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نرخ سود تسهیالت بانکی 18 درصد شد

اقدام  تصویب  و  تایید  با  اعتبار  و  پول  شورای 
تعدیل  زمینه  در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود 
عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 
۱۸ درصد تعیین کرد. به گزارش مهر، شورای پول 
و اعتبار ، نرخ سود تسهیالت بانک کشاورزی برای 
و  درصد  معادل ۱۵  را  گذاری  تسهیالت سرمایه 
برای سایر تسهیالت معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. 

این مصوبه از ۱۶ تیر الزم االجرا خواهد بود.

حجت االسالم ابراهیمی : 
اگر شورای نگهبان هم احمدی نژاد را تایید 

کند ، رقیب روحانی نخواهد شد

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف : 
دولت اگر محبوبیت می خواهد ، بجای تغییر 

استاندار ، مشکالت مردم را حل کند 

امام جمعه بیرجند : 
تغییر استاندار بدون مشورت نوعی 

بی احترامی به مردم خراسان جنوبی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغاتی اسالمی : 
مراسم راهپیمایی روز قدس در

11 شهرستان استان برگزار می شود
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یک معامله یک طرفه !
*  مدیرمسوول

مهم  حادثه  از  پس  گفت  توان  می  جرأت  به   
رویداد  هیچ  جنوبی  خراسان  استان  تأسیس 
سیاسی دیگری همانند آنچه این روزها به فضای 
سیاسی و اجتماعی استان التهاب داده است واقع  
است.  نکرده  پیدا  بروز  و  ظهور  شرایط  و  نشده 
به  دلیل قرار گرفتن مردم  این موضوع  اهمیت 
قرار  دلیل  به  بلکه  نیست،  ماجرا  طرف  یک  در 
گرفتنشان در همه اطراف ماجراست. ماجرایی که 
به نظر می رسد بیش از آنچه روی صحنه نمود 
داشته باشد پشت صحنه هایی دارد که تبیین  آنها 
و تحلیل و تفسیرشان نیازمند فرصت دیگریست 
ازاین  بخشی  هم  و  کند  اقتضا  شرایط  هم   که 

التهابات فروکش کرده باشد.
در  دولت  نماینده  و  اجرایی  عالی  مدیر  استاندار 
اراده  مجرای  از  ها  تصمیم  همه  است.  استان 
اجرایی وی می گذرد و قطعاً در عزل و نصب ها 
و چینش مدیران مهم ترین محوریت  و نقش را 
 دارد. اما مهم تر از جایگاه استاندار و حتی مهم تر
جایگاه  مجلس،  در  محترم  نمایندگان  جایگاه  از 
»مردم« است که نقش آفرین اصلی صحنه ها بوده 
 و خواهند بود و همه تصمیم ها و برنامه ریزی ها

برای آنها است. ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله

قاچاق  اینکه  بیان  با  زعفران  ملی  شورای  عضو 
پیاز این محصول کامال متوقف نشده است، گفت: 
زمینه  این  در  بیشتری  حساسیت  باید  مسئوالن 
به گزارش مشرق، علی حسینی  به  خرج دهند. 
درباره آخرین وضعیت قاچاق پیاز زعفران از کشور 
با بیان اینکه ما مرتب از مسئوالن می خواهیم که 
با این مساله جدی تر برخورد کنند، اظهارداشت: با 
این کار کامال  نیستیم که  ما مطمئن  این وجود، 
متوقف شده باشد.  وی با اشاره به اینکه سطح زیر 
کشت زعفران در کشور افغانستان مرتب در حال 
افزایش است، گفت: اگر پیاز مورد نیاز افغان ها از 
اینجا تامین نمی شود، پس از کجا می آورند؟  عضو 
وزارت  اینکه  بیان  با  کشور  زعفران  ملی  شورای 
این  به  بیشتری  با حساسیت  باید  جهادکشاورزی 
مسئوالن  چرا  نمی دانم  افزود:  کند،  توجه  مساله 
نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند؟ آنان باید 

از این ذخایر ژنتیکی با ارزش حفاظت کنند. 

