبه کمیته امداد   خوسف 

شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
خوسف گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان 
هدایایی نقدی و غیر نقدی به ارزش  یک میلیارد 
۳۱9 میلیون ۴9۰ هزار ریال بین ایتام و سادات و 
بیماران تحت حمایت توزیع گردید. احمدی خاطر 
نشان کرد کاالی فوق توسط موسسه خیریه انصار 

الحجه )عج( اهداء و بین نیازمندان توزیع گردید.

3۸۰ تن ماهی در استان تولید می شود

بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - تسنیم 
اردیبهشت تاکنون ۱9۰ هزار قطعه بچه  از  اینکه 
ماهی با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی استان رهاسازی شده گفت: 
پیش بینی می شود با انجام این رهاسازی ۳8۰ تن 
با  امسال  افزود:  مطلق  ولی پور  شود.  تولید  ماهی 
رشد نزدیک به ۱۴۰ درصدی توزیع بچه ماهی در 

شهرستان ها مواجه شدیم.

کاهش مصرف آب با کاشت
 علوفه هیدروپونیک

علوفه  کاشت  با  سرایانی  جوان   - سیما  و  صدا 
کاهش  درصد   ۴۰ را  آب  مصرف  هیدروپونیک 
علوفه  کننده  تولید  اصغری  امیر  است.  داده 
تولید  دستگاه  خرید  با  پارسال  از  هیدروپونیک 
تولید  وجود  با  هیدروپونیک،  روش  به  علوفه 
روزانه ۵۰۰ کیلوگرم علوفه، ۴۰ درصد در مصرف 

آب صرفه جویی کرده است .

ستاد استقبال از زائران شرق کشور 
دراستان تشکیل می شود

ستاد  تشکیل  از  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
استقبال از زائران شرق کشور در دهه آخر صفر خبر 
 دادبه گفته لطفیان  این ستاد با همکاری استان های
و  سیستان  جنوبی،  و  شمالی  رضوی،  خراسان 
بلوچستان و کرمان  برای استقبال از هیئاات مذهبی 
و زائران شرق کشور شکل خواهد شد.وی ادامه داد: 
در این طرح هیئاات و امام زادگان استان از جمله 
آقا سید  مزار  نهبندان،  ابوالفضل  مسجد حضرت  
علی، امام زادگان باقریه و هیئت های طول مسیر  

برای پذیرایی و استقبال زائران  فعال خواهند شد.

اشتغال بیش از هزار نفر 
با تولید فرش دستباف 

تولید فرش دستباف در سرایان   صدا و سیما - 
برای بیش از هزار  نفر شغل ایجاد کرده است. 
این افراد در تعاونی تولید فرش دستباف سرایان 
این  موفق  کارآفرین  زاده  صادق  حسن  که 
کرده  اندازی  راه  را  آن   ۷۷ سال  از  شهرستان 
است مشغول به کار شده اند. صادق زاده گفت: 
ساالنه حدود ۴ هزار متر مربع  فرش به ارزش 
۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان  در تعاونی فرش 

سرایان تولید می کنیم.

آغاز طرح “ضیافت الهی” در بقاع متبرکه 
 

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: 
رمضان  مبارک  ماه  در  امسال  بار  نخستین  برای 
از شبکه  و  متبرکه ضبط  بقاع  در  دعاهای سحر 
خاوران پخش می شود. وی افزود: هم زمان با آغاز 
ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی در ۴۷ بقعه 

متبرکه استان برگزار می شود.

بطری های نوشابه، آالچیق شدند

و  فرهنگی  امور  مسئول   - سیما   و  صدا 
دانشجویان  از  نفر   ۴ گفت:  نور  پیام  دانشجویی 
بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  شهرسازی  رشته 
بطری   ۷۵۰ و  هزار   ۳ از  استفاده  با  توانستند 
نوشابه و دیگر مواد دور ریز یک آالچیق بسازند.
علی دقیقی افزود: قطر  این آالچیق ۴ متر و 8۰ 
سانتی متر است که برای سقف آن ۳ هزار بطری، 
برای ستونها ۲۵۰ بطری و دیواره های آن ۵۰۰ 

بطری نوشابه استفاده شده است .

