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علی اکبر ناطق نوری : 
آقای روحانی! حقوق های نجومی را جدی 

بگیرید برای مردم قابل تحمل نیست 

 دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه : 
کسی که می گوید 250 هزار تومان

یارانه می دهد پوپولیست است

مسئول قرارگاه عمار:
نزدیکی به »کدخدا« یعنی فشار بیشتر 

دشمن ؛ مسئوالن انقالبی عمل کنند

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی : 
انسداد کامل مرزها انجام و امنیت 

مطلوب در استان برقرار است

داعش را برای شکست ایران ساختند  / انتظار جامعه  عزل دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی است / کواکبیان: افراد متخلف در فیش های حقوقی باید قبل افشا برکنار می شدند / زنگنه: عالقه ای نداریم بابک زنجانی اعدام شود / ارزیابی سپاه از اظهارات سیدحسن نصرا... / عادی سازی روابط ترکیه با اسرائیل / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

پس از تصویب هیات وزیران ، امروز معارفه می شود ؛

استاندار شمالی 
برای استان جنوبی

پس از تصویب هیات وزیران ،  سید علی 
جنوبی  خراسان  استاندار  فر  پرویزی  اکبر 
و  بحث  روز  چند  از  پس  باالخره  شد. 
اظهار نظر پیرامون شایعه انتخاب استاندار 
دولت  هیئت  جنوبی  خراسان  برای  جدید 
استانداران  به  اعتماد  رأی  از  غافلگیرانه 

جدید خراسان جنوبی و شمالی خبرداد .  
دکتر  ریاست  به  وزیران  هیئت  جلسه  در 

آقایان  جمهوري،  رییس  روحاني  حسن 
محمدرضا  و  فر  پرویزی  اکبر  علی  سید 
استانداران  عنوان  به  ترتیب  به  صالحي 
جدید استانهاي خراسان جنوبی و شمالی  
این  در  جمهور  رییس  و  شدند  معرفی 
جلسه با ابراز رضایت از عملکرد پرویزي 
استفاده  با  که  کرد  امیدواري  اظهار  فر، 
قبلي  محل  در  که  موفقي  تجربیات  از 

مأموریت داشته، در استان خراسان جنوبي 
که مورد توجه ویژه دولت است، هم منشأ 
خدمات خوبي بوده و به توسعه و پیشرفت 
استان اهتمام نماید.  به این ترتیب پرویزي 
فر از  خراسان شمالی به خراسان جنوبی 
کوچ کرد تا به جای خدمتگزار دیگر هم 
استانی خود بنشیند و در کمتر از یک سال 
باقی مانده از عمر دولت یازدهم خراسان 

جنوبی هم استاندار، » نو« کند .  پنجمین 
اسفراین،  زاده  جنوبی  خراسان  استاندار 
دولت  در  شمالی  خراسان  بومی  استاندار 
توسعه  مدیریت  ارشد  کارشناس  روحانی، 
است و سوابق معاونت عمرانی استانداری، 
را هم در کارنامه  فرمانداری و شهرداری 
معارفه  مراسم  شنبه  امروز سه  دارد.  خود 

پرویزی فر در بیرجند برگزار می شود .

کالس های
50 نفره در 

مهرشهر
مدیر آموزش و پرورش بیرجند :

به علت مهاجر پذیری و تراکم زیاد 
در مهر شهر و حاجی آباد کمبود شدید 

فضای آموزشی داریم
صفحه 7

صفحه 7

امام جمعه بیرجند در دیدار با 
مدیران صنعت آب استان :

آب را فریاد بزنید

کاهش سود تسهیالت بانکی از تیر

های  سپرده  سود  نرخ  کاهش  مهر،  گزارش  به 
بانکی به ۱۵ درصد از اول تیرماه ۹۵ بر اساس 
عامل  مدیران  میان  گرفته  صورت  توافقات 
بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری آغاز شد 
های  سپرده  سالیانه  سود  نرخ  اساس  این  بر  و 
بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد 
سیستم  عامل  مدیران  روز  این  از  است.  رسیده 
بانکی کشور پیشنهاد نمودند از تاریخ ۱/ ۴ / ۹۵ 
دار  مدت  های  سپرده  الحساب  علی  سود  نرخ 
قرار  درصد   ۱۵ معادل  حداکثر  را  خود  یکساله 
به  مدت  کوتاه  های  سپرده  سایر  نرخ  و  داده 

تناسب نرخ مزبور کاهش یابد.

به چند نفر بازاریاب آقا و خانم
 برای کار در پخش مواد غذایی نیازمندیم . 

تلفن :32251606 
آدرس: خیابان آیت ا... سعیدی

تقاطع مفتح و سعیدی 

انا انزلناه فی لیله القدر
تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس 

ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک
شب های قدر یادآور مقتدایی حقیقی به موالی متقیان 

حضرت علی )ع( 

شهید
 محمدرضا فرهادی 

است. او که در راه پروردگارش زندگی حقیقی یافت و در اوج زیبایی آن را جاودانه ساخت.
زمان: لیله القدر 23 ماه مبارک رمضان - ساعت 9

مکان: مسجد جامع علوی )حائری( -  خیابان حکیم نزاری

خانواده شهید محمدرضا فرهادی

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

به یاد آن مهربان پدر که وجودش فخر زندگی مان بود

 و فقدانش حسرت ابدی به مناسبت  پنجمین سالگرد درگذشت

 شادروان جلیل رفیعی
 با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم. روحش شاد

همسر و فرزندان

رفت تا دامنش از گرد زمین
 پاک بماند

آسمانی تر از آن بود
 که در خاک بماند

به مناسبت
 اولین سالگرد

 درگذشت فرزند عزیزمان

دکتر زهرا حسین زاده و نوگل پرپر شده اش فاطمه 2 ماهه
 جلسه یادبودی فردا چهارشنبه 95/4/9 از ساعت 17 الی 18 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: حسین زاده ، طیبی و سایر فامیل وابسته

چهل روز گذشت
با دستانی بر سینه و قامتی خم

به نشانه صمیمانه ترین تشکرها ایستاده ایم
 و نیز به خود می بالیم که مادری همچون تو داشتیم.
ضمن عرض سپاس و تشکر از الطاف کلیه سروران 

گرامی که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم  
مرحومـه

 حاجیه کلثوم سعیدی
 معلم بازنشسته )همسر مرحوم حاج علی سعیدی(

 شرکت فرمودند، به اطالع می رساند: به همین مناسبت جلسه بزرگداشتی امروز سه شنبه 
1395/4/8 از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(

 برگزار می گردد، حضور شما عزیزان در این جلسه و قرائت فاتحه موجب شادی روح آن عزیز
 از دست رفته و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: سعیدی، سپاهی، محمدی، هرمزی

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 7 تیر 

هفتــه قــوه قضاییــه 
را به رئیس کل محترم دادگستری استان و همه همکاران قضایی ایشان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

اطالعیه
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های حرفه ای 

کاردان ها و تعیین صالحیت معماران تجربی
برابر بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان در رشته های 
معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری برای متقاضیان اخذ پروانه 
اشتغال به کار کاردانی پایه سه در تاریخ 95/6/11 و آزمون تعیین صالحیت معماران تجربی 
و  به طور هماهنگ   95/6/12 تاریخ  در  تجربی  کار  به  اشتغال  پروانه  اخذ  متقاضیان  برای 

همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
به آدرس نام  ثبت  برای  ماه سال جاری  تیر  تا 12  توانند  می  شرایط  واجد   متقاضیان 

 WWW.INBR.IR مراجعه و پرینت آن را به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان 

جنوبی تحویل نمایند.
)مهلت فوق غیرقابل تمدید می باشد(

تلفن تماس: 32228150-32229136-32224301
آدرس: خیابان طالقانی - خیابان مفتح- مفتح 2- پالک 9

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

اینک که تدبیر دولت امید بر آن شده است که جناب عالی سکان هدایت 
استان خراسان جنوبی را در دست گرفته و در مسیر توسعه و آبادانی راهبری 

نمایید، ضمن تبریک این انتصاب و تشکر  از زحمات مهندس خدمتگزار
 در دوران تصدی این مسئولیت، رجاء واثق داریم توانمندی و مدیریت شما

 گام های استواری را در راستای محرومیت زدایی و توسعه بیش از پیش این 
استان مرزی بردارد. حضورتان را در این مسئولیت مغتنم شمرده و دستان تان 

را برای خدمت به مردم خراسان جنوبی به گرمی می فشاریم.

مرتضی صفدری زاده 
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس

  سید علی اکبر پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی
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خبر »استخدام در آموزش و پرورش« صحت ندارد

فارس- معاون رسانه مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استخدام در آموزش و پرورش صحت ندارد. رسول پاپایی اظهار 
داشت: این قبیل اخبار غیر رسمی و اطالعیه های جعلی از سوی کالهبرداران و افراد شیاد طراحی و اعالم هرگونه شماره حساب در این گونه خبرها به منظور کالهبرداری از جویندگان کار طراحی 
شده در فضای مجازی منتشر می شود. وی افزود: آموزش و پرورش اطالعیه های خود را تنها از طریق پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه و رسانه های رسمی کشور به سمع و نظر عموم می رساند.

به  بانکی  سپرده  سود  بانکها  توافق  با  درحالی 
۱۵ درصد کاهش یافته که فعاالن بازار مسکن 
خبر  اقدام  این  دلیل  به  مالکان  رفتار  تغییر  از 
می دهند، به گفته آنها موجران تمایل چندانی به 
اکثرا  و  ندارند  مستاجران  از  پیش  پول  دریافت 
اجاره بها را ترجیح می دهند. به گزارش تسنیم، 
اجاره بها همواره  نرخ  در سالهای گذشته میزان 
چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی 
روند افزایشی آن ساالنه ۱0 تا 20 درصد بوده 

تا  شده  باعث  اتفاقاتی  سلسه  اما  امسال  است. 
زمینه رشد اجاره بها خیلی بیشتر از متوسط ساالنه 
فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. 
پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی چندی 
پیش با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده بانکی 
به ۱۵ درصد گفته بود: تصمیم به کاهش نرخ 
داوطلبانه  اقدام  پی  در  بانکی  سپرده های  سود 
بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت 
بانک مرکزی از بازار بین بانکی اتخاذ شد. نرخ 

سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم 
به ۱2 درصد تا ۱۵ درصد کاهش می یابد اما با 
ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده 
باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه های کوچک و 
متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود. این 
اقدام بانکها به طور غیر مستقیم بازار اجاره بهای 
که  کرده  تحوالتی  و  تغییر  دچار  را  مسکن 
مهم ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره بها 
به جای پول پیش یا همان رهن است. این مسئله 

نیز در تابستان پیش رو بی شک باعث رشد نرخ 
ادعای  مورد  تورم  نرخ  از  بیشتر  خیلی  اجاره بها 
دولتی ها خواهد شد. یکی از فعاالن بازار مسکن 
در این باره، گفت:  معموال هر سال موجران با توجه 
به نرخ تورم و رشد هزینه ها اجاره بها را ۱0 تا 20 
درصد افزایش می دهند، افزود: امسال اما مالکان 
با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار 
داده اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش 
)رهن( ندارند و از مستاجران اجاره بها می خواهند.

تمامی  علی رغم  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
پیش بینی ها، به شکلی هوشمندانه اپراتورهای موبایل 
را ترغیب به افزایش قیمت بسته های اینترنتی کرد و 

از ورود به تعیین کف قیمت اینترنت منصرف شد.
به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
کاری،  جلسه  چندین  قالب  در  جاری  سال  خرداد 
سرانجام پکیج جامع تعرفه ای در حوزه ثابت و سیار را 
به تصویب رساند و جهت تأیید نهایی روانه دولت کرد.

و  مکالمه  محل  از  موبایل  اپراتورهای  درآمدی  سیر 

رشد  با  و  است  کاهش  حال  در  روز  به  روز  پیامک 
مصرف  هوشمند،  از گجت های  استفاده  نفوذ  ضریب 
چشم گیری  رشد  موبایل  اپراتورهای  شبکه  در  دیتا 
باعث  موبایل  دیتای  نرخ  بودن  پایین  است.  کرده 
 ADSL شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به
ترجیح دهند. اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به 
جای دخالت در طرح های تشویقی اپراتورها و تعیین 
ثابت  اینترنت  قیمت  موبایل،  دیتای  برای  کف  نرخ 
)ADSL( را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را 

در این حوزه تضمین کند. از طرفی نرخ سقف دیتای 
موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل 
و  شده  مواجه  درآمد  کاهش  با  آزاد  اینترنت  مصرف 

سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته ها کنند.
این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات عالوه 
افزایش  به  نسبت  مردمی  اعتراض  مانع  اینکه  بر 
بلند  در  می تواند  شد،  موبایل  اینترنت  قیمت  یکباره 
مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی 

بوده را به ارمغان آورد.

 تغییر رفتار موجران با کاهش نرخ سود

 گران شدن بسته های اینترنت موبایل در دستورکار

 خرید اینترنتی کتب درسی کالس اول  از امروز

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
از آغاز فرآیند ثبت نام اینترنتی تهیه کتاب های 
درسی کالس اولی ها از امروز سه شنبه ۸ تیر 
با  زواره در گفت وگو  داد. حسین طالیی  خبر 
تسنیم اظهار داشت:  دانش آموزان کالس اول 
تاریخ  از  ثبت نام در مدرسه، می توانند  از  پس 
سه شنبه ۸ تیر تا ۱2 شهریور 9۵ نسبت به ثبت سفارش کتاب های 
درسی خود به صورت اینترنتی اقدام کنند. وی افزود: به خانواده ها توصیه 
می کنیم که ثبت سفارس را به روزهای پایانی موکول نکنند و بدین 
منظور به سامانه www.irtextbook.com مراجعه کنند. وی گفت:  
کتب درسی دانش آموزان دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی از طریق مدرسه 

محل تحصیل آنها همزمان با بازگشایی مدارس توزیع خواهد شد.

جزئیات میزان شهریه ثبت نام در مدارس شاهد

و  آموزش  وزارت  ایثارگران  و  شاهد  مدیرکل 
پرورش با بیان اینکه شهریه مدارس شاهد در 
سال تحصیلی جدید کمتر از ۱۵ درصد رشد 
داشته است، میزان شهریه های مقاطع مختلف 
این مدارس را اعالم کرد. محمدحسین کفراشی 
حداقل  داشت:  اظهار  فارس،  با  گفت وگو  در 
شهریه برای مقطع ابتدایی 3۵0 هزار و حداکثر ۵30 هزار تومان است، 
در دوره متوسطه اول که پایه هفتم است،حداقل 400 هزار و حداکثر 
600 هزار تومان است. وی اضافه کرد: در دوره دوم متوسطه و پایه دهم 
حداقل شهریه 4۸0 هزار و حداکثر 7۸0 هزار تومان است؛ ضمن اینکه 
برای مقطع ابتدایی چه ورودی  آن و چه از پایه اول تا ششم در مدارس 

شاهد، مبلغ شهریه، میزان اعالم شده است.

تسهیالت صندوق اشتغال کمیته امداد
 مشمول چه کسانی نمی شود؟

تنها  کرد:  عنوان  امداد  کمیته  اشتغال  معاون 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوار  سرپرستان 
می توانند تسهیالت اشتغال این نهاد را از منابع 
بانکی و صندوق اشتغال نیازمندان دریافت کنند. 
محمد امید در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
نحوه توزیع تسهیالت اشتغال در میان مددجویان اظهار کرد: اعتبارات 
صندوق اشتغال نیازمندان کمیته امداد به طور ۱00 درصد به سرپرستان 
خانواده های تحت پوشش تعلق می گیرد  و شامل فرزندان، مددجویان 
موردی و پشت نوبتی نمی شود. وی افزود: سرپرستان خانوار عالوه بر 
آنکه می توانند از صندوق اشتغال نیازمندان تسهیالت اشتغال دریافت 
کنند؛۵0 درصد اعتبارات بانکی کمیته امداد نیز به آنها اختصاص می یابد.