بی تفاوتی 
مسئوالن به غارت 
طالی سرخ ایران

میعاد دوباره برای آزادی قدس  

فردا 
روز 
فریاد

اصالحیــه
پیرو آگهی مزایده  اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
جنوبی خراسان  آوای  روزنامه  در  شده  منتشر   جنوبی 
  به تاریخ 95/4/5 بدین وسیله موارد ذیل اصالح می گردد:
 اماکـن موضوع ردیف هـای شمـاره 64-53-38-33

 و 105 از فرآینـد واگذاری خارج می گردد.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان محمدرضا دادرس مقدم
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/4/10 از ساعت 16/30 الی 17/30 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد 
حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: دادرس مقدم ،جعفرپور، موذن ، ضیغمی ، خسروی

هوالباقی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری عزیز و همسری مهربان مرحومه مغفوره 

مریم سعیدی )همسر حاج محمد خلیل ثابتی( 
را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع

 و تدفین آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/4/10 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 از محل بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می شود. 

خانواده های: ثابتی ، سعیدی

چهارسال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزار عزیزمان شادروان 

مرحوم غالمرضا سلیمی خراشاد
 سپری کردیم و ناباورانه روزهای مان را به شب های مان گره زدیم...

خداوند قرین رحمتش فرماید.

خانواده های سلیمی خراشاد

نهمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان زنده یاد 

محمد تقی امیرآبادی زاده 
را امروز پنجشنبه 95/4/10 بر سر مزارش با ذکر فاتحه و صلواتی 

به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده های: حسین پور، تیزکاری ، همسایه

حضرت حجت االسالم و المسلمین

 جناب آقای دکتر رضائی
 امام جمعه محترم بیرجند و رئیس شورای 

توسعه فرهنگ قرآنی استان

جناب آقای محبی 
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای توسعه فرهنگ 

قرآنی استان
دلسوزی، تالش و کوشش بی نظیرتان در راستای پیگیری و فعالیت های شایسته در تشکیل شورای 
توسعه فرهنگ قرآنی استان که منجر به انسجام بخشی فعالیت های قرآنی گردید و به عنوان شورای 
برتر سال 1394 سراسر کشور منتخب شده اید، موجب قدردانی و حق شناسی می باشد. کسب این 

جایگاه و جلب عطیه خدمت به ساحت قدس کالم وحی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان خراسان جنوبی

هر شهروند حداقل باید در مورد اطالعاتی مانند نام و نام تجاری محصول، نام و کشور تولیدکننده، 
تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت، شماره پروانه بهداشتی ورود و برچسب نشانگرهای رنگی 

تغذیه ای و آرم سازمان غذا و دارو آگاهی داشته باشند.
چراغ راهنما یا نشانگرهای رنگی تغذیه ای به عنوان یکی از برنامه های سالمت محور سازمان 
غذا و دارو با این هدف روی محصوالت غذایی نصب می شود تا مصرف کننده محصول، متوجه 
شود که فرآورده خریداری شده از نظر میزان نمک، شکر، چربی و اسیدهای چرب ترانس در 
چه وضعیتی قرار دارد.  برچسب های محصوالت غذایی که با رنگ های سبز، نارنجی و یا قرمز 
مشخص شده اند و هر کدام از رنگ ها تعریف خود را دارد؛ بدین ترتیب که رنگ سبز به معنی   

» کم« می باشد و ما را به یک انتخاب مطمئن تر و سالم تر راهنمایی می کند
رنگ نارنجی به معنی  »متوسط« می باشد و ما را به یک انتخاب نسبتا خوب راهنمایی می 
کند اگر چه انتخاب سبز بهتر است. محصوالت غذایی با نشانگرهای نارنجی رنگ در اکثر مواقع 

انتخاب های نسبتا مناسبی محسوب می گردند، هر چند که سبزها مناسب ترین هستند.
رنگ قرمز به معنی مقادیر »زیاد« در ماده غذیی می باشد. باید دقت کرد با توجه به فعالیت 

فیزیکی و شرایط جسمانی،کی و چه مقدار مصرف کنیم.
نشانگرهای رنگی تغذیه ای به منظور مقایسه یک محصول با محصول دیگر نمی باشد، بلکه 
مقایسه یک محصول با تولید متفاوت است و اولویت انتخاب  با محصولی هست که با توجه به 

