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زاکانی ، نماینده مجلس نهم : 
اصولگرایان به خودشان باختند نه رقیب ؛ 

برای سال 96 حتما برنامه داریم 

موسوی الری : 
فشار بر دولت دروحانی بیشتر 

از فشار بر دولت اصالحات است

دبیر کل موتلفه  :  
کار صندوق توسعه چیست که مدیر 

اصالح طلبش 6۰ میلیون حقوق بگیرد؟

معاون عمرانی استاندار :  
با توجه به تنوع گیاهان دارویی ، احداث

دانشکده داروی سازی پیگیری شود

سپاه  ایران ،  نیروی خبره ای که آینده خاورمیانه را شکل می دهد / خداحافظی قریب الوقوع گودرزی و نعمت زاده از کابینه روحانی / 91 روز زندان برای مشاور احمدی نژاد  /  راه برای ورود مینو خالقی به مجلس باز می شود / برجام را پشت تریبون مجلس آتش می زنیم / داعش روسیه و آمریکا را تهدید کرد  / صفحه 8
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کاهش نگران کننده 
سن اعتیاد در بیرجند

توزیع کتب درسی در دهه آخر شهریور

حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی با بیان اینکه امسال 
در رشته نظری و فنی و حرفه ای 140 عنوان کتاب 
درسی خواهیم داشت تاکید کرد: حجم کتب درسی 
و  است  شده  طراحی  آموزشی  ساعت  با  متناسب 
امیدواریم همه کتب درسی در دهه آخر شهریور 

ماه آماده توزیع و تحویل به دانش آموزان باشد.

 سرعت رشد علمی کشور 

کم شده است؛ این فاصله 
باید جبران شود

انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
نظام  ساله  بیست  اهداف  ترسیم  با   ، اسالمی 
ایرانی »مقتدر،  اسالمی برای دستیابی به جایگاه 
از  برخوردار  ثروتمند،  متدین،  مستقل،  عزتمند، 

جهادگر،  پاک،  مردمی،  دارای حکومتی  و  عدالت 
اساس  و  پایه  را  دانشگاهها  پرهیزگار«،  و  دلسوز 
این اهداف واال برشمردند و تأکید کردند: »افزایش 
سرعت رشد علمی در دانشگاهها و مراکز علمی«، 
»ایجاد و تقویت احساس هویت افتخارآمیز ایرانی- 
اسالمی در جوانان«، »انقالبی بودن دانشگاهها و 
دانشجویان«، و »نقش آفرینی واقعی فرماندهان و 
افسران جنگ نرم«، از جمله الزامات تبدیل شدِن 
نظام اسالمی به یک قدرت علمی مطرح، و الگوی 
مردم ساالری همراه با اسالم و معنویت، در دنیا 
است. رهبر انقالب اسالمی درخصوص »پیشرفت 
علمی«، بر لزوم افزایش سرعت رشد علمی تأکید 

کردند و گفتند: ) ادامه در صفحه 8 (

 وام مسکن روستایی
 ۱۸ و ۲۰  میلیون تومان شد

حدود یکماه پس از اعالم رئیس بنیاد مسکن در 
وام  سقف  تومانی  میلیون  سه  افزایش  خصوص 
مهدیان  عزیزا...   ،۹۵ سال  در  روستایی  مسکن 
بنیاد مسکن  روستایی  بازسازی و مسکن  معاون 
انقالب از افزایش وام مسکن روستایی به 18 و 

۲0 میلیون تومان خبر داد.

تعرفه تلفن ثابت افزایش یافت

تعرفه  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اکنون حدود 30  که  ثابت  تلفن  با  مکالمه  دقیقه 
ریال است، از اول تیر با 1۵ ریال افزایش 4۵ ریال 
برای مشترکان محاسبه می شود. واعظی  افزود: 
تلفن همراه که  با  افزایش قیمت در مقایسه  این 
تعرفه هر دقیقه مکالمه آن اکنون 14 تا 18 برابر هر 
دقیقه مکالمه با تلفن ثابت است، خیلی زیاد نیست.

فرماندار مرکز استان هشدار داد ؛

صفحه 7
دستگیری 51 متکدی معتاد در مرکز استان

خانواده های محترم زراعتی و فرزاد نیا
با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه  بی بی کبری هاشمی 
را تسلیت گفته و در جلسه ترحیم آن روانشاد که امروز دوشنبه 95/3/31 
از ساعت 5/15 الی 6/15 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، شرکت نموده و ضمن ابراز همدردی شادی روح آن مرحومه 

و تسلی خاطر بازماندگان را از خداوند مسئلت می نماییم.

جمعی از دوستان و اهالی خیرآباد

روزها را چه غریبانه به شب رساندیم    فریاد را در سینه خفه کردیم
و اشک را خوراک روز و شب کردیم   چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن

و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن 
در دومین سالگرد درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز، فرزندی عزیز و برادری فداکار 

 شادروان علی آفتابی

 یادش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد 
همسر و فرزندان

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
 رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی 

بدین وسیله از تالش های ارزنده ،کوشش های صادقانه و مساعی هوشمندانه جناب عالی 
در زمینه ارتقای سطح کیفی خدمات به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد بیرجند 

تقدیر و تشکر نموده، از درگاه ایزد منان کمال تندرستی و دوام توفیقات شما را آرزومندیم.    
روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بیرجند 

استاد  فرهیخته جناب آقای مهندس کرمانی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس مرکز آموزشی سما 
تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده شما شاهد موفقیت و پیشرفت 

این مجموعه باشیم.
روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بیرجند 

 جناب آقای احمد جالیری
 معاون محترم سابق دانشگاه آزاد اسالمی در امور سما 

جناب آقای ابوالفضل خوشحال
 رئیس محترم سابق آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند 

از اینکه با تالش های ارزنده  و مدیریت سازنده، سرافرازانه و مقتدرانه برای تولید و اشاعه علم و معرفت ، سال های مدیدی 
را همت گماردید؛ در کمال اکرام و احترام و به رسم ادب و اخالص از زحمات شما عزیزان تقدیر و تشکر می گردد.

روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بیرجند 

دو نفر از پرسنل خدوم و مورد اطمینان شرکت ایمن حفاظ 
پاسارگاد با توجه به تجارب و صداقت کاری از شرکت 
ایمن حفاظ پاسارگاد جدا و به طور مستقل خدمات ارائه 

می دهند و اقدام به تاسیس شرکتی تحت عنوان 
حصار گستران قهستان نمودند. 

شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد

آغاز به کار دفتر سرپرستی روزنامه قدس 
در خراسان جنوبی 

 افتتاح دفتر جدید سرپرستی روزنامه قدس در استان خراسان جنوبی را به اطالع 
همشهریان گرامی ، ادارات ، سازمان ها ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی می رساند. این سرپرستی 
آماده پذیرش: خبر ، اشتراک ، آگهی )بازرگانی ، مزایده ، مناقصه ، مفقودی ، ثبتی ، قضایی و...(  
 می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر، سفارش اشتراک و آگهی به این سرپرستی واقع در بیرجند

خیابان مدرس ، بیست متری اول شرقی ، پالک 8 مراجعه و یا با شماره های 32235454
32234411  فاکس : 32238993 تماس حاصل نمایید.

روزنامه قدس - سرپرستی خراسان جنوبی

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور " سهامی خاص"

شماره ثبت: ۲7۲63   شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰7۲73۰۸

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور "سهامی خاص" دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که چهارشنبه مورخ 1395/4/23 راس ساعت 9 صبح در تهران 
خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان 31- پالک 82 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور  جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

طرح و تصویب ترازنامه، صورتحساب سود و زیان عملکرد سال 1394
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه آنان

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی نسوز سمیرم " سهامی خاص"

شماره ثبت: ۱563۸۸   شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱99۱۲۲4

"سهامی خاص" دعوت می شود در  از کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی نسوز سمیرم  بدینوسیله 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که چهارشنبه مورخ 1395/4/23 راس ساعت 11 صبح در تهران  
 خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- خیابان ابن سینا - نبش خیابان 31- پالک 82 تشکیل می گردد

 حضور به هم رسانند.

دستور صورتجلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

طرح و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال 1394
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه آنان

هیئت مدیرهانتخاب روزنامه کثیراالنتشار - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند " سهامی خاص"

شماره ثبت: ۱4۲۱94   شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸5۱۸4۲

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی  مواد نسوز بیرجند "سهامی خاص" دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که چهارشنبه مورخ 1395/4/23 راس ساعت 10 صبح در تهران 
خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - نبش خیابان 31- پالک 82 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

طرح  و تصویب ترازنامه، صورتحساب سود و زیان عملکرد سال 1394
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه آنان

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیرهسایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

به یک آشپز ماهر )تخته کار( تمام وقت نیازمندیم.
۰91516۰۰۰۰2

رنج فرودگاه بیرجند
از نبود سالن تشریفات
 صفحه 4

جناب آقای دکتر مجید شکیب
ICU متخصص محترم بیهوشی ، درمان درد و

تخصص و تعهد شما در پیگیری درمان بیماران شایسته تقدیر است و این 
در حالی است که برای توصیف حسن خلق و برخوردهای حکیمانه شما ، که 
بدون شک دلگرمی بزرگی برای بیماران است واژه ای در خور نیافته ایم . 

صمیمانه ترین تشکر ما را به واسطه زحمات ارزشمندتان پذیرا باشید .

جمعی از بیماران تان در بیمارستان بوعلی
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شکایت دولت از انتشار دهندگان یک پیامک کذب

به گزارش انتخاب، همزمان با موعد واریز حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در ماه گذشته، پیامکی از سوی برخی مسئوالن این سازمان منتشر شد که به دلیل مخالفت 
دولت و عدم همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، امکان پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان نیروهای مسلح تا اطالع ثانوی نیست. بالفاصله پس از انتشار این 
موضوع، سخنگوی دولت محتوای پیامک را تکذیب کرد . اکنون محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می گوید دولت از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شکایت کرده است.

 امروز، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است

کشور  مالیاتی  امور  سازمان  عمومی  روابط  ایرنا- 
آخرین  خردادماه(  )دوشنبه، 31  امروز  کرد:  اعالم 
مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان 
مهلت  این  و  است  حقیقی(  )اشخاص  مشاغل 
شرط  اطالعیه،  این  براساس  نیست.  تمدید  قابل 
برخورداری از هرگونه معافیت و تسهیالت مالیاتی، 
ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و 
تسلیم نکردن به موقع آن موجب تعلق جریمه برای 
صاحبان مشاغل خواهد شد که این جریمه غیرقابل 

بخشودگی خواهد بود.

آزمون قضاوت، مهر برگزار می شود

ویژه   13۹۵ سال  قضاوت  سراسری  آزمون 
داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مهرماه 
سال جاری برگزار خواهد شد. به گزارش مهر، به 
اطالع عموم متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت 
سال 13۹۵ می رساند؛ آزمون سراسری قضاوت 
در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر این 
تیرماه  نیمه دوم  در  داوطلبان  از  نام  ثبت  اساس 
از طریق سایت سازمان سنجش کشور به عمل 
سال  روال  طبق  آزمون،  همچنین  آمد.  خواهد 
تشریحی(  و  )تستی  ای  مرحله  دو  گذشته  های 
است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه 

علمی شفاهی راه می یابند.

افزایش مرخصی زایمان
 به 9 ماه، حق زنان است

زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  رئیس  ایرنا- 
گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  خانواده  و 
افزایش مرخصی زایمان از 6 به ۹ ماه حق همه 
جدی  اهتمام  باید  مسئوالن  و  است  شاغل  زنان 
برای تحقق آن داشته باشند. کبری خزعلی افزود: 
قانون شکنی در کشور ما وجود دارد و بانوان از دوره 
های قبل مجلس شورای اسالمی می توانستند از 
مرخصی زایمان به خوبی استفاده کنند اما تاکنون 
تصویب ۹ ماه مرخصی به مرحله اجرا گذاشته نشده 
است. وی ادامه داد: اکنون برخی از نهادها به ویژه 
اما  اند  اجرایی کرده  را  این طرح  نیروهای مسلح 
بیمه شدگان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن بودجه 

تاکنون از این طرح بهره مند نشده اند.

عربستان: مذاکره ای با ایران
 درباره حج در کار نیست

قرار  اعالم کرد  رژیم سعودی  و عمره  وزیر حج 
نیست مسئوالن این کشور مذاکره ای با مسئوالن 
ایرانی درباره حج امسال داشته باشند. به گزارش 
بنتن« وزیر حج و عمره  انتخاب، »محمد صالح 
با  مذاکره ای  هیچ  که  کرده  اعالم  عربستان 
مسئوالن ایرانی در خصوص حج انجام نمی شود.

عربستان همه  وزارت حج  بود  بنتن مدعی شده 
امکانات الزم را برای حجاج ایرانی مانند حجاج 
دیگر کشورها فراهم کرده اما ایرانی ها از حضور 
افزود:  وی  می کنند.  خودداری  حج  مراسم  در 
نیست  حاضر  ایرانی  طرف  که  است  این  مسأله 
و  عربی  کشورهای  همه  که  را  عملی  دستور 
رئیس  کند.  اجرا  شده اند،  متعهد  آن  به  اسالمی 
که  بود  گفته  پیشتر  ایران  زیارت  و  سازمان حج 
پنج  را  امسال  حج  توافقنامه  مذاکرات  عربستان 
ماه دیرتر از هر سال آغاز کرد و در نهایت 11 بند 
جدید تحمیلی در توافقنامه جدید گنجانده بود که 

مورد قبول ایران قرار نگرفت.

ثبت نام واحدهای مسکن مهر فاقد 
متقاضی در شهرهای زیر 25 هزار نفر

ثبت  آغاز  از  مسکن  بنیاد  مهر  مسکن  مدیرکل 
متقاضی  فاقد  مسکن  واحد  هزار  هفت  برای  نام 
در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر خبر داد. به گزارش 
جام جم آنالین ، امید محمدی گفت: با حذف تمام 
دستورالعمل  مهر،  مسکن  شرایط  واجدین  شروط 
ثبت نام از اواسط خرداد امسال به مسئوالن پروژه 
ابالغ  نفر  زیر 2۵ هزار  مسکن مهر در شهرهای 
مورد  شهر  در  سال   ۵ سکونت  وی  است.  شده 
نظر، سابقه مالکیت، سرپرستی خانوار را از شروط 
دارندگان شرایط مسکن مهر اعالم کرد و گفت: 
مهر  متقاضیان مسکن  از شرایط  موارد  این  تمام 
فاقد متقاضی حذف شده است. متقاضیان مسکن 
مهر و افراد تحت تکفل آنان از یکم فروردین 84 
از هیچ  باید فاقد مسکن باشند، از 22 بهمن ۵7 
از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن استفاده 
نکرده باشند، متاهل یا زن سرپرست خانوار باشد و 
سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر محل تقاضا 

چهار شرط اولیه متقاضیان مسکن مهر بود.

سکه یک میلیون و ۴۳ هزار تومان شد

تسنیم - صرافی ها دیروز دالر را با قیمت 34۵6 
با  را  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان 
می فروشند.  تومان  هزار  و 43  یک میلیون  قیمت 
تومان،  هزار   ۵20 آزادی  بهار  نیم سکه  همچنین 
سکه  و  تومان  هزار   272 آزادی  بهار  ربع سکه 

یک گرمی 180 هزار تومان می باشد.

صندوق  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
وام  اینکه  به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی 
عملیاتی  سال  دوم  نیمه  در  بازنشستگان 
می شود، گفت: رایزنی هایی در حال انجام است 
تا رقم 2۵0 هزار فقره وام امسال هم افزایش 
یابد. برای افزایش مبلغ وام دو میلیون تومانی 

نیز پیشنهاداتی مطرح شده است.
 به گزارش انتخاب، عباس رشیدی به پرداخت 

وام به بازنشستگان تا سقف دو میلیون تومان 
با بازپرداخت 36 ماه و سود چهار درصد اشاره 
کرد و گفت: در سال ۹4 تعداد 2۵0 هزار فقره 
وام در نظر گرفته شد که اغلب این تعداد وام 
با هماهنگی هایی که انجام شد از سوی بانک 
گذشته  در  البته  است.  شده  پرداخت  صادرات 
تنها به ۵0 تا 60 هزار نفر بازنشسته وام داده 
می شد که در سال ۹3 این رقم به یکباره به 

قابل  افزایش  که  رسید  وام  فقره  هزار   200
توجهی داشت.

توجه  با  نیز  جاری  سال  برای  افزود:  رشیدی 
عملیاتی  سال  دوم  نیمه  در  وام  اینکه  به 
تا  است  انجام  حال  در  رایزنی هایی  می شود، 
افزایش  هم  امسال  وام  فقره  هزار   2۵0 رقم 
یابد. برای افزایش مبلغ وام دو میلیون تومانی 
توجه  با  اما  است  شده  مطرح  پیشنهاداتی  نیز 

به محدودیت های قانونی و منابع بانک، هنوز 
چنین اتفاقی نیفتاده است.

صندوق  فرهنگی  اجتماعی  مدیرکل 
خدمات  درباره  ادامه  در  کشوری  بازنشستگی 
بازنشستگان  برای  حوادث  و  عمر  بیمه های 
و  عمر  بیمه  خدمات  در  کرد:  اظهار  کشوری 
به  فوت  غرامت  بازنشسته،  فوت  با  حوادث، 

مبلغ سه میلیون تومان پرداخت می شود.