دریافت وجه هنگام ثبت نام و ارائه 
کارنامه به دانش آموزان ممنوع است

آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  فارس- 
اخذ وجه هنگام »ارائه کارنامه   و پرورش گفت: 
به غیر  به دانش آموزان« و »ثبت نام در مدارس 
درخشان  استعدادهای  دولتی،  غیر  مدارس  از 
معاون  زرافشان  علی  است.  ممنوع  شاهد«  و 
در  پرورش،  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش 
به  کارنامه   ارائه  هنگام  وجه  دریافت  خصوص 
دانش آموزان اظهار داشت: این کار خالف قانون 
دانش آموزان  از  اجبار  به  پول  دریافت  و  است 
معنایی ندارد. وی ادامه داد: اگر قرار بوده است 
به خاطر برنامه های فوق برنامه، مدرسه هزینه ای 
از دانش آموزان دریافت کند، باید در ابتدای سال 
تحصیلی این کار انجام شود و مدرسه بر مبنای آن 
را ساماندهی  برنامه خود  فعالیت های فوق  بتواند 
و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  کند. 
کرد:  تصریح  مدارس  این  خصوص  در  پرورش 
مدارس غیردولتی بر اساس الگوی شهریه، مدارس 
استعدادهای درخشان براساس ۵0 درصد شهریه 
بر اساس  نیز  مدارس غیردولتی و مدارس شاهد 
حق الثبتی که ستاد امور شاهد و ایثارگران تصویب 

کرده است، هنگام ثبت نام وجه دریافت می کنند.

وضعیت برگزاری آزمون پایانی
 برای ورود به معلمی

ارائه  به  اشاره  با  فرهنگیان  دانشگاه  معاون 
دانشجو  به  حرفه ای  شایستگی های  کارنامه 
معلمان ورودی سال های 9۱ تا 93 در خصوص 
برگزاری آزمون جامع پایانی ویژه دانشجو معلمان 
توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش تسنیم، علیرضا 
ارزیابی های  براساس  کرد:  بیان  صادق زاده 
اصلح  طرح  تا  رسیدیم  نتیجه  این  به  مختلف 
اجرا  را  معلمی  صالحیت  نهایی  آزمون  یعنی 
و  طراحی  آزمون  این  برگزاری  جزییات  و  کنیم 
آموزش و پرورش تصویب شد  در شورای عالی 
اما به لحاظ حقوقی این ایراد گرفته شد چون از 
ابتدا به دانشجو معلمان ورودی سال های 9۱ تا 
93 اعالم نکرده بودیم که باید در آزمون پایانی 
دارد  ایراد  آزمون  این  برگزاری  کنند،  شرکت 
شایستگی های  کارنامه  طراحی  اساس  براین 
دادیم.  قرار  مدنظر  را  معلمان  دانشجو  حرفه ای 
وی با بیان اینکه این کارنامه با این هدف است 
که دانشجومعلمانی که در فعالیت های فرهنگی 
شوند،  شناسایی  دارند،  فعالی  اجتماعی حضور  و 
گفت: این موضوع در رزومه تحصیلی آنان ثبت 
می شود و دانشجو معلمان متوجه می شوند، گرچه 
اجباری در برنامه فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد 
اما آن گروهی که در این برنامه شرکت می کنند 

با سایرین متفاوت هستند.

پیش بینی حذف کارت سوخت و بنزین
 دو نرخی در اصالحیه بودجه ۹۵

مصوبه  حذف  بینی  پیش  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
الیحه  اصالحیه  در  نهم  مجلس  بنزینی  مهم 
کارت  نرخی(گفت:  دو  بنزین   (  9۵ سال  بودجه 
سوخت تاثیری بر مدیریت مصرف بنزین ندارد و 
عرضه تک نرخی بنزین ادامه می یابد. به گزارش 
مهر، بیژن زنگنه با اعالم اینکه الیحه حذف این 
اصالح  زمان  در  نهم  مجلس  بنزینی  مصوبه 
بودجه سال 9۵ رسما از سوی دولت به مجلس 
آوری  جمع  مزیت  خصوص  در  شود،  می  ارائه 
اطالعات از طریق عرضه کارتی بنزین، تصریح 
کرد: برخی می گویند از این کارت سوخت برای 
دریافت اطالعات استفاده کنیم اما عمال در طول 
اطالعات  این  از  یک  هیچ  از  گذشته  سال  چند 

داده ای استفاده نشده است. 

جریمه های جایگزین زندان
 برای خرده فروشان مواد مخدر

نحوه  مورد  در  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
برخورد با خرده فروشان موادمخدر گفت: دستگاه 
قضا به علت محدودیت ها، جریمه های جایگزین 
گزارش  به  نظر می گیرد.  در  آنها  برای  را  زندان 
گفت:  زاهدیان  مسعود  سردار   ، آنالین  جم  جام 
در  و  است  اول  دستگیری  برای  جریمه ها  این 
مرتبه دوم دستگاه قضا برخورد جدی تری با این 

افراد خواهد داشت.

پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی
 از مرداد در همه بانکها

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان گفت: قرار است از مرداد ماه وام ازدواج 
۱0 میلیون تومانی طبق شرایط اعالمی به صورت 
ناصر  شود.  پرداخت  بانک ها  همه  در  سراسری 
صبحی قراملکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
جلسه اخیر خود با مدیران بانک مرکزی اظهار کرد: 
نوبت وام 3 میلیون  گفته می شد زوجینی که در 
تومانی هستند می توانند وام ۱0 میلیونی  دریافت 
کنند. وی با اشاره به افزایش مدت زمان بازپرداخت 
وام ازدواج، گفت: مدت بازپرداخت این وام از یک 
سال به چهار سال افزایش پیدا کرده است. البته مبلغ 
قسط نیز بیشتر شده و حدود پانصدهزار تومان است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 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

مدیران عامل محترم شرکت ها و مشاغل 
بند الف و مالکین محترم ملک اجاره ای 

تکميل اظهار نامه های حقوقی
ماليات بر حقوق   ارزش افزوده

معامالت فصلی
و اظهارنامه امالك

به طور تخصصی، دقيق و سريع
 انجام می شود

مرکز تخصصی بيمه و ماليات رسا گستر
نبش پاسداران 7

32445563 -  32438915- چمنی

شرکت سپهر خاوران
 دعوت به همکاری می نمايد:

امور  متصدی   - حسابدار  متصدی 
دفتری منشی - کارشناس طراحی

داشتن  همراه  با  داوطلبين  بازارياب  
و رزومه  و تحصيلی  مدارك شناسايی 
پذيرش  برای  توانند  می  خود  کاری 
شرکت  دفتر  به  حضوری  مصاحبه  و 

مراجعه نمايند.
تلفن: 32430942

آدرس: معلم 21- پالك 50

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت 
)شهر- روستا( 09904712042

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

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نشست  برگزاری  بخاطر  آوا  از  تشکر  با  سالم 
از  تشکر  و  مرکزی  بخش  روستاهای  مشکالت 
بخشدار محترم مرکزی که جور پاسخ اداره راه و 
شهر سازی را کشیدند و گالیه از رئیس آن  اداره 
که با وجود مردمی بودن و با توجه به اطالعات 
کاملی که از ظلم اداره مطبوعشان در حق مالکین 
با  امیدواریم   . نکردند  پیدا  داشتند شخصا حضور 

مساعدت جبران  نمایند .
0915...742
خیابان پرستار پشت بیمارستان ولی عصر)عج( در 
نیمه های شب پیست سرعت و تیک اف اتومبیل 
و موتور با صداهای وحشتناک  شده است. لطفا 
عزیزان گشت نیروی انتظامی قبل از وقوع فاجعه 

هشداری به این مردم آزاران بدهد.
0915...533
امام جمعه محترم گفته بودید نباید با افشای چند 
فیش حقوقی به اصل نظام ضربه زد ولی بدانید 
نارضایتی  و  استان  بعضی مسئولین  تجربگی  بی 
مردم از دست بعضی مسئولین بیشتر از چند فیش 

حقوقی به نظام ضربه وارد می کند.
0915...246
برای تصفیه خانه بیرجند 3 میلیاردپول بیت المال 
رو بی فایده خرج کردن و ما یک بارهم آب خوب 
استفاده نکردیم این هزینه به هرخانواده شهری و 
روستایی یک آب تصفیه کن میدادن هنوز به یک 
میلیارد هم نمی رسید به خدا حیف مال بیت المال 

رو حیف میل کنن.
0915...445
نصب  شاهد  بیرجند  اراضی  برخی  در  سالم، 
تابلوهای وقف توسط اداره کل اوقاف هستیم، بهتر 
اداره اوقاف برای اعتماد و شفاف سازی، نام  بود 

واقفین را هم بر روی تابلوها درج می کرد.
0915...905
بسیار  و فضای سبز شهرداری  پارکها  از سازمان 
تشکر داریم که در این هوای گرم درختان حاشیه 
بلوار سجاد را که مدتها تشنه آب بودند را سیراب 

نمودند خدا خیرتان دهد.
0935...232
پنجشنبه شب یک موتور سوار بی فرهنگ ساعت 
1:14 بامداد در حاشیه بلوار سجاد اقدام به پرتاب 
ترقه کرد و بایستی تاسف خورد تا زمانی که این 
انتظامی زیر سوال  نیروی  اراذل جوالن میدهند 

می باشد.
0915...212
بیرجند شما در کجایید که  رانندگی  و  راه  پلیس 
به  شده  )معصومیه(تبدیل  مفتح  شهید  شهرک 
میدان تاخت و تاز تریلی ها  و ماشین های سنگین 
امان ما مردم این شهرک را بریده اند و آسایش 
نداریم خواهشن شب ها یک سری به اینجا بزنید 
و از درد و دل ما مردم آگاه شوید اگر خودتان اینجا 
زندگی می کردید می دیدید که ما آسایش نداریم.
0903...604
اگر  مانده  پاسخ  بی  سوال  یک  من  برای 
خیابان  از  بیرجند  رضا)ع(  امام   04 مرکزآموزش 
ارتش به جاده خوسف انتقال پیدا کرده پس چرا 
را  ارتش  خیابان  وسط  آن  المان  و  تابلو  حداقل 

برنمی دارند.
0915...890
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سه شنبه * 8 تیر 1395 * شماره 3540در نجف )صحن حضرت فاطمه زهرا)سالم ا... علیها(، کربال، کاظمین و سامراء در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
شده  عوض  ما  استاندار  که  بود  اخبار  نویس  زیر 
است . نه من ایشون رو می شناسم و گویا نماینده 
گله  حوصله  دیگه   . خبرند  بی  ایشون  از  هم  ها 
گذاری نیست فقط خدا کنه این استاندار بتونه برای 

مردم محرئم استان کاری کنه
0936...253

نرخ  باشید  بین  واقع  لطفا  عزیز  فرماندار  آقای 
بیکاری8.1درصد؟ فکر کنم اشتباه شده  81 درصد 
رو  اجتماعی  تامین  استخدامی  قضیه  مگه  بوده. 
با  فراموش کردین؟حقایق روبه مردم بگین لطفا 
احساسات ماجوان ها بازی نکنید در این ایام عزیز
0935...197

با سالم آقای شهردار  درحالی که وجب به وجب 
این شهر رو دراختیار  پیاده رو ها و خیابان های 
دست فروشان وانت بارها و... گذاشتید اما ما که 
مغازه دار هستیم حق استفاده ازحریم مغازه خود 
رو هم نداشته باشیم اگه حقیقت رو می خواهید 
مجبور  رو  ما  که  است  شما  سازمان  این  بدانید 
بگذاریم چطور  ازمغازه  بیرون  رو  وسایل  تا  کرده 
دارند  اجازه  فروشان  دست  وقتی  دارید  انتظار 
وسایل  باید  ما  کنند  پهن  بساط  مغازه  جلوی 
بگم  باید  تعارف  بدون  ؟  کنیم  حبس  رو  مان 
خیلی  شما  سازمان  فروشان  دست  با  درمقابله 
به  تهدید  هرروز  ما  برای  برعکس  و  دارد  ضعف 
های  برخورد  و  پرونده  تشکیل  میلیونی  جریمه 
ناشایست .اگه فکر می کنید باحمایت های همه 
 جانبه از دست فروشان کمکی به آن ها کرده اید 
خیلی  که  شود  عرض  شما  خدمت  باید 
رسانید  می  ضرر  کسبه  به  این  از   بیشتر 
اجناس بی  با حمایت شما دست فروشان  چراکه 
کیفیت رو عرضه می کنند و اختالل درکسب و 
کیفیت  چراکه  اند  کرده  ایجاد  رو  ناسالم  رقابت 
اجناس مغازه با اجناس درجه2 کنار خیابان قابل 

مقایسه نیست .   
0915...344

مسولین عزیز شرکت ملی نفت.بخصوص حراست 
cng چرابعضی جایگاه های سوخت cng آخر 

شب از دادن خدمات به مردم جلوگیری میکنن.

واسه یه باک گاز باید  تموم شهر رو دور بزنیم.
رسانی  اطالع  رو  جایگاهها  کاری  ساعت  لطفا 

کنید تا مردم سرگردان نشوند.
0915...118
 آقای فرماندار به قول اکثر مسئولین استان زمین های

بیرجند  اجتماعی شهر  بزرگترین معضل  موسوی 
فرمانداری مراجعه کردیم  به  شده است.هر وقت 
را  هستیم  پیگیری  حال  در  تکراری  جمله  تنها 
تحویلمان داده اید.چرا با این حجم درخواست ها 

هیچ پاسخ روشنی به مردم نمی دهید؟
0912...326

این  جواب  مسئولین  از  نفر  یک  خواستم  می 
سوال من رو بعنوان یکی از جوانان شمال شهر 
اماکن  واگذاری  در  آماری که شما  این  بده،طبق 
بیرجند  شهر  در  ما   ، اید  گذاشته  بیرجند  ورزشی 
حداقل بیست مکان ورزشی داریم ، چرا و فقط چرا 
این اماکن باید در یک سمت شهر ساخته می شد 
مگر جوانان سمت شمال شهر چه فرقی با جوانان 
اینقدر  باید  اند که  سمت سرمایه دار شهر داشته 

نسبت به آنها بی توجه بود؟
0939...776

سالم، یک خبر خوش دولت داده که تورم تک 
رقمی شده ولی در عجبم چرا هنوز مستاجرم و 

حقوقم تا دهم ماه بیشتر کشش نداره ....
0915...905

تاثیر ماه رمضان بر کاهش جرایم

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
براساس آمار رسمی کشور، همه ساله در ماه 
رمضان از میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی 
در کشور کاسته می شود. سخنگوی نیروی 
انتظامی سال گذشته در یک نشست خبری 
پس از ماه رمضان از کاهش چشمگیر جرایم 
و ناهنجاریهای اجتماعی خبر داد و گفت: در 
مشابه  مدت  به  نسبت  رمضان  مبارک  ماه 
سال قبل شاهد کاهش 20 درصدی جرایم 
بوده ایم. وی همچنین به کاهش 8 درصدی 
اشاره کرد  ماه رمضان  در  رانندگی  تخلفات 
و افزود: در این ماه ناهنجاریهای خانوادگی 
هم کاهش یافته است. در دیگر آسیب های 
را  مشابهی  کاهش  آمارها،  نیز  اجتماعی 

نشان می دهد.
این آماری است که تقریبا همه ساله از سوی 
نهادهای مسئول با اندکی تغییر ارائه می شود. 
اینکه چه عواملی سبب کاهش میزان جرایم 
از خرد تا کالن و حتی جرایم خشن در کشور 
می شود سوالی است که رسیدن به پاسخ آن 
می تواند راهگشای مسئوالن و تصمیم سازان 

کشور در حوزه آسیب های اجتماعی باشد.