شرایط فیزیکی و جسمانی ما مناسب تر می باشد.
نشانگرهای رنگی تغذیه ای عالوه بر رنگ مقادیر هر کدام از شاخص ها  در یک مقدار مشخص 
و معین که قابل فهم می باشد را نیز نشان می دهد. به عنوان مثال ما باید تصمیم بگیریم برای 
انتخاب یک کنسرو ماهی تن از بین دو کنسرو  که با مقایسه اعداد مربوط به هر شاخص امکان 

ارزیابی و انتخاب وجود دارد.
در خصوص آن دسته از محصوالت غذایی و آشامیدنی که حاوی قند، نمک، چربی می باشند 
باید به نشانگرهای رنگی دقت نمود. ما باید بتوانیم با استفاده از نشانگرهای رنگی تغذیه ای و 
مقادیر آنها بین دو ماده غذایی مثال بین دو بیسکویت ، بین دو ماست، بین دو کیک  مناسب 

ترین را انتخاب کنیم.
اگر چه نشانگر های رنگی تغذیه ای  بر روی یک محصول نشان می دهد که یک محصول با 
ویژگی های متفاوت تولید می شود، اما همه آنها مطابق با ضوابط سازمان غذا و  دارو  و تحت 
شرایط مورد تائید اجازه تولید دارند و در صورت نداشتن پروانه های بهداشتی غیر مجاز بوده و 

قابل مصرف نمی باشد.
اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا ودارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نشانگرهای رنگی تغذیه ای

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه حاجیه بانو کارگر
)والده آقایان سبزواری(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه
 امروز پنجشنبه 95/4/10 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر
 از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد 

حضور سروران محترم موجب امتنان است. 

خانواده های سبزواری و فامیل وابسته
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بانکرفاهوامباسود۶درصدمیدهد

بانک رفاه با هدف جلب رضایت مشتریان طرح »جاری رفاه« را ارایه کرد. به گزارش ایسنا، بانک رفاه کارگران اعالم کرد: اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری می توانند تا پایان آذرماه امسال معادل ۱۰۰ درصد میانگین منابع جاری و متناسب با مدت آن 
تا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال، با حداقل نرخ سود ۶ درصد در سال، تسهیالت خرد و تجاری دریافت کنند.

طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
در  وارداتی  و  داخلی  خودروهای  قیمت  گفت: 
ایران بدون توجه به سطح درآمد مردم، ۲.۵ برابر 

قیمت  جهانی این محصوالت است.
به گزارش جام جم آنالین، علی خاکساری اظهار 
ایران  در  مردم  درآمدی  سطح  مقایسه  با  کرد:  
برابر   ۱۵ ایران  در  خودرو  قیمت  نیز،  جهان  و 

قیمت های جهانی است.
با  اینکه یک کارگر ساده در کانادا  با بیان  وی 

حقوق ۱۴ ماه خود می تواند یک تویوتا کمری 
۲۵ هزار دالری خریداری کند، خاطرنشان کرد: 
 اما یک کارگر ساده در ایران باید حقوق ۲۰۰ ماه 

خود را برای خرید این خودرو پرداخت کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل این 
وضعیت و باال بودن سرسام آور قیمت خودرو در 
بازار خودروی  نیز انحصاری است که در  ایران 
مسوولی همچون  نهادهای  و  دارد  وجود  ایران 
انحصار  این  از  خودرو  سیاست گذاری  شورای 

حمایت می کنند. وی افزود: ایران خودرو، سایپا 
و قطعه سازان وابسته به این شرکتها عضو شورای 
سیاست گذاری خودرو هستند و طبیعتا تصمیماتی 
که این شورا می گیرد نه به نفع مردم بلکه به نفع 

خودروسازان و قطعه سازان وابسته است.
خاکساری با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی 
در ایران بر مبنای قیمت  باالی خودروهای داخلی 
تعیین می شود، تصریح کرد: به دلیل انحصار بازار، 
قیمت جهانی  برابر  به ۲.۵  خارجی  خودروهای 