رقم هاي نجومي فیش هاي حقوقي، در بحبوبه انتخاب 
را  نمایندگان  مجلس،  داخلي  کمیسیون هاي  اعضاي 
انتخاب   گزارش  به  نساخت.  غافل  کشور  اوضاع  از 
یک  طرحي  ارایه  که  راه  این  نوشت،  اعتماد  روزنامه 
حقوق  پرداخت  نظام  »ساماندهي  عنوان  با  فوریتي 
دهمي ها  مجلس  طرح  نخستین  است،  مزایا«  و 
ترکیب  شدن  مشخص  با  نمایندگان  که  بود  خواهد 
این  مي روند.  آن  استقبال  به  مختلف،  کمیسیون هاي 
اقدام نمایندگان در حالي صورت مي گیرد که پیش از 

این حسن روحاني با دستوري ویژه از معاون اول خود 
خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه 
سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش هاي پرداختي 
به مدیران در دستگاه هاي اجرایي را شناسایي کرده و 
وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد 
و مدیران متخلف عزل شوند. پس از او نیز سخنگوي 

دولت وارد عمل شد.
موضوع  شرح  به  عذرخواهي  با  که  این بار  نوبخت 
دریافتي ها مي پرداخت. طرح مذکور به جمع آوري امضا 

به  یا سه هفته دیگر  تا طي دو  نمایندگان مي رسد  از 
صحن مجلس فرستاده شود. »تعیین سقف 10 میلیون 
از  بیش  »استرداد حقوق هاي  براي حقوق ها«،  توماني 
سقف تعیین شده« و »اختصاص سهم مازاد حقوق هاي 
باالي 10میلیون به افرادي با حقوق کمتر از یک و نیم 
نیم  و  از یک  با حقوق کمتر  بازنشسته هاي  و  میلیون 
میلیون« سه محور اساسي طرحي است که طراح آن 
 100 از  بیش  با  و  فوریت  یک  با  بتواند  است  امیدوار 

امضاي وکالي ملت آن را به تصویب برساند.

احتمال افزایش مبلغ وام بازنشستگان

طرح مجلس برای ساماندهی حقوق ها

 کاهش نرخ سود بانکی تاثیری 
بر بازار رهن و اجاره ندارد

رییس اتحادیه مشاورین امالک کشور گفت : 
کاهش نرخ سود بانکی به 1۵ درصد تاثیر در 
بازار رهن و اجاره مسکن ندارد. حسام عقبایی 
به  درپاسخ  آنالین  جم  جام  با  وگو  گفت  در 
این پرسش که آیا با کاهش نرخ سود بانکی 
میزان  ودیعه  پول  گرفتن  بجای  موجرین 
اجاره را افزایش نخواهند داد اظهارکرد :کاهش نرخ سود بانکی اثر 
محسوسی در بازار رهن و اجاره نمی گذارد، چرا که از گذشته هم عمده 
موجرین در بازار مسکن به دنبال تامین معاش و درآمدشان هستند و 
همواره دریافت اجاره برای آنها اهمیت داشته است ، درنتیجه با کاهش 

نرخ سود بانکی اتفاق جدیدی در بازار رهن و اجاره نخواهد افتاد.

جابه جایی اپراتور بدون نیاز به
 تغییر شماره اجرایی می شود

وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات گفت: جابه 
جایی اپراتور)ترابردپذیری( بدون نیاز به تغییر 
جزئی  ایراد  چند  رفع  از  پس  تلفن،  شماره 
بزودی در کشور اجرایی می شود. به گزارش 
ایرنا، محمود واعظی، افزود: طرح جابه جایی 
اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره تلفن که قرار 
بود 27 اردیبهشت ماه اجرایی شود بدلیل بروز چند ایراد جزئی هنوز 
به مرحله اجرا در نیامده است . وی خاطر نشان کرد: اپراتورهای سه 
گانه کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات در حال 
بزودی طرح مذکور در کشور  تا  ایرادها هستند  این  برطرف کردن 

پیاده سازی شود.

برنج سبد کاالی رمضان تا سال
 آینده تاریخ دارد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مصرف محلی  
تا  کاال  سبد  برنج های  انقضای  تاریخ  گفت: 
اکتبر2017 است. ابراهیم طالیی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره 
مبارک  ماه  سبدکاالی  اقالم  توزیع  نحوه 
رفاه  معاونت  اعالم  مطابق  گفت:  رمضان 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص سبد توزیع افراد تحت 
پوشش  وزارت کار در بیش از ۵0 شرکت تعاونی مصرف محلی توزیع 
تخفیف  از ۵تا40درصد  تخفیف  با  افراد  این  است.  کاال شروع شده 
می توانند کاالی خود را خریداری کنند. وی افزود: میزان اعتبارکارت ها 

از30 تا 120 هزار تومان با توجه به جمعیت خانوارها است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 ۴۴ 66 66    ۳2 ۴2 ۴۳ 20 -2   

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 تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 95/3/31

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند می رساند:
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت یکشنبه 95/4/20 از ساعت 10 الی 12 در محل حسینیه 
صاحب الزمانی )عج( واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم شرکت 
درخواست می گردد راس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند. آن تعداد از اعضای محترم که 
امکان حضور در جلسه برایشان میسر نیست با دادن وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختیار 
حق رای خود را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر 
با در دست داشتن وکالت کتبی در جلسه حاضر و حق رای داشته باشد. ضمنا همراه داشتن کارت ملی و 

دفترچه عضویت الزامی است.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 94
اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1395- تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم 
اعضای مستعفی- تصویب تغییرات سرمایه شرکت بر اساس ترازنامه به تاریخ 1394/12/28- سایر مواردی که 
در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
هیئت مدیره

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263

09151642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمی

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی

حمل  اثاثیه منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   

 ضمنا کارگر تنها نيز داريم

ساعات کار استخر نیلوفر در ماه مبارک رمضان
آدرس: شهید آوینی ، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر شماره تماس: 091516۳5۴9۴ 

قابل توجه بانوان گرامی که به توصیه پزشک نیاز به آب درمانی دارند

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت ۴ الی 5/۳0
بعد از افطار

 شنبه، دوشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه از ساعت 9/۳0  الی 11
آقایان: یکشنبه و جمعه از ساعت 9/۳0  الی 11

سه شنبه 11  الی 12/۳0     چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 12  الی 1/۳0 
بهای بلیت 6000 تومان

زولبیا و بامیه را از قنادی های معتبر خریداری کنید زیرا محل تولید ،کیفیت روغن و نشاسته مصرفی در این مواد بسیار مهم است. استفاده چندین باره از یک روغن در دمای باال و نوع نشاسته که متاسفانه گاه 

به دلیل مسایل اقتصادی از نوع غیر خوراکی استفاده می شود، می تواند مشکالتی را برای سالمتی روزه داران ایجاد کند.  مرکز اطالع رسانی غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
 لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهرياری    09151643778



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه روایت از سه زندگی

بدهکاریم؛ بزهکار نیستیم!

20 میلیارد ریال بودجه برای آبرسانی سیار به عشایر نیاز است

  ایرنا - مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه ماهانه به صورت میانگین 14 هزار مترمکعب آب با تانکر برای عشایر استان ارسال می شود، گفت: امسال 20 
میلیارد ریال بودجه برای آبرسانی سیار به عشایر نیاز داریم.غالمرضا قوسی افزود: هم اکنون آب مورد نیاز هفت هزار خانوار عشایر با تانکر تامین می شود که در فصل زمستان 

دوشنبه * 31 خرداد 1395 * شماره 3534حمل آب از 14هزار مترمکعب در ماه به 10 هزار متر مکعب کاهش می یابد و در فصل تابستان به 17 هزار متر مکعب می رسد.
را  شهر  مهر  اهالی  مشکالت  شورای شهر  چرا 

بررسی نمی کند و پشت گوش می اندازد؟
0915...607

تاکسی  رانندگان  با  چرا  تاکسیرانی  سازمان 
جلسه نمی گیرد تا به درد و دل رانندگان گوش 
شهر  در  راننده  یک  با  روز  یک  حداقل  دهند 
همراه شوند تا از مشکالت این قشر آگاه شده 
و در تعیین نرخ ها انصاف را رعایت کنند برای 
قیمت  افزایش  25 درصد  برون شهری  تاکسی 
های  تاکسی  برای  که  صورتی  در  شده  لحاظ 

درون شهری 12 درصد ؟ 
گیرند  می  تصمیم  که  آقایانی  واقعا  یعنی 
شهری  درون  تاکسی  رانندگان  که  استهالکی 

متحمل می شوند را درک نمی کنند.
0915...246

راه   اداره  سالهاست  چرا  بدونم  خواستم  می 
 6 حدود  کردن  آسفالت  به  نسبت  روستایی 
رزگ  روستای  و  ماهمیران  بین  کیلومترجاده 

اقدامی نمی کنه؟؟
0910...117

سالم آوا می خواستم از اداره راه  خواهش کنم 
جاده روستای برمنج بخش خوسف  آسفالت که 
نمی کنند جاده خیلی خرابه حداقل تیغ بزنند  
0915...537

تعدادی  تایر  کویر  شهرک  پایین  معصومیه 
حرکات  انجام  و  بلند  های  بوق  با  سوار  موتور 
در  را  آرامش  تا ساعت یک شب  میالن  داخل 
این ماه مبارک از مردم سلب کرده اند از نیروی 
انتظامی خواشمندیم با این افراد برخورد نماید.
0915...319

مطلب روز چهارشنبه گذشته در مورد صف بلند 
کارت ملی جای تاسف است که اداره کل ثبت 
اداره پست بدون مجوز عکس هایی  احوال و  
را  عکاسان  عکس  ولی  گیرد  می  کیفیت  بی 
کارهایی  در  دولتی  ادارات  چرا  کند  نمی  قبول 
که به آنان ارتباطی ندارد دخالت می کنند چرا 
این  اداری  عدالت  دیوان  و  بازرسی  سازمان 

موضوع را پیگیری نمی کند. 
0915...909

ایجاد  شهر  شمال  منطقه  در  اینکه  به  توجه  با 
یک درمانگاه ضرورت دارد و حال که در مزار 
تجهیز  اوقاف  توسط  درمانگاهی  شیخان  دره 
از  لذا  شود  نمی  اندازی  راه  چرا  است  شده 
سریعتر  چه  هر  خواهشمندیم  مربوطه  مسئولین 

برای رفاه مردم این درمانگاه را دایر نمایند. 
0915...867

میدان شهدا با توجه به مرکزیت و شروع کلیه 
بانک  چند  حضور  و  ها  مناسبت  و  ها  مراسم 
با  دارایی  و  ثبت  اداره  صنفی،  واحدهای  و 
بهداشتی  فاقد سرویس  متاسفانه  زیاد  مراجعات 
شهرداری  از  است  کن  سرد  آب  همچنین  و 
محترم که برای رفاه مردم اقدامات خوبی انجام 
می دهد تقاضامندیم در این میدان هم حداقل 

یک چشمه سرویس بهداشتی ایجاد کند. 
0915...125

 2300 مبلغ  پستی  کد  دادن  برای  پست  اداره 
روی  بر  پستی  کد  نصب  گیرد  می  پول  تومان 
درب منازل کار خود پست را راحتر تر می کند 
چرا هزینه آن باید از جیب مردم پرداخت شود. 
0915...352

سالم شهرداری محترم پس از یک سال اقدام 
به تسطیح و قیرپاشی خیابان پروژه 87 واحدی 
تعطیالت  از  بعد  بود  قرار  ولی  نموده  معصومیه 
متأسفانه  ولی  بشه  آسفالت  خرداد   15 و   14
نیست  آسفالت  از  خبری  هفته  چند  باگذشت 
خواهشا اگه قرار نیست آسفالت بشه اعالم کنن 
مسکونی  مجتمع  جلوی  پل  واسه  فکری  تا ی 

بکنیم ماشین های اهالی تو آفتاب سوختن.
0915...413

خواهش دارم از مسئولین نسبت به جمع آوری 
کودکانی که مدام در پارک آزادگان در خیابان 
معلم جلوی آدم را می گیرند تا آدامس و کتاب 
شود  می  تکرار  کار  این  هرروز  بفروشند.   دعا 
رفتن  ازپارک  افرادآدم  خاطراینگونه  به  و 

بیزارمی شود
0915...891

نسرین کاری- زندان هتل نیست گرچه 
سه  به  که  آنها  هست،  می گویند  عده ای 
وعده غذایش چشم دوخته اند و سقف باالی 
حتی  است،  هتل  اینها  برای  زندان  سرش. 
بهتر. ولی آنها که از بد حادثه زندانی شده اند، 
هم  در  ابرو  کابوس،  می گذارند  را  نامش 
زندان  نبر.  را  اسمش  می گویند  و  می کشند 
برای زندانیان جرائم غیرعمد، برای آنها که 
نقشه کالهبرداری نداشته اند و با یک اشتباه، 
حبس  روانه  بدبیاری  یک  یا  غفلت  یک 

شده اند، کابوس است. 
عمد  غیر  جرائم  مردان  از  روایت  سه 
از  شده  کوچک  قطعه ای  می خوانید؛  را 
که  آدم هایی  زندگی  روزهای  پرالتهاب ترین 
پس از تجربه زندان حاال به کمک ستاد دیه 
شیرینی  سرزمین مان،  نوعدوست  مردم  و 
آزادی را هر روز زیردندان مزه مزه می کنند و 

خدا را با همه وجود شکر.

غالمرضا: برای یک کاسب اعتبارش 
مهمترین چیز است

هستم  خوش شانسی  آدم  بگویم  نمی دانم 
بد  زندگی  در  بگویم  نمی دانم  بدشانس.  یا 
وضع  و  بودم  کاسب  من  خوب.  یا  آورده ام 
مالی خوبی داشتم.. اما از بد حادثه در سال 88 
مریضی سختی گرفتم سرطان ریه و تحت 
نظر پزشک قرار گرفتم و راهی بیمارستان در 
مشهد و سپس  بیمارستان دانشوری تهران 
شدم خدا خیلی دوستم  داشت که بعد از 8 
شد  می  وارد  خارج  از  که  آمپولهای  با  ماه 
مدت  این  در  حادثه  بد  از  ولی  شدم  خوب 
چک های من در بازار پاس نشد و طلبکارانم 
آن را به اجرا گذاشتند حتی در زمانی که  به 
مدت 7-8 ماه برای چکاپ رفته بودم شایع 
شده بود فوت شده ام. در سالهای 91 تا 95 
. همسر و چهار فرزند دارم.  بودم  در زندان 
برای یک کاسب اعتبار مهمترین چیز است 
ولی من بخاطر برگشت خوردن چک هایم 
و  شده  حساب  بد  حسابم  در  پول  نبودن  و 
نهایت  در  دادم.  از دست  را  آبرویم  و  اعتبار 
میلیون   90 بابت  و  شدند  شاکی  طلبکاران 
به  خوشبختانه   . افتادم  زندان  به  تومان 
که  خوئی   آقای  و  استان  دیه  ستاد  کمک 
داشت  خبر  و  می دانست  را  زندگی ام  وضع 
سرپرست  بدون  نیم قدم  و  قد  بچه های  که 
تهران  دیه  ستاد  به  را  پرونده ام  مانده اند، 
وحشتناکی  جای  من  برای  زندان  فرستاد. 
بود. آنجا همه جور آدمی پیدا می شد؛ از قاتل 
و دزد گرفته تا مرتکبان بقیه جرایم. ولی من 
خالف  کار  اهل  نزدیکانم  از  کدام  هیچ  که 
نبودند و همیشه با آبرو زندگی کرده بودیم، 
زندان را غیرقابل تحمل می دیدم. این ستاد 
با کمک های خیرین مبلغ حدود 50 میلیون 
بدهی من را پرداخت کردند و پیگیر هستیم 
تا بتوانیم باقی بدهکاریم را بدهم. روزی که 
آزاد شدم پر کشیدم و به سمت خانه رفتم. 
حاال هم با این که کارندارم و مجبورم اقساط 
وام را بپردازم، بشدت خوشحالم؛ چون آزادم. 
حال من را آدم هایی مثل من خوب می دانند.
کمک کردن به یک زندانی که کار خالفی 

نکرده و بخاطر دیه و نفقه و مهریه در زندان 
است.  بیشتر  ثوابش  رفتن  از صد حج  است 
چون زندگی یک خانواده را نجات داده است. 
من از شاکیان می خواهم که برای زندانیان 
اینچنینی شکایاتشان را پس بگیرند تا بتوانند 
به بازار وارد بشوند و بدهی شان  را بدهند 
چون یک چنین فردی در زندان نه تنها نمی 
بلکه ساالنه حدود  کند  ادا  را  قرضش  تواند 
20 میلیون برای دولت هزینه بر است. من 
ستاد  مهربان  خانواده  و  خیرین  همه  دست 
دیه را می بوسم که همکاری الزم را با من 
داشته و دارند و می دانم که چون مرد کار 

هستم و به یاری خدا و همت دوستان می 
 17 دختر  تا  برگردم  زندگی  به  دوباره  توانم 

ساله ام  سربلند در جامعه راه برود.  