جامعه در ماه رمضان
 با حساسیت بیشتری عمل می کند

کانون  مدیره  هیات  عضو  رحیمی،  احمد 
مددکاران با تایید کم شدن میزان جرایم در ماه 
رمضان می  گوید: وقتی آمار کاهش آسیبهای 
شود،  می  اعالم  رمضان  ماه  در  اجتماعی 
این می تواند در بسیاری سیاست گذاریهای 
 10 کاهش  اگر  حتی  باشد.  موثر  اجتماعی 
درصدی را شاهد باشیم، این الگو می تواند در 
رسیدن به روش های کنترل جرایم در دیگر 
از دل  آید. مبانی دینی که  ایام سال به کار 
مبانی فرهنگی به کار می آید چون ریشه در 
باورهای عمیق مردم دارد،  اصول راستین و 
ایجاد می کنند که جامعه  را  شرایط خاصی 
رو به رفتارهای اخالق مدارانه تر و همراه با 
وجدان بیدارتر آورد. اساسا دین تمامی جنبه 
خود  در  را  عقالنیت  و  وجدان  اخالق،  های 
جای داده است و ماه مبارک رمضان تجلی 
بارز مناسک دینی است، بنابراین در این ماه 
رفتارهای  به  نسبت  است که جامعه  طبیعی 

خود با حساسیت بیشتری عمل کند.
ناهنجاری  از  بسیاری  زمینه  افزاید:  می  وی 
های اجتماعی تعارضات میان عقل و احساس 
است  وجدان  و  عواطف  شدن  کمرنگ  و 
با  که  دارد  قرار  دینداری  آن،  مقابل  نقطه  و 
رفتاری  تعارض های  رفع  و  ایجاد هماهنگی 

و تضاد میان عقل و احساس، شرایط را برای 
می  فراهم  جمعی  و  فردی  رفتارهای  بهبود 
کند. از یک طرف فرد روزه دار امساک کرده 
و هوس های دنیوی را سرکوب کرده است، 
بنابراین پیش نیاز بروز ناهنجاری را از خود دور 
کرده است، به ویژه جرایم مشهود مثل ضرب 
یابد. ایام کاهش می  این  نزاع در   و جرح و 
جمله  از  درگیری  و  نزاع  دیگر  سوی  از   
و  ای  حاشیه  مناطق  در  که  است  جرایمی 
طبقات پایین جامعه شیوع بیشتری دارد و می 
دانیم که عمل به دستورات دینی و روزه داری 

به همین  و  است  بیشتر  اقشار  این  میان  در 
دلیل ارتباط مستقیمی میان کاهش ضرب و 

جرح و روزه داری وجود دارد.
سمت  به  را  انسان  که  زمینه هایی  و  دالیل 
ارتکاب به جرم می کشاند و نحوه کنترل آن ها 
محسن  االسالم  حجت  که  است  موضوعی 
تاج لنگرودی به آن اشاره می کند و در مورد 
دالیل  و  رمضان  ماه  در  جرایم  آمار  کاهش 
امور  تمامی  انجام  برای  انسان  می گوید:  آن 
چه نیک یا بد نیاز به انگیزه درونی و بیرونی 
مثل  معنوی  های  انگیزه  مقابل  در  دارد. 
ای انگیزه  محرمات،  ترک  و  واجبات   انجام 
 منفی مثل غرایض بشری، غضب، حب به 
وجود  مال  به  و حب  شخصیت، خودخواهی 
دارد که انسان را به جرایم و کارهای مقابل 
ایمان سبب  معنویت سوق می دهد. تقویت 
می شود که فرد از ناهنجاریها دور شود. اگر 
همزمان ایمان تقویت شود و هواهای نفسانی 
و  جرم  خالف،  سمت  به  فرد  یابد،  کاهش 

جنایت نمی رود.
معنوی  انگیزه های  این  درباره  نیز  رحیمی 
می گوید: بی آالیشی و خلوص فردی از جمله 

دار حاصل  برای فرد روزه  نتایجی است که 
می شود و کارشناسان معتقدند همین عامل 
آسیبهای  شدن  کمرنگ  اصلی  دالیل  از 
از  بسیاری  است.  رمضان  ماه  در  اجتماعی 
 جرایم خرد در اثر غفلت و ناآگاهی رخ می دهد 
به طوری که فرد خاطی از قبل برنامه ای برای 
لحظه  یک  بلکه  است  نداشته  انجام خالف 
شخصی  کنترل  دادن  دست  از  و  عصبانیت 
دزدی  نزاع،  مثل  ناهنجاریهایی  به  منجر 
 های خرد و حتی تخلفات رانندگی می شود. 
در نتیجه میزان کاهش اینگونه جرایم در ماه 

رمضان بیشتر مشهود است اما در این ماه با 
کاهش جرایم خشن هم مواجهیم که نشان 
می دهد حتی افرادی که مرتکب این جرایم 
دینی  مناسک  به  حدی  تا  شوند  می  خشن 
پایبندند و در این ماه دست از برخی جرایم و 
گناهان می کشند. زیرا رفتارهای خودمدارانه 

آنها کم می شود.

مجازی  فضای  ظرفیت  از  استفاده 
برای تقویت روح جمعی

برای  نتایج  این  از  استفاده  در خصوص  وی 
 کاربردی کردن آن در تمامی ایام سال می گوید:
قرار  عمل  را مالک  واقعی  داری  روزه  اگر   
و  تقوا  روزه  روزه شکم،  از  فارغ  یعنی  دهیم 
شرافت را در نظر بگیریم، این الگو در صورت 
ترویج در جامعه می تواند به کاهش آسیبهای 
انسان  و  روانشناسی  شود.  منجر  اجتماعی 
شناسی جدید این موارد را مورد توجه قرار داده 
است که اگر بسط یابد انسانها کمتر به سمت 
خطا گرایش پیدا می کنند. در علوم رفتاری 
اصلی  عامل  آموزش  امروز،  روانشناسی  و 

ناهنجاریهای  بازدارندگی  و  پیشگیری  در 
تحت  هم  ما  دین  در  که  است  اجتماعی 
تاکید شده است.  عناوین خودشناسی به آن 
بنابراین علم تاثیر کنترل نفس رفتار را تایید 
جانبه  همه  و  عمیق  آموزش  و  است  کرده 
مهم  بسیار  ناهنجاریها  کنترل  در  جامعه  به 
است. روح جمعی و هویت فرهنگی و رفتار 
اجتماعی فرهیخته می تواند در فضای علمی 
و تکنولوژیک تبلیغ شود. وقتی تعدادی جوان 
با استفاده از فضای مجازی و یک اپلیکیشن 
ساده چند هزار نفر را در یک رفتار جمعی دور 

هم جمع می کنند، چرا از این ظرفیت برای 
تشویق جامعه به رفتارهای بهنجار و دوری از 

جرایم و آسیبها استفاده نمی شود؟
و  تقویت شود  ما  باید روح جمعی در کشور 
شاهدیم که افطاری های جمعی در فضاهای 
عمومی تا چه اندازه در رسیدن اعضای جامعه 
به یک درک جمعی موثر است عضو هیات 
باید روح  افزاید:  مدیره کانون مددکاران می 
جمعی در کشور ما تقویت شود و شاهدیم که 
افطاریهای جمعی در فضاهای عمومی تا چه 
اندازه در رسیدن اعضای جامعه به یک درک 
می  رفتارهایی  اینچنین  است.  موثر  جمعی 
تواند در تمام عرصه ها و حتی به شکلهای 
پیوستگی  و  چسبندگی  تا  رود  بکار  نوین 
از  باید  بیشتر شود. دولت و حاکمیت  جامعه 
توان سمن های واقعی به عنوان چسب رابط 
جامعه و حکومت بیشتر بهره ببرد تا به جای 
تصویر چند جوان ایستاده در گوشه خیابان یا 
پیاده رو در مناطق حاشیه ای شهر و ایجاد 
مزاحمت برای نوامیس، از انرژی آنها در جهت 
رفتارهای متعالی جمعی استفاده کنیم. مسائل 
دینی باید به صورت کامال فنی و اجرایی در 

قالبهای جدید که مورد پذیرش جوانان باشد 
به آنها ارائه شود نه به صورت شعارگونه و با 
هدف کسب منافع مالی. وقتی صحبت از 16 
میلیون پرونده قضایی در طول سال و افزایش 
آن به 25 میلیون در سال 94 می شود این 
فقط از طریق نگاه های صرفا سنتی حل نمی 
شود و باید علوم انسانی و تکنولوژیک روز را 

به کار ببریم.

کاهش طالق با تقویت روحیه 
گذشت در ماه رمضان

ماه رمضان سبب می شود که  ویژه  شرایط 
معنویات در جامعه تقویت شود و جو محیطی 
حاکم بر این ماه سبب کاهش جرایم و اعمال 
خالف می شود. حجت االسالم تاج لنگرودی 
درباره سیر کاهش جرایم می گوید: شرایط 
ویژه ماه رمضان سبب می شود که معنویات 
در جامعه تقویت شود و جو محیطی حاکم بر 
این ماه سبب کاهش جرایم و اعمال خالف 
می شود. از سوی دیگر پرهیز از برخی موارد 
مانند زیاده روی در خورد و خوراک و هواهای 
انسان  نفسانی  قوای  شود  می  سبب  دنیوی 
تضعیف شود و در نتیجه تمایل به کار خالف 
کاهش می یابد که مهمترین عرصه تجلی آن 
کم شدن عصبانیت در سطح جامعه و کشش 

کمتر به جرایم می شود.
مراجع قضایی همه ساله در پایان ماه مبارک 
رمضان از کاهش آمار ارائه دادخواست طالق 
ایام  این  به مجتمع های قضایی خانواده در 
خبر می دهند. تاج لنگرودی در توضیح علت 
کاهش تقاضاهای طالق به ماه رمضان می 
افزاید: به طور کلی عمده اختالفات خانوادگی 
نفسانی  هواهای  سر  بر  شوهر  و  زن  میان 
اختالفات  از  زیادی  بخش  همچنین  است. 
هایی خودخواهی  دلیل  به  زوجین   میان 
است که  به لجبازی منجر می شود. در چنین 
شرایطی گذشت در خانواده کمرنگ می شود 
کنند. می  بزرگ  را  خطاها  شوهر  و  زن   و 
 اگر خودخواهی کاهش یابد متوجه می شویم 
بسیاری از این مسایل قابل حل است. بسیاری 
از افراد پس از طالق پشیمان می شوند زیرا 
وقتی مشکالت واقعی را میبینند می فهمند 
که شاید بهتر بود نظام خانوادگی خود را حفظ 
و در جهت اصالح آن حرکت می کردند. به 
طوری که در یک جمله ماه رمضان با آداب و 
مناسک خاص خود و حال و هوایی که برای 
انسان پدید می آورد، زمینه سازش و کاهش 

اختالفات و گذشت را فراهم می کند.

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

                         شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )علیه السالم(          تاریخ انتشار: 95/4/8

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( به شماره ثبت 697 و 
شناسه ملی 10360023590 چهارشنبه 95/4/30 ساعت 18 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 
برگزار می شود. لذا حضور کلیه سهامداران ضروری است. ضمناً داوطلبان عضویت بازرسی، حداکثر به مدت هفت 

روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک اقدام نمایند.

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- طرح و 
تصویب حق الزحمه بازرسان- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان 

شرکت در سال 94- تعیین خط مشی آتی شرکت
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )علیه السالم(

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:
مراسـم احیـای لیـالی قـدر 

مدرس 37 حسینیه شهید زواری - ساعت 22
سخنـران و مـداح: خواهـر نخعی

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2584 و شناسه ملی 10360042852 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد

ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:
مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید بیرجند، بین غفاری 25 و 27 پالک 13 کدپستی 9717818333 تغییر یافت.

تعداد اعضای هیئت مدیره افزایش یافت و ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای که از طرف 
صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، تعداد هیئت مدیره 5 نفر خواهد بود مدیران شرکت کال یا بعضا قابل عزل و یا انتخاب 
مجدد هستند.  با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( اصالح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش 
تعداد اعضای هیئت مدیره( انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2584 و شناسه ملی     10360042852 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/01/20 تصمیمات ذیل اتخاد شد:

آقای پیمان هاشم زهی به شماره ملی 0938062001 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ساالری به شماره ملی 5239222096 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای الیاس نجارباشی به شماره ملی 0938895982 به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای حمید نجارباشی 
به شماره ملی 0646839492 و آقای مهدی باقری به شماره ملی 0651877288 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. آقای الیاس نجارباشی به شماره ملی 0938895982 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید  و کلیه  اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقایان الیاس نجارباشی )مدیرعامل( و پیمان هاشم زهی )رئیس هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای الیاس نجارباشی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  با ثبت 
این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بانیان بنای پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 2584 و شناسه ملی 10360042852 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/01/20 تصمیمات ذیل اتخاد شد:

 آقایان پیمان هاشم زهی به شماره ملی 0938062001 و احمد ساالری به شماره ملی 5239222096 و  الیاس نجارباشی به شماره ملی 
0938895982 و حمید نجارباشی به شماره ملی 0946839492 و مهدی باقری به شماره ملی 0651877288 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای حجت نجارباشی به شماره ملی 0945097311 به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه هاتف 
بیرجندی به شماره ملی 0651632021 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، انتخاب مدیران، 
انتخاب بازرس انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجندمی باشد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1892/94 اجرایی دو تخته فرش 9 متری و یک تخته فرش ماشینی 12 متری جمعا به 
مبلغ 11/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای یاسین علی محمدی به مبلغ 9/120/000  ریال در حق 

آقای حسن مقدم و مبلغ 535/750 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 95/4/27 از ساعت 9 الی 10 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی  شماره 941977 محکوم علیه آقای محمود ده مرده فرزند شاه محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 
384/624/590 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عبدالحمید محمودی و پرداخت مبلغ 17/500/000 ریال بابت 

حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 8 فرعی از 542 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان 360 سهم از 1605 سهم از 4 
دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که در 2 کیلومتری جنوب جاده بیرجند - زاهدان و در مسیر جاده بوشاد که حسب نظریه هیئت کارشناسی 
کل زمین 8500 مترمربع برای 360 سهم منظور گردیده است که در این زمین 64 اصله زرشک و 4 اصله عناب و 50 اصله انار  و 2 اصله انجیر 
قرار دارد قیمت اشجار مذکور 68/000/000 ریال معادل شش میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی شده و قیمت اراضی آن از قرار هر متر مربع 
28/000 هزار ریال و جمعاً به مبلغ 138/000/000 ریال که قیمت کل اراضی و اشجار کاشته شده در آن با وضع موجود 306/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/30 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

   رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تقویت مبانی دینی ، اعتقادی و معنوی نوجوانان اقدامی موثر در ایمن سازی آنان در برابر اعتیاد
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی       اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آرای هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرف مالکانه افراد مشروحه ذیل: 
1- آقای ابوالفضل خسروی به شناسنامه شماره 0640835317 کد ملی 0640835317 صادره بیرجند فرزند محمد به میزان 3/16 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 154425/40 مترمربع قسمتی از پالک 1323 اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت محمد بیرجندی موضوع رای 
شماره 139560308001000667 2- آقای محمد حسین بیرجندی به شناسنامه شماره 5 کد ملی 0652800076 صادره بیرجند فرزند محمد به میزان 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 154425.40 مترمربع قسمتی از پالک 1323 - اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت 
محمد بیرجندی موضوع رای شماره 139560308001000669 3- خانم فاطمه نساء بیرجندی به شناسنامه شماره 422 کد ملی 0651089001 صادره 
بیرجند فرزند محمد به میزان 0/75 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 154425/40 مترمربع قسمتی از پالک 1323 اصلی 
بخش دو بیرجند از محل مالکیت محمد بیرجندی موضوع رای شماره 139560308001000668 تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/04/8       رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  ور-  پیشه 
صرفه  هفته  مناسبت  به  جنوبی  خراسان 
جالب  اقدامی  در  آب،   مصرف  در  جویی 
از  تعدادی  از  گذشته  سالهای  همانند 
با  بیرجند  شهر  در  مصرف  کم  مشترکین 
همکاری امور آب و فاضالب بیرجند تقدیر 
کرد .مدیر امور آب و فاضالب بیرجند در این 
مراسم با بیان اینکه 73 هزار و 500 مشترک 
 63000 گفت:  دارد  وجود  بیرجند  در  آب 
که  هستند  خانگی  بخش  در  آب  مشترک 
این رقم 86 درصد کل مشترکان را شامل 
داد:    ادامه  آبادی  هاشم  علی  شود.سید  می 
الگوی  زیر  بیرجند  در  مشترکین  درصد   76