کارخانه سیمان باقران تا ۲ ماه آینده به بهره برداری می رسد

    ساز شهرداری با محیط زیست کوک نیست 

مخالفت با نصب دستگاه سنجش آالیندگی هوا در مرکز شهر بیرجند

کل  اداره  کنار  از  که  رهگذرانی  مالیی- 
عبور محالتی  خیابان  در  زیست   محیط 
می کنند یک دستگاه غول پیکر سفید رنگ را 
 می بینند و برای آنها این سوال پیش می آید
سراغ  به  دارد  کاربردی  چه  دستگاه  این  که 
اداره کل حفاظت  اله پور معاون فنی  مهدی 
دستگاه  درباره  وی  رفتیم  زیست  محیط 
ریزگردها  و  ترافیکی  های  آالینده  سنجش 
عنوان می کند: اداره کل حفاظت محیط زیست 
دستگاهی حاکمیتی و نظارتی است که فقط 
در حوزه حیات وحش اجرایی عمل می کند. 
اله پور درباره گردو خاک ها یا همان ریزگردها 
می گوید:تا قبل از سال 9۰ این پدیده در استان 
معنی نداشته است و ما هیچ آماری هم نداشتیم 
شد  انجام  که  تحقیقاتی  با  داد:  ادامه  وی   .
وجود دستگاه سنجش آالینده های ترافیکی 
و ریزگردها را در شهر بیرجند الزامی دانستیم 
و با مکاتبه با مرکز این دستگاه را در سال 9۰ 
با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کردیم. 
اداره کل حفاظت محیط زیست  فنی  معاون 
خاطرنشان کرد: دستگاه سنجش آالینده باید 
در مرکز شهر همراه با یک تابلو نشان دهنده 
تا شهروندان  وضع آب و هوا نصب می شد 
تا از میزان خطر آالینده ها در محیط اطالع 
داشته باشند. اله پور افزود: علیرغم مکاتباتی 
که با شهرداری کردیم متاسفانه مسئوالن وقت 

جلو  ابوذر  میدان  در  را  نشدند دستگاه  حاضر 
شهرداری نصب کنند و ما به اجبار این دستگاه 
حفاظت  کل  اداره  در  محالتی  خیابان  در  را 
یادآور شد:  کردیم. وی  نصب  زیست  محیط 
در همان سال اول نصب دستگاه معلوم شد 
تعداد روزهای ناسالم در سال ۴ روز است که 
به دلیل نبود تابلو نشان دهنده آالینده ها مردم 
هیچ اطالعی از این موضوع نداشتند. به گفته 
وی این دستگاه میزان سرب، موجود در هوابر 
اثر ترافیک، فرسودگی وسایل حمل و نقل و 

ریزگردها را می سنجد .

خرید نمایشگر به عهده شهرداری
 و برای بیرجند الزامیست

اداره کل حفاظت محیط زیست  فنی  معاون 
وزارت  عهده  به  تابلو  خرید  کرد:  عنوان 
کشور است که مجموعه آن در استان همان 
شهرداری ها محسوب می شوند اما شهرداری 

از خرید این نمایشگر خودداری می کند.
وی تاکید کرد: این شاخص های هوا بر اساس 
علت  به  که  است  المللی   بین  های  معیار 
اعتبارات کم استانی نمی توانیم تابلو نمایشگر 
را برای این دستگاه خریداری کنیم. تعمیرات 
میلیون   ۵۰ ساالنه  آالینده  سنجش  دستگاه 
تومان هزینه دارد. معاون فنی اداره کل حفاظت 