علی : می خواستم 
به خواستگاری بروم

زندگی من با یک تصادف زیر و رو شد. یکی 
دوچرخه  حال  در  خیابان  در  که  روزهای  از 
سالی  میان  خانم  ناگهان  بودم.  سواری 
را  خودم  نتوانستم  و  آمد  خیابان  وسط  به 
بینی  و   . کردم  تصادف  او  با  و  کنم  کنترل 
تازه  و  بودم  جوان  که  من  و  خانم شکست 
از سربازی برگشته بودم هیچ پولی نداشتم. 
راهی زندان شدم در ابتدا قاضی اشتباهی 29 
میلیون دیه برایم برید و بعد اصالح شد به 
18.5 میلیون تومان رسید . کارم برق کشی 
ساختمان بود امید داشتم و در تکاپو بودم که 
به خواستگاری دختر مورد عالقه ام بروم که 
این اتفاق افتاد  و زندگیم از این رو به آن رو 
شد. پدر من کشاورز از کار افتاده است و 7 
نفر هستیم و خانواده واقعا پولی ندارد به من 
بدهد. چندین بار برای رضایت شاکی اقدام 
کردیم ولی ایشان نه تنها رضایت نمی دهد 
بلکه می گوید دیه 29 میلیون بوده و قاضی 

برای شما کم کرده است.! 
خدا  و  هستم   زندان  در  است   روز  پنجاه 
مدام  گذشت.  سخت  من  به  چقدر  می داند 

توجهی  بی  چرا  که  می کردم  خودخوری 
کردم  و این بال را سرخودم آوردم. متاسفانه 
وضع مالی ام خوب نبود و سندی نداشتم که 
موقت آزاد شوم. چون ماندن در زندان برایم 
غیرقابل تحمل است . خوشبختانه ستاد دیه 
بود  واقف  من  گرفتاری  و  تنگدستی  به  که 
پرونده ام را  به تهران ارسال کرده و منتظر 
پاسخ ستاد دیه کشوری هستم. هنوز که یاد 
آن خاطرات می افتم، اشکم درمی آید. من از 
غفلتی که داشته ام حسابی درس گرفته ام و 
می گویم  می شناسم،  که  آدم هایی  همه  به 

مثل من نباشند چون حادثه خبر نمی کند.

حامد: یک دیه کامل یعنی 
مبلغ 150 میلیون تومان

در تیرماه سال 91 با یک موتور با 3 سرنشین 
به  و  وارده  جراحات  بعلت  کردم.  تصادف 
 ، تومان  میلیون   8 اول  نفر  بیمه  تشخیص 
 40 سوم  نفر  و  تومان  میلیون   14 دوم  نفر 
میلیون تومان از بیمه دیه دریافت کردند. من 
هم به عنوان راننده مقصر مقدار یک درصد 
طبق  بیمه  توسط  شده  پرداخت  دیه  کل  از 
مبلغی  یعنی  نموده  پرداخت  جریمه  قانون 
گذشت  از  بعد  تومان.  هزار   620 معادل 
روزهای پر از استرس، نگرانی، دعا و توکل 
به درگاه خدا، با پرداخت این جریمه پرونده 
را مختومه دانستم. ولی بعد از مدت دو سال 
در خرداد سال 93  به  دادگاه احضار شده و 
! شدم  کامل  دیه  یک  پرداخت  به   محکوم 

اینکه نفر سوم پرونده مدعی  آن هم بدلیل 
شده بود که بنا به تشخیص پزشکی قانونی 
بخاطر همان سانحه حس بویایی خود را از 
یعنی  کامل  دیه  یک  بله  است.  داده  دست 
مبلغ 150 میلیون تومان. من که خود را یک 
محکوم ناتوان می دیدم برای پیدا کردن راه 
حل و رفع این مشکل بزرگ به تکاپو افتادم 
بسته  به درهای  رفتم  که هر چه پیش می 
تصادف  چون  کرد:  اعالم  بیمه  خوردم.  می 
تعهدات  به  توجه  با  و  داده  رخ  در سال 91 
فقط  سال،  همان  نامه  بیمه  به  نسبت  بیمه 

را  دیه  کل  مبلغ  از  تومان  میلیون   48 مبلغ 
قبول می کند. در حالی که دادگاه عنوان می 
کرد محکوم  باید بر اساس سال 93 محکوم 
دیه را پرداخت کند. یعنی 102 میلیون تومان 

از جیب خالی من کارمند .......!!!!
شاکی  با  هم  ما  های  مالقات  و  ها  رایزنی 
شاکی  متاسفانه  و  نداشت  ای  نتیجه  هیچ 
چشم بر روی همه چیز بسته بود و فقط عین 
من  کرد.  می  طلب  را  تومان  میلیون   150
تا   30 به  شاید  که  زندگیم  کل  سرمایه  که 
40 میلیون می رسد ، همه چیز را تمام شده 
زندان  به  رفتن  آماده  را  خود  و  دانستم  می 

توان  که  روزی  تا  کردم  حبس  کشیدن  و 
پرداخت 102 میلیون تومان ناقابل را داشته 
باشم. روزگار تلخ، خانواده در نگرانی، فرزندم 
با  در افسردگی و امیدم را از دست ندادم و 

توکل بر خداوند متعال ادامه دادم. 

پرداخت اقساط تا دامادی پسرم !

من با رفتن به زندان مشکلی نداشتم چون 
حداقل در زندان خود را آزادتر از این دنیای 
فراز و نشیب می  پر  پر استرس و  بیرون و 
دانستم. ولی گریه های همسرم و نگرانیم از 
برای  بیشتر  تا  باعث شد  فرزندم  تنها  آینده 

حل این مشکل تالش کنم.
های  خسارت  تامین  صندوق  با  اینکه  تا 
بدنی آشنا شدم و پس از ارائه معرفی نامه از 
شرکت بیمه مربوطه به آن سازمان توانستم 
مبلغ 102 میلیون تومان تسهیالت دریافت 
با  ساله،   15 بازپرداخت  با  تسهیالتی  کنم. 
مبلغ قسط 600 هزار تومان در ماه، پرداخت 
اقساط تا دامادی پسرم ! همان پسری که در 
آن روزهای تلخ و سرشار از نگرانی سرم را 
روی پاهایش می گذاشتم و آرام می گرفتم. 
حال که مدت تقریبا یکسال است که اقساط 
را پرداخت می کنم هنوز نفهمیدم گناهم چه 

بود. گناه خانواده ام چه بود؟
چطور  نبود؟!   عمد  غیر  من  جرم  مگر 
بیمه کند حمایت! من  است که می گویند: 

و  میلیون  یک  مبلغ  که  هستم  کارمند  یک 
میگیرم،  حقوق  ماه  در  تومان  هزار  دویست 
 600 ماند  می  دیه،  قسط  تومان  هزار   600
 600 با  که  ماندم  حال  دیگر،  تومان  هزار 
هزار تومان چگونه هزینه اجاره منزل، اقساط 
دیگر وامها، هزینه خوراک یا پوشاک و.... را 
پرداخت کنم. من به خداوند متعال امید دارم 
و پیش می روم ولی از یاد نمی برم که در 
حقم ظلم شد ! ظلمی که سالها مرا در زندگی 
عقب انداخت و شاید تا سالهای دیگر جبران 

هم نشود !

گرفتن  برای  را  بدهکار  دیه  ستاد 
تسهیالت به بانک معرفی می کند

اینکه  بیان  با  استان  دیه  ستاد  معاون  خوئی 
ستاد دیه پیگیر بدهی های مالی، دیه، مهریه 
و نفقه است افزود: مراحل پیگیری عبارتند از 
مددکار، سپس  توسط  زندانی  پرونده  بررسی 
فرم آن توسط مددکار پر می شود و در نهایت 
به ستاد دیه کشور ارسال می شود و بعد از آن 
ستاد دیه از میزان بدهی استعالم می گیرد و 
از  انجام می شود و سپس  تحقیقات میدانی 
به گفتگو نشسته  تا  شکات دعوت می شود 
و راهکار پیدا کنیم و خوشبختانه خیلی مواقع 
گرفته  رضایت  شاکیان  از  جلسه  همان  در 
می  بدهکار  رفتن  زندان  مانع  و  شود  می 
ارسال  مدیره  هیئت  به  پرونده  سپس  شود. 
در  مدیره  اقدامات هیئت  از  می شود. خوئی 
مورد ارسال پرونده بدهکار به ستاد کشوری و 
اخذ تسهیالت بانکی می گوید: بانک به ازای 
هر 10 میلیون تومان یک نفر ضامن کارمند 
رسمی می خواهد و برای 30 میلیون به باال 
هم سند ملکی تضمین می گیرد. در ضمن 
اینکه بانک موظف است 3 ماه به فرد تنفس 

بدهد و بعد آن قسط ها را دریافت کند.

 88 استان  دیه  ستاد   94 سال  در 
زندانی را با کمک خیرین آزاد کرد

به گفته وی در سال 94 ستاد دیه استان با 
تا  که  کرد  آزاد  را  زندانی   88 خیرین  کمک 
کنون این تعداد به 127 نفر رسیدند و مبلغی 
حدود 5 میلیارد و 400 تومان برای این امر 
انسان دوستانه هزینه شده است. خوئی با بیان 
است  عاملی  دومین  مهریه  متاسفانه  اینکه 
می  زندان  به  آن  بخاطر  افراد  استان  در  که 
روند می گوید: همشهریان توجه داشته باشند 
که مهریه های سنگین هیچ تضمینی برای 
زندگی  در  که  وقتی  و  نیست  زندگی  بقای 
از  که  خواهید  می  فقط  شدید  مشکل  دچار 
آن زندگی خالص شوید و شاهد آن کسانی 
بودند که 400 سکه  مهریه داشته اند اما وقتی 
دچار سختی و مشکالت شده اند با 50 میلیون 
هم راضی شده اند. بجای مهریه های باال در 
زمان خواستگاری رفتن و انتخاب همسر آن 
اندازه بودن  هم کفو بودن و هم فکر و هم 
را مدنظر داشته باشیم. وی خاطر نشان می 
نوع  مردم  گلریزان  در جشن  امیدواریم  کند: 
دوست ما باز هم گل بکارند و شاهد آزادی 

تعداد زیادی از این زندانیان باشیم. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه 
به  پلیس  کمین  خصوص  در   95/3/23 مورخ 
استحضار می رساند پلیس راهور برابر وظیفه ذاتی به 
صورت محسوس و نامحسوس با تخلفات رانندگی 
برخورد می نماید و موضوع مچ گیری و... از دیدگاه 
این شهروند محترم است و در یک جمله پاسخ این 
شهروند بدین شرح است: راننده ای که قوانین و 
مقررات راهنمایی را رعایت و هیچ موقعی تخلفی 
قانون  اعمال  نحوه   نگران  هیچگاه  ندهد   انجام 

پلیس نمی باشد. 

  جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
گازرسانی  خصوص  در   95/3/23 مورخ  شما  پیام 
رساند: می  استحضار  به  بویک  روستای   به 
با  نفت  وزارت  ابالغی  های  العمل  دستور  برابر 
خانوار  گازرسانی سرانه  هزینه  بودن  باال  به  توجه 
 روستای بویک و همچنین لزوم تکمیل پروژه های
نیمه تمام در سطح شهرستان روستای مذکور در 
حال حاضر در اولویت گازرسانی نمی باشد لذا ان 
اولویت دار  به روستاهای  از گازرسانی  شاءا... پس 
نیاز،  مورد  اعتبار  تامین  و  تصویب  صورت  در  و 
گازرسانی به تعداد دیگری از روستاهای واجد شرایط 

در برنامه قرار خواهد گرفت. 

جوابیه سازمان حمل و نقل 
و پایانه های استان 

پیام  در ستون  پیام درج شده  به  پاسخ  در  احتراما 
از  یکی  پیام  خصوص  در   95/3/22 مورخ  شما 
 شهروندان مبنی بر نامناسب بودن سرویس های
 بهداشتی پمپ بنزین نهبندان به آگاهی می رساند
صورت  به  مسئول  ادارات  با  مشترک  بازدید 
نامحسوس و دوره ای طبق برنامه زمانبندی انجام 
می شود و در صورت نامناسب بودن خدمات ارایه 
شده موضوع به مسئول پاسخگو منعکس و پیگیری 

در خصوص رفع آن صورت می گیرد. 

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
آسفالت خیابان  شما مورخ 95/2/29 در خصوص 
 سلمان مسکن مهر مهر شهر به استحضار می رساند
 همانگونه که بارها اعالم شده است ساکنین خیابان 
مذکور می بایست نسبت به پرداخت هزینه آماده 
و  کشی  جدول  شهرداری  تا  نمایند  اقدام  سازی 
آسفالت معابر مذکور را در دستور کار قرار دهد لذا 
مذکور  خیابان  محترم  مالکین  کلیه  از  شهرداری 
که تاکنون هزینه آماده سازی پرداخت ننموده اند 
درخواست می نماید با پرداخت هزینه آماده سازی 
و در دست داشتن مدارک الزم به شهرداری منطقه 

یک مراجعه تا اقدام الزم صورت پذیرد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
پیاده  معبر  سد  در خصوص  مورخ 95/2/23  شما 
روی خیابان شهید تیمورپور به استحضار می رساند 
موضوع بررسی و اخطار الزم جهت جمع آوری سد 

معبر داده شد.

جوابیه معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما، در 
جاده  خروجی  خصوص  در   95/2/22 مورخ  شما 
علی آباد به سمت دوربرگردان دانشگاه به  استحضار 
می رساند: نصب سرعتگیر در معابر برون شهری از 
وظایف پلیس راه نمی باشد و باید در شورای ترافیک 
باید  ترابری  راه و  اداره  مطرح در صورت تصویب 

نسبت به نصب سرعتگیر اقدم نمایند.  

ستاد دیه استان: کمک پنج میلیارد تومانی خیرین به زندانیان در سال گذشته

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده اجرایی در قبال محکومیت آقای محمد خراشادیزاده به پرداخت مبلغ 62/884/491 ریال در حق آقای اسماعیل 
غفوری و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف یک دستگاه خودروی مزدا 323 به 
شماره انتظامی 854 ص 72 ایران  34 از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس خودروی مذکور مدل 1379 و به رنگ سبز یشمی متالیک 
بوده و موتور و گیربکس آن سالم و بیمه نامه معتبر و دور رنگ می باشد که به مبلغ 148/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق 
مزایده در روز شنبه مورخ 95/04/12 از ساعت  9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندداده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماهان گرانیت سبز آرای بیرجند )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 5139 و شناسه ملی 14005218856

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت ماهان گرانیت سبز آرای بیرجند )سهامی خاص(  دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1395/4/9 ساعت 18 به آدرس بیرجند ، مدرس 4 ، پالک 20 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: انحالل شرکت - انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه - تعیین محل تصفیه
هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی چهار پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه باغ مشجر دارای پالک ثبتی 85 فرعی از 1667- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 3825/37 مترمربع با کاربری مزروعی و مسکونی 
به نشانی بیرجند، بلوار صدا و سیما، دشت فوداج باالتر از اداره کل راه و شهرسازی که سند مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 186 دفتر 526- امالک 
بیرجند به نام آقای غالمرضا بزرگان فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره یک صادره بیرجند و شماره ملی 0652438547 صادر و تسلیم گردیده 
است ششدانگ ملک محدود است به حدود چهارگانه مندرج در پرونده ثبتی به شرح: شماالً در دو قسمت اول مرزیست به طول 11 متر به اراضی 
ملی دوم مرزیست به طول 74 متر به شماره 69 فرعی شرقاً در دو قسمت اول مرزیست به طول 22/15 به جوی عام حد فاصل راه عام به صورت 
غیر مستقیم دوم مرزیست به طول 18 متر به جوی عام حد فاصل راه عام به صورت غیر مستقیم جنوباً در دو قسمت اول مرز به طول 8/10 متر 
به جوی عام به صورت غیر مستقیم دوم مرز به طول 78/90 متر به باقیمانده اراضی ملی به صورت مورب غرباً مرزیست به طول 45/90 متر به 
جوی عام حقوق ارتفاقی ندارد که به موجب پرونده اجرایی کالسه 9400603 مستند به چک شماره 882003/929839 مورخ 94/7/29 در قبال 
پانصد میلیون ریال طلب آقای محمد ناصر جعفرپور فرزند میرزا محمد رضا و حقوق دولتی متعلقه توقیف شده است و حسب درخواست بستانکار 
ارزیابی و پس ار رسیدگی به اعتراضات واصله موازی چهار پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع پالک مذکور به موجب صورتجلسه وارده به شماره 
94003722- 94/12/25 مامور اجرا و گزارش وارده به شماره 9500757-95/2/12 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان با 
کاربری مزروعی که خارج از محدوده طرح تفصیلی شهرستان بیرجند می باشد به مبلغ پانصد و چهل و شش میلیون و ششصد و شصت  و شش 
هزار و ششصد و شصت و شش )546/666/666( ارزیابی و قطعیت یافته که در قبال تمام طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی بازداشت گردیده 
است. براساس جوابیه شماره 301/95/2850 مورخ 95/3/3 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون محرز بوده و در بازداشت دیگری نمی 
باشد که در روز یکشنبه مورخ 95/5/3 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. فروش به نسیه فقط 
راجع به طلب بستانکار و با موافقت آقای محمد ناصر جعفرپور جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر 
هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. نظر به مشاع 
بودن مورد مزایده، اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه ای به غیر از تحویل ملک نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و 
یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از 
تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد. تاریخ انتشار: 95/3/31    غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

فقدان پروانه تاسیس
پروانه تاسیس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی شهرستان طبس به شماره 

401369 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس

نمای ترکیبی/ آجر پالک      09151633873 - مهندس  کارگر
طراحی و اجرای تخصصی نمای آلومینیومی
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آدرس عجیب و غریب پلیس فتا!