مصرف آب استفاده می کنند.
کم  مشترکین  انتخاب  برای  افزود:  وی  
تعداد  اینکه  به  توجه  با  بیرجند  در  مصرف 
زیادی از شهروندان را شامل می شد عوامل 
های  خانه  که  گرفتیم  نظر  در  را  زیادی 
ویالیی، تعداد خانوار، داشتن باغچه در حیاط 
منزل از جمله این موارد  بود که در نهایت از 
بین 3 هزار مشترک کم مصرف انتخاب شده 
تعدادی از مشترکین که بین 6 تا 7 متر مکعب 
عنوان  به  بودند  کرده  مصرف  ماه  در  آب 
تاکید  با  .وی  شدند  برگزیده  نمونه  مشترک 
مردم   توسط  جویی  صرفه  اصل  رعایت  بر 
گفت: باید با مدیریت مصرف آب این میراث 
را برای آیندگان بجا بگذاریم .معاون خدمات 
فاضالب  و  آب  شرکت  درآمد  و  مشترکین 
اظهار  مراسم  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
داشت: در فرهنگ دینی و مذهبی و باستانی 
ما بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید زیادی 
در  نیز  ما  گذشتگان  و  بزرگان  و  است  شده 
این زمینه پیشقدم بوده اند که حفر قنوات با 
سازه های خاص مهندسی برای محافظت از 

این مایع گرانبها نشانه اهمیت آب می باشد 
.مهندس محمود نادی با بیان اینکه در منطقه 
ما از گذشته نیز فرهنگ استفاده از آب های 
زیر زمینی وجود داشته ، اذعان داشت: مردم 
نیز  کشاورزی  محصوالت  کشت  در  حتی 
باران  کم  سالهای  در  اند  کرده  می  تالش 
محصوالت کم آب بر بکارند که تمامی این 
موارد نشان از اهمیت دادن گذشتگان ما به 
مساله آب می باشد . وی تصریح کرد: در همه 
پذیر  تجدید  آبهای  درصد  از  70  دنیا  جای 
مانند باران بهره برداری می شود که متاسفانه 
با کاهش نزوالت جوی و افت آب های زیر 

زمینی برداشت بی رویه از سفره ها صورت 
گرفته است .

در اکثر دشت های استان بیالن منفی 
برداشت آب وجود دارد 

اکثر دشت های  در   اینکه  بیان  وی ضمن 
دارد،  آب وجود  برداشت  منفی  بیالن  استان 
گفت: این عملکرد باعث برداشت آب شیرین 
با کیفیت جای خود را به آب بی کیفیت تری 

استان  در  ما  مردم  اینکه  بیان  با  وی  بدهد. 
قدر آب را می دانند ، افزود: مردم در مصرف 
آب مدیریت خوبی دارند و کمتر از میانگین 

کشوری آب مصرف می کنند. 

خدمات رسانی مطلوب در گرو واقعی 
سازی نرخ آب بهاء

را  استان  تعداد مشترکان آب  نادی  مهندس 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  نفر  هزار   172
بخش  در  مشترک  هزار   150 تعداد،  این  از 
فاضالب  و  آب  شرکت  و  هستند  مسکونی 

پوشش  تحت  استان  در  را  نفر  هزار   200
خدمات آب شرب دارد .وی از مردم خواست 
قدر آب موجود را بدانند چرا که انتقال آب به 
استان بطور مثال از دریای عمان بسیار هزینه 

بر خواهد بود.
وی عمده مصارف آب را مربوطه به بخش 
با  کرد:  نشان  خاطر  و   دانست  کشاورزی 
وجود اینکه مشترکین آب ما کم مصرفند اما 
مصرف آب در استان زیاد است و بخش عمده 
مصارف نیز مربوط به بخش غیر مسکونی به 

ویژه در حوزه  کشاورزی است .
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب 
و فاضالب استان خراسان جنوبی به تفاوت 
آب  قیمت  با  آب  شده  تمام  قیمت  فاحش 
بهاء اشاره کرد و افزود: واقعی سازی نرخ آب 
بهاء می تواند این مجموعه را برای خدمت 

رسانی مطلوب به مردم یاری کند.

مشترکین  راهکارهای  و  پیشنهادات 
کم مصرف بیرجندی به شهروندان

کم  نمونه   مشترکین  جلسه  این  ادامه  در 

و  پیشنهادات  ارائه  به  بیرجندی  مصرف 
آب  مصرف  کاهش  برای  راهکارهایی 

پرداختند.
آقای قلبی یکی از این مشترکین با اشاره به  
اقداماتی که در منزل مسکونیش برای کاهش 
مصرف آب انجام داده گفت: استفاده از شیر 
تصفیه  زائد  آب  از  استفاده   ، اهرمی  آالت 
شده در منزل برای آبیاری باغچه و درختان 
،استفاده از جارو برای تمیز کردن حیاط بجای 
شستشو  از جمله کارهای کوچکی بوده که 

بنده در منزل برای کاهش مصرف آب انجام 
داده ام که اصال هزینه ای هم برایم نداشته 

است .
خانم سورگی دیگر مشترک نمونه بیرجندی 
شهروندان  از  برخی  اینکه  از  من  گفت:  نیز 
بدون مالحظه اقدام به شست و شوی خیابان 
با شیلنگ می کنند بسیار ناراحت می شوم و 

همیشه تذکر می دهم .
وی افزود: در مدرسه نیز فرهنگ سازی خوبی 
برای درست مصرف کردن آب انجام داده ایم 
تا حدی که دانش آموزان اگر آب از شیری 
چکه هم بکند به ما اطالع می دهند و خوب 
است که شرکت آب و فاضالب در مدارس 
حضور داشته باشد و بچه ها را آموزش بدهد.

بیرجندی  نمونه  دیگر شهروند  خانم غالمی 
در ادامه گفت: من بیشتر به فرزندانم درست 
مصرف کردن آب را آموزش می دهم و اینکه 
نیازی نیست موقع استحمام، شیر آب باز باشد 
و بهتر است از وان استفاده شود و یا اینکه 
و  گذاشت  باز  را  آب  نباید  برای وضوگرفتن 
از آب شستشوی سبزی و میوه برای آبیاری 
پشت  را  آب  بحران  تا  کنیم  استفاده  باغچه 

سر بگذاریم.
شهروندان  دیگر  از  زنگویی  آقای   و  خانم 
ما  که  گفتند  اینگونه  ادامه  در  نیز  بیرجندی 
درست  و  باشیم  داشته  انصاف  خودمان  باید 
مصرف کنیم چرا که االن در روستاها وضعیت 
خشکسالی بسیار زجر آور است و کشاورزی 
تعطیل شده است . در این مراسم از 5 شهروند 
الگوی مصرف، آب  زیر  بیرجندی که  نمونه 
جوایزی  اهدای  با  اند  کرده  می  استفاده 
برگزاری جلسات  با  . همچنین  قدردانی شد 
مشابهی در فردوس و قاین نیز از مشترکین 
کم مصرف این شهرها تجلیل به عمل آمد .

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب:

  مشترکین کم مصرف آب در شهر بیرجند تجلیل شدند

خراسان جنوبی

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

مدرسه شطرنج کیش
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    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
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شب بیست و سوم رمضان هنگامه امضای مقدرات

 سه شنبه * 8 تیر  1395 * شماره 3540

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند 
زیانکارانند. منافقون آیه ۹

حدیث روز  

وفاداري با خیانت کاران نزد خدا نوعي خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداري است.
حضرت علی)ع(

از ذره سرگشته  قرار  تو کجاست
وی مشت غبار  اعتبار تو کجاست
درآمدن و بودن  و رفتن مهجور

ای عاجز مضطر اختیار توکجاست

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و 
فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده

 در آن برای موجبات خوشنودیت و مسکنم ده
 در بهشت ای اجابت کننده خواسته ها

شعر روز 

دعای روز  بیست و دوم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

شب قدر

نگرش

یک لحظه مکث کن

اعمال شب بیست و سوم ماه  رمضان

امشب، شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان است 
دیگر زماني باقي نمانده، باید تمام تالش خود را بکار 
برد تا در پناه رحمت خداوند متعال قرار گرفت. اگر 
تاکنون قرار نگرفته اي. در روایتي از امام باقر)ع( نقل 
شده است که مردي در ماه رمضان خدمت رسول خدا 
)ص( آمد و به آن حضرت عرض کرد: من در بیرون 
مدینه به سر مي برم و شتر و گوسفند دارم که نمي توانم 
همه شب در مدینه حاضر شوم. دوست دارم شبي را 
به من معرفي کني تا آن شب را به مدینه بیایم و در 
نماز و عبادت حاضر باشم. حضرت او را به نزد خود 
فراخواند و به طور در گوشي آن شب را معرفي کرد. 
آن مرد نیز وقتي شب هاي بیست و سوم ماه رمضان 
فرا مي رسید، با همه خانواده و فرزندان و غالمان به 
مدینه مي آمد و آن شب را مي ماند و صبحگاهان به 

منزل خویش بر مي گشت. 
نیز در کتاب “زادالمعاد”  مرحوم “عالمه مجلسي” 
که شب  دارد  داللت  معتبر  احادیث  مي گوید:” اکثر 
بیست و سوم، شب قدر است”.در شب بیست و سوم 
ماه مبارك رمضان، غیر از اعمال مشترك شب هاي 
قدر، اعمال دیگري نیز وارد شده است تا فردي که 
این شب را به احیا مي گذراند در کنار اعمال مشترك 
آن شرح  که  دهد،  انجام  نیز  را  آنها  قدر،   شبهاي 

 در ادامه مي آید:
امام  بخواندکه  را  روم  سوره  و  عنکبوت  سوره   -
صادق )ع( فرمود: “ هرکس در شب بیست و سوم، 
 سوره هاي عنکبوت و روم را بخواند، به خدا سوگند! 

اهل بهشت است”.
- هزار مرتبه سوره “انا انزلناه” )سوره قدر( را بخواند.

- سوره “ حم دخان” )سوره دخان( را بخواند. 

سخنان امامان در مورد شب قدر

و  بیست  »هر کس شب  السالم:  علیه  باقر  امام 
سوم ماه رمضان را زنده بدارد و در آن صد رکعت 
نماز بخواند ، خداونْد در زندگی اوگشایش می دهد 
و کار دشمنان او را خود بر عهده می گیرد و او را 
از غرق شدن، زیر آوار ماندن ، سرقت  و از شّر 
دنیا مصون می دارد و وحشت نکیر و منکر را از 
او بر می دارد  و او در حالی از گور خویش بیرون 
می آید که نورش بر اهل رستاخیز می تابد  و نامه 
عملش را به دست راستش می دهند و رهایی از 
آتش و عبور بر صراط و ایمنی از عذاب را برای او 
می نویسند و بدون حساب وارد بهشت می شود 
و در بهشت، از همنشینان پیامبران و صّدیقان و 
شهیدان و صالحان قرار داده می شود و آنان چه 

نیکو همنشینانی اند! 
- امام رضا علیه السالم: کسی که در ماه رمضان، 
امام حسین علیه السالم را زیارت می کند، مواظب 
باشد که نزد قبر آن امام بودن را در شب ُجَهنی از 
دست ندهد و آن، شب بیست و سوم است؛ شبی 

که امید است شب قدر باشد.

مبارك  ماه  سوم  و  بیست  شب  امشب   
نمانده،  باقی  زمانی  دیگر  است؛  رمضان 
در  تا  برد  کار  به  را  خود  تالش  تمام  باید 
زیرا  گرفت،  قرار  متعال  خداوند  رحمت  پناه 
بخشیده  رمضان  مبارك  ماه  در  کسی  اگر 
اکرم)ص(  پیامبر  فرموده  بر  بنا   نشود 

»شقی« است.
دیگر زمانی نمانده باید امشب تا سحر بیدار 
بود، زیرا این دقایق نایاب اند و تا چشم بر 
که  بگویند  مبادا  می رسد؛  سحر  بزنی  هم 

سحر رسید و تو هنوز در خوابی.

از شب بیست و سوم 
رمضان غافل نشویم

خداوند خواسته بندگانش را در هر سه شب 
می شنود و باید افرادی که از دو شب قبلی 
قدر غافل شده اند، در شب بیست و سوم با 
خداوند عبادت و راز و نیاز داشته باشند و از 
گناهانشان توبه کنند.برخی از علما مراعات 
می کردند و چندین شب به عنوان لیله القدر 

داشتند و مراسم احیا و شب زنده داری را در 
شب های مختلف به جا می آوردند تا از این 

فیض محروم نشوند.

شب بیست و سوم فرصت 
مناسبی برای استغفار گفتن است

 لیله القدر صد درصد مشخص نیست اما در 
ای بهره  این سه شب  از   مجموع هر کدام 

 از لیله القدر دارند.
برای  مناسبی  فرصت  سوم  و  بیست  شب 
استغفار گفتن است و بهترین شب در زندگی 
هزار  از  برتر  را  آن  خداوند  که  است  بشر 
عالمه  المیزان  تفسیر  در  است.  دانسته  ماه 
طباطبایی وارد شده که تقدیر در نوزدهم و 
ابرام )محکم کردن( در بیست و یکم و امضا 
در شب بیست و سوم است. شب بیست و 
از  نباید  امضا مقدرات است پس  سوم شب 
دعاهایی  و  اعمال  و  شویم  غافل  این شب 
که وارد شده و انفاق، صدقه و دعا برای امام 

زمان)عج( و جامعه اسالمی داشته باشیم.

در شب بیست و سوم
 در حق همدیگر دعا کنیم

بحث  جای  قدر  شب های  بودن  مهم  در   
نیست و شاید عدم تعیین شب قدر در مهم 
بودن قضیه است. خداوند شب قدر را در سه 
شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم 
مخفی کرده تا اگر شب نوزدهم برای فردی 
در  بگیرد،  احیا  نتوانست  و  نبود  درك  قابل 
شب بیست و یکم احیا بگیرد و اگر نشد در 

شب بیست و سوم احیا بگیرد. 
سوم  و  بیست  شب  احیای  بر  روایات  در 
توصیه و تأکید زیادی شده است و تقدیرات 

مردم در این شب قطعی می شود.
شب زنده داری های یک مسلمان معتقد باید 
در شب بیست و سوم دقیق تر و عمیق تر 
در شب  قدر  درك شب  فیض  به  که  باشد 

بیست و سوم نایل شود.
در این شب باید در حق هم دیگر دعا کنیم 
اند و چه افرادی  چه برای افرادی که زنده 

که دستشان از دنیا کوتاه است که باید برای 
آن ها طلب غفران و آمرزش کرد.

یک فرد مسلمان روزه دارکه عالقمند است 
به فیض شب قدر نائل شود، باید شب بیست 
و سوم را مورد توجه قرار دهد و احیا بگیرد.

اعمال شب بیست و سوم
 با اهمیت بیشتری انجام شود

در  رمضان  مبارك  ماه  سوم  و  بیست  شب 
کنار شب ۱۹ و ۲۱ از احتمال شب قدر بودن 
برخوردار بوده و باید زمینه های بهره بردن از 

این شب را از خداوند طلب کنیم.
با توجه به اینکه شب قدر شب نزول قرآن 
گفتن  آمین  برای  فرشتگان  آمدن  پایین  و 
داشت  نگه  احیا  باید  است  مومنان  دعاهای 
تعیین  را  مقدرات  لحظاتی که خداوند  در  و 
می کند با تضرع و عبادت تقدیر خوبی برای 

خودمان رقم بزنیم.
در شب بیست و سوم تقدیراتی که در شب 
و  رسیده  امضا  به  خورده  رقم   ۲۱ و   ۱۹

حتمیت پیدا می کند.
در برخی روایات آمده که شب بیست و سوم 
افضل دو شب دیگر بوده و حتی آمده شب 
قدر همین شب است؛ و دراین شب جمیع امور 
 و سرنوشت انسان ها مطابق با حکمت الهی 

مقدر می شود.
الزم است اعمال مشترك شب های قدر در 
شب بیست و سوم با تأکید و اهمیت بیشتری 
انجام شود و قرائت بعضی از سوره هایی که 

در روایات آمده فراموش نشود.
و  خود  گناهان  آمرزش  برای  شب  این  در 
و  آثار  از  تا  کنیم،  دعا  نیز  مسلمانان  دیگر 
برکات این شب بهره گرفته و با تقرب بیشتر 
به  را  بندگی  در  خلوص  عبودیت،  درگاه  به 

اثبات برسانیم.    
بهترین کار در شب قدر، کسب علم و تفکر 
است، بهترین کار در شب قدر این است که 
و  استغفار کند  برنامه گذشته خود  از  انسان 
برای برنامه آینده خود فکر کند و خوبی ها را 

از خداوند درخواست کند.