محیط زیست از هزینه های گزاف تعمیرات 
خاطرنشان  و  گفت  آالینده  سنجش  دستگاه 
 ۵۰ از  بیش  ساالنه  دستگاه  این  برای  کرد: 
میلیون تومان به غیر از هزینه های مراقبت 
خرج می شود.  اله پور وجود این دستگاه را 
در هر شهر الزامی دانست و یادآورشد: به علت 
بیابانی بودن استان مردم باید از وضع آب و 
هوای ناسالم خبر داشته باشند تا کمتر از وسایل 

نقلیه شخصی استفاده کنند و بیماران حساس از 
خانه خارج نشوند.وی ادامه داد: خرید این گونه 
دستگاه ها و نگهداری آن هزینه های زیادی را 
دارد چون که از اعتبارات ملی تامین نمی شود 

و باید از بودجه استانی هزینه گردد.

بیرجند از ابتدای سال 8 روز 

هوای نا سالم داشته است

اداره کل حفاظت محیط زیست  فنی  معاون 
گذشته  های  در سال  ناسالم  هوای  و  آب  از 
 9۴ و   9۳ سال  در  افزود:  و  گفت  امسال  و 
تا  جاری  سال  از  و  ۱۱روز  ناسالم  روزهای 
اله پور تاکید کرد  کنون 8 روز   بوده است. 
این را باید هشدار فوق بحران خشکسالی در 

از نصب دستگاه سنجش  بدانیم. وی  استان 
آالینده ریزگرد در نهبندان خبر داد و افزود: این 
دستگاه در سال 9۳ نصب و معلوم شد که در 
همان سال نهبندان 8 روز ناسالم داشته است.
به گفته معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
شهر  در  ریزگردها  این  خوشبختانه  زیست 
ثابت نیستند، که اگر این اتفاق بیافتد خراسان 

جنوبی مانند استان های جنوبی کشور خواهد 
سیستان  روزه  بادهای ۱۲۰  وجود  با   و  شد 
قابل ناسالم  روزهای  افزایش  سال  پایان   تا 

پیش بینی است. 
  

نبود حق آبه زیست محیطی
عامل ریزگردها !

که  دانست  ای  زنده  موجود  را  زمین  وی 
نیاز به آب دارد و ما انسان ها با بهره کشی 
را می گیریم و توقع داریم  از زمین حق آن 
که آب و هوای سالمی داشته باشیم. معاون 
فنی اداره کل حفاظت محیط زیست ، اصالح 
 الگوی مصرف و برداشت صحیح از آب های

بحران  از  خروج  های  راه  از  را  زیرزمینی 
خشکسالی دانست و عنوان کرد:عدم مدیریت 
روان آب های سطحی  و به ویژه نبود حق 
بر  گذار  تاثیر  ازعوامل  محیطی  زیست  آبه 
اله  گفته  به  است.  ها  ریزدگرد  و  خشکسالی 
، بشرویه و سرایان وضع فوق  پور  فردوس 
بحرانی دارند و باید ایستگاه سنجش آالینده در 
این شهرستان ها نصب شود. وی خاطرنشان 
کرد: قیمت هر دستگاه سنجش آالینده ها در 
سال 9۰،  ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال 
بالغ بر یک میلیارد است که حتما باید نمایشگر 

وضعیت آالینده آن هم خریداری شود.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  از 
راه اندازی پروژه سیمان باقران ظرف دو ماه 
آینده خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار 
این پروژه ظرف دو  و تسهیالت در گردش 
شهرکی  می رسد.  بهره برداری  به  آینده  ماه 

اظهار  پروژه  این  دو ساله  توقف  به  اشاره  با 
استاندار  حمایت های  با  کرد:خوشبختانه 
پروژه فعال شد و به جلو حرکت کرد.  وی 
ادامه داد: در  به وضعیت پروژه اشاره کرد و 
راه اندازی نصب شود  صورتی که تست های 