انتشار خبری در خصوص رئیس پلیس فتای تهران 
تلگرام«  بزرگ درباره دستگیری »افسر قالبی در 
در  عصرخبر  گزارش  داشت.به  جالب  نکته  یک 
آمده  کاکوان،  سرهنگ  از  منتشره  خبر  از  بخشی 
فتا  پلیس  اینکه  بیان  با  کاکوان  است: »سرهنگ 
ندارد،  مجازی  های  شبکه  در  کانالی  گونه  هیچ 
با مردم سایت   پلیس  این  ارتباطی  راه  تنها  افزود: 
www.saiberpolis.comاست.«بررسی 
آدرس اعالمی در خبر مرتبط با خبرگزاری صدا و 
سیما، مشخص می شود گویا همچین سایتی وجود 
ندارد!برفرض که وجود هم داشته باشد، این آدرس 
کامال از لحاظ امالیی غلط است.اما بررسی ها نشان 
می دهد که این آدرس غلط سایت پلیس فتا صرفا 
اشتباه خبرنگار بوده و آدرس سایت اینترنتی پلیس 
فتا که احتماال مدنظر سرهنگ کاکوان بوده، نشانی 

www.cyberpolice.ir می باشد.

خانم بازیگر: متأسفم که بازیگر شدم

بازیگر “ورود آقایان ممنوع” گفت: از مسئوالن و هم 
صنفان خودم گله مندم. زیرا در این مدت هیچکس 
هیچ حالی از من نپرسیده و به این فکر نکرده اند 
که من هزینه های دارو و درمانم را از کجا تامین 
درباره وضعیت جسمی  ابراهیمی  کنم.کتایون  می 
خود گفت: حالم خوب است اما هزینه داروهایم را 
دو دخترم تامین می کنند و  با این وضعیت بیماری، 
هنوز دستمزدم را  از آخرین سریالی که کار کردم، 
گویا  کرد:  خاطرنشان  ام.ابراهیمی  نکرده  دریافت 
و  ارزش  قدیمی  هنرمندان  هیچکس،  برای  دیگر 

اعتباری ندارد. من متاسفم که بازیگر شدم.

بالشت ضد خروپف طراحی شد

توسط محققان واحد علوم تحقیقات بالشتی برای 
درمان خروپف طراحی شد که با تغییر زاویه سر 
شود.به  می  فرد  در  خروپف  قطع  موجب  بیمار 
گزارش مهر، نادر جعفرنیا دابانلو دانشجوی واحد 
علوم تحقیقات با بیان اینکه بالشت ضد خروپف 
در سه مرحله تشخیص صدا، پردازش آن و اعمال 
تغییرات روی بالشت عمل می کند، گفت: بخش 
تشخیص صدا شامل میکروفون و تقویت کننده 
است. در این بخش صدای محیط ضبط شده و 
آنجا  در  که  شود  می  ارسال  پردازش  واحد  به  
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.جعفرنیا دابانلو 
بخش  در  صدا  آنالیز  از  پس  کرد:  خاطرنشان 
و  شده  داده  تشخیص  خروپف  صدای  پردازش، 
فرمان برای ایجاد تغییر زاویه در بالشت هم سو با 
شرایط فیزیولوژیکی بدن شخص بیمار ارسال می 
شود. این فرآیند تا زمانی که شخص خروپف می 
کند، ادامه می یابد. این تحقیق توسط محمدرضا 
واحد  دانشجویان  از  مقصودی  مرصاد  و  غالمی 
دابانلو  جعفرنیا  نادر  راهنمایی  به  تحقیقات  علوم 

انجام شده است.

جنگنده فوق سری ایرانی
هواپیما فوق سری جمهوری اسالمی ایران را قاهر 313 می نامند.به گزارش شریان نیوز، این جنگنده پیشرفته با مشخصات ظاهری 
منحصر به فرد، دارای سطح مقطع راداری بسیار کم و همچنین قابلیت انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست است. بهره گیری از مواد 
پیشرفته در ساخت هواپیما و سیستم های الکترونیک پیشرفته از دیگر ویژگی های جنگنده قاهر 313 است.  

حمل و نقل به عنوان یکی از نیازهای اولیه 
انسان با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه 
از  بخشی  امروزه  و  یافته  تری  گسترده 
بین  این  در  به شمار می رود  تمدن  مظاهر 
حمل و نقل هوایی به دلیل سرعت در جابه 
جایی بار و مسافر نقش ویژه ای در صنعت 

حمل و نقل ایفا می  کند.
به گزارش تسنیم ، همان گونه که جاده ها 
در  آهن  راه  و  جاده ای  ونقل  حمل  در 
بخش  زیربنایی ترین  ریلی،  نقل  و  حمل 
نیز  هوایی  میدان های  می شوند  محسوب 
و  حمل  صنعت  در  بخش  زیربنایی ترین 
وضع  می آید.در  حساب  به  هوایی  نقل 
پیشرفت  و  توسعه  و  رشد  زندگی،  کنونی 
توسعه  و  رشد  میزان  با  را  کشوری  هر 
می سنجند  کشور  آن  نقل  و  حمل  صنعت 
زیرا نمی توان کشوری را پیشرفته و توسعه 
یافته دانست در حالی که از صنعت حمل و 

نقل مناسبی برخوردار نباشد.
در این میان خراسان جنوبی به عنوان یک 
یافته  توسعه  کمتر  و  مرکز  از  دور  استان 
زیرساخت هایی همچون  نعمت  از  در حالی  
آزادراه و راه آهن بی بهره است که فرودگاه 
می کشد  یدک  را  بین المللی  نام  تنها  آنکه 
به رغم تال ش های صورت گرفته از سوی 
فرودگاه  استان،  فرودگاه های  مدیریت 
واقع  مسئوالن  بی مهری  مورد  بیرجند 
زیرساخت های  برخی  وجود  از  و  شده 
است.وقتی  محروم  پاویون  جمله  از  اصلی 
مسئوالن استان برای این زیرساخت مهم 
چگونه  نمی کنند  اقدامی  استراتژیک  و 
بستر های  و  زیرساخت ها  دارند  انتظار 

را فراهم کنند. توسعه 
این درحالی است که در دی ماه سال 93 

دولت  هیئت  و  جمهور  رئیس  سفر  در  و 
مورد  بیرجند  فرودگاه  جنوبی  خراسان  به 
گرفت  قرار  شهرسازی  و  راه  وزیر  بازدید 
و موضوع پاویون فرودگاه از جمله مباحث 
مطرح شده و مورد بررسی در این سفر بود.

عباس آخوندی در این بازدید نیاز فرودگاه 

برای  پاویون  وجود  به  بیرجند  المللی  بین 
فرودگاه  ترمینال  توسعه  بحث  و  مقامات 
با  اما  داد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را 
این  تاکنون  گرفته  صورت  پیگیری های 

مهم محقق نشده است.

2 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 
برای ساخت پاویون

خراسان  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
وجود  اینکه  بیان  با  راستا  این  در  جنوبی 
از  )پاویون(  تشریفات  اختصاصی  ترمینال 

کشور  فرودگاه های  در  استراتژیک  نظر 
فرودگاه  متأسفانه  گفت:  است،  الزامی 
تشریفات  ترمینال  فاقد  بیرجند  المللی  بین 
است.هادی  یا   همان »پاویون«  اختصاصی 

سالمی با بیان اینکه براساس قوانین جاری 
کشور مقامات و مسئوالن درفرودگاه ها باید 
)پاویون(  اختصاصی  تشریفات  ترمینال  در 
ساخت  تاکنون  داشت:  اظهار  کنند،  تردد 
نشده  محقق  بیرجند  فرودگاه  در  پاویون 
است.وی با بیان اینکه متولی اصلی ساخت 

پاویون در فرودگاه های کشور استانداری ها 
هستند گفت: شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
ساخت  برای  اعتباری  هیچ  ایران  هوایی 
در  )پاویون(  اختصاصی  تشریفات  ترمینال 
نمی دهد. اختصاص  کشور  فرودگاه های 

بیان  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
و  طراحی  کار  موضوع  این  رغم  علی  کرد: 
تهیه نقشه ساخت پاویون فرودگاه بیرجند از 
2 سال گذشته از سوی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران آماده شده است.سالمی 
ساخت  برای  تومان  میلیارد   2 حدود  گفت: 
بین  فرودگاه  اختصاصی  تشریفات  ترمینال 
از  باید  که  است  نیاز  مورد  بیرجند  المللی 
سوی استانداری خراسان جنوبی تامین شود.

اینکه سال گذشته موافقت  به  اشاره  با  وی 
نامه ساخت این ترمینال به امضاءرسیده است 
هیچ  نیز  گذشته  سال  در  متاسفانه  گفت: 
نیافت  اختصاص  امر  این  برای  تخصیصی 
و امسال هم به رغم قول های مساعد داده 
است. نگرفته  صورت  اقدامی  تاکنون  شده 

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان 
تشریفات  اختصاصی  ترمینال  ساخت  اینکه 
)پاویون( به لحاظ تشریفات و مباحت امنیتی، 
وزراء  معاونان  و  وزراء  مقامات کشوری،  تردد 
و نمایندگان مجلس باید درپاویون فرودگاه ها 
تنها  نه  پاویون  وجود  افزود: عدم  انجام شود 
مشکالت امنیتی و تشریفاتی را برای مقامات 
مذکور و اداره کل فرودگاه های خراسان جنوبی 
باعث  آن  وجود  عدم  بلکه  است  کرده  ایجاد 
رغبت کمتر تردد مقامات مذکور به استان ما 
شده است و به طبع باعث کندی توسعه استان 
خواهد بود.سالمی با اشاره به اینکه مسئوالن 
بلند پایه کشور قوانین امنیتی دارند و قبل از 
حضور در فرودگاه، پاویون مالک اصلی آنان 
است افزود: ایجاد ترمینال اختصاصی تشریفات 
تردد ها و سهولت در  افزایش  )پاویون( سبب 
در  که  می شود  کشور  مسئوالن  آمد  و  رفت 
نهایت منجر به جاری شدن اطالعات به سمت 

استان و توسعه استان خواهد شد.

رنج فرودگاه بیرجند از نبود سالن تخصصی تشریفات

 قهرمان علم و جهاد نقشه  ترمینال اختصاصی تشریفات فرودگاه بیرجند همچنان خاک می خورد
)سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران( 

شهید دکتر مصطفی چمران در اسفند 1311 متولد 
شد. وی دارای مدرک دکترا در رشته الکترونیک و 
فیزیک پالسما، از دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در 
سال 1349 به دعوت امام موسی صدر و مبارزه با 
لبنان هجرت کرد و گروه »امل«  صهیونیسم به 
را تأسیس نمود. وی بعد از انقالب از سوی امام 
در  و  گشت  منصوب  دفاع  وزارت  به  خمینی)ره( 
از سوی مردم  دوره اول مجلس شورای اسالمی 
تهران به مجلس راه یافت. با شروع جنگ به جبهه 
عزیمت نمود و با همکاری مقام معظم رهبری ستاد 
جنگهای نامنظم را تشکیل دادند. سرانجام در 31 

خرداد 1360 در دهالویه شربت شهادت نوشید.
  

دهالویه، حماسه آخر

بهار  نسیم  نوازش  بود که  آخرین شبی  آن شب، 
و  کاشت  می  بوسه  دشت  گلهای  های  برگونه 
رفت  می  و  سرود  می  وداع  غزل  ها  سبزه  برای 
شب،  سکوت  سایه  زیر  اهواز  و  دیگر  آمدنی  تا 
پیروزی می دید. کسی چه می  رؤیاهای شیرین 
گذشت؟  خواهد  چه  »دهالویه«  در  فردا  دانست 
خاکریزهای  هم  شاید  و  دانست  می  خدا  فقط 
دهالویه! شب آبستن حادثه ای تلخ بود و گویی 
در سکوتی مرگبار منتظر خبری از نسیم صبح و او 
بی اعتنا به تمام سیاهیها، اشکهایش را برای بارها 
و بارها پای ضریح سجاده به قربانگاه راز و نیاز می 
برد و می رفت تا آخرین نیایشهایش را بر صفحه 
صحیفه عشق، جاودانه سازد:»خدایا! تو را شکر که 
مرا در آتش عشق گداختی. احساس می کنم این 
دنیا دیگر جای من نیست. خدایا! به سوی تو می 
آیم و از عالم و عالمیان می گریزم. تو مرا در جوار 

رحمت خود ُسکنی ده«.

با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبت نام کالس های تابستانی مهد کودک مهر مریم آغاز شد 

 ۳۲۴۳۳۱۱۰ - ۰۹۱۲۵۳۹۵۳۰۴  
آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد توحید 

مهد کودک مهر مریم

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 ۱۵ خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    ۳۲۴۳۰۰۹۰- ۳۲۴۲۴۴۵7 -  ۰۹۱۵۵6۲8۰۰۹ میزانی
www.birjandchess.ir      ۱۰۰۰۵6۱۴۴۳۰۰۹۰ :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

ظرفیت سالن ۵۵ 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   
۳۲۴۳۲۳۵۵ -۰۹۱۵۵6۱6۱8۱

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     ۰۹۱۵۵۴۳876۰- ۳۲۴۲۱6۳۳

۱8 ماه گارانتی
حمـــل اثاثیـــه 

100 درصد تضمینی
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

نت 
ضما

سال 
 10

ران
مه ای

و بی

صول
ع  مح

تنو

تقویت نشاط اجتماعی و نشاط خانوادگی عامل موثر در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی و جوانان

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

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

 ۰۹۱۵۹6۳۴۰۳8
۰۹۱۵۵6۴۲۹۵۹

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
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آیه روز  

 تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، به خودمان باز می گردد و بازتابش
آنها را در زندگی خواهیم دید. زلزال آیه ۷

حدیث روز  

فرستند  مي  رحمت  او  بر  فرشتگان  و  خدا  کند،  پسنده  مجلس  معمولي  جاهاي  در  نشستن  به  که   هر 
تا برخیزد. امام حسن عسكري)ع(

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان من است

خدایا مؤاخذه نكن مرا در ایـن روز به لغزشها
 و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگیها

 و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بالها
 و آفات ای عزت دهنده مسلمانان.

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی 
نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه 

کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شكسپیر

در زندگی مهم این  نیست که به ایده آل زندگی 
تان برسید بلكه مهم این است که در مسیر 
رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید .

شعر روز 

دعای روز چهاردهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ایده هایی برای هیجان به زندگی

دوستان  کردن  سرگرم  برای  باشید.  میزبان    -
یا  شام  برای  را  آنها  شوید.  پیش قدم  خانواده  یا 
عصرانه دعوت کنید و ساعاتی خوب را کنار هم 

بگذرانید.
-  مبلمان خانه را جابه جا کنید. دکوراسیون خانه 
را کمی تغییر دهید، جای مبلمان را عوض کنید 

تا همه چیز به نظرتان جدید بیاید.
-  بروید تشویق کنید. برای دیدن یک مسابقه 
یا  بسكتبال  تنیس،  مثل  هیجان انگیز  ورزشی 
صورت  به  آن  هیجان  که  بروید  ماشین سواری 

مسری به شما هم سرایت کند.
- تغییری در ظاهرتان ایجاد کنید. مدل یا رنگ 
موهایتان را تغییر دهید. یک دست لباس جدید 
بخرید یا یک استایل جدید را امتحان کنید. اگر 
اینكار را همراه با یكی از دوستانتان انجام دهید، 

هیجانش دوبرابر خواهد شد.
کنید.  پیدا  معاشرت  برای  جالب  آدم های    -
نگاهی به دور و برتان بیندازید و کسانی که به 
نظرتان زندگی هیجان انگیزی دارند را پیدا کنید. 

قدم پیش بگذارید و برای آشنا شدن جلو بروید.
-  یک سفر ماجراجویانه برنامه ریزی کنید. حتی 
را  سفر  یک  هزینه  نمی توانید  االن  همین  اگر 
تامین کنید، همین که درمورد آن جستجو کرده 
و برنامه ریزی کنید، به زندگی تان هیجان اضافه 
خواهد کرد. پس انداز کردن پول را هم جزئی از 

برنامه تان قرار دهید!

سب سواری مرد چالقی را سر راه خود دید که 
از او کمک می خواست. مرِد سوار دلش به حال 
او سوخت از اسب پیاده شد و او را از جا بلند کرد 

و روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند.
مرد چالق وقتی بر اسب سوار شد، دهنه ی اسب 
را کشید و گفت: اسب را بردم، و با اسب گریخت. 
زد:  داد  آنكه دور شود صاحب اسب  از  اما پیش 
تو تنها اسب را نبردی، جوانمردی را هم بردی. 
اسب مال تو، اما گوش کن ببین چه می گویم. 
مرد چالق اسب را نگه داشت، مرد سوار گفت: 
هرگز به هیچكس نگو چگونه اسب را به دست 
آوردی، زیرا می ترسم که دیگر هیچ سواری به 

پیاده ای رحم نكند.

طبق بررسی های که در حوزه سالمت روان 
با  انسان  شده؛  انجام  روانشناسی  بخصوص 
احساس گناه دچار اضطراب، دلهره و نگرانی 
وتشویش می شود و ازآنجا که از جمله اهداف 
بهداشت روان رفع اضطراب و دلهره وافسردگی 
فردی  ابعاد  در  بردباری  و  آرامش  ایجاد  و 
واجتماعی است به نقل ازامام جعفرصادق)ع(
منظور از صبر همان روزه است؛ و دوری از گناه، 

فرد احساس آرامش می کند.
ماه رمضان سپری برای افکار منفی

بهترین راه برای برآورده نكردن اهداف و آرزوها 
و تبدیل کردن آنها به کابوس این است که 
برندارید و بگذارید  را  هیچ گاه نخستین گام 
و  و جسارت  جرأت  هایتان،  ترس  و  کابوس 
توانایی روبه جلو حرکت کردن را رفته رفته در 
شما از بین ببرند. خیلی از افراد قبل از شروع 
ماه رمضان مدام می گویند که نمی توانند روزه 
بگیرند و دلیل خاصی هم برای آن ندارند. آنها 
خود را در برابر گرسنگی ناتوان می بینند. فقط 
یک روز کافی است یک گام بردارند، امسال به 

راحتی به این ترس غلبه کنند.
 تصمیم بگیرید به جای کاستی های زندگی 
کار  این  و  کنید  تمرکز  آن  برترهای  بر  خود 
را به عادت تبدیل کنید. به بیان بهتر تالش 
کنید به جای تمرکز کردن بر نداشته ها، عادت 
تمرکز بر داشته هایتان را در خود پرورش دهید، 
مجموعه چنین عادت هایی ساختار منش و 
شخصیت شما را تشكیل می دهند و تعیین 
شد  خواهید  آدمی  چطور  شما  که  کنند   می 

و زندگی تان را چگونه سپری خواهید کرد.
ما باید یاد بگیریم که چگونه به شكلی آگاهانه 
برخی عادت ها را در خودمان پرورش دهیم 
وگرنه مانند بیشتر مردم جامعه، زندگی مان را 

به گونه ای خودکار سپری خواهیم کرد.
برای مشکالت راه حل پیدا کنید

به مشكالت خود فكر کنید و برای آنها راه حل 
پیدا کنید، اما نه به هر قیمتی. اگر در پایان روز 
راه حلی پیدا نكردید بهتر است شب بخوابید و 
روز بعد از نو شروع کنید. برای پیدا کردن راه 

حل مناسب از تجربیات گذشته استفاده کنید.