عارفانه روز

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن 
واماند و بخیل ترین مردم کسی است

 که از سالم کردن واماند

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم
 به زمان و آگاهی نیاز داریم، برای دوست 

داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای
 برتری دادن،باید نخست سنجید

طرز فکری که ما را به جائی رسانده است
 که اکنون هستیم، ما را به جائی که 
می خواهیم برویم، نخواهد رساند. 
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

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

32210570  - 09159618050

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

برای نوعروسان به مناسبت عید سعید فطر 
تخفیف ویژه 40 تا 50 درصد قائل گردد
با ما در شب عروسی تان بدرخشید

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان / فلش 8 گیگ 10 
هزار تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / 

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

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

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

فروش زمین به متراژ 270 متر به همراه 
فونداسیون واقع در رقویی میالد 5

 قطعه سوم شمالی    09158650589

به یک نفر )خانم( حسابدار برای انجام امور 
حسابداری نیازمندیم. ساعت تماس: 15الی 21       

32433308 -09159640078

فروش مرغداری به صورت نقد و اقساط 
واقع در جاده القورات، ظرفیت 20 هزار 

قطعه      09153635662

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

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

شرکت پخش تک ستاره خاوران
برای تکمیل کادر فروش خود 

تعدادی ویزیتور خانم یا آقا
 با بیمه و پورسانت
 استخدام می نماید.

09151601002 - 32221401

یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر

با حقوق و مزایای ثابت و پورسانت 
عالی و بیمه نیازمند افراد

 واجد شرایط
 ذیل می باشد:

بازاریاب حضوری حرفه ای
 و غیر حرفه ای

  09155619386
09152031250

فروش یک قطعه زمین به متراژ 200 
مترمربع با کاربری تجاری واقع در 

معصومیه پایین خیابان تاکستان ، نبش 
تاکستان 5  قیمت توافقی به باالترین 

پیشنهاد      09151611911

باغی به مساحت 9600 متر با درختان 
پسته و عناب 14 ساله  با یک ساعت آب 

چاه به همراه خانه و استخر 
آدرس: محمدیه، چاه میرزایی

  قیمت : 120میلیون یا معاوضه با ملک مسکونی 
09156139042
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کریمی و هادی در رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
به مدال طال رسیدند

و  طال  مدال  دو  کسب  با  ایران،  آزاد  کشتی  منتخب  تیم   - ایرنا 
استفان سرکسیان  المللی  بین  رقابت های  در  کار خود  به  نقره  دو 
ارمنستان پایان داد. رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام استفان 
سرکسیان روزهای 5 و 6 تیرماه در شهر واندازور ارمنستان برگزار 
ایران توسط علیرضا کریمی و پرویز هادی در  شد و در پایان تیم 
اوزان 86 و 125 کیلوگرم صاحب مدال طال و میثم نصیری و امیر 
محمدی در اوزان 65 و 97 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. همچنین 
رضا اطری در وزن 57 کیلوگرم پنجم شد و سید احمد محمدی و کمیل 
قاسمی در اوزان 65 و 125 کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفتند.

ملی پوشان ایران روز جمعه به مصاف صربستان می روند

شود  می  آغاز  امروز  از  ایران  والیبال  ملی  تیم  تمرینات  فارس- 
از  ایران  پوشان  ملی  تا  شد  خواهد  پیگیری  روز  سه  مدت  به  و 
روز جمعه در نخستین مسابقه خود در هفته سوم لیگ جهانی به 
24 خردادماه  که  ایران  والیبال  ملی  تیم  بروند.  مصاف صربستان 
به  را  تهران  جهانی،  لیگ  نخست  هفته  در  حضور  برای  جاری 
روز  بامداد  بود،  کرده  ترک  بلگراد  سپس  و  ریودوژانیرو  مقصد 
بامداد   6 ساعت  ایران  پوشان  ملی  بازگشت.  تهران  به  گذشته 
وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( شدند. ایران، آمریکا و 
های  تیم  که  هستند  میزبان  جهانی  لیگ  سوم  هفته  در  فرانسه 
تیرماه   13 تا   11 روزهای  ایران  و  ایتالیا  صربستان،  آرژانتین، 

در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر می روند.

تعدادی از مربیان سابق تیم های پایه پرسپولیس 
ممنوع الخروج شدند

فارس- تعدادی از مربیان فصل گذشته تیم های پایه پرسپولیس به دلیل 
مشکالت مالی و عدم پرداخت مالیات ممنوع الخروج شدند و قادر به خروج 
از مربیان فصل گذشته تیم  از کشور نیستند. مرتضی فنونی زاده یکی 
پایه پرسپولیس این خبر را تائید کرد و گفت: من، رحیم یوسفی، ضیا 
عربشاهی و... به دلیل همین مشکالت مالیاتی ممنوع الخروج شده ایم.

تساوی تأسیسات دریایی مقابل نماینده روسیه

مرحله  دیدار  سومین  در  دریایی  تأسیسات  فوتسال  تیم  فارس- 
مصاف  به  قطر  اسپایر  ورزشگاه  در  آسیا  باشگاه های  جام  گروهی 
دینامو مسکوی روسیه رفت که در پایان شاگردان وحید شمسایی با 
یافتند. برای تاسیسات دریایی: محمد  نتیجه تساوی 2 بر 2 دست 
شجری - حسین طیبی و برای دینامو سیریلو )2( گلزنی کرد. پیش 
از این تأسیسات مقابل بارسلونای اسپانیا با نتیجه 4 بر 2 و مقابل 

بود. 3 شکست خورده  4 بر  نتیجه  با  باربوسای برزیل  کارلوس 

بنفش یا آبی؛ میوه ها و سبزیجات بنفش/ آبی رنگ 
حاوی ترکیبات شیمیای هستند به نام آنتو سیانین) مانند 
تمشک آبی ، انگور های بنفش رنگ، و انگور بی دانه( و 
ترکیبات فنولیک)مانند بادمجان ، آلو، و انواع کشمش(. 
سبزیجات  و  ها  میوه  نوع  این  در  موجود  ترکیبات 
مانند آنتی اکسیدانی قوی عمل کرده و خطر ابتال به 

بیماریهای سرطانی، قلبی، وآلزایمر را کاهش داده، حتی 
می توانند روند پیری را به تاخیر اندازند. مصرف بلوبری 
)تمشک آبی( می تواند عملکرد حافظه را تقویت کرده و 
با تقویت برقراری ارتباط بین سلولهای مغزی، روند پیری 
آنرا به تاخیر اندازد. سایر مواد غذایی این نوع ترکیبات: 
کلم قرمز، بلوبری، بادمجان، انجیر بنفش ، انگور بنفش، 

آلو خشک، کشمش)مویز( و غیره. به خواص بادمجان دقت 
کنید: گرفتگی رگها را باز می کند و شخص را از خطر سکته 
قلبی محفوظ می دارد. برطرف کننده یبوست. رفع کم 
خونی.  مقوی معده. خام آن باعث تحریک آسم و برونشیت 
می شود. اگر بادمجان را بسوزانید و خاکستر آن را با سرکه 
خمیر کنید و به زگیل بمالید، زگیل کنده خواهد شد.

نشانه هایی ساده از سرطان پانکراس

1- دردهای شکمی: پانکراس در نیمه باالیی ناحیه 
شکمی قرار دارد، پس هرگونه درد در این نواحی را 
جدی بگیرید 2- زردی )یرقان(: سرطان پانکراس 
انسداد  موجب  و  می کند  بروز  تومور  به صورت 
مجرای صفراوی می شود که این امر باعث زردی 
رنگ پوست می شود پس حتماً به دکتر مراجعه کنید 

3- دیابت 4- کاهش وزن: سرطان باعث افزایش 
متابولیسم بدن می شود و در تولید هورمون های بدن 
اختالل ایجاد می کند. اگر شما با کاهش وزن ناگهانی 
مواجه شدید، به دکتر مراجعه کنید 5- نفخ کردن: 
نشانگر عدم تحمل برخی غذاها، تغذیه نادرست و بی 
آبی بدن است 6- تغییرات پوستی: رنگ پریدگی یا 
زردی 7- درماتیت:  انسداد مجرای صفراوی می تواند  
باعث پوسته پوسته شدن، خارش پوست شود.

چگونه روده ها را از شر توکسین ها 
خالص کنیم؟

  
سندرم روده تحریک پذیر چیزی جز نتیجه میزان 
باالی ضایعات تجمع کرده در روده ها نیست. 
مشکالت دیگر نیز شامل یبوست و افزایش وزن 
برخی مواد غذایی، مضر  هستند. همانطور که 
هستند برخی دیگر باعث بهبود عملکرد روده و 

پاکسازی این ارگان می شوند. داشتن رژیم غذایی 
برای  برخوردار است.  باالیی  اهمیت  از  متعادل 
پاکسازی روده، روزانه مایعات زیادی بنوشید )آب، 
آب میوه های خانگی، دمنوش ها( و مواد غذایی 
زیر را نیز زیادی مصرف کنید: میوه های تازه به 
همراه پوست. سبزیجات خام.مخمر آب جو.گندم 
ها.اسفناج.بادام. ها.جلبک  مشتقاتش.جوانه  و 
بروکلی .شاهی.حبوبات.آلبالو و گیالس.چغندر.

توصیه های طب سنتی 
برای روزه داران کم خون

1- مصرف2 استکان شربت عسل )عسل و 
از خواب  قبل  و  آب جوش( در هنگام سحر 
شبانه 2- مصرف روزی 3 لیوان شربت شیره 
سحری،  با  همراه  آب،  با  رقیق شده  انگور 
افطاری و در نیمه شب 3- مصرف یک لیوان 

شیر همراه با یک قاشق غذاخوری شیره انگور 
و  پوست کنده  بادام  مرباخوری  قاشق  یک  و 
سحر  از  قبل  یا  خواب  هنگام  آسیاب شده 
و  اسفناج  جگر،  قرمز،  گوشت  مصرف   -4
حبوبات 5- جهت پیشگیری از سردرد ناشی 
از کم خونی در ماه رمضان می توان حدود یک 
قاشق چای خوری پودر سبوس گندم یا برنج 
به ازای هر نفر به غذای خود اضافه کنید.

مهم ترین عامل بدبویی پوست و مو  
در فصل تابستان

1- چربی پوست سر و موها 2- مصرف بیش 
فست فودها،  حاضری،  غذاهای  انواع  اندازه  از 
و  پرخوری   -3 ماکارونی  و  ساندویچ ها  انواع 
نزدیک بودن وعده های غذایی، به این ترتیب 
که وعده های غذایی فرصت هضم در سیستم 

گوارش پیدا نمی کنند نیز موجب بدبویی موها 
می شود 4- تجمع بلغم در اطراف پیاز مو. بهترین 
بدبویی شست وشوی  این  درمان  برای  شیوه 
که  افرادی  است.  دریا  شور  آب  با  سر  موی 
می توانند  ندارند  دسترسی  دریا  شور  آب  به 
به  آب  در  آن  انداختن  و  دریا  نمک  تهیه  با 
آب  این  با  را  روزانه موهای سرشان  صورت 
شست وشو دهند تا بوی بد موها برطرف شود.

اعتیاد و پیامد های آن
 

است  دشواری  های  پدیده  جمله  از  اعتیاد 
بیشتر  برای  آن  با  سازگاری  و  پذیرش  که 
خانواده  در  نیست.  ای  ساده  کار  مردم 
قشر  پذیرترین  آسیب  کودکان  معتاد،  های 
افزایش  خانواده:  بر  اعتیاد  شوم  هستند.آثار 
طالق، اختالفات خانوادگی، الگویی بد برای 

آثار  است.   ... و  فحشاء  و  فساد  فرزندان، 
های  بیماری  انواع  فرد:  در  اعتیاد  بار  زیان 
سرطان،  سل،  ریوی،  اختالالت  کلیه،  کبد، 
باشد.  می   ... و  روانی  و  گوارشی  اختالالت 
مناسب ترین روش برای ترک اعتیاد، روش 
درمان  برای  باید  است.  درمانی  خانواده 
کرد.  استفاده  ها  خانواده  ظرفیت  از  اعتیاد 

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید ...

 پانزدهمین زایمان موفق 
آمبوالنس های اورژانس خراسان جنوبی 

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی 
خبر از تولد نوزادی پسر در آمبوالنس داد. دلخروشان گفت: با 
درخواست کمک به مادر بارداری، بالفاصله آمبوالنس اورژانس 
115 شوسف به روستای خواجه دوچاهی اعزام شد که این 
مادر باردار قبل از رسیدن به بیمارستان، درآمبوالنس فرزند خود را 
سالم به دنیا آورد. وی افزود: مادر و نوزاد با وضعیت مناسب تحویل 
بیمارستان شهید آتشدست نهبندان شد. مدیر مرکز حوادث و فوریت 
های پزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد:  از ابتدای سال جاری این 
چهارمین زایمان موفق آمبوالنس های اورژانس شهرستان نهبندان 
و پانزدهمین زایمان موفق در آمبوالنس های خراسان جنوبی است.

تکذیب شایعه قتل در شهرستان فردوس

قتل یک پدر و فرزند در فردوس توسط  اشخاصي غیربومي و انداختن 
جنازه ها در چاه 30متری تکذیب شد. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان گفت:   با سرقت یک دستگاه موتورسیکلت از 
شهروندان در فردوس اقدامات گسترده ای جهت دستگیری سارقان 
انجام شد که دو نفر در این رابطه دستگیر شدند. سرهنگ سید محمد 
رضا سرفرازی افزود: سارقان در اعترافاتشان عنوان کردند که پس 
از سرقت موتورسیکلت با باز نمودن قطعات موتور، تنه اصلی آن 
را درون چاهی واقع در زمین های کشاورزی مدفون کرده اند. وی 
ادامه داد: افرادي ناشناس از لحظه حضور مأموران انتظامي عکس 
برداري کردند و با قرار دادن تصاویر در فضاي مجازي اقدام به انتشار 
اکاذیبي دال بر وقوع قتل یک پدر و فرزند در فردوس کرده اند.

کالهبرداری در پوشش اعزام تورهای زیارتی

ایرنا- شیادانی که در پوشش آژانس های اعزام به تورهای 
زیارتی اقدام به کالهبردارانی می کردند شناسایی و سه متهم 
این پرونده دستگیر شدند. مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ اعالم کرد: وقوع یک فقره درگیری از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی 110 درمحدوده میدان فلسطین به 
کالنتری 107 اعالم شد که با حضور مأموران کالنتری در 
محل مشخص شد که دهها نفر از متقاضیان سفر زیارتی به 
کشور عراق با مدیِر آژانس مسافرتی »آل کوثر« به دلیل انجام 
نشدن تعهدات از سوی مدیر آژانس مذکور برای اعزامشان به 
سفر زیارتی کشور عراق درگیر شده اند که متهم اصلی پرونده 
و همدستانش در این رابطه تحویل مراجع قانونی شدند.