در ایران عرضه می شوند تا ایران خودرو و سایپا 
بتوانند محصوالت بی کیفیت خود را با قیمت های 

باالی فعلی بفروشند.
دلیل  به  سایپا  و  خودرو  ایران  داد:  ادامه  وی 
خودرو  سیاست گذاری  شورای  در  که  نفوذی 
دارند نمی گذارند خودروهای وارداتی با قیمت های 
عادالنه و واقعی در ایران عرضه شود زیرا در آن 
صورت مجبور به کاهش ۱۰۰ درصدی قیمت 

محصوالت خود خواهند بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه امسال ۵۰ درصد از پیش دبستانی ها مورد سنجش 
قرار می گیرند گفت: این رقم طی دوسال آینده به صد 
درصد خواهد رسید و معنای آن این است که والدین باید 
دقت کنند فرزندان خود را در مراکزی ثبت نام کنند که 

از آموزش و پرورش مجوز دریافت کرده اند.
سرانجام  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دیمه ور  محمد 
کشمکش ها پیرامون تولی گری مهدها اظهار کرد: تولی 
گری مراکز پیش دبستانی در قانون مدارس غیردولتی، 

مستندات شورای عالی انقالب فرهنگی و  حکم معاونت 
و  آموزش  وزارت  عهده  بر  جمهوری  ریاست  حقوقی 
پرورش است و از مرجعیت صدور مجوز گرفته تا محتوا، 
نظارت، استانداردها و شاخصه های آن را در برمی گیرد.

وی افزود: برای آنکه بتوانیم از این دوره تحصیلی به 
نحو احسن استفاده کنیم، سنجش ورود به دبستان را 
که همواره قبل از ورود به دبستان در سن شش سال 
تمام انجام می شد را به دوره پیش دبستانی وارد کردیم.

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 

بیان اینکه امسال ۵۰ درصد از پیش دبستانی ها مورد 
سنجش قرار می گیرند و دیگر الزم نیست سال آینده 
این  داد:  ادامه  بدهند  تست  مدرسه  به  ورود  برای 
رسید  خواهد  درصد  صد  به  آینده  دوسال  طی  رقم 
کنند  دقت  باید  والدین  که  است  این  آن  معنای  و  
از  که  کنند  نام  ثبت  مراکزی  در  را  خود  فرزندان 
آموزش و پرورش مجوز دارند، تا این فرآیند سنجش 
در آنجا انجام و اطالعات در سامانه ثبت نام دانش 

آموزی »سناد« ثبت شود.

قیمتخودرودرایران۲.۵برابرجهانیاست

تغییر»سنسنجش«نوآموزانتا۲سالآینده

 »ایران خودرو« و طرح 
پیش فروش بلند مدت جدید

فراهم  راستای  در  ایران خودرو  گروه صنعتی 
گروه های مختلف  برای  امکان خرید  کردن 
بلندمدت  فروش  پیش  طرح  درآمدی، 
محصوالت خود را آغاز کرد. به گزارش جام 
نیوز، معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش 
ایران خودرو در این باره گفت: در طرح پیش 
فروش بلندمدت، مشتریان عالوه بر دریافت سود مشارکت ۲۲ درصد، از 
میزان قابل توجهی تسهیالت و تخفیف زیر قیمت بازار، در زمان تحویل 
نیز بهره مند می شوند. مصطفی خان کرمی افزود: درزمان تحویل خودرو 
به مشتری عالوه بر مزایای یادشده،  مبلغ تخفیف نیز از بهای فروش 

خودرو کاسته شده و مشتری قادر به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود.

 دستورالعمل نرخ 11درصدی
 سود تسهیالت مسکن ابالغ شد

مدیرکل اعتبارات بانک مسکن با بیان اینکه 
متقاضیانی که قبل از ابالغ کاهش نرخ سود 
تومانی  میلیون   ۸۰ وام  مسکن،  تسهیالت 
دریافت کرده اند، نرخ سود ۱۳ درصدی شامل 
حال آنها خواهد بود، گفت: در قانون بانک به 
این شکل است که اگر متقاضی ۲ روز قبل از 
تصویب و ابالغ بخشنامه، وام مسکن دریافت کرده باشد باید با همان 
نرخ سود قبلی اقدام به بازپرداخت وام مسکن کند. قاسمی با اشاره به 
اینکه نرخ سود ۱۱ درصدی وام ۸۰ میلیونی مسکن به شبکه بانکی هفته 
گذشته ابالغ شده است ادامه داد: با این اقدام مبلغ اقساط به ۸۸۰ هزار 

تومان کاهش یافته است که بر استقبال مردم نقش بسزایی دارد.