از تفکر منفی برای آفریدن استفاده کنید
از تفكر منفی نه برای نابودی و ویران کردن، 
بلكه آفریدن و ساختن استفاده کنید و بر روی 
این فكر مثبت ایجاد شده خود تمرکز کنید، زیرا 
به هر چیزی که تمرکز کنید همان خواهد شد.

 عوامل شادی تان را بازشناسید
سپس  کنید.  کسب  را  الزم  اشتیاق  و  شور   
را  آموختن  هرگز  کنید.  مشخص  را  هدفتان 
از مهمترین کارها شروع  اول  نكنید.  متوقف 
کنید و در هر لحظه از خودتان بپرسید: »در این 
لحظه بهترین استفاده ای که می توانم از وقتم 
بكنم چیست؟« تصمیم بگیرید یكی از بهترین 
افراد در زمینه زندگی شخصی و حرفه ای خود 

باشید. دید بلندمدت داشته باشید.
از لذت های فوری چشم پوشی کنید

در کارهایتان انضباط داشته باشید یعنی »انجام 
به موقع کارها چه دوست داشته باشید آنها را 

انجام بدهید و چه دوست نداشته باشید«
 هر روز کاری انجام بدهید تا شما را به هدفی 
که دارید نزدیک تر کند. به آینده فكر کنید و 

عواقب انجام دادن یا عدم انجام کار را بسنجید.
از اشتباهات خود درس بگیرید

سریع تر و بیشتر کار کنید، زیرا احساس عزت 
نفس و افتخار بیشتری خواهید کرد و بدانید که 
همه، کسی را انتخاب می کنند که با سرعت 
بیشتری کارها را انجام دهد. از موانع به عنوان 
پل ترقی استفاده کنید. از اشتباهات خود درس 
بگیرید. از راهنمای درونتان استفاده کنید. وقت 

را از دست ندهید.
زمان را مدیریت کنید

اما  ندارد،  ای  فایده  مشكالت  کردن  پز  آرام 
راه حل  به  است.  گاه خوب  به  گاه  بازنگری 
اشكاالت دنبال  و  کنید  فكر  متفاوت   های 

طرح تان باشید تا در آینده بهتر عمل کنید. 
روزانه 20دقیقه عمداً نگران شوید، فكر نشخوار 
کنید. بعد از 20دقیقه به کار مفیدی مشغول 
حال  در  که  شدید  متوجه  وقت  هر  شوید. 
نشخوار یا نگرانی خارج از وقت مقرر هستید 
به خودتان تذکر بدهید که قباًل برای این کار 

وقت گذاشته اید.

کانال را عوض کنید
اگر به خودمان بگوییم که به موضوع یا اتفاقی 
فكر نكن، نتیجه عكس خواهیم گرفت. بهترین 
به  که  است  این  کردن  عوض  کانال  نحوه 
یا مكالمه درباره  فعالیتی مانند ورزش کردن 
موضوعی متفاوت بپردازید تا ذهن را از افكار 

منفی دور کنید.
کمتر صحبت کنید

تفكر  حد  از  بیش  که  کسانی  از   بسیاری 
می کنند، به ویژه خانم ها در هنگام استرس 
کردن  جلوی صحبت  توانند  نمی  نگرانی،  و 
خود را بگیرند. در مواقع نادری ممكن است 
که صبحت کردن در مورد نگرانی ها به شما 
بدتر  باعث  اوقات  بیشتر  در  ولی  کند  کمک 

شدن اوضاع و شرایط می شود.
آرام سازی کنید

کند، می  زندگی  حال  زمان  در  که   کسی 
نمی تواند در گذشته و آینده سیر کند. در زمان 
حال زندگی کنید. آرام سازی مداوم، فكر زدگی 

را کاهش می دهد.

عارفانه روز

اگر می خواهید از ناحیه دعا به جایی
 برسید، زبان حالتان این باشد: تسلیم خدا 
هستیم، هر چه بخواهد بكند، بنا داریم 

عمل به وظیفه بندگی کنیم.

طراح: نسرین کاری                        

مكانيك  از  اي  شاخه  افقي:1- 
سياالت كه به بررسي ويژگي هاي 
گازها مي پردازد - ريحان كوهي 
 - ماده  شتر   - پيكاندار  تير   -2
گمراه 3- قابل اجرا  - موسيقيدان 
و نوازنده دوره خسرو پرويز - چوب 
دراز 4- شهر كرمان - پرنده آش 
سرد كن - وي -  بزرگ و مهتر 
قوم 5- نوعي شيريني از كاكائو - 
ليكن    -6 گاه  سايه   - خنك  باد 
زرد  قاره    - سوزاندني  چوب   -
بی  دختر   - رنگ  به  آغشته   -7
پدر -  آتش عرب 8- هر يك از 
بخش هاي مجزاي يك مجموعه  
و  سرمشق   - كوبا  محصول   -
درخت  بار   - دورويي    -9 مظهر 
هيئت  كردن10-  لمس   - بنه 
لقمان  -آموختني  پاره    - داوران 
11- قورباغه درختي-  ماه كامل - 
مثل12- زبان ساختگي-  رطوبت 
اول  نت   - قرباني  گوسفند   -
آهنگ   - جهل   - پراكنده    -13
كاركشته    - شبنم    -14 نظامي 
لجباز-   ايران 15-   از رودهاي   -

اختراع ويليام كروكس

مفصل   - بيعانه  عمودي:1- 

قابل    - پشيمان   -2 شناسي 
دريا  موج  و  توفان   - مشاهده 
3- پول كره جنوبي - خرابكاري- 
 -4 آوردن  دنيا  به    - عمدي 
مفصل  در  هاللي   - غضروف 
شباهت  پسوند   - مفقود   - زانو 
 - تركی  نام   -5 خسته  نفس   -
خدايي-  اسب نر 6- در بيان علت 
به كار مي رود - جانشين-  دوات 
 - ها  ژرمن  كشور  در  شهري   -7
عاقل8-   - دادن  زينت  و  آراستن 

خبره    - سپاسگزار   - ويرگول 
ديوار   - دانگ    - لشكر   -9
كوتاه10-  قيمت - افسانه گوي - 
سست و بي بنياد 11-  توطئه - از 
استفراغ   - كشور  مهم  هاي  كوه 
سواد-   بي   - مزاحم  راندن    -12
مجردى  غذاي   - روستايي   آب 
بسته   - سياسي  مردان    -13
شدن-  واحد مقاومت 14-  زگيل 
- كوزه آب-  صحيح 15-  تيزاب  

- دفترك تبليغاتي
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همانرصیقیمالاس1

تاروتبیشنسالپ2

تراکمارونارای3

رسیفوبرباوله4

یهجوجایازمهب5

یمبارکشزاملر6

رجنرهماجداسف7

بیزهزایبودیکی8

امیاهمزرراهن9

هیسرکاتشانید10

ومیکشرزیسرنل11

کاتییشپوتمها12

لوسپکیراهماسر13

ارلکردنتالیتا14

تاینبلوکوفلشیم15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش مغازه پوشاک زنانه تک چین 
با کلیه اجناس واقع در فلکه نیک اختر
 با موقعیت عالی    09151606824

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: غرفه های شرکت 
بازیافت کویر واقع در بلوار 

شعبانیه و مهرشهر آماده خرید 
کلیه ضایعات خشک همراه با 
قرعه کشی ماهیانه می باشد. 

شماره های تماس: 32229042  
 32315773 - 32229043

09193910682 - 09157230885

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

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

مسئولیت     09155619059 
اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 

باالترین قیمت نقد خریداریم.
09159647685

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

به یک حسابدار مجرب برای 
بستن دفاتر و انجام امور مالیاتی 
در یک شرکت پخش مواد غذایی 
نیازمندیم. 32338051     
 ساعت مراجعه: 8 صبح الی 14

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری برای 

اخذ رتبه نیازمندیم. 
09016951900 

فروش تعدادی نیسان یخچالدار و 
تضمین اجاره ماهیانه 

به مبلغ 22 میلیون ریال
09304160010

 یک عدد دوربین عکاسی فیلمبرداری 
+ گوشی لمسی پیدا شده با دادن 

نشانی آن را تحویل بگیرید.

09368417802

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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خراسان جنوبی میزبان جام مهاجر است

رییس هیئت والیبال خبر از برگزاری نخستین دوره مسابقات اتباع افغانی 
شرق کشور، اواخر تابستان امسال و با حضور6 استان شرق کشور در بیرجند 
داد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، عبدالحسین ملکی 
با بیان اینکه با حمایت وزارت خارجه و کشور، فدراسیون و مقامات استانی 
نخستین دوره مسابقات جام مهاجر در رشته والیبال با حضور 6 تیم متشکل 
از اتباع افغانی مقیم استان های شرق ایران در اواخر تابستان در بیرجند برگزار 
می شود، اظهار داشت: این رویداد فرهنگی- ورزشی در راستای کمک 
به توسعه پایدار منطقه و بهره گیری از ابزار ورزش برای ترویج دیپلماسی 
خراسان  های  استان  جام،  این  در  افزود:  وی  شود.  می  برگزار  عمومی 
رضوی،شمالی،سیستان وبلوچستان،کرمان، یزد و استان میزبان حضور دارند.

جام مرزداران 28 تیر برگزار می شود

رییس هیئت والیبال استان با بیان اینکه برنامه زمان بندی برگزاری جام 
مرزداران با حضور 8 تیم از شهرستان های مرزی نهایی شده است، گفت: 
این مسابقات به مدت 4 روز از 28 تا 31 تیر در بخش مرزی درح از توابع 
سربیشه برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان، عبدالحسین ملکی افزود: این مسابقات با حضور 5 تیم از شهرستان 
های مرزی درمیان، نهبندان، سربیشه و زیرکوه و 3 تیم منتخب مسابقات 
والیبال جام روستا به عنوان مهمان برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: به تیم 
های اول تا سوم ،جام قهرمانی ، لوح سپاس و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

شروع پرقدرت نماینده بوکس ایران

ایرنا- بوکسور وزن 52 کیلوگرم ایران، رقابت های انتخابی المپیک 2016 
را در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان قدرتمندانه آغاز کرد. رقابت های 
جهانی بوکس که آخرین شانس بوکسورهای آماتور برای کسب سهمیه 
المپیک است، با حضور 469 بوکسور از 105 کشور جهان در شهر باکو 
جمهوری آذربایجان در حال پیگیری است. سجاد محمدپور بوکسور وزن 
52 کیلوگرم ایران در نخستین دیدار خود مقابل سیمون اینزیوکی از کنیا قرار 
گرفت و با اقتدار به پیروزی رسید. پدیده بوکس ایران با پیروزی در این دیدار 
به جمع 16 نفر برتر راه یافت و باید در این مرحله با برنده دیدار کلمبیا و اسلواکی 
دیدار کند. همچنین احسان سپهوندی بوکسور وزن 56 کیلوگرم کشورمان به 
علت آسیب دیدگی دست راست ادامه رقابت های انتخابی المپیک را از دست داد.

ملی پوشان فوتبال ایران در ارمنستان اردو می زنند

به  تدارکاتی  اردوی  برگزاری  جهت  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا- 
دو کشور ارمنستان و اتریش سفر می کند. شاگردان کارلوس کی 
روش یکم تیرماه، تهران را به قصد ایروان پایتخت ارمنستان ترک 
می کنند و پس از برگزاری اردوی 9 روزه، یازدهم تیرماه به تهران 
تیم آالشکرت  برابر  زیاد  احتمال  به  ایران  ملی  تیم  باز می گردند. 
صدرنشین لیگ فوتبال ارمنستان دیداری دوستانه برگزار می کند. 

ضدبارداري،  قرص هاي  مصرف  با  زنان  از  بسیاري 
مي اندازند  تاخیر  به  را  خود  قاعدگي  ماهانه  سیکل 
تا بتوانند کل ماه را روزه  بگیرند اما این عمل میتواند 
سالمتی آنها را به خطر بیاندازد. مصرف این قرص ها 
در ماه مبارک رمضان بالمانع است ولي از آنجا که این 
قرص ها باعث افزایش خاصیت انعقادي خون مي شوند، 

مصرف آن در زنان داراي زمینه هاي خاص بیماري هاي 
انعقاد خون، منجر به بروز عوارض شدید ناشي از ورید 
مغز و احتمال لخته شدن خون در رگ ها و ورود به ریه 
و انسداد رگ های ریه در نهایت فوت مي شود. برخي 
از زنان به دالیل مختلف پزشکي مجبور به استفاده از 
این قرص هستند، ولي چون بدنشان از فعالیت کافي 

برخوردار نیست )مثال به دلیل شکستگي(  خطر لخته 
افزایش  آنها  در  مغز  وریدي  عوارض  و  خون  شدن 
مي یابد.  این داروها در افراد باالي 35 سال، سیگاري، 
فشار خون باال ،دیابت، عروقی مغز، سکته قلبی، میگرن، 

کلیوی، سرطان های وابسته و غیره نباید مصرف شود.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تغذیه ای مخصوص کنکوری ها
 

با نزدیک شدن به زمان کنکور، عملکرد سیستم 
کاهش  و  از یک سو  حافظه  تقویت  و  مغزی 
اضطراب از سوی دیگر، اهمیت مضاعفی پیدا  
می کند. مانند تمام روزهای سال، خوردن صبحانه 
درصورتی که روزه نمیگیرید اثر قابل مالحظه ای 
روی حافظه و فراگیری دروس دارد. گنجاندن 

کربوهیدرات های پیچیده مانند نان و غالت به 
خصوص انواع سبوس دار آنها در صبحانه، موجب 
آزادسازی تدریجی قند خون و ثبات نسبی آن در 
طول روز شده و کارایی سامانه حافظه ای را ارتقاء 
می بخشد. همچنین وجود پروتئین در این وعده مانند 
شیر و پنیر می تواند فراگیری فرد را افزایش دهد. 
مصرف مغزها )مانند مغز گردو( و آبمیوه نیز 
در وعده ها می تواند در این امر موثر باشد.

درمان و پیشگیری گیاهی روماتیسم

زنجبیل2-سیب  1-چای  مفید:  های  خوردنی 
3-موز 4-آناناس 5-سبزیجات 6-پونه 7-نعنا 
8-ریحان 9-میوه جات غیر مرکبات. مالیدنی 
های گرم برای بهبود رماتیسم: رازیانه 1 قسمت، 
روغن کنجد 1قسمت، عرق کیالک 10 قسمت، 
روغن زنجبیل 1قسمت، روغن دارچین 1 قسمت. 

این مواد را مخلوط کرده و به دست و پا مخصوصًا 
مفاصل مالیده و ماساژ دهید. خوردنی های غیر 
مفید: 1- کاهو 2- ماست 3- گوجه فرنگی 4- 
هندوانه )هندوانه را می توانید همراه آجیل یا نعنا 
یا پونه بخورید( 5- چای 6- دوغ 7- سرکه 8- 
آبغوره. ماست و دوغ با غذا، ممنوع. ماست با نان 
ممنوع، با عسل بخورید. پنیر را صبح نخورید)عصر 
یا شب(. شیر را باید با دارچین یا عسل بخورید.