کشف محموله کود شیمیایی فاقد مجوز 
درشهرستان طبس 

کود  محموله  کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شیمیایی گلخانه ای فاقد مجوز به ارزش 360 میلیون ریال در 
این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
محسن جاللیان گفت: مأموران پاسگاه انتظامی تپه طاق هنگام 
گشت زنی و کنترل محور عشق آباد به تپه طاق به یک دستگاه 
خودروی کامیون ایسوزو که به سمت کاشمر در حرکت بود 
مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. وی افزود: مأموران در 
بازرسی از این خودرو که حامل تره بار بود مقدار 931 کیلوگرم 
کود شیمیایی گلخانه ای فاقد مجوز کشف کردند. سرهنگ 
جاللیان ارزش این محموله را 360 میلیون ریال اعالم کرد.

تصادف سمند و پژو ٤٠٥ در چهار راه تامین اجتماعي بیرجند- روزگذشته 

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

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

همراه: 112٠ ٥61  ٠91٥   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151821:15

32222636 - 056تلفن
سینما بهمن آمادگی دارد 

فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

رسوایی 2

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

32318382 - 09155614417

محالتی - بین توحید و مدرس   ٠91٥3619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

تعمیر لوازم خانگی در منزل   لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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امنیت در مرزها برقرار است

مهر- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از انسداد کامل مرزهای استان و برقراری امنیت مطلوب در مرزها خبر داد. سرهنگ مجید شجاع گفت: مرزهای خراسان جنوبی با تالش نیروهای مرزبانی  
به صورت شبانه روزی کنترل و رصد می شود و اقدمات خوبی در حوزه مرزی صورت گرفته است.وی از انسداد مطلوب نوار مرزی خبر داد و عنوان کرد: عمده مواد مخدری که  کشف می شود 

سه شنبه * 8 تیر 1395 * شماره 3540از خارج از استان به خراسان جنوبی حمل می شود و ورود مواد مخدر از مرزها در پایین ترین سطح قرار دارد.
7

امیریان مجرد مسؤول حراست اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی شد

دفتر  کل  مدیر  سوی  از  حکمی  طی   - فارس 
محسن  جوانان  و  ورزش  وزارت  حراست  مرکزی 
امیریان مجرد به عنوان مسؤول حراست اداره کل 
شد.در  منصوب  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
امیریان مجرد  به  حسنی خو  رضا  حکم  از  بخشی 
آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و به 
موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان مسؤول 
حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
منصوب می شوید، امید است با بهره گیری از تمام 
توانمندی ها و ظرفیت های موجود در انجام وظایف 
موفق باشید.از جمله سوابق امیریان مجرد، مسؤول 
بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات 

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی است.

انجام طرح مفتاح الجنه توسط کمیته امداد

مدیر کمیته امداد شهرستان بیرجند از دیدار نماینده 
تحت  های  خانواده  با  شهرستان  این  وفرماندار 
حمایت این نهاد در قالب طرح مفتاح الجنه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد شهرستان 
بیرجند ، محمد قریب گفت : با توجه به تأکیدی که 
در دین مبین اسالم پیرامون همنشینی و مجالست 
از اهداف عالیه  با نیازمندان  وجود دارد، این امر 
نظام  و در  سرلوحه  بر نامه های کمیته امداد امام 
)ره( نیز قرار دارد . محمدقریب گفت : در این برنامه 
ضمن دلجویی از این خانواده ها، مشکالت زندگی 
آنها با همکاری خیرین نیکوکار و مسئولین پیگیری 

و تا حد امکان مرتفع می گردد .

صادرات ۵۲ میلیون دالری کاال از 
مرزهای خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل  شبستان- 
بیرجند،  گمرک  محل  از  استان  قطعی  صادرات 
ماهیرود و گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی 
را ۵۲ میلیون و۳۲۶ هزار و ۷۹۹ دالر عنوان کرد 
و گفت:این میزان از نظر وزنی ۳۳ درصد افزایش 
داشته است.محمد علي خاشي،گفت: در سه ماهه 
نخست سال جاری تعداد ۹۶ کامیون به وزن دو 
ترکمنستان  کشور  از  اوره  کود  تن   ۲84 و  هزار 
کشور  به  ماهیرود  گمرک  طریق  از  ترکیه  و 

افغانستان ترانزیت شده است.
  

 ۵۱۰۰ نفر پنبه کار در استان
 مشغول فعالیت هستند

بیان  با  کشاورزی   جهاد  سازمان  رئیس  تسنیم- 
از ۷ هزار و ۶4۹ هکتار  اینکه پیش بینی می شود 
و  میلیون   4۱۹ استان  در  پنبه  زیرکشت  سطح 
در  گفت:  شود  پنبه کاران  نصیب  ریال  هزار   8۰۱
حال حاضر ۵ هزار و ۱۰۰ نفر مشغول به تولید پنبه  
هستند. هاشم ولی پور مطلق اظهار داشت: خراسان 

جنوبی رتبه چهارم تولید پنبه را در کشور دارد. 

اهدای 3۱۱ واحد خون در دومین شب قدر  

قدر،  شب  دومین  در  سوگواران  سیما-   و  صدا 
۳۱۱ واحد خون به بیماران اهدا کردند . عاملی 
شب  در  گفت:  استان  خون  انتقال  عامل  مدیر 
از  نفر   ۳۵۵ رمضان،  مبارک  ماه  یکم  و  بیست 
مردم استان به دو مرکز خونگیری در شهرهای 
بیرجند و طبس مراجعه کردند که ۳۱۱ نفر موفق 

به اهدای خون به بیماران نیازمند شدند .

عملیات اجرایی کمپ گردشگری
 نهبندان آغاز شد

عملیات  مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای  راستای  در 
شد.از  آغاز  نهبندان  گردشگری  کمپ  اجرایی 
ای سرمایه  دارایی های  تملک  اعتبارات   محل 
گردشگری  کمپ  اجرایی  عملیات  سال ۹4،   ملی 
نهبندان با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال به اتمام رسید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، عربی معاون گردشگری، 
سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل گفت: این 
طرح شامل تکمیل محوطه سازی، احداث آالچیق 
و سکوی استراحت می باشد.وی افزود: این پروژه که 
از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان می باشد 
تاکنون بالغ بر 4۰۰۰ میلیون ریال بابت برق رسانی، 
آبرسانی و اجرای محوطه سازی هزینه گردیده است.
این اقدامات تاثیر سازنده ای در زمینه فراهم نمودن 

خدمات رسانی به مسافرین و گردشگران دارد.

آموزش همگانی امداد و کمکهای اولیه
 در قاینات آغاز شد

آغاز  از  قاینات  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  ایرنا- 
طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی 
در برخورد با حوادث مختلف با شرکت یک هزار نفر 
در این شهرستان خبر داد . جواد یوسفی گفت: هدف 
اصلی این طرح آموزش ۵۰۰ هزار نفر در کشور است 

که هزار نفر مربوط به قاینات است.

هزینه کرد ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار برای 
آبرسانی سیار به روستاهای درمیان

فارس- مدیر آب و فاضالب روستایی درمیان گفت: 
در سال گذشته برای آبرسانی سیار به روستاهای این 
شهرستان اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان هزینه 
شده و در سال جاری نیز همین اعتبار برای آبرسانی 
سیار به روستاهای این منطقه در نظر گرفته شده 
است. مهدی نسیمی اظهار داشت: به طور میانگین 
در طول هر ماه 8۰۰ سرویس آب به 4۵ روستای 

این شهرستان به صورت سیار آبرسانی می شود.

با حضور نماینده بیرجند، درمیان و خوسف 
مشکالت روستای شوشود بررسی شد

و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده   - شبستان 
آب  تأمین  مشکل  گفت:  مجلس  در  خوسف 
روستایی  آبفاي  کل  اداره  با  شوشود  روستاي 
این  جاري  سال  برنامه هاي  جزو  و  شده  مطرح 
اداره کل قرار دارد و امیدواریم مسئوالن به وعده 
خود عمل کنند. حجت االسالم  عبادي در دیدار 
اظهارداشت:  بیرجند  شوشود  روستاي  مردم  با 
که  هستند  مواجه  مشکالتی  با  روستا  مردم 
امیدواریم دولت براي تحقق خواسته هاي مردم 
نیز   بیرجند  فرماندار  ناصري  علي  کند.  تالش 
اظهار داشت: مشکالتي که توسط دهیار و مردم 
مطرح شد، پیگیري خواهد شد. وي با بیان اینکه 
مشکل اساسي این روستا تأمین آب شرب است، 
گفت: تالش داریم تا زمانیکه خط انتقال آب به 
این روستا انجام مي شود، آبرساني سیار با توجه 
به جمعیت پیگیري شود. فرماندار بیرجند با اشاره 
به خواسته اهالي روستا در زمینه تعطیلي فعالیت 
برداشت سنگ در روستا، بیان کرد: از اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت خواهیم خواست تا این 
درخواست مردم کارشناسي شود و براساس اعالم 
شود. مي  انجام  الزم  اقدامات  کارشناسي  نظر 

پوشش  و  منابع طبیعي  مسائل  براي  افزود:  وي 
خواهیم  کمک  و  بررسي  سیما  و  صدا  دیجیتال 

کرد تا خواسته مردم تحقق یابد.

شب زنده داری سوگواران علوی در استان

صدا و سیما - مردم خراسان جنوبی در دومین شب 
از لیالی قدر با حضور در بقاع متبرکه و امامزادگان، 
مولی  سوگواری  به  تکایا  و  ها  حسینیه  مساجد، 
با  استان  مردم  پرداختند.  علی)ع(  امام  متقیان 
قرآن  گذاشتن  با  و  کبیر  جوشن  دعای  خواندن 
مغفرت کردند.  و  آمرزش  از خداوند طلب  بر سر 
و  پرخیر  مبارک  ماه  این  خصوص  در  سخنرانی 
برکت و فیوضات شب های قدر و مراسم عزاداری 

از دیگر برنامه های دومین شب قدر  بود.

کمک 8۰۰ میلیون تومانی
 برای بازسازی عتبات عالیات 

مردم خراسان جنوبی در سه ماهه نخست امسال 
، 8۰۰ میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات 
کمک کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
گفت: مردم استان 8۰۰ میلیون تومان برای بازسازی 
صحن حضرت زهرا )س( در نجف اشرف ، کربالی 
معلی ، کاظمین و سامراء کمک کردند. سرهنگ 
بازسازی  برای  بیشترین مشارکت  افزود:   جوینده 
عتبات عالیات را مردم شهرستان بیرجند با حدود 

۲۰۰ میلیون تومان داشته اند.

 پنجمین جشنواره ملی خط و
 حرف نگاری رضوی ۱8مرداد 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  معاون 
تحت  رضوی  جشنواره  گفت:  جنوبی  خراسان 
عنوان پنجمین جشنواره ملی خط و حروف نگاری 
رضوی مرداد ماه جاری در استان برگزار می شود.
به گزارش فارس ، سیدعلی زمزم  افزود: عالقمندان 
به این جشنواره تا ۱۵ تیر جاری می توانند آثار خود 
را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.زمزم با 
بیان اینکه از افراد برگزیده در این جشنواره تجلیل 
می شود، تصریح کرد: اعالم نتایج آثارهای ارسالی 
 ۱8 برگزیدگان  از  تجلیل  و  اختتامیه  و  تیر   ۲۵

مردادجاری برگزار می شود.

افزایش ۲8 درصدی صادرات کاال از استان 

صدا و سیما - صادرات کاال از خراسان جنوبی ۲8 
درصد افزایش یافت. مدیر کل گمرکات  گفت: در 
سه ماه نخست امسال ۲۲۱ هزار و ۶۵8 تن کاال به 
ارزش ۵۲ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۷۹ دالر از این 
استان به خارج کشور صادر شد که به لحاظ ارزش 
۲8 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 
خراسان  کاالهای  صادرات  مقصد  خاشی  داشت. 
جنوبی را کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان 
میلگرد،  گازوئیل،  افزود:  و  کرد  اعالم  پاکستان  و 
مواد  سرامیک،  و  کاشی  سیمان،  طیور،  خوراک 
غذایی از جمله رب گوجه فرنگی از جمله کاالهای 
خارج  به  که  است  جنوبی  خراسان  در  شده  تولید 

کشور صادر می شود.

افزایش ۱4 درصدی شهریه های
 ترم تابستانی دانشگاه بیرجند

فارس- مدیر آموزش های آزاد  دانشگاه بیرجند از 
افزایش هزینه شهریه  تا ۱4 درصد  افزایش ۱۰ 
ترم تابستانی امسال نسبت به سال گذشته خبر 
داد . احمد آریافر،  با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 
۲ هزار دانشجو در ترم تابستانی ثبت نام می کنند،  
دانشگاه  های  تمام  دانشجویان  داشت:   اظهار 
تابستانی  ترم  در  می  توانند  ایران  سراسر  دولتی 
تعداد  افزود:   وی  کنند.  شرکت  بیرجند  دانشگاه 
مجاز واحدهای درسی قابل ارائه در دوره تابستان 
شش واحد درسی شامل دروس عمومی،   دروس 
نیاز  مورد  تخصصی  پایه  و  مهندسی  پایه  پایه، 

گروه آموزشی مدنظر است.

باید مشکالت آب استان را فریاد بزنیم چرا که 
در کشورهای اروپایی با وجود آب فراوانی که 
 دارند باالترین نرخ را برای آب پرداخت می کنند

و مردم قدر این نعمت را بیشتر می دانند.
حجت االسالم علی رضایی بیرجندی با بیان 
این مطلب در دیدار با مدیران عامل و جمعی 
از کارکنان شرکتهای آب و فاضالب شهری 
و روستایی به مناسبت هفته صرفه جویی در 
بین  در  آب  مصرف  کرد  اضافه  آب  مصرف 
شهروندان هنوز بهینه انجام نمی شود و آب 
شرب در مصارف غیرضروری نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد همچنین در بخش کشاورزی نیز 

شاهد هدررفت باالی آب هستیم.
حسینی دبیر کمیته دینی و فرهنگی وزارت نیرو 
در استان در ابتدای این جلسه به بیان گزارشی 
های شرکت  فرهنگی  دبیرخانه  عملکرد   از 
 صنعت آب و برق پرداخت و اظهار کرد: تعرفه های
کنونی آب با قیمت تمام شده تفاوت فاحشی 
دارد و این مسئله سبب کاهش بهره وری آب  
و عدم صرفه جویی مشترکین شده است این 
در حالی است که منابع آب استان بسیار محدود 
است و واقعی سازی نرخ آب بهاء سبب بهبود و 
 استمرار خدمات مطلوب   به مشترکین می شود.