در  و  است  فعالیت  آماده  سنگ شکن  پروژه 
پروژه  استارت  برق  وصل  و  تأمین  صورت 
انجام می شود. شهرکی با اشاره به اینکه ما 
نداریم  پروژه  این  در  ثابت  سرمایه  مشکل 
بانک  در  میلیارد  کرد: حدود ۱۳  خاطرنشان 

تأمین  سهامدار  توسط  مابقی  و  است  ملی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  می شود. 
و  تکمیل  گفت:  خراسان جنوبی  تجارت 
 ۲۰ نیازمند  باقران  سیمان  پروژه  راه اندازی 

میلیارد ریال اعتبار است. 

قال رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(: ایها الناس... دعیتم فیه الی ضیافه ا...
در ماه مبارک رمضان، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی، ضمن عرض تبریک و توفیق

بهره وری از فیوضات این ماه عزیز؛ خواهران بزرگوار را به محضر قرآن فرا خوانده و با برنامه 
های متنوع میزبان میهمانان خدا خواهیم بود.

)با حضور اساتید بزرگوار: حاج آقای اسدی، حاج آقای زاهدی، حاج 
آقای رضايی، دکتر ديانی ، حاج حسین خسروی و حاج عباس کسائی(

ضمناً مراسم جزء خوانی قرآن کریم و بیان احکام هر روز از ساعت ۱0 در ساختمان 
شماره ۲ مکتب نرجس )س( واقع در مدرس ۱3- پالک 77 برگزار می شود.

مکتب نرجس )سالم ا... علیها( بیرجند

برنامه ها: جزءخوانی، تفسیر، بیان احکام، پاسخگویی به مسایل 
شرعی، سخنرانی و مشاوره و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

زمان: ساعت۱0 صبح )همه روزه(
مکان: طالقانی ۱- مکتب نرجس )سالم ا... علیها(

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 ۰9157۲13571

صالحی منش

 قالیشويي و مبل شويي ايـران
www. iranwash. ir     3۲ ۴۴ ۶۶ ۶۶    3۲ ۴۲ ۴3 ۲۰ -۲   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 09۱۵9۶390۶۵
 علی آبادی   

آدرس : نبش غفاری ۴  ضمنا کارگر تنها نيز داريم
3۲۲1۲519  - ۰9151۶۰۶5۲۸   
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کسانی که تربیون دارند ، ضد سخنان 
رهبری را نگویند که جامعه دو قطبی شود

معظم  رهبر  که  روزی  گفت:  خاتمی  ا...  آیت 
یا فریادی می دهند، فردای  آرمان  ایده،  انقالب 
آن روز مردم نباید از کسانی که تربیون در دست 
دارند، ضد آن سخن را بشنوند که این جامعه را دو 
قطبی می کند، یعنی اجانب حس کنند. در ایران 
دو حرف تأثیر گذار است که این خالف حقیقت 
است، این کشور تنها یک رهبر دارد و همه گوش 

به فرمان این رهبر واحد هستند.

واکنش حزب اعتدال و توسعه به مرعشی

حزب  مرکزی  شورای  عضو  شجاعی،  اسماعیل 
رئیسه  هیئت  ترکیب  درباره  توسعه،  و  اعتدال 
تمام  که  بود  این  ما  نظر  گفت:  دهم  مجلس 
باشند  امید  فراکسیون  از  رئیسه  هیئت  اعضای 
که  داد  نشان  رئیسه  هیئت  چینش  نحوه  اما 
اکثریت مجلس خواهان تعامل هستند. شجاعی 
در واکنش به اظهارات حسین مرعشی که گفته 
نمایندگان  رفتار  دلیل  به  عارف  نیاوردن  »رأی 
نشان  خاطر  بود«  توسعه  و  اعتدال  حزب  عضو 
کرد: ممکن است کسی که شکست می خورد این 

شکست را به همه عوامل منتسب کند.