چگونه از حلقه سیاه زیر چشم 
رهایي یابیم؟

آلرژي  عوامل  1-آزمایش خون 2-تشخیص 
3- خواب کافي داشته باشید 4- در حال خواب 
نیز پوستتان را درمان کنید)ماسکهای شبانه( 
5- درمان با خیار 6- دور چشم را آرام کنید)پارچه 
پنبه اي را مرطوب و براي مدتی در یخچال قرار 

دهید، سپس به آرامي در ناحیه حلقه سیاه زیر 
چشم بگذارید( 7- از کرم هاي دور چشم محتوي 
ویتامین K و A استفاده کنید 8- خودداری از مالیدن 
مویرگهاي  شکنندگي  خودداري)باعث  چشم 
خوني خیلي ریز پوست، پف کردگي و تغییر رنگ 
پوست می شود( 9-رژیم غذایي سالم و متعادلي 
داشته باشید) سبزیجات سبزرنگ( 10-مصرف 

نکشید. 11-سیگار  دهید  کاهش  را  نمک 

 نکاتي براي طبخ سالم تر ماهي 
 

1- سعي کنید ماهیان جوان و کوچکتر را بخورید 
چون احتمال وجود ذرات و مواد مضر آبهاي آلوده، 
فاضالب، غذاهاي نامرغوب و فاسد و غیره در 
آنها کمتر است 2- قبل از طبخ ماهي پوست 
و چربي را از شکم، سر و اندامهاي داخلي جدا 
کنید 3- ماهي را به صورت سیخ کشیده روي 

اجاق یا آتش، کبابي، آب پز یا گریل شده مصرف 
کنید تا چربي از گوشت طي طبخ جدا و آب شود 
4- چربي و روغن هایي که بواسطه پختن ماهي 
استفاده مي شوند دور بریزید 5- ماهي را کمتر 
بصورت سرخ کرده مصرف کنید خصوصاً زماني 
که ذرات مضر کف ماهي تابه به بافت چربي 
ظروف  در  مورد  این  باشد.  چسبیده  ماهي 
خورد. مي  چشم  به  استاندارد  غیر  تفلون 

خواستار سالمت طبیعی ودرخشندگی 
پوستتان هستید؟

1- غالت سبوس دار: جهت جای دادن غالت 
سبوس دار سعی کنید برنج سفید وقهوه ای را با 
هم ترکیب کنید 2- سیب: با پوست آن که عامل 
پوست  ارتقاء سالمت  ای جهت  شناخته شده 
است بخورید 3- بادام: بادام منبع غنی ویتامین 

E است که موجب بهبود سالمت پوست می 
شود 4- تخم پرندگان و روغن ماهی: منبع 
سالمت  که   3 امگا  چرب  اسیدهای  اصلی 
پوست را افزایش می دهد 5- میوه وسبزیجات 
تازه، پرتقال و محصوالت رنگ روشن دیگر: 
سرشار از بتاکاروتن و تضمین کننده سالمت 
بخورید  آب  زیاد  مقدار  به  آب:   -6 پوست 
برسد. نظر  به  آبدار  و  شفاف  پوستتان  تا 

اشتباه خطرناکی که برخی زنان در ماه مبارک رمضان مرتکب می شوند

کشف 390قطعه مرغ مینای قاچاق 
در شهرستان بیرجند

رئیس پلیس آگاهی استان از کشف 390 قطعه مرغ مینای 
پلیس   خبری  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند  در  قاچاق 
سرهنگ پرویز عرب زاده گفت: مأموران ایست و بازرسی علي 
آباد بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک اتوبوس 
که از سیستان و بلوچستان عازم شهرهای مرکزی کشور بود 
مشکوک و خودرو را متوقف کردند. وی گفت: خودرو جهت 
بازرسی به داخل ایست و بازرسی هدایت شد که در بازرسی 
از خودرو تعداد 390 قطعه مرغ مینا که در 13 سبد پالستیکی 
حمل می شد کشف شد. سرهنگ عرب زاده افزود:  در این 
رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

 قتل دختر جوان توسط پدرش در خیابان

میزان- مرد میانسالی که دخترش را مقابل دانشگاه در شهرستان 
خوی به قتل رسانده بود، دستگیر شد. ظهر روز گذشته اهالی 
بلوار ولیعصر در خوی با مرد میانسالی در حالیکه اسلحه ای به 
دست داشت روبرو شدند. مرد خشمگین بعد از اینکه به مقابل 
دانشکده پرستاری رسید با شلیک دختر جوانی را هدف دو گلوله 
قرار داد. عوامل اورژانس پس از حضور در صحنه مرگ دختر جوان 
را تائید کردند و با انتقال مرد میانسال به اداره پلیس، او در بازجویی 
های اولیه با اعتراف به قتل دخترش با اسلحه شکاری گفت: چند 
روزی بود که به رفتارهای دخترم سوء ظن داشتم. فکر می کردم او با 
پسر غریبه ای ارتباط دارد، برای اینکه آبروی خانواده ام را حفظ کنم 
امروز دخترم را تعقیب کردم و او را با شلیک دو گلوله به قتل رساندم.

توقیف سمند با خالفی بیش از 20میلیون ریال 
در شهرستان طبس

توقیف سواری  از  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
سمند با خالفی20میلیون و 600 هزار ریال در طبس خبر 
داد. سرهنگ علیرضا رضایی در گفتگو با پایگاه خبری پلیس 
گفت: مأموران راهور شهرستان طبس در اجراي طرح برخورد با 
خودروهاي متخلف، هنگام کنترل خودروها در سطح شهر یک 
سواری سمند را جهت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف کردند. 
وي افزود: مدارک و سوابق خودرو پس از اعمال قانون در 
سامانه هوشمند پلیس مورد استعالم قرار گرفت که در بررسي 
بعمل آمده مشخص شد دستور توقیف خودرو با 20میلیون و 
600 هزار ریال خالفي ثبت شده است، که خودرو توقیف شد.

دو نفر به اتهام شکار غیرمجاز در قاینات 
روانه دادگاه شدند

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  ایرنا- 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  قاینات 
در  و صید  شکار  مقررات  اجرای  کنترل  و  گشت  هنگام 
این شهرستان موفق به دستگیری دو نفر به اتهام شکار 
غیرمجاز شدند. حسن خواجوی در تشریح این خبر گفت: 
از شکارچیان یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز و الشه 
یک راس میش وحشی کشف و ضبط شد. به گفته وی بر 
اساس قانون جدید بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه 
مبلغ  راس میش وحشی  زیان، جریمه شکار هر  و  ضرر 
100 میلیون ریال است که از شکارچیان اخذ خواهد شد.

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

09151605216     32313600  -  09151615069 جلیلی
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

ال 
1 س

0

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

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

داربست بنی اسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(
ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 
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روستایی کویری با طبع شاعری 

خبرگزاری صدا و سیما- بیشتر اهالی روستای دهسلم نهبندان خراسان جنوبی طبع شاعری دارند . این روستا 400 نفر جمعیت دارد که 160 نفر از آنان طبع شاعری دارند و شعر می سرایند 
.اجداد این مردم هم همگی شاعر بودند و البته تاکنون هیچ اقدامی برای ثبت این اشعار نشده است .کوچکترین شاعر روستای دهسلم 15 سال و پیرترین آنان  98 سال سن دارد.

دوشنبه * 31 خرداد 1395 * شماره 3534بیشتر این افراد کم سواد و بیسوادند و بیشتر اشعار آنان با موضوع وقایع روز کشور و مطالباتشان است . 7
بیمارستان رازی و مرکز شیمی درمانی و 

رادیوتراپی بیرجند تجهیز می شود
 

درمیان  بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده 
با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف  و 
پیگیری های انجام شده وزارت بهداشت بر تجهیز و 
تحویل لوازم برای بیمارستان رازی و مرکز رادیوتراپی 
و شیمی درمانی بیرجند موافقت شده و اقالم مصوب 
تحویل داده می شود.حجت االسالم والمسلمین سید 
محمد باقر عبادی اظهار داشت:وزارت بهداشت مقرر 
کرد تخت بستری به انضمام ملحقات 220 عدد، 
تخت ویژه بزرگساالن 13 عدد، ونتیالر بزرگساالن 
12 عدد، تشک مواج 12 عدد، مانیتور ثابت 12 عدد،  
الکتروشوک 7 دستگاه، تخت ویژه برای سی.سی.
پرتابل، 11 چراغ  رادیولوژی  یو شش تخت، یک 
اتاق عمل، یک چراغ اتاق عمل پرتابل، 12 تخت 
بیهوشی،  ماشین   11 مکانیکال،  الکترو  جراحی 
و یک  دیجیتال  رادیولوژی  کوتر، یک  الکترو   11
اختصاص  رازی  بیمارستان  به  داپلر  سونوگرافی 
دهند.وی اظهار داشت: در زمینه تأمین تجهیز برای 
مرکز شیمی درمانی بیرجند هم تجهیزاتی از جمله 
27 تخت بزرگساالن، 4 تخت اطفال، 3 تخت ویژه 
بزرگساالن، 3 ونتیالتور بزرگساالن، 12 پمپ سرم، 
مانیتور  یک  اورژانس،  ترالی  سرنگ، 2  پمپ   10
سانترال، 2 الکتروکاردیوگرافی، 3 تشک مواج، یک 
یک  برانکارد،   3 داپلر،  سونوگرافی  یک  اتوکالو، 

رادیولوژی دیجیتال و یک رادیولوژی پرتابل است.

کشتارگاه های طیور برای صادرات 
فرامرزی نیازمند دریافت کد IR است

گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
صادرات  برای  استان  طیور  کشتارگاه های 
کد  نیازمند  کشورها  سایر  به  مرغ  گوشت 
در  اینکه  بیان  با  رفیعی پور  است.علیرضا   IR
افغانستان  به  فقط  مرغ  صادرات  حاضر  حال 
که  صورتی  در  داشت:  اظهار  می شود  انجام 
کنند  دریافت  را   IR کد  استان  کشتارگاه های 
که  می شود  فراهم  کشورها  سایر  به  صادرات 

انتظار داریم صادرات مرغ سیر صعودی یابد.

احداث دانشکده داروسازی پیگیری شود

شبستان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گیاهان  تنوع  به  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان 
داروسازی  دانشکده  احداث  استان،  در  دارویی 
ایجاد صنایع دارویی بسیار ضروری  در استان و 
است. همایون نخعی نژاد در جلسه کارگروه امور 
اظهار  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  زیربنایی 
در  دارویی  گیاهان  تنوع  به  توجه  با  داشت: 
در  داروسازی  دانشکده  احداث  جنوبی،  خراسان 
استان و ایجاد صنایع دارویی بسیار ضروری است 
اهمیت  حائز  نیز  اقتصادی  لحاظ  به  امر  این  که 
با  پزشکی  علوم  دانشگاه  بایستی  و  باشد  می 

جدیت موضوع را پیگیری کند.

شناسایی۱۲۰۰ انشعاب غیرمجاز   

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
حال  در  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  روستایی 
استان  روستاهای  در  کنتور  هزار   39 حاضر 
تعویض  کنتور  هزار   10 امسال  که  شده  خراب 
می شود گفت: در یک سال گذشته هزار و 200 
خراسان  روستاهای  در  آب  غیرمجاز  انشعاب 
افزود:  بسکابادی  اکبر  جنوبی شناسایی شد.علی 
برای  غیرمجاز  انشعاب های  از  که  مشترکانی  با 
قانونی  برخورد  استفاده   غیرخانگی  مصارف 
می شود.بسکابادی با بیان اینکه ساالنه 6 میلیون 
فرسودگی  دلیل  به  آب  مترمکعب  هزار   900 و 
خراسان  در  روستایی  آبرسانی  شبکه  لوله های 
توان  که  مشترکانی  افزود:  می رود  هدر  جنوبی 
مالی برای پرداخت حق اشتراک خود نداشته یا در 
خارج از محدوده روستاها سکونت دارند با استفاده 
از منبع اصلی آب روستا اقدام به اتصال انشعاب 
غیرمجاز به منزل مسکونی خود می کنند که این 
کار تجاوز به شبکه عمومی توزیع و انتقال آب به 

حساب و پیگیرد قانونی دارد.

معدوم کردن۱۰۰کیلوگوشت گوسفند به 
علت آلودگی به انگل سارکو سیست 

علت  به  گوسفند  گوشت  کیلوگرم   100 از  بیش 
آلودگی به بیماری انگلی ضبط و معدوم شد. رئیس 
شبکه دامپزشکی فردوس با بیان این خبر گفت: طی 
کیلوگرم   100 دامپزشکی  بهداشتی  های  نظارت 
گوشت آلوده به انگل سارکوسیست کشف و معدوم 
شد. دکتر جواد ذوالفقاری رئیس شبکه دامپزشکی 
فردوس گفت: گوشت هایی که خارج از نظارت های 
بهداشتی دامپزشکی وارد چرخه مصرف می شوند ، 
برای سالمت انسان خطرناک هستند که می توانند 

برخی بیماری ها را به انسان منتقل کنند.

۲۰ میلیارد ریال بودجه برای
 آبرسانی سیار به عشایر نیاز است

ایرنا - مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ماهانه به صورت میانگین 14 هزار مترمکعب 
شود،  می  ارسال  استان  عشایر  برای  تانکر  با  آب 
گفت: امسال 20 میلیارد ریال بودجه برای آبرسانی 
سیار به عشایر نیاز داریم. غالمرضا قوسی  افزود: 
هم اکنون آب مورد نیاز هفت هزار خانوار عشایر با 
تانکر تامین می شود که در فصل زمستان حمل آب 
از 14هزار مترمکعب در ماه به 10 هزار متر مکعب 
کاهش می یابد و در فصل تابستان به 17 هزار متر 
مکعب می رسد. وی میزان بدهی این اداره کل به 
شرکت های پیمانکاری آبرسانی به عشایر استان را 

دو میلیارد و 300 میلیون ریال ذکر کرد.

برداشت خیار از کیسه های سیمان 

خبرگزاری صدا و سیما- رضایی اهل روستای غیوک 
شهرستان بیرجند و دانشجوی رشته کشاورزی است 
از پارسال در فضای هزار مترمربعی باغ خود،  که 
گلخانه ای راه اندازی کرده که در آن خیار سبز از 
کیسه های سیمان بالستفاده  برداشت می کند. وی، 
علت راه اندازی این نوع گلخانه را نامرغوب بودن 
خاک باغش اعالم کرد وگفت: کیسه های سیمانی 
را که در ساخت و سازها بالاستفاده بود، با خاک 
رس، شن و کود حیوانی  پر کردم و بذر خیار را درآن 
کاشتم و با راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای این 
گلخانه را در دو نوبت به مدت 15 دقیقه آبیاری می 
کنم . وی، کاشت گیاهان دارویی در کیسه های 

سیمانی را از برنامه های آینده خود اعالم کرد. 

فرهنگ شهرنشینی
 در حاجی آباد کمرنگ است

فارس- شهردار حاجی آباد با انتقاد از کمرنگ بودن 
فرهنگ شهرنشینی در این شهر از تخریب المان ها 
و فضای سبز شهری توسط عده ای از شهروندان 
خبر داد. احسان کریمدادی اظهار کرد: در راستای 
زیباسازی مبلمان شهری، نصب و ساخت المان های 
قرار  حاجی آباد  شهرداری  کار  دستور  در  شهری 
گرفت، اما این المان ها توسط برخی افراد تخریب 
می شود. وی همچنین از تخریب فضای سبز شهری 
توسط دامها خبر داد و افزود: با توجه به اینکه شغل 
اکثر شهروندان دامداری و کشاورزی است به علت 
دام های  اکثراً  متمادی شهروندان  خشکسالی های 
خود را در منازل نگهداری می کنند که این امر سبب 
شده است به دلیل کوتاهی برخی افراد دامدار و رها 
شدن دام ها در شهر گاهی شاهد تخریب و چرا در 

فضای سبز شهر توسط دام ها باشیم.

  بهره برداری از 3 پروژه 
جهاد کشاورزی در خوسف 

همزمان با هفته جهاد کشاورزی از 3 پروژه جهاد 
شد.  بهره برداری  خوسف  شهرستان  در  کشاورزی 
خط انتقال آب با لوله در روستای شاهزیله شهرستان 
خوسف نخستین پروژه ای بود که با حضور فرماندار 
افتتاح شد.مدیر جهاد  این شهرستان  و مسؤوالن 
کشاورزی شهرستان خوسف در این مراسم گفت: 
پروژه خط انتقال آب با لوله در روستای شاهزیله به 
طول 2 هزار و 810 متر و با هزینه 81 میلیون و 765 

هزار تومان اجرا شده است.

ادارات کل بیمه سالمت در استان ها تنها 
متولی بیمه سالمت هستند

جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل  فارس- 
از  برخی  استفاده  به مشاهده سوء  توجه  با  گفت: 
شرکت ها از عنوان بیمه سالمت مردم باید بدانند 
ادارات کل بیمه سالمت در استان ها تنها متولی 
بیمه سالمت در ایران هستند.حسین خوبان اظهار 
در  می شود  تقاضا  استان  شهروندان  از  داشت: 
صورت مشاهده اینگونه موارد موضوع را در اسرع 
وقت به اطالع اداره بیمه سالمت با شماره گیری 

32424570 الی 73 برسانند.

مرمت قلعه فورگ و خانه عبدا... مسینایی 
شهرستان درمیان آغاز شد

 مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری درمیان گفت: مرمت قلعه تاریخی فورگ 
و خانه عبدا... مسینایی این شهرستان با اعتبار 260 
میلیون ریال آغاز شد.علی صالحی افزود: از این مبلغ 
200 میلیون ریال در زمینه مرمت قلعه فورگ و 60 
میلیون ریال برای مرمت خانه عبدا... مسینایی در 
روستای درمیان هزینه خواهد شد. وی با اشاره به 
آغاز فصل اول مرمت خانه عبد ا... مسینایی گفت: 
مرمت سقف تیرپوش شربت خانه و بامسازی، اجرای 
پی بندی نمای خارجی بنا و اتاقهای شربت خانه، 

آوار برداری و حمل خاک باطله اجرا می شود.

ایستگاه اصلی آتش نشانی 
مهر شهر احداث می شود

معاون عمران و شهرسازی شهرداری با اعالم این 
با مساحت زیربنا  1520  ایستگاه  این  خبر گفت: 
متر مربع و با سازه اسکلت فلز در دو طبقه احداث 
می گردد. عدل اظهار داشت: ایستگاه آتش نشانی 
مهرشهر در خیابان بهجت 20 برای خدمات دهی در 
محدوده 300 هکتاری مهر شهر اجرا خواهد شد  و 
در زمینه های آموزشی و اداری  سیستم آتش نشانی 

برای  ایستگاههای  سطح شهر مفید خواهد بود.