تامین آب زیرساخت اصلی
 توسعه خراسان جنوبی است

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای   نیز 
در این جلسه وضع منابع آبی استان را بحرانی 
توصیف کرد و گفت: با توجه به مرزی بودن 

استان باید زیرساخت ها برای حفظ جمعیت 
ها،  زیرساخت  این  فراهم شود که مهمترین 

تامین آب است.
این  عملیاتی  برنامه  مهمترین  امامی  حسین 
مجموعه را اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی با هدف جبران کاستی و 
افزود: خراسان  و  کسری مخازن عنوان کرد 
جنوبی از استان های نمونه در  مدیریت منابع 
با اشاره به نقش روحانیت در  آب است. وی 
همراه کردن مردم با مباحث مدیریت مصرف 
آب تصریح کرد: باید از ظرفیت تربیون های 
نماز جماعت و جمعه در راستای نهادینه سازی 
فرهنگ صحیح مصرف آب استفاده شود چرا 

که برکات زیادی دارد.
ای   منطقه  آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
عنوان کرد: برای توسعه نیاز به تامین آب داریم،  
و برای انعکاس دغدغه های آب استان جلسه 
ویژه ای با حضور مدیران عامل صنعت آب با 
وزیر نیرو برگزار و مقرر شد در جلسه شورای 
عالی آب کشور مباحث بحران آب  خراسان 
جنوبی مطرح و تصمیم گیری شود.به گفته وی 
۲۱ شهر تحت خدمات شرکت آب و فاضالب 
قرار دارند که شامل بیش از ۱۷۲ هزار مشترک 
و ۱8۳ هزار آحاد واحد جمعیت است که از این 
تعداد ۱4۷ هزار مشترک در بخش خانگی و ۳۶ 

هزار مشترک در بخش غیرخانگی قرار دارند.
میلیون   ۲۹.۶ رقم  مقدم  هاشمی  مهدی 
سطح  در  آب  مصرف  میزان  را  مترمکعب 
شهرهای استان در سال گذشته عنوان کرد و 

گفت: متوسط مصارف مشترکین استان ۱۲.۵  
مترمکعب است که این رقم پایین تر از میانگین 
 کشوری است. وی گفت: با آنکه خشکسالی های

۱۷ ساله تاثیر زیادی برکاهش منابع آبی استان 
گذاشته است اما با تدابیر صورت گرفته علی 
هیچ  در  کنون  تا  زیاد  مشکالت  وجود  رغم 

شهری قطعی آب وجود نداشته است.
بیان  با  فاضالب   و  آب  شرکت  مدیرعامل 
انتقال  شبکه  طول  کیلومتر   ۲۵۰۰ اینکه 
آب شهری در استان است، افزود: بر اساس 
استانداردهای موجود سالیانه باید ۲.۵ کیلومتر 
از طول شبکه اصالح و بازسازی شود که با 
توجه به وضع اعتبارات، این امر محقق نمی 
شود و سبب شده امروز ۳۱.۵ درصد آب به 
حساب نیامده در استان داشته باشیم که در 
راستای کاهش این رقم اقداماتی از جمله زون 
بندی شبکه، تعدیل فشار و اجرای پروژه نشت 

یابی در حال انجام است.  
سال  رهبری  معظم  مقام  شد:  یادآور  وی  
در  ای  گانه   ۲4 های  سیاست  پیش  های 
با  و  کردند  ابالغ  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
توجه به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد 
در  مقوله،  این  به  تر  ویژه  توجه  و  مقاومتی 
کارشناسی  جلسات  فاضالب  و  آب  شرکت 
در این راستا تشکل شده و برنامه مدونی در 

این زمینه تهیه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  اجرای پروژه 
نشت یابی در سه شهرستان، نصب شیرهای 
مترینگ  تله  سیستم  توسعه  و  فشارشکن 

و کنترل از راه دور را از جمله این برنامه ها 
عنوان کرد و گفت: با توجه به پراکندگی باالی 
توسعه  و  استقرار  استان  آب شرب  تاسیسات 
سیستم تله مترینگ کمک شایانی در راستای 

کنترل اتفاقات و کاهش هزینه ها دارد.
با  یابی  نشت  عملیات  انجام  مقدم  هاشمی 
اعتبار محدود را یکی از برنامه های شرکت 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با هدف 
 کاهش هدررفت آب با توجه به هزینه های

عدم  و  شبکه  نوسازی  و  اصالح  باالی 
این بخش عنوان  به  اعتبار کافی  اختصاص 
 کرد و افزود: با خرید چهار دستگاه نشت یاب

و  نهبندان  بیرجند،  شهر  سه  در  پروژه  این 
 4۰ کنون  تا  که  است  اجرا  حال  در  طبس 
لیتر در ثانیه یعنی معادل دبی دو حلقه چاه با 
هزینه ۲۰۰ میلیون تومان انجام شده در حالی 
که هزینه حفاری و تجهیز چاه بیش از یک 

میلیارد تومان هزینه دارد.
انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاون  پور  دانشی 
هم    استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
زیر پوشش آب و فاضالب  گفت: مشترکین 

روستایی ۱۲۶ هزار و ۲۰۹ مشترک است.
جنوبی  خراسان  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
هر  قیمت  داشت:   اظهار  هستند،  صرفه جو 
مترمکعب آب در آب و فاضالب روستایی ۲ 

هزار و ۲۹4 تومان است.
در  آب  رفت  هدر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شبکه های روستایی زیاد است، افزود: یک هزار 
و  آب  در حوزه  فرسوده  لوله  کیلومتر  و 8۰۰ 

فاضالب روستایی وجود دارد.
معاون پشتیبانی و نیروی انسانی آبفار خراسان 
جنوبی مشترکین زیر پوشش آب و فاضالب 
روستایی را ۱۲۶ هزار و ۲۰۹ مشترک اعالم 
و ۷۷  هزار  میزان ۱۱۶  این  از  گفت:  و  کرد 

مشترک  خانگی هستند.
در  خانوار   ۲۰ باالی  آبادی   ۹۰۷ به  وی 
میزان  این  از  کرد:   تصریح  و  اشاره  استان 
۵۳۹ آبادی مشکل تامین آب ندارند و ۱۷۵ 

آبادی با تنش آبی مواجه اند.
دانشی پور با اشاره به اینکه متاسفانه در ۳۶ 
راکد شده  آبرسانی  استان شبکه های  آبادی 
است، گفت: همچنین ۱۵۷ آبادی فاقد شبکه 

آبرسانی هستند.
بحران  با  روستا  اینکه ۱۹۳  به  اشاره  با  وی 
آبی مواجه اند، اظهار داشت:  قیمت تمام شده 
هر مترمکعب آب به طور متوسط 8 هزار و 
۶۰۰ تومان است که در سال جاری به ۹ هزار 

تومان افزایش یافته است.
اعتبارات  در  اینکه  بیان  با  پور  دانشی 
به  تومان  میلیارد   ۳۵۰ بر  بالغ  جاری  سال 
شده  داده  اختصاص  روستایی  مجتمع های 
است، افزود: سهمیه مازاد خراسان جنوبی نیز 

بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان است.
امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم با اشاره 
به فضیلت ماه مبارک رمضان و شب های 
قدر از این ماه به عنوان ماه بهار قرآن یاد 
برای  ماه  این  فرصت  از  باید  گفت:  و  کرد 

خودسازی استفاده کنیم.

حسینی- مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس  
نیاز مهر شهر به ۱۰۵ کالس درس خبر  از 
داد و گفت: اکنون تراکم دانش آموزان در هر 

کالس ۵۰ نفر است. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در 
جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن 
کنفرانس استانداری برگزار شد، تامین فضای 
آموزشی مورد نیاز را از اولویت های آموزش 
و پرورش برای رفع مشکالت ناشی از کمبود 
شهرها  حاشیه  در  جمعیت  افزایش  و  فضا 
محمد  سید  آوا،  خبرنگار  گزارش  به  دانست. 
و  آموزش  شورای  در  یکشنبه  روز  حسینی 
پرورش استان با اشاره به پروژه مهر اظهار کرد: 
 شروع سال تحصیلی باید متفاوت از سال های
گذشته و به گونه ای خالقانه انجام شود. وی 
افزود: خالقیت در نوع نگرش برای ورود به 
سال تحصیلی تاثیر بسزایی دارد و گاهی یک 
به  را  مهمی  پیام  تواند  می  ابتکاری،  حرکت 

جامعه منتقل کند.
شبانه  مدارس  تقویت  اینکه  بیان  با  حسینی 
تواند  می  کمی،  و  کیفی  لحاظ  به  روزی 
راهکاری برای پیشگیری از افزایش جمعیت 
ادامه  باشد،  آن  مشکالت  و  شهرها  حاشیه 
داد: منابع مالی و نیروی انسانی در این رابطه 
باید به درستی مدیریت شود تا بتوانیم حداکثر 
بهره وری را داشته باشیم. وی تاکید کرد: اداره 
راه و شهرسازی باید به معضل کمبود فضای 
در  تا در صورت  نگاه کند  تر  دقیق  آموزشی 
اختیار داشتن زمین آموزشی، در گردونه اداری 
قرار نگیرد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار با بیان اینکه آموزش پرورش پایگاهی 

برای رفع نیازهای اجتماعی افراد است تصریح 
و  سلیقه  با  متناسب  باید  آموزان  دانش  کرد: 
استعداد خود تحصیل کرده تا بتوانند در جامعه 

به طور کارآمد عمل کنند.

کمبود 270 معلم ابتدایی 
مدیرکل آموزش و پرورش نیز در این جلسه 
عنوان کرد: کمبود فضای آموزشی به یکی از 
بزرگترین نیاز های استان تبدیل شده است و 
افزایش این روند آسیب های اجتمای زیادی 

اضافه  المعی  عباس  داشت.  خواهد  بر  در 
کرد: در حالی که شهرستان بیرجند بر اساس 
سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری 
داشت،  جمعیت  نفر  ۲۳۰هزار  حدود   ،۱۳۹۰
حدود  اکنون  جنوبی  خراسان  مرکز  جمعیت 

۲8۰تا ۳۰۰هزار نفر تخمین زده می شود.  
وی از کمبود ۲۷۰ معلم ابتدایی خبر داد و افزود: 
۷۵ نیرو جذب شده از ابتدای سال تحصیلی 
شروع به کار می کنند و همچنین امسال برای 

نخستین بار دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان 
وارد آموزش و پرورش می شود 

 15مرکز شبانه روزی
 خالی با امکانات عالی  

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی 
ادغام  طرح  از  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
مدارس خبر داد و اظهار کرد: ۱۹۵ کالس زیر 

نرم و کم جمعیت در استان وجود دارد.
ادامه داد: تعداد ۷8۱  علی اصغر موسوی کیا 

مدرسه با هزار و ۲۳۲ کالس درس چند پایه، 
در استان وجود دارد. وی حد نصاب تشکیل 
و  نفر   ۶۰ را  متوسطه  آموزشگاه  در  کالس 
استمرار آن نیز با همین تعداد دانست و افزود: 
این در حالی است که ۱۳۱ آموزشگاه استان زیر 

۶۰ نفر جمعیت دارند.
دارای  آموزشگاه   ۳۲ تعداد  کرد:  اضافه  وی 
زیر ۳۰ نفر جمعیت بوده و بیش از یک سوم 

مدارس ابتدایی کشور زیر ۱۵ نفر هستند.

موسوی کیا با اشاره به اعتبارات سال گذشته 
دولتی  هزینه  از  تومان  کرد:۹۰۰میلیون  بیان 
تخصیص پیدا کرده که ۳۲۷میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان آن به ۶۰۷ دانش آموز در روستاهای ۱تا 
۳ دانش آموزی اعطا شده بود. وی در پایان از 
خالی بودن ۱۵ مرکز شبانه روزی با امکانات و 
فضای عالی خالی خبر داد و درخواست کرد: 
استاندار، فرمانداران، بخشداران و دهیاران به 
منظور توجیه و آگاهی بخشی اولیا در اجرای 
طرح ادغام مدارس مساعدت و همکاری کنند.

رشد 23 درصدی 
دانش آموزی  در مهرشهر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در 
این جلسه از کمبود شدید فضای آموزشی در 
آباد خبر داد و اظهار کرد:  مهرشهر و حاجی 
مهاجرت پذیری این مناطق و تراکم زیاد دانش 
آموزان شرایط را برای عملیاتی کردن آموزش 
سخت می کند. سجادی نژاد اعالم کرد: در 
با ۶۲ کالس فعال  مهرشهر۷ واحد آموزشی 
است که به علت مشکالت فضای آموزشی از 
۲ واحد به صورت نوبت ثابت بعدازظهر استفاده 
می کنیم. وی افزود: تا کنون ۳۹۱۷ نفر در این 
مدارس ثبت نام کرده اند که دارای روند رشد 
۲۳ درصدی بوده است. مدیر آموزش و پرورش 
بیرجند با اشاره به وضع مدارس در حاجی آباد 
جمعیت  افزایش  وجود  با  متاسفانه  داد:  ادامه 
در این شهرک، تنها پنج واحد آموزشی فعال 
 وجود دارد و از طرفی بافت ساخت و ساز در

حاجی آباد برای نوسازی و حداقل استانداردها 
مناسب  آموزشی  فضای  کردن  اجاره  برای 

 ۵۵ اینکه  بیان  با  بیکی  محمدرضا  نیست. 
کالس درس در این شهرک در حال احداث 
است، افزود: ساخت این مکان ها تا دو سال 
آینده نیز به طول می انجامد. وی با اشاره به  
۱4 هزار واحد مسکن مهر در ۱۰ سایت مسکن 
مهر در بیرجند تصریح کرد: بیشترین کمبود 
فضای آموزشی در سه سایت مهر بیرجند است. 
بیگی با اشاره به اینکه تاکنون 4۷ کالس درس 
در مهرشهر بیرجند ساخته شده، عنوان کرد: 
مجموع هزینه ها برای ساخت این کالس های 
درس ملی و کمک بنیاد برکت است و اعتبار 

استانی در این خصوص کمرنگ بوده است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی نیز از کمبود 
فضای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی 
نفر  تاکنون ۱4هزار و 4۳۶  داد و گفت:  خبر 
ارزیابی شده اند که 4۹۰۰ نفر نوآموزان ابتدایی 

و پیش دبستانی هستند. 

خراسان جنوبی باسواد ترین
 استان ها در کشور

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش 
خراسان  اینکه  به  اشاره  با  جنوبي   خراسان 
کشور  استان های  سوادترین  با  جزو  جنوبی 
است، افزود: طبس، فردوس، سرایان، بشرویه 
و دستگردان جزو شهرهایي هستند که آمار بی 

سوادان مطلق آن کمتر از ۲۰۰ نفر است.
 جعفری در این جلسه درخواست کرد:مصوبه ای

در شورای آموزش و پرورش جهت ابالغ به 
فرمانداران این ۵ شهر تعیین شود که به مرز 
را در  تعداد بی سوادان مطلق  صفر رساندن 

دستور کار خود قرار دهند.

امام جمعه بیرجند در دیدار با مدیران عامل صنعت آب استان

 آب را فریاد بزنید

 دادرس مقدم- در جلسه کنفرانس فرصت ها
صنعت  گذاری  سرمایه  های  محدودیت  و 
استان  که روز یکشنبه با حضور نماینده مردم 
بیرجند در مجلس و مدیران ارشد استانی در 
دانشگاه صنعت با هدف آمادگی کلیه دستگاه 
های اجرایی در جذب سرمایه گذاری برگزار 
درباره  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  رئیس  شد 
استفاده از ظرفیت این دانشگاه گفت: تا کنون 
در صنعت استان در بعد تجاری و اقتصادی  
باید  ما  و  است  نشده  کاربردی  استفاده 
دانشگاه صنعتی را از حالت صرف آکادمیک 
کیفیت  افزایش  زمینه  بتوانیم  تا  کنیم  خارج 
صنعتی استان را با پژوهش های علمی خود 
فراهم کنیم . مهدی ابراهیمی مدیر کل امور 
 اجتماعی استانداری هم شرایط سرمایه گذاری
در استان را با سایر استان ها متفاوت ارزیابی 

به دلیل  استان های همجوار   : کرد و گفت 
سرمایه  شرایط  امکانات  از  برخورداری 
کاهش با  باید  و  دارند  تری  مناسب   گذاری 
زمینه  ای  بیمه  و  مالیاتی  های  محدودیت 
افزایش سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارج 
از استان را فراهم کنیم. جرجانی مدیر عامل 
گفت:  نیز  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
اشتغال  خصوص  در  صنعت  بخش  اهمیت 
بسیار باالست و با توجه به معضل کم آبی باید 
زمینه اشتغال صنایع کم آب بر را فراهم کنیم. 
اداری  تحول  بودجه  و  برنامه  مدیر  حدادی 
دانشگاه صنعتی بیرجند با ارائه نقشه پراکندگی 
دانشگاههای صنعتی کشور از  بیشترین آمار 
تمرکز دانشگاه های صنعتی در غرب کشور 
صنایع  حضور  دلیل  به  که  دهد  می  خبر 
حدادی  است.  غربی کشور  نیمه  در  تولیدی 

دلیل  به  دانشگاه صنعتی  رشد   : کرد  عنوان 
مجاورت با صنعت بوده ولی توسعه و افزایش 
به  کشور  غرب  در  صنعتی  واحدهای  تولید 
خاطر حضور دانشگاه های صنعتی بوده است. 