نامزدهای احتمالی اصولگرایان برای 96 

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه فعال گزینه  
کاندیداتوری  برای  اصولگرایان  سوی  از  خاصی 
آقای  گفت:  نیست،  مطرح  جمهوری  ریاست 
قالیباف در مسایلی که به وی سپرده شده است 
احتمال  اما  داد:  ادامه  وی  می کند.  عمل  خوب 
ریاست  انتخابات  عرصه  در  جلیلی  سعید  حضور 
قبل  دور  در  که  است  درست  باالست.  جمهوری 
4 میلیون رای آورد اما این بار شرایط فرق می کند.  
عضو جبهه ایستادگی افزود: بعید می دانم در این 
انتخابات آقای احمدی نژاد بخواهد حضور پیدا کند 
و این سفرهایی که ایشان می رود هم برای رای 
جمع کردن برای شخص دیگر است.کنعانی مقدم 
با بیان اینکه احتمال حضور حدادعادل و محمدرضا 
مانند  افرادی  کرد:  است،تصریح  کم  بسیار  باهنر 
زاکانی و غیره بعید است که بخواهند جلو بیایند، 
البته برخی برای گرم کردن بازار انتخابات ممکن 
است حضور پیدا کنند، اما قطعا نه به امید پیروزی.

کاظم جاللی: نام عارف زیبنده ریاست 
مرکز پژوهش های مجلس است

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  جاللی،  کاظم 
مرکز  ریاست  زیبنده  عارف  آقای  نام  گفت: 
پژوهش های مجلس است و اگر تصمیم هیئت 
رئیسه مجلس انتخاب ایشان باشد از هم اکنون 

برای آقای عارف آرزوی موفقیت می کنم.
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امام سجاد علیه السالم :
حضرت عّباس )علیه السالم( را نزد خداوند منزلتى  است
  كه در روز قیامت همه  شهیدان بر آن رشك  مى  برند.

بحار األنوار: ج 22 ، ص 274

ایرنا - 650 نفر از روزه اولی ها در شهرستان طبس آغاز روزه داری خود را جشن گرفتندعکس روز 

یوراسیا: شیعیان به زودی متحد می شوند

و  روسیه  ایران،  همکاری  نوشت:  ریویو  یوراسیا 
متحد  ملل  سازمان  در  و  سوریه  امور  در  چین 
حکایت از این دارد که سلطه تک قطبی آمریکا 
به انتهای خود نزدیک می شود. اندیشکده یوراسیا 
»شکل گیری  پیرامون  تحلیلی  در  اخیرا  ریویو 
رهبری  به  منطقه  شیعیان  از  متشکل  ائتالفی 
در  انقالب  پیروزی  از  بعد  ایران  نوشت:  ایران« 
موقعیت های  تمام  موفقیت  با  میالدی   79 سال 
سخت و مصایب را با زیرکی مدیریت کرده است. 
رشد قدرت نفوذ ایران در غرب آسیا خود گواه این 
واقعیت است. ایران امروزه حضور قابل قبولی در 
عراق، سوریه، لبنان، یمن ، بحرین و برخی دیگر 
از کشورهای عربی دارد. نویسنده در ادامه عنوان 
با روسیه در  ایران موفق شد  می کند: روشی که 
ستیز کنونی سوریه مشارکت داشته باشد به طور 
کامل سیاست خاورمیانه را تغییر داد و این مورد 
ریزی  برنامه  و  ژرف  راهبردی  تفکر  انعکاس 
اتاق های فکری ایران را نشان می دهد. در ادامه 
این تحلیل آمده است: آنچه را که به زودی شاهد 
خواهیم بود اعالم شکل گیری اتحادی مرکب از 
کشورهای شیعه متشکل از ایران، عراق، سوریه  
احتماال  تشکل  این  بود.  لبنان خواهد  و حزب ا... 
سعی می نماید جمهوری آذربایجان، دومین کشور 
پرجمعیت شیعه در جهان و نیز بحرین را به سوی 

خود آورد.