 طرح فروش اینترنتی کاالهای تولیدشده 
توسط قشرهای آسیب پذیر کلید خورد

اجتماعی  های  آسیب  دفتر  مدیرکل  ایرنا- 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
کاالهای تولید شده به دست مددجویان کمیته 
امداد و قشرهای آسیب پذیر به شکل اینترنتی 
به فروش می رسد. روزبه کردونی افزود: یکی 
از روش هایی که می تواند قشرهای آسیب پذیر 
جامعه را توانمند سازد، فراهم ساختن امکان فروش کاالهایی است که از 
سوی آنان تولید می شود. وی یکی از موانع موجود را ناتوانی این قشرها 
برای فروش کاالیی که تولید می کردند، دانست و ادامه داد: یکی از اقدام 
هایی که به عنوان یک تسهیلگر انجام دادیم، فراهم کردن امکان فروش 

این کاالها در فروشگاه های اینترنتی است.

اینترنت ارزان می شود

از  تازگی  به  ارتباطات  وزیر  معاون   - ایسنا 
داده  کیلوبایت  هر  از  استفاده  تعرفه   کاهش 
و  داده  ریال خبر  به ۰.۴  از ۰.۵  تلفن همراه 
 ADSL درباره هزینه های دسترسی به اینترنت
نیز گفته که با مصرف بیش از ۲ گیگابایت به 
صورت ماهانه، حداقل ۱۶ درصد کاهش تعرفه 
خواهیم داشت که این کاهش در بعضی موارد 

به ۳۰ درصد هم می رسد.

ماجرای جریمه 4000 تومانی قبوض برق

طبق مصوبه وزارت نیرو به شرکت های توزیع برق، 
در صورتی که مشترکان در زمان مقرر ۱۵ تا ۲۰ 
روز مبلغ قبض برق خود را پرداخت نکنند، مشمول 
برق  توزیع  هماهنگی  معاون  شد.  خواهند  هزینه  
توانیر در این باره به ایسنا گفت: زمانی که مشترکان 
اقدام به پرداخت قبض برق نکنند، شرکت  توزیع 
جلوگیری  آنها  برق  قطع  از  اخطاریه ای  صدور  با 
می کند. محمدرضا حقی فام  اظهار کرد: وزیر نیرو 
تعرفه مشخصی را برای این اخطاریه به مبلغ ۴۴۰۰ 
است؛  کرده  اعالم  توزیع  شرکت های  به  تومان 
به طوری که به ازای هر اخطار این مبلغ در قبض 
جداگانه ای از مشترک گرفته شود. این در صورتی 
است که مشترک می تواند تنها با پرداخت بدهی خود 
در قبض اول برق خود را وصل کند و شرکت های 

توزیع نیز مجاز به دریافت این مبلغ نیستند. 

بانک ها مجاز به سپرده گذاری
 نزد  یکدیگر نیستند

براساس بخشنامه ابالغی بانک مرکزی، بانک ها 
نزد  به سپرده گذاری  اعتباری، مجاز  و موسسات 
یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند. 
به گزارش مهر، براساس بخشنامه ابالغی بانک 
در  صرفًا  که  بانکی  بین  سپرده های  مرکزی، 
چارچوب بازار بین بانکی تودیع می شوند، مشمول 
تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی شوند. 
ضمنًا، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به 
هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج 
از چارچوب بازار بین بانکی نیستند. شورای پول 
و اعتبار  این موضوع را به تصویب رساند و بانک 
موسسات  و  بانک ها  عامل  مدیران  به  مرکزی 

اعتباری ابالغ کرد.

یکمعاملهیکطرفه!