مدیر برنامه و بودجه دانشگاه صنعتی شاخص 
 . دانست  صنعت  بخش  ترین  مهم  بودجه 
نگاه  اقتصادی  توسعه  رویکرد  با  اگر   : گفت 
باال  را  عالی  آموزش  بودجه  چقدر  هر  کنیم 

ببریم خروجی ما در صنعت بیشتر خواهد بود 
.خانم قالسی عضو سازمان صنعت معدن و 
 تجارت با اشاره به تبدیل صنایع واحد های

تجاری به صنایع دانش بنیان گفت : استان 

و  زرشک  تولید  یک  رتبه  از  برخورداری  با 
فراوری  زمینه  در  دارویی  گیاهان  سه  رتبه 
این محصوالت با بسته بندی مرغوب و برند 
وی  است.  کرده  عمل  ضعیف  بسیار  سازی 

افزود در زمینه صنایع معدنی رتبه باالیی را 
علمی  نوین  فراوری  با  توانیم  داریم که می 
مثال صنایع فلزی و غیر فلزی و خاک های 
برابر   ۱۶ تا   8 فروش  کالید  فانو  به  رسی 

افزایش در هر واحد وزن داشته باشیم .
مدیر عامل سازمان صنعت معدن و تجارت با 
اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر تشکیل 
کار گروه رفع موانع تولید در هر استان گفت: 
جلسات رفع موانع تولید باید به طور مستمر 
برگزار شود تا فرآیند واحد های تولیدی را ارتقا 
دهیم. داوود شهرکی خاطر نشان کرد: دیدگاه 

مدیران استانی باید تغییر کند.
در  اداری  بروکراسی  کاهش  داد  ادامه  وی 
مالیاتی های  محدودیت  حذف  و   استان 
کردن فراهم  و  سرمایه  جذب  به  تواند   می 

زیر ساخت مناسب صنعت کمک کنند .

حضور عملیاتی دانشگاه صنعتی در فعالیت های بخش صنعت

نباید به دشمنان اجازه دهیم عزت ما را زیر سؤال ببرند
خبرگزاری فارس: نباید به دشمنان اجازه دهیم عزت ما 

را زیر سؤال ببرند

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار : تامین فضای آموزشی از اولویت های آموزش و پرورش است

کالس های 50 نفره در مهرشهر
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 امام رضا عليه  السالم :
هر كه نمى  تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محّمد و 

خاندان او بسيار درود فرستد؛ زيرا صلوات گناهان را ريشه كن مى  كند.
األمالي للصدوق: 123/131 

داعش را برای شکست ایران ساختند 

از  جمعی  در  خامنه ای  العظمی  آیت ا...  حضرت 
خانواده های شهدای هفتم تیر 1360 و خانواده های 
این  بر  تاکید  با  فاطمیون  و  حرم  مدافع  شهدای 
ایران،  با  نامتقارن دشمنان  موضوع که در جنگ 
آنها نمی دانند چه قدرتی در ایمان به خدا و جهاد 
برای  را  داعش  آنها  داشتند:  بیان  دارد،  وجود 
شکست جمهوری اسالمی ساختند؛ عراق و شام 
قدرت  اما  کنند  زمین گیر  را  ایران  تا  بود  مقدمه 
زمین گیر  همان جا  در  را  آنها  اسالمی  جمهوری 
کرد. رهبر معظم انقالب افزودند:کسی که به عنوان 
دفاع از اهل بیت )ع( می رود، در واقع دارد از جامعه 
و شهرهای خود دفاع می کند؛ این دفاع از ایران 
است. ایشان اظهار داشتند: در بحرین یک اقلیت 
حاال  می کنند.  ظلم  اکثریت  بر  خودخواه  و  جابر 
هم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد 
تعرض قرار دادند؛ این حماقت و بالهت است. شیخ 
عیسی کسی بود که مانع حرکات تند می شد. این 
عیسی  شیخ  برداشتن  که  نمی فهمند  بی عقل ها 
قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانان پرشور 
بحرینی علیه حکومت. دیگر هیچ مانعی نمی تواند 

این جوان ها را ساکت کند.

انتظار جامعه  عزل دریافت کنندگان 
حقوق های غیرقانونی است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دریافت کنندگان 
حقوق های غیرقانونی گفت: انتظار جامعه و افکار 
پرداخت های  که  است  این  دولت  از  عمومی 
غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این 

زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.

الریجانی: کسی که می گوید 250 هزار 
تومان یارانه می دهد پوپولیست است

محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
دارد  متفاوتی  گونه های  پوپولیسم  گفت:  قضاییه 
و آن کسی که می گوید 250 هزار تومان یارانه 
می دهد نیز پوپولیست است و آن کسانی هم که 
لباس  می خواهند  که  جور  هر  مردم  گویند  می 

بپوشند نیز نوع دیگری از پوپولیست است.

کواکبیان: افراد متخلف در فیش های 
حقوقی باید قبل افشا برکنار می شدند

فیش  ماجرای  در  شما  چرا  گفت:  تهران  نماینده 
از  قبل  باید  شما  می جنبید؟!  دیر  میلیونی  های 
افشای فیش های حقوقی نامتعارف بالفاصله افراد 
متخلف را برکنار می کردید. کواکبیان با اشاره به 
اینکه عده ای می خواهند مردم را از حضور خودشان 
در انتخابات اسفند 94 مایوس کنند، گفت: البته ما 
به تعهد خویش با مردم وفاداریم و نخواهیم گذاشت 

ایرنا - اهدای خون تعدادی از مردم روزه دار بیرجند در شب 21رمضانعکس روز این گونه مردم را به یاس و ناامیدی دچار کنند.

ارزیابی سپاه از اظهارات سیدحسن نصرا...

مسئول روابط عمومی کل سپاه با ارزیابی از دالیل 
مقطع  در  حماس  از  ایران  حمایت  کردن  علنی 
فعلی توسط سید حسن نصرا... گفت: به نظرم این 
اقدام سید حسن به دلیل ایجاد پشت گرمی ویژه 
برای خط مقدم جبهه مبارزه با رژیم صهیونیستی 
کشورهای  به  حسن  سید  اقدام  این  پیام  است. 
عربی نیز این بود که حاکمان کم تجربه سعودی 
و جریان های تکفیری متوجه تالشی که می کنند 
شیعه و ایران را دشمن درجه یک کشورهای عربی 
را  رژیم صهیونیستی  و  بیندازند  جا  اهل سنت  و 
دشمن دور خود معرفی کنند، باشند. سردار رمضان 
شریف تاکید کرد: بیان صحیح سید حسن مقابله، 
روشنگری و تبیین خوبی است تا امت عربی دچار 
اشتباه استراتژیک در دشمن شناسی نشوند و رژیم 
خود  یک  درجه  دشمن  همچنان  را  صهیونیستی 
بدانند. هر چند که مطمئنیم توده جامعه اسالمی 
به ویژه در کشورهای عربی این مسئله را به خوبی 
دلیل چهره کاریزماتیک سید  به  البته  و  می دانند 
کشورهای  در  ایشان  محبوبیت  و  نصرا...  حسن 
در  می توانند  مسلمان  جوانان  ویژه  به  اسالمی، 
خنثی سازی طراحی سعودی ها در جایگزین کردن 
تعیین کننده ای  نقش  عربی  کشورهای  دشمن 
کرد:  تاکید  شریف  رمضان  سردار  باشد.  داشته 
این نوع موضع گیری ها به دست صهیونیست ها و 

غربی ها گزک نخواهد داد.

عادی سازی روابط ترکیه با اسرائیل

و  آنکارا  روابط  کرد:  اعالم  ترکیه  وزیر  نخست 
بنعلی  است.  بازگشته  عادی  حالت  به  اویو  تل 
ییلدیریم گفت: دو دولت به زودی سفرای خود را 
به  اعزام خواهند کرد.  پایتخت های یکدیگر  به 
های  توافق  براساس  ترکیه،  وزیر  نخست  گفته 
انجام شده، بخش عمده  حصر غزه برداشته می 
شود. بنعلی ییلدیریم اظهار داشت: این توافقنامه 
روابط  سازی  عادی  برای  ترکیه  شروط  شامل 
است. این توافقنامه شامل کاهش محاصره نوار 
غزه و پرداخت غرامت به ارزش 20 میلیون دالر 
نیز  آبی  مرمره  کشتی  قربانیان  خانواده های  به 
است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، اسرائیل دو 
را  غرامت  پرداخت  و  پوزش خواهی  ترکیه  شرط 
عملی می کند؛ در برابر، ترکیه از شرط سوم خود 
که رفع حصر دریایی غزه بود، عدول کرده است. 

 دست از تعقیب داعش برنمی داریم

بسیج  هیئت  رئیس  معاون  مهندس،  مهدی  ابو 
مردمی عراق گفت: ما داعش را در خارج از عراق 
در هر مکانی که از لحاظ فکری، مالی و با نیرو 
از آن حمایت و پشتیبانی می کند، تعقیب خواهیم 
به  عراق  و  یابد  پایان  عراق  علیه  تجاوز  تا  کرد 
مسیحیان،  کردها،  ترکمان،  تشیع،  تسنن،  اهل 
ایزدی ها و سایر اقلیت ها بازگردد و تمام طرف ها 

از امنیت و صلح برخوردار شوند.

آقای روحانی! حقوق های نجومی را جدی بگیرید
 

ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری 
به موضوع حقوق های نجومی اشاره کرد و با تشکر از 
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به این موضوع، گفت: 
بنده از ایشان خواهش می کنم که این موضوع را جدی 
بگیرند؛ البته این ها مربوط به این دوره نیست و متعلق 
به دوره های مختلف است که امری اشتباه است؛ لطفا یک الیحه دو خطی به 

مجلس بدهید تا اصالح شود چرا که این حقوق های باال قابل تحمل نیست.

نزدیکی به »کدخدا« یعنی فشار بیشتر دشمن ؛ مسئوالن انقالبی عمل کنند
 

و  اقتصادی  باشد، دشمن فشار سیاسی،  نزدیک  قبول کدخدا  اصول  به  میزان که گفتمان کشور  به هر  تاکید کرد:  قرارگاه عمار  مسئول 
فرهنگی خود را بیش از پیش افزایش می دهد. حجت االسالم مهدی طائب، با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقالب درباره روحیه انقالبی، 
اظهار کرد: روحیه انقالبی در میان مردم وجود دارد، اما برخی مسؤالن با رعایت نکردن این قاعده به بنیان های انقالب اسالمی آسیب 
می زنند که عملکردشان موید این امر است. وی خاطرنشان کرد: اتفاقات چند سال اخیر نشان داد که حرکت بدون روحیه انقالبی به ضرر 

کشور است و با »حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود«. به نظر می رسد گفتمان انقالب اسالمی در سه سال گذشته برای برخی، فقط اقدامی ظاهری بوده است.

زنگنه: عالقه ای نداریم بابک زنجانی اعدام شود
 

ما  گفت:  زنجانی  بابک  پرونده  مورد  در  نفت  وزیر 
عالقه ای نداریم که وی اعدام شود، چرا که زنجانی 
اعدام  با  که  است  سیاهی  جعبه  مثل  حاضر  حال  در 
ارزش  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه  شود.  می  گم  شدن 
دارایی های زنجانی به 2000 میلیارد تومان نمی رسد، 
اظهار کرد: بدهی های رسمی وی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است و 

هنوز نیز می گوید فردا و پس فردا بدهی خود را می دهم.

استاندار جدید خراسان جنوبی بابیان اینکه 
قوی  و  توانمند  نیروهای  از  استان  این 
برخوردار است، گفت: تالش دارم با مردم 
صادق بوده و این صداقت در راس برنامه 
های کاری من در خراسان جنوبی است. 
اینکه  به  اشاره  با  پرویزی  اکبر  سیدعلی 
حوزه  در  شمالی  خراسان  در  وقت  تمام 
داشت:  اظهار  ام،  داشته  فعالیت  عمرانی 
استان  نیروهای  همه  کمک  با  امیدوارم 
پیشرفت خراسان  و  توسعه  برای  بتوانیم 

جنوبی کمک کنیم.
از  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
نیروهای قوی و توانمند و مردم خوب ، 
افزود:  است،  برخوردار  تالشگر  و  متدین 
تالش خواهم کرد تا با مردم صادق بوده و 
این صداقت در راس برنامه های کاری من 
خواهد بود. استاندار جدید خراسان جنوبی 
با تاکید بر اینکه نمی شود به مردم وعده 

دروغ داد، تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با 
برای  همکاری  و  همدلی  فضای  ایجاد 
تالش  جنوبی  خراسان  آبادانی  و  توسعه 

کنیم. وی بابیان اینکه توفیقات در عرصه 
، مردم  همکاری  بدون  مختلف   های 
میسر  اجتماعی  و  سیاسی  های  گروه 
همدلی  امیدواریم  داشت:  اظهار  نیست، 

همه نیروها زمینه ساز و بستر توسعه باشد.
و  کارها  همه  اینکه  بر  تاکید  با  پرویزی 
فعالیت ها باید رضایت عمومی را به دنبال 

سخنرانی  اهل  زیاد  گفت:  باشد،  داشته 
در  مسئولیت  مدت  در  و  نیستم  وعده  و 
ملت  خادم  عنوان  به  شمالی  خراسان 
همواره سعی داشته ام تا کارها زمانی که 

انجام می شود بازگو  و رسانه ای شود و 
اعتقاد دارم باید با مردم صادق بود و در 

این مسیر حرکت کرد.
موجود  واحدهای  به  بیشتر  توجه  وی 
صنعتی و معدنی خراسان جنوبی و بررسی 
یکایک مشکالت در حوزه های مختلف 
و رفع چالش های آنان را از اولویت های 
کاری خود در این بخش برشمرد و گفت: 
توجه به پروژه های نیمه تمام عمرانی ، 
کار  ادامه  به  توجه  و  تولیدی  طرح های 
دیگر  از  را  معدنی  و  صنعتی  واحدهای 
اولویت های کاری در این استان عنوان 
مدتی  در  امیدوارم  کرد:  بیان  وی  کرد. 
که میهمان مردم خونگرم و مهمان نواز 
خراسان جنوبی هستم، بتوانم کمتر حرف 
زده و بیشتر عمل کنم تا مردم عملکرد ها 
را ببیند نه حرف و سخنرانی ها را و این 

مهمترین رویکرد من است.

صداقت و کار برای مردم در راس برنامه های من است
استاندار جدید خراسان جنوبی : 

حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر عبادی 
نماینده محترم مردم بیرجند ، خوسف  و درمیان در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای ناصری    فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقای مالکی     بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان بیرجند

جناب آقای قریب     مدیر محترم  کمیته امداد شهرستان بیرجند
جناب آقای محمدی    مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای صفوی نژاد 
مدیر محترم  امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند

جناب آقای عباس گل محمدی
 مدیر محترم  بنیاد  مسکن شهرستان بیرجند

جناب آقای علیپور
 رئیس محترم  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند

جناب آقای حسینی  رئیس محترم  شورای بخش مرکزی شهرستان بیرجند
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از یکایک شما سروران ارجمند 

در بررسی مشکالت مردم و حل آن در اسرع وقت با سعه صدر در ماه میهمانی خدا 
اعالم می نماییم، از درگاه باریتعالی صحت و سالمتی شما عزیزان را آرزومندیم.

اهالی روستای شوشود

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام بعـد از مـاه مبـارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
32224113  

فروش یا معاوضه مرغداری 30 هزاری با پروانه 24 هزاری 
تمام اتوماتیک      09151609083 - امینی

تاالرهـای جدید
  هتل جهانگردی بیرجند با غذاهای متفاوت

 میزبان شما در ماه مبارک رمضان می باشد 
 گنجایش 700 نفر 

                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین
                                جهت برگزاری مجالس شما 

                                   سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

ژه 
ت وی

یفا
خف

با ت

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فروش با قیمت و شرایط پرداخت استثنایی
 دو عدد دوربین و دستگاه  320000            199000تومان

دو عدد دوربین یک مگاپیکسل و دستگاه 4 کانال AHD     410000          323000تومان
* انتقال تصاویر به تمامی نقاط   *  امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

خاندان محترم مهران
با نهایت تاسف و تالم مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت  حسینی