توصیه فرمانده ارشد سپاه به روحانی :

کسانی که گفتند فالن کار را کردیم 
که جنگ نشود ، توبه کنند

سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
گفت: یک ماه و چند روز پیش 
پایگاه  در  آمریکا  دفاع  وزیر 
اختیار  در  که  امارات  ظفره 

متحدان  و  ما  کرد:  اعالم  آمریکایی هاست، 
این هستیم  به دنبال  بین المللی و منطقه ای مان 
ایران  توان  مقابل  که  کنیم  ایجاد  توانی  که 
مهم  و  کلیدی  مطلب  یک  این  باشد.  بازدارنده 
افراد  برخی  که  بود  حرف هایی  خالف  و  است 
برای اهداف و غرایضی می زدند و می گفتند که 
جلوگیری  جنگ  از  که  کردیم  را  کار  فالن  ما 
نبود.  چیزی  چنین  اصاًل  که  حالی  در  کنیم، 
نبود،  احتمال جنگ  تنها  نه   سردار فدوی گفت: 
بلکه شرایط بازدارنده ما به  نحوی بود که دشمن 
به دنبال ایجاد بازدارندگی برای خود بود، لذا این 
ایجاد  که  انحرافی  و  حرف  این  از  باید  افراد 
کرده اند، توبه کنند. در دنیا کتمان واقعیت و دروغ 
 و فریب افکار عمومی بزرگ ترین گناه است، هر 
موضوع  این  ولی  نیستند،  هم  مسلمان  که  چند 
قبیح ترین و زشت ترین کار در یک کشور است 
کرده،  را  این کار  فردی  شود  مشخص  اگر  که 

کم تر از یک ساعت استعفا می دهد.

آنهایی که انتقاد می کنند، سیاسی کاری می کنند
 

سخنان  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
برخی  اینکه  معاونانش گفت:  از  برخی  و  سیاسی وی 
از حرف های سیاسی من انتقاد می کنند، خود یک کار 
سیاسی است. محمد باقر قالیباف با بیان اینکه من در 
افزود:  هستم،  مردم  به  خدمت  به  مشغول  شهرداری 
هرکجا که کار کردم، اعم از نیروی انتظامی، شهرداری هیچ گاه کار سیاسی 

نکرده و نه کاری را با نگاه سیاسی انجام دادم.

باهنر: نام کاندیدای مقابل روحانی را نمی گویم ؛ از احمدی نژاد حمایت نمی کنم
 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: اگر دولت از رکود عبور کرده، ملت را هم عبور دهد اما حس عبور از رکود هنوز در بین مردم به وجود نیامده 
است. باهنر گفت: اینکه آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگر توقع داشته باشند مخالف نداشته باشند، شدنی نیست. به هر حال منتقدان عالقه 
دارند دولت آقای روحانی یک دوره ای شود؛ البته معلوم نیست که عالقه آنها به کرسی بنشیند، به هر حال در سیاست هیچ اتفاق غیرممکنی 
وجود ندارد. وی با بیان اینکه اگر کاندیدایی مقابل روحانی داشته باشیم، فعال نامش را نمی گوییم، افزود: در خصوص حمایت اصولگرایان 

از احمدی نژاد باید ببینیم که اصاًل آقای احمدی نژاد برای انتخابات می آید یا نه ولی هنوز تصمیم گیری زود است. وی افزود: اگر وی بیاید من از او حمایت نخواهم کرد.

بعید نیست که دولت روحانی یک دوره ای باشد
 

آنچه  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  آشتیانی،  واعظی 
نکته  گذشته  سال  سه  در  که  است  این  است،  مسلم 
مثبتی که دولت یازدهم از خود نشان داده باشد و مردم 
دهند،  رای  مجددا  روحانی  به  که  باشد  کرده  قانع  را 
وجود ندارد و در این مسئله جای تردید وجود دارد. وی 
افزود: اگر مردم اقبال نشان ندهند و در عین حال نامزد و گفتمان جدید نکات 

مهمی را مطرح کند، هیچ بعید نیست که دولت روحانی یک دوره ای باشد.

نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
حضور  خاطر  به  که  است  شخصیتی 
فعال در جبهه های نبرد به خصوص در 
مقابله با تکفیری های داعش مورد توجه 
قرار گرفته و از این رو سخن و یا اثری 
مرتبط با این فرمانده با اقبال مخاطبان 
روبرو خواهد شد.کتاب »حاج قاسم« به 
همت علی اکبری مزدآبادی از مجموعه 
و  خاطرات  در  جستاری  ناب«  »یاران 
قدس  نیروی  فرمانده  سخنرانی های 
است که پس از انتشار در مدت کوتاهی 

به فروش قابل توجهی دست پیدا کرد.
در  فرمانده  این  سخنان  از  بخشی  در 
کتاب فوق آمده است: مردم! از من قبول 
جناحی  و  حزب  هیچ  عضو  من  کنید، 
که  کسی  جز  طرفی  هیچ  به  و  نیستم 

خدمت می کند به اسالم و انقالب تمایل 
ندارم. اما این را بدانید؛ وا... ! علمای شیعه 

را تمامًا و از نزدیک می شناسم. االن 14 
علمای  است.  همین  من  شغل  سال 

را  پاکستان  علمای  می شناسم،  را  لبنان 
می شناسم، علمای حوزه خلیج فارس را 

می شناسم. چه شیعه و چه سنی، وا... ! 
روحانیت،  این  همه  سرآمد  باهلل!  اشهد 

علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، 
»آیت ا...  یعنی  تاریخ  بزرگ  مرد  این 

العظمی خامنه ای« است.
من با خیلی از علمای شیعه مکاتبه و از 
به  و  می شناسم  و  دارم  مراوده  نزدیک 
از  مردم  تبعیت  دنبال  داریم.  ارادت  آنها 
کجا؟  آنجا  کجا،  اینجا  اما  هستیم.  آنها 
در  داریم.  فاصله  سماء  و  ارض  بین 
مرد،  این  اخالق  در  مرد،  این  حکمت 
در دین این مرد، در سیاست شناسی این 
دقت  مرد،  این  حکومت  اداره  در  مرد، 
مرزهای  سیاسی،  بازی های  در  و  کنیم 
خودمان را تفکیک کنیم. آدم ها می آیند 
است  مهم  که  چیزی  آن  می روند.  و 
اتصال ما به والیت است. آنچه که مهم 

است، حمایت ما از این نظام است. 

 مردم ! از من قبول کنید ، من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم
اشهد باهلل! سرآمد همه این روحانیت، مرد بزرگ تاریخ یعنی »آیت ا... العظمی خامنه ای« است

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی
تنها مرجع دارای مدرک معتبر برای بکارگیری

 آموزش دیده ها در داروخانه ها  و شرکت های دارویی 

برگزاری دوره آموزشی دارو یاری )نسخه پیچی(

مراجعه برای ثبت نام
بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی طالقانی 17  

داروخانه دکتر محمدی

منزل  دوبلکس در جنوب شهر خریداریم.
09335611664

اگر به دنبال شغل پر درآمدی هستید ما یک شغل به شما پیشنهاد 
می کنیم. پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع محالتی و معلم 

با تجهیزات کامل و با شرایط عالی در مدت محدود
واگذار می شود.      09152462060

جناب آقای حاج غالمعلی کریم پور 
بانهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان

 مرحوم حاج سید عبدالحسین گلشنی 
را خدمت شما و خاندان معزز آن مرحوم تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان علو  درجات را برای آن عزیز خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی ، موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )علیه السالم(
داراالیتام حضرت ابوالفضل )علیه السالم(