پرورش 3۰ هزار قطعه مرغ بدون 
آنتی بیوتیک در خوسف

فارس- رئیس شبکه دامپزشکی خوسف گفت: طی 
سه ماهه نخست سال جاری حدود 800 هزار قطعه 
و  گوشتی  مرغ  پرورش  واحدهای  در  جوجه ریزی 
صنعتی خوسف تحت نظارت دامپزشکی انجام شده 
است که از این تعداد 30 هزار قطعه بصورت بدون 
محمودی زاوه  رضا  یافته اند.  پرورش  آنتی بیوتیک 
در  مرغداری  واحد   60 حاضر  حال  در  افزود: 
شهرستان خوسف دارای پروانه بهره برداری تحت 

نظارت دامپزشکی فعالیت دارند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان در 
اجرای دستور العمل اقتصاد مقاومتی در مقایسه 

با سایر استانها در رتبه های برتر قرار دارد.
ستاد  جلسه  ششمین  در  خدمتگزار  ا...  وجه 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در 
سال 95 افزود: مسئوالن همه اداره ها خود را 
موظف به اختصاص وقت بیشتر در ارتباط با 
تصمیم های مرتبط با اقتصاد مقاومتی بدانند تا 
گزارش کار مدون و مناسبی به صورت هفتگی 

به مرکز ستاد مقاومتی کشور ارایه شود.
وی ادامه داد: با توجه به ابالغ بودجه سال 
1395 و نیاز مبرم استان به منابع مالی ویژه، 
استان  در  باید  صحیح  گری  مطالبه  روحیه 
تقویت یابد. وی اظهار کرد: بر همین اساس 
دستگاه ها طرح هایی که اثر گذاری خوبی 
در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری 
این  و  دهند  قرار  ویژه  حمایت  مورد  دارند 

مهم نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد.
همچنین رییس پارک علم و فناوری استان 
گفت: پایه و اساس اقتصاد مقاومتی باید بر 

اگر  باشد،  بنیان  دانش  های  اساس شرکت 
شاهد  روز  به  روز  یابند  توسعه  این شرکتها 

شکوفایی اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.
 محمد رضا دوستی،افزود: تکیه به شرکت های
دانش بنیان باعث می شود تولید کاال و خدمات 

در  وری  بهره  بیشترین  و  هزینه  کمترین  با 
تبدیل  وی  گفته  به  گیرد.  قرار  مردم  اختیار 

دانش به کاال، نقش دانش در تعیین قیمت، 
پذیری،  انعطاف  مکانی،  محدودیتهای  نبود 
ایجاد مشاغل جدید و نیازهای جدید از ویژگی 
های بارز قرار گرفتن شرکت های دانش بینان 
در اقتصاد است. وی عنوان کرد: ایران سهم 
اندکی در تولید محصول دانش بنیان دارد و 
افزوده  ارزش  دارای  دانش  این  که  جا  آن  از 
بسیار باالیی است و زیر ساخت های مناسبی 
در استان وجود دارد که همان نیروی انسانی 
فعال است پس این مهم توجه ویژه مسئوالن 
را در سطح کالن و استانی می طلبد.  38 پارک 
علم و فناوری و 150 مرکز رشد در ایران فعال 
است که سهم خراسان جنوبی یک پارک علم 

و فناوری و چهار مرکز رشد است.
خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل  همچنین 
جنوبی گفت: گفتمان سازی و تصویر سازی 
درست از اقتصاد مقاومتی می تواند استان را در 

پیشبرد این امر مهم همراهی کند. ثقفی افزود: 
حیات اقتصادی و به تبع آن خراسان جنوبی 
اقتصاد  از  درست  سازی  تصویر  یک  گرو  در 
مقاومتی با هدف آگاهی بخشی و ایجاد یک 
باور و اعتقاد در دل مردم است. به گفته وی 
مهمترین رکن در پیشبرد اقتصاد مقاومتی که 
مهمترین سهم را در اجرا دارد مردم هستند و 
اگر در جامعه، اطالعات جامع و کافی در اختیار 
از  مطلوبی  های  برنامه  یقینا  بگذاریم  مردم 

اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد. 
وی، معرفی مزیت اقتصادی استان، معرفی 
تعاونی  و  تجاری  دولتی،  موفق  بنگاههای 
معرفی  داخلی،  کاالی  به مصرف  تشویق   ،
تولید استان و معرفی الگو های مشخص از 
اقتصاد  با عنوان  شیوه های مناسب زندگی 
مقاومتی را از جمله اقدام های موثر در این 

راهبرد بیان کرد.

تدارکات  سامانه  های  استان  امور  مدیر   
سامانه  دفتر  استقرار  از  دولت  الکترونیکی 
خراسان  در  دولت  الکترونیکی  تدارکات 

جنوبی طی 10 روز آینده خبر داد.
کارگاه  در  فیوضی  نادر  مهر،  گزارش  به 
تدارکات  سامانه  معرفی  آموزشی 
انجام  فرایند  تشریح  و  دولت  الکترونیکی 
در  سامانه  این  اندازی  راه  به  اشاره  با  کار 
کشور اظهار کرد: این سامانه پرتال جامع از 
اجرایی  های  دستگاه  معامالت  فرآیندهای 
دولت در بستر وب است. وی بیان کرد: در 
این سامانه تمامی روش های معامالتی که 

در گذشته به صورت سنتی و فیزیکی انجام 
می  انجام  الکترونیکی  صورت  به  شد  می 
شود.مدیر امور استان های سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت، استفاده از کاالی داخلی، 
و  مقاومتی  اقتصاد  اداری،  فساد  با  مبارزه 
توسعه دولت الکترونیک را از جمله اهداف 
گفت:  و  کرد  عنوان  دولت  تاکید  مورد 
سامانه  که   شد  سبب  اهداف  این  همه 
اندازی  راه  را  دولت  الکترونیکی   تدارکات 
سامانه این  داد:  ادامه  فیوضی   کنیم. 
که  قادر می سازد  را  اجرایی  دستگاه های 
 تمامی خریدهای جزئی و متوسط، مناقصه ها

این سامانه  بستر  از  را  مزایده های خود  و 
دستاوردهای  و  نتیجه  به  وی  دهد.  انجام 
گفت:  و  کرد  اشاره  سامانه  این  اندازی  راه 
پذیری،  رقابت  افزایش  سازی،  شفاف 
سرعت عمل، اعمال و کنترل سیستماتیک 
امکان  و  مالی  مستندسازی  معامالت، 
اقتصادی  های  سیاست  نظامند  اعمال 
دولت از جمله مزایای این طرح خواهد بود.
تدارکات  سامانه  های  استان  امور  مدیر 
راه  آغاز  به  اشاره  با  دولت  الکترونیکی 
کشور،  در   88 سال  از  سامانه  این  اندازی 
بیان داشت: در سال 90 سامانه خرید جزئی 

نیز   92 سال  در  و  سامانه  این  متوسط  و 
راه  کشور  در  آن  مزایده  و  مناقصه  سامانه 
کاهش  سازی،  شفاف  شد.فیوضی،  اندازی 
افزایش کارایی بخش  هزینه های اضافی، 
سامانه  اندازی  راه  اهداف  از  را  دولتی 
و  کرد  عنوان  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
دستگاه  سامانه  این  اندازی  راه  با  افزود: 
مالی  گردش  مدیریت  به  نظارتی  های 
اطالعات،  و  داده  مدیریت  ها،  دستگاه 
کاربران،  عملکرد  بر  نظارت  و  مدیریت 
به  کار  بازار  مدیریت  و  امنیتی  مدیریت 
از  همچنین  دارند.وی  دسترسی  راحتی 

الکترونیکی  تدارکات  سامانه  دفتر  استقرار 
دولت در خراسان جنوبی طی 10 روز آینده 
نام  ثبت  برای  دفتر  این  افزود:  و  داد  خبر 
تامین کنندگان بخش دولتی و غیر دولتی و 
پشتیبانی و راهبری این دو بخش در استان 
راه  داد:  ادامه  شود.فیوضی  می  اندازی  راه 
ماه  تاریخ 16 خرداد  از  این سامانه  اندازی 

جاری در استان الزم االجرا شده است.
به گفته وی تاکنون شش هزار و 400 نفر 
تامین کننده و مناقصه گر در سطح کشور 
سه  که  اند  کرده  نام  ثبت  سامانه  این  در 
هزار مورد آن مربوط به شهر تهران است.

ملی  شبکه  استانی  کارگروه  نشست  اولین 
فرهنگ با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
های  کانون  دبیرخانه  مسئول  و  اسالمی 

مساجد خراسان جنوبی برگزار شد.
مدیرکل  محبی  احمد  شبستان،  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی در این جلسه 
بر تشکیل منظم کارگروه استانی شبکه ملی 
فرهنگ در استان تاکید کرد و گفت: وظایف 
این کارگروه با مدیریت مدیران کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان ها جهت بررسی نحوه 
بررسی  و  دیجیتال  فرهنگی  مراکز  فعالیت 
و  تغییر  و  درجه بندی  قوت،  و  ضعف  نقاط 
با  این مراکز  تحول ها در چگونگی مدیریت 

هماهنگی شبکه ملی فرهنگ است.
خراسان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی ضمن تاکید لزوم بهره گیری از تمامی 

فرهنگی  واحدهای  موجود  های  ظرفیت 
مثبت  محتوای  تولید  استان جهت  دیجیتال 
ارائه در سطح جامعه بیان داشت: رویکرد  و 

این واحدها باید به گونه ای باشد که دغدغه 
دسترسی  برای  را  ها  خانواده  نگرانی  و 
فضای  زای  آسیب  موارد  به  فرزندانشان 

به  اشاره  با  محبی  کند.  برطرف  مجازی 
فرصت های موجود در استان در حوزه فضای 
دیجیتال، خواستار نظارت دقیق براین مراکز 

جنوبی  خراسان  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شد. 
دیجیتال  های  نمایشگاه  برگزاری  توانایی 
استان را دارد، یادآور شد: خانه های فرهنگی 

محتوای  تولید  در  نوآوری  و  خالقیت  که 
شوند.  می  جابجا  باشند،  نداشته  دیجیتال 
مسئول  کار  سبزه  ابراهیم  االسالم  حجت 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
فعالیت  به  اشاره  با  این جلسه  در  نیز  استان 
افزایش  جهت  دیجیتال،  های  خانه  های 
تعداد این مراکز قول مساعد داد. وی با تاکید 
حال حاضر  در  فرهنگ  های  خانه  اینکه  بر 
خدمات محور هستند که باید به سمت تولید 
محتوا در فضای مجازی هدایت شوند، افزود: 
همچنین باید خانه های فرهنگ از سوی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد و دبیرخانه مساجد استان 

مورد نظارت مشترک قرار گیرند.
هنری  فرهنگ  کانونهای  دبیرخانه  مسئول 
مساجد خراسان جنوبی بر ارائه گزارش های 
فصلی از سوی خانه های فرهنگ دیجیتال 

به این دبیرخانه تاکید کرد و گفت: باید یک 
آیین نامه و دستورالعمل جامع برای خانه های 
از  تا  شود  تدوین  استان  دیجیتال  فرهنگ 
آنها جلوگیری شود. وی  عملکرد جزیره ای 
پیشنهاد کرد: جلسه هم اندیشی مدیران خانه 
های فرهنگ دیجیتال با مدیرکل فرهنگ و 
و  مشکالت  بررسی  منظور  به  استان  ارشاد 
و  نامه  آیین  ارائه  و  پیش روی  چالش های 

دستورالعمل جامع برگزار شود. 
سازی  آماده  بر  کار  سبزه  االسالم  حجت 
برگزاری  دیجیتال جهت  فرهنگ  خانه های 
و گفت:  کرد  تاکید  فراغت  اوقات  کالسهای 
از آنجایی که تمامی کانونهای فرهنگی هنری 
سطح استان توانایی تجهیز کارگاه کامپیوتر را 
ندارند، این مهم می تواند به صورت محوری در 

هر شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

 خراسان جنوبی در رتبه های برتر اجرای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی قرار دارد

دفتر سامانه تدارکات الکترونیکی در استان استقرارمی یابد

کارگروه استانی شبکه ملی فرهنگ در خراسان جنوبی تشکیل شد

متکدی   58 دستگیری  از  بیرجند  فرماندار 
داد  خبر  بیرجند  در  جاری  سال  ابتدای  از 
متکدیان  این  از  نفر   51 متاسفانه  گفت:  و 
مهر،  گزارش  به  اند.  بوده  اعتیاد  به  مبتال 
و  اجتماعی  ستاد  جلسه  در  ناصری  علی 
های آسیب  ساماندهی  و  مدیریت   فرهنگی 
اجتماعی بیرجند با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
از این تعداد، 26 نفر به مراکز درمانی و نُه نفر 
به درمانگاه معتادان معرفی شده اند.وی با بیان 
اینکه همچنین از این افراد، سه نوجوان برای 
درمان اعتیاد در مراکز درمانی بستری شده اند، 
گفت: باید عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به 
سمت اعتیاد ریشه یابی شود. ناصری رسیدگی 
از  یکی  را  اجتماعی  آسیب های  به وضعیت 
اولویت های مهم سال جاری دانست و گفت: 
مبارزه با اعتیاد نیز یکی از دغدغه های رهبری 
بوده و باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.وی با 
بیان اینکه اعتیاد، حاشیه نشینی، بی بند و باری 
است،  جامعه  اخالقی  معضالت  از  طالق  و 
اظهار کرد: هم اکنون اعتیاد با خطرات زیادی 
که به دنبال دارد قشر جوان را تهدید می کند.

فرماندار بیرجند با اشاره به کاهش سن اعتیاد، 
بیان کرد: این پدیده زنگ خطری جدی برای 
درآمده  به صدا  در جامعه  بوده که  مسئوالن 

است.
ناصری از کشف 6.5 تن انواع مواد مخدر در 
استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 19 

هزار معتاد در خراسان جنوبی داشته باشیم. وی 
با بیان اینکه این آمار به نسبت جمعیت 700 
افزود:  است،  کننده  نگران  استان  نفری  هزار 
اجتماعی در دستور  این آسیب  با  باید مبازره 
کار ارگان ها قرار گیرد.ناصری اقدامات برخی 
دستگاه ها در مبارزه با مواد مخدر را مطلوب 
از  یکی  امید  فضای  ایجاد  گفت:  و  دانست 
رویکردهای مهم در مبارزه با این پدیده است. 

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  زندی 
مخدر خراسان جنوبی نیز  بیان کرد: از ابتدای 
 500 و  هزار  شش  حدود  تاکنون   95 سال 
توسط  استان  در  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 
ماموران نیروی انتظامی خراسان جنوبی کشف 

و ضبط شد.

مرکز مشاوره و ترک دخانیات 
در بیرجند آغاز به کار کرد

بیرجند  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس   
گفت: یک مرکز مشاوره و ترک دخانیات در 

شهرستان بیرجند فعال شده است. 
جمشید مشایخی جم ظبا بیان اینکه از شهریور 
سال گذشته در کشور بحث استقرار کار شناس 
روان شناسی صورت گرفته است افزود: از دو 
هفته دیگر استقرار کار شناس روان شناسی را 
در استان خواهیم داشت.رئیس مرکز بهداشت 
اینکه در هفته  با اشاره به  شهرستان بیرجند 

مبارزه با مواد مخدر مشاوره رایگان در مراکز 
بیان  داشت  خواهیم  را  شهرستان  بهداشتی 
کرد: در تمامی شهرستان های کشور با توجه 
در  سالمت  پایگاه  بهداشت  تحول  طرح  به 
و  شده  فعال  شهر ها  نشینی  حاشیه  جمعیت 
ارائه می دهد.  گروه های هدف  به  را  خدماتی 
مشایخی جم با اشاره به اینکه برای اولین بار 

در استان مرکز مشاوره و ترک دخانیات فعال 
شده است تصریح کرد: این مرکز در روزهای 
خدمات  ارائه  آماده  تا 19  ساعت 17  از  زوج 
با اشاره  به مراجعه کنندگان خواهد بود. وی 
به اینکه مصرف قلیان در بیرجند بسیار پایین 
شهرستان ها  سایر  برای  الگویی  این  و  است 
با  مبارزه  در خصوص  کرد:  خاطرنشان  است 
مدارس  سطح  از  آموزش ها  باید  مخدر  مواد 
والدین و  کودکان  آگاهی  برای  کودکی  از   و 
پرورش  و  آموزش  مدیر  شود.  ریزی  برنامه 

اظهار  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  شهرستان 
داشت: عمده برنامه های این سازمان در 3 حوزه 
آموزی،  دانش  برای  آگاهی  و  رسانی  اطالع 
می شود.  انجام  فرهنگی  همکاران  و  والدین 
سجادی نژاد با بیان اینکه بیش از 150 مدرسه 
به صورت تخصصی مجری طرح پیشگیری از 
مواد مخدر هستند بیان کرد: در این طرح دانش 

آموزان آموزه های مورد نیاز خود را با توجه به 
سن خود دریافت کرده و همچنین در حوزه 
همکاران فرهنگی پایگاه های اطالع رسانی نیز 
انجام می شود.وی با بیان اینکه برای بیش از 
6 هزار والدین دانش آموزان کارگاه آموزشی 
برگزار شده افزود: در این حوزه دانش آموزان 
قرار  درمان  تحت  و  شده  شناسایی  خطر  پر 
سازمان  کرد:  تصریح  سجادی نژاد  گرفته اند. 
آموزش و پرورش بیش از 50 هزار دانش آموز 
این  به  باید  و 400 همکار فرهنگی دارد که 

سازمان توجه خاصی شود.

برپایی نمایشگاه 
مبارزه با مواد مخدر در بیرجند

نیروی  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
اظهار  جلسه  این  در  هم  بیرجند  انتظامی 
درصد   44 که  دهد  می  نشان  آمارها  کرد: 
مذهب  سست  های  خانواده  در  بزهکاران 
رشد یافته و دوستان ناباب نیز عامل گرایش 
مخدر  مواد  سمت  به  معتادان  از  درصد   60
هستند. محمد حسینی با بیان اینکه تاکنون 
اقدامات زیادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
معتادان  آوری  جمع  است،افزود:  شده  انجام 
صنعتی، شناسایی مکان های تجمع آن ها و 
اعزام کارشناسان به مدارس از جمله اقدامات 
انجام شده است. وی از اجرای طرح های پاک 
سازی از ابتدای سال جاری در بیرجند خبر داد 
و افزود: آموزش والدین و خانواده ها در زمینه 
خطرات اعتیاد و دوستان ناباب فرزندان، نصب 
بنر و توزیع بروشور در سطح شهرستان از دیگر 

اقدامات انجام شده است. 
نیرو  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
انتظامی بیرجند با اشاره به برنامه های هفته 
برگزاری  کرد:  بیان  مخدر،  مواد  با  مبارزه 
نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر از مهم ترین 

برنامه های این هفته است.

فرماندار مرکز استان هشدار داد :

کاهش نگران کننده سن اعتیاد در بیرجند
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نهج البالغه: خ 189، ص 636 

خداحافظی قریب الوقوع گودرزی 
و نعمت زاده از کابینه روحانی  

اصغر  علی  آگاه  منابع  گفته  به  نوشت:  انتخاب 
گودرزی  محمود  جایگزین  زودی  به  مونسان 
جایگزین  اسالمیان  محمود  و  ورزش  وزارت  در 
محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت می شود.

بود  قرار  که  تغییرات  این  گزارش،  این  براساس 
هفته قبل انجام شود، ظاهراً به دلیل جنجال های 
اخیر و حمالت سنگین به دولت به تعویق افتاده 
و به نظر می آید پس از شب قدر، وزرای جدید 

رسما به مجلس معرفی شوند. 

کار صندوق توسعه چیست که مدیر 
اصالح  طلبش ۶۰ میلیون حقوق بگیرد؟

دبیرکل مؤتلفه حقوق های نجومی برخی مدیران 
دولتی را تبعیض و بی عدالتی توصیف کرد و گفت: 
به مدیران خود      برای حقوق های نجومی  دولت 
توسعه  صندوق  مگر  گفت:  حبیبی  دهد.  توضیح 
ملی به  جز دریافت و پرداخت های قانونی چه کار 
ویژه ای دارد که مدیر اصالح  طلب آن باید نزدیک 

به ۶۰ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد.

مطهری : راه برای ورود مینو خالقی
 به مجلس باز می شود

علی مطهری ، نایب رئیس مجلس از اعالم وصول 
درباره  مجلس  انتخابات  قانون  استفساریه  طرح 
غیرقانونی بودن رد صالحیت نامزدها بعد از اعالم 
انتخابات خبر داد و گفت: این طرح برای  نتیجه 
در  اصفهان  منتخب  موضوع  تکرار  از  جلوگیری 
آینده نوشته شده، اما در صورت تصویب نهایی راه 
برای ورود مینو خالقی به مجلس هم باز می شود. 

91 روز زندان برای مشاور احمدی نژاد 

سایت دولت بهار از محکومیت علی اکبر جوانفکر 
به ٩١ روز حبس خبر داد. این حکم در مورد جرمی 
مرجع  حکم  دنبال صدور  به  وی  که  شده  صادر 
قضایی برای گذراندن دوره محکومیتش از اجرای 
آن سر باز زد و هنگامی که ماموران برای جلبش 
به محل کار وی مراجعه کردند، با جوسازی قصد 

جلوگیری از بازداشت خود را داشت.

نامه انتقادی جامعه مدرسین به روحانی

نامه ای  طی  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
انتقادی به  روحانی از برخی رویکردهای فرهنگی 
اظهارات و عملکرد حاشیه ساز  دولت و همچنین 
بعضی مقامات ارشد دولتی انتقاد کردند. آنها در این 
نامه خواستار اصالح رفتارها شده و تاکید کردند 
به رفتار و عملکرد در  که هرگونه حمایت منوط 

بازسازی عملیات غرور آفرین مرصاد در ایالم - عکس: محمدی عکس روز چارچوب ارزش های اسالمی است.

سرعت رشد علمی کشور کم شده است 

) ادامه از صفحه اول ( رهبر انقالب گفتند : من چندی 

پیش نیز در خصوص کاهش سرعت رشد علمی 
تذکر دادم زیرا سرعت کم شده است و برای جبران 
افزایش  فاصله عقب ماندگی علمی چاره ای جز 
سرعت رشد علمی وجود ندارد. ایشان با تأکید بر 
اینکه ایجاد هر نوع احساس حقارت در دانشجویان، 
خیانت محسوب می شود، افزودند: دانشجویان باید 
همواره به ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقالبی 
افزودند:  انقالب  رهبر  کنند.  افتخار  خود  بودن 
عقب  علمی  های  پیشرفت  زمینه  در  ما  اگرچه 
 ماندگی تاریخی داریم، اما با تالش و انرژی جوانان  

می توانیم  جبران کنیم.

سپاه در شبکه های اجتماعی کانال ندارد

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر فعالیت کانال 
نام سپاه، روابط  با  هایی در شبکه های اجتماعی 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  عمومی 
را  سپاه  به  کانال  هرگونه  انتساب  اطالعیه ای 
شبکه های  در  سپاه  کرد:  تأکید  و  دانسته  جعلی 
این  در  همچنین  ندارد.  رسمی  کانال  اجتماعی 
اطالعیه تصریح شده است: اخبار و گزارش های 
و مواضع  مأموریت ها، عملکرد  به  مربوط  رسمی 
سپاه صرفا از طریق سایت سپاه نیوز منتشر و در 
اختیار افکار عمومی و عالقه مندان قرار می گیرد.

نقیب زاده: عربستان در حال سقوط است 

احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
اگرچه  منطقه  سر  بر  جنگ  سایه  معتقدم  گفت: 
کمرنگ، اما قابل رویت است و هر لحظه ممکن 
است سعودی ها در یک تصمیم نابخردانه به سمت 
تقابل با تهران حرکت کنند. نقیب زاده  با بیان اینکه 
عربستان سعودی زخم خورده، معتقد است ریاض 
دقیقا  و  می بیند  حال سقوط  در  را  خود  به شدت 
امپراطوری  که  می دهد  انجام  را  اقداماتی  همان 

عثمانی در سال های پایانی حیاتش انجام می داد.
 

داعش، روسیه و آمریکا را تهدید کرد

های  فعالیت  ادامه  در  داعش  تکفیری  گروه 
اجرای  به  را  آمریکا  و  فرانسه  روسیه،  تبلیغاتی  
چند  نیز  تر  پیش  کرد.  تهدید  تروریستی  حمله 
کشور اروپایی را به اجرای عملیات تروریستی در 

زمان رقابت های یورو ۲۰١۶ تهدید کرده بود.

موسوی الری: فشار بر روحانی بیشتر 
از فشار بر دولت اصالحات است 

در  اصالحات  دولت  کشور  وزیر  موسوی الری،   
خصوص انتقادات از دولت گفت : »فشار بر دولت 
روحانی بیشتر از دولت اصالحات است و با طرح 
نجومی  های  پرداخت  و  حقوقی  فیش  موضوع 

می خواهند اختالس های کالن را بپوشاند.«

برجام را پشت تریبون مجلس آتش می زنیم
 

صورت  در  دهم  مجلس  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
وظیفه  به  برجام  با  ارتباط  در  آمریکا  های  بدعهدی 
صورت  در  افزود:  کوهکن  می کند.  عمل  انقالبی اش 
محل  برجام،  درباره  آمریکا  رئیس جمهور  پیمان شکنی 
آتش زدن این سند در پشت همین تریبون مجلس و در 
مقابل چشمان جهانیان خواهد بود. وی همچنین اظهار داشت: مقام معظم رهبری   
مشکالت اقتصادی را ناشی از عملکرد دولت فعلی و دو دولت گذشته دانسته اند. 

زاکانی : اصولگرایان به خودشان باختند نه رقیب ؛ برای سال 9۶ حتما برنامه داریم 
 

 نماینده اصولگرای مجلس نهم گفت: حتما اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه خواهند داشت. علیرضا زاکانی افزود:
اصولگرایان در انتخابات ٩۲ به خودشان باختند و نه رقیب یعنی در این انتخابات 4 کاندیدای اصولگرا به جای رقابت با کاندیدای طرف 
دیگر، با خود رقابت کردند که معلوم است در نهایت می بازند. در انتخابات مجلس دهم نیز بسیار بهتر از این می شد، عمل کرد و محدودیت 
زمانی این فرصت را از ما گرفت. وی افزود: معتقدم در انتخابات سال ٩۶ اساسا باید فراتر از دسته بندی ها، رقابت بین عناصر و اجزا بر 

سر این باشد که چه کسی بهتر می تواند نیازهای جامعه با الگوی درست برگرفته از مکتب امام )ره( را پاسخ دهد و پیشرفت نظام و جامعه اسالمی را سرعت بخشد.

روحانی: بوی بهار را از صداوسیما احساس می کنم 

رئیس جمهور به نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی 
در تبیین اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: امروز بوی 
بهار را از این رسانه احساس می کنیم و شرایط مقداری 
با قبل متفاوت است. دکتر روحانی گفت: دولت یازدهم 
دولتی فراجناحی است و وقتی دولت حزبی باشد بدون 
که  وقتی  اما  آن حمایت می کنند،  از  تشکل های مختلف  و  روزنامه ها  تردید 

بخواهد فراجناحی عمل کند، کار دشوار می شود. 

عنوان  تحت  گزارشی  در  وان  دیفنس 
را  خاورمیانه  آینده  سپاه  خبره  »نیروی 
پاسداران  سپاه  نوشت:  دهد«  می  شکل 
ایران در چند سال گذشته در صدر اخبار 
جهان قرار داشته است. آن ها به دفعات 
در رسانه های غربی به عنوان نیروهای 
شبه نظامی در حال مبارزه در خاورمیانه و 
کسانی که به روحانی در غلبه به مشکالت 
اقتصادی کمک می کنند و نیروهای وفادار 
به انقالب ایران نام برده شده اند. خاورمیانه 
برای  نظیری  بی  فرصت  حاضر  حال  در 
ایران فراهم کرده تا قدرت خود را از خلیج 
فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد. از 
دیدگاه ایران فرصت های پدید آمده پس 
از بیداری عربی نقاط عطف بسیار مهمی 
برای اعمال نفوذ بیشتر فراهم کرده است. 
سقوط نظام های کشورهای عربی و ایجاد 
خال قدرت در منطقه فرصت خوبی برای 

دنبال  به  کشوری مهیا کرده که همواره 
صدور ایدئولوژی انقالبی خود بوده است. 

که  است  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
ایران می خواهد مهمترین بازیگر در عراق 
فارس  خلیج  اصلی  فرمانده  و  سوریه  و 

باشد. پاسداران، به ویژه نیروهای قدس، 
و  اند  رسیده  نفر  حدود ١5,۰۰۰  به  حاال 

هستند.  ایران  نفوذ  اعمال  مقدم  خط  در 
از جمله فعالیت هایی که به آن مشغولند، 
برای  اطالعات  فراهم ساختن  و  آموزش 

شبه  با  و  است  سوریه  ارتش  نیروهای 
نظامیان شیعه در مبارزه با داعش در عراق 

همکاری دارند.
حضور  با  مبارزه  مقدم  خط  در  پاسداران 
به  با  و  هستند  خاورمیانه  در  آمریکا 
اسارت گرفتن نیروهای آمریکایی در ماه 
ملوان  کوتاه مدت ١۰  بازداشت  و  ژانویه 
های  آب  به  که  آمریکا  دریایی  نیروی 
را  خود  نیروی  بودند،  شده  وارد  ایران 
فرمانده  دریادار علی فدوی،  دادند.  نشان 
آوریل گفت:  ماه  در  دریایی سپاه   نیروی 
» آمریکا می داند که نمی تواند به ایران 
از  ها  ایرانی  دارد  اطمینان  و  کند  حمله 
مواجهه  در  باالیی  قابلیت های  و  قدرت 
این  با  ایران  برند«.  می  بهره  آمریکا  با 
اقدام خود به اعراب خلیج فارس این پیام 
را ارسال کرد که آمریکا نخواهد توانست 
مقابل قدرت گیری ایران در منطقه بایستد.

سپاه  ایران ، نیروی خبره ای که آینده خاورمیانه را شکل می دهد

فروش واحد آپارتمان 115 متری - دوخوابه - سه نبش
 و از سه طرف نورگیر - طبقه ششم - سند آزاد - فول 
امکانات )کاغذ دیواری، پکیج و ...( فی: 155 میلیون تومان

 تلفن تماس: 09335611664
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري مسکونی به عالوه فونداسیون اجرا شده ، آهن آالت نصب شده، مصالح پای کار و کارهای انجام شده بر روی آن را 
واقع در شهر بیرجند-بلوار شهید رجایی- خیابان مهزیار از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم مي توانند برای دریافت مدارك از تاریخ 95/03/29  لغایت آخر وقت اداری 95/04/12 
به آدرس :  بیرجند - انتهای خیابان شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و یا آدرس اینترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداکثر تا 
پایان وقت اداری 95/04/31 به دبیرخانه مرکزي اداره کل تحویل نمایند. ضمناً در روي پاکت قید گردد: مربوط به مزایده یک قطعه زمین مسکونی و کارهای انجام شده عملیات ساختمانی واقع در 

شهر  بیرجند- بلوار شهید رجایی- خیابان مهزیار
مشخصات مورد مزایده: 

* عرصه ملک 2250/45 مترمربع با کاربری مسکونی و به صورت ششدانگ با مبلغ پایه 9.001.800.000 ریال و از قرار هر مترمربع 4.000.000 ریال
تذکرات : 

* هزینه اجرای فونداسیون، بخشی از آهن آالت، مصالح پای کار و کارهای انجام شده بر روی زمین 2.200.000.000 ریال
* برنده مزایده می بایست عالوه بر مبلغ زمین و هزینه های اجرا به شرح فوق الذکر مبلغ 841.443.890 ریال را نیز مطابق اسناد مثبته موجود بابت هزینه های طراحی، صدورپروانه و نظام مهندسی 

ساختمان استان به حساب اعالمی توسط این اداره کل واریز نماید.
* شرکت کنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 

* پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده  به مبلغ 450.090.000 ریال قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکي( به حساب 
شماره 2173712100001  )سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

* پاکت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي و امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده 3- کپي ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي 
* متقاضی می بایست  همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را حد اکثر تا پایان وقت اداری 95/3/31 حضورا تحویل دبیرخانه مرکزی اداره کل نماید. 

*  به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
* برنده مزایده موظف است مبلغ عرصه ملک را به صورت نقدی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری به حساب شماره 2173712199006 نزد بانک ملی به نام متمرکز فروش اراضی سازمان ملی 

زمین و مسکن و اصل فیش به همراه 2 عدد کپی به اداره درآمد و هزینه های عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی استان واریز نماید .
* برنده مزایده موظف است مبالغ مشروح در بند 1 و 2 تذکرات را نیز به حساب اعالمی که متعاقبا توسط این اداره کل اعالم خواهد گردید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری واریز و اصل فیش را 

به اداره کل راه و شهرسازی تحویل نماید.
تبصره: چنانچه برنده مزایده نسبت به واریز مبالغ مشروح در بند 5 و 6 در مهلت مقرر اقدام ننماید تضامین برنده به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت .

* کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کاًل به عهده برنده مزایده مي باشد  
* بازگشایي پاکت ها راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/05/02 در محل اداره کل انجام خواهد شد .

* کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري  مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند .

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مزایده یک قطعه زمین مسکونی و کارهای انجام شده عملیات ساختمانی در شهربیرجند ) نوبت دوم (
اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

 

وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند: 
کالس های تقویتی در دوره های ابتدایی- دبیرستان- هنرستان- کنکور

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3    تلفن: 32232943 - 09304751591

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )علیه السالم(

تا ز پیر مکتب دل درس ها آموختیم      در کالس معرفت اول وفا آموختیم ...
     خراسان جنوبی و بیرجند عزیز مهد فرهنگ و ادب دهم خرداد ماه گذشته شاهد اقدامی شایسته در باب تجلیل از مقام شامخ پیشکسوت اهل دل و معرفت ، 

شاعر صاحب سبک از دیار گل های نرگس ، تجلی گاه شور و شعور و هم داستان موالنا محمد ابن حسام خوسفی ، چهره ماندگار و دوست داشتنی
 استاد غالمحسین یوسفی )ناقوس( بود . سال ها خاطره در گذار زمان به وسعت نیم قرن تالش ، پویایی و بالندگی و همراهی در امتداد کمال برای 
همه شوق آفرین و جاودانه است و امروز دست به سینه به افتخار این موهبت بزرگ تعظیم و تکریم می کنیم. امیدوارم حالوت این قدرشناسی چراغ راه نسل های آینده و مایه خیر و برکت 

در پهنه گسترده استان عزیزمان باشد. ان شاء ا... 
 همنوا با استاد :  مست قرابه بر دوش در کوی یار گردیم        ساقی کرامتی کن تا کم خمار گردیم        ما بار شیشه داریم اشتر به بیشه داریم        چون ساربان عاشق گرد قطار گردیم ...

ضمن تبریک به جامعه فرهنگی و هنری ، بدینوسیله از همه دست اندرکاران برگزاری این آیین تجلیل به ویژه 
جناب رفیعی مدیرعامل سخت کوش کانون هنرمندان ، حاج آقای جعفرپور مقدم مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی و جناب محبی مدیر کل محترم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
احمد علی فرودی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنم . عزت همگی مستدام و خداقوت ...