*  مدیرمسوول
) ادامه از صفحه اول ( 

سؤال اساسی این است پس نقش مردم، نظر آنان، 
مطالبه هایشان و انتظاراتشان چه وقت، کجا و به 
قرار گیرد ؟ حق  نظر  مّد  چه صورت می خواهد 
دولت در انتصاب ها کاماًل محترم و استقالل این 
قوه در هرگونه عزل و نصبی کاماًل مشخص است. 
اما آنچه این روزها بر این استان و بر دلهای مکدر 
بسیاری از شهروندان، دلسوزان و نخبگان استان 
می گذرد جز با توجه و توجیه  منطقی مردم رفع و 

رجوع نخواهد شد. 
که  روزنامه  این  ای  رسانه  رسالت  ایحال  علی 
خراسان  تأسیس  و  سابق  استان  تقسیم  ایام  در 
رأی  به  نزدیکی  درجه  منتهای  به  نیز  جنوبی 
هّم  تنها  و گروهی  از هرجناح  استقالل  و  مردم 
به  مردم  از  فریادی  رساندن  برای  را  غّم خود  و 
مسؤوالن گذاشته بود اینک نیز ایجاب می کند 

چند نکته مهم و اساسی را خاطرنشان نماید:
 ۱- افتادن هر سنگی به آب، موجی ایجاد می کند
بسترهای  و  وضعیت  و  شرایط  فراخور  به  که 
مشکالتی  زیاد،  یا  کم  بلند،  یا  کوتاه  موجود، 
خربزه  همان  آفرین،  موج  آورد.  می  وجود  به  را 
خوریست که هم موج آفرینی اش را باید بپذیرد 
باید  را.  خوردنش  خربزه  سرمای  و  لرز  هم  و  
دولت  طرف  از  شده  اتخاذ  تصمیم  که  بپذیریم 
و  تدبیر  با  توانست  فعلی می  در شرایط  محترم، 
شرایط و  گیرد  صورت  بیشتری  تأمل  و   منطق 
برای  التهاب  هرگونه  از  خارج  را  تری  مناسب 

استان به وجود بیاورد.
۲ - مطالبه و اعتراض به تصمیم ها - چون برای 
مردم گرفته می شود - حق مردم است و یدک 
کشیدن نام و نشان مردم از سوی برخی گروه ها 
و جریان های سیاسی و تصمیم گرفتن به جای 
مردم، نه نشان فتوت و مردانگیست و نه نشان 

سیاست مداری و یکرنگی.
۳ - حساسیت نشان دادن مردم استان و نخبگان 
و نمایندگان به این انتصاب، غبار از یک خصلت 
مهم و فراموش شده این شهروندان می زداید و 
آنهم زمان شناسی و توجهشان به ضرورت های 
به شرایط  با توجه  به نظر می رسد  زمان است. 
ویژه ای که استان در آن قرار دارد، مردم به خوبی 
و  مثبت  چه  را،  تصمیمی  هر  که  متوجه هستند 
نشست.  خواهد  قضاوتش  به  تاریخ  منفی،  چه 
افتخار  مدال  مجریانش  به  تاریخ  که  تصمیمی 
پذیرفتگان  بی رحمی،  به غایت  یا  و  داد  خواهد 

این تصمیم و مجریانش را تخطئه خواهد کرد.
۴- اعتراض های گسترده این چند روز، که تنها 
بخشی از آن را در فضای شبکه های اجتماعی 
و برخی تجمعات و بیانیه ها و مطالب درج شده 
نافی  هستیم،  شاهد  ها  روزنامه  و  ها  سایت  در 
احتمالی مدیرانی که  خدمات و برجستگی های 
نامشان برای صدارت بر کرسی استانداری استان 
بر  آمده و منصوب شده نیست و آنچه کدورتی 
دل مردم و بر خاطر نخبگان و بر قلب نمایندگان 
خواست  به  توجه  بدون  انتخاب  شرایط  گذاشته 
و آنان  با  مشورت  بدون  و  مردم  مطالبه   و 
بسیار  بومی  های  چهره  وجود  به  توجهی  بی 
به صحنه  آشنا  توانمند، عالم، فرهیخته، دلسوز، 
مدار،  والیت  سیاسی،  جریانات  به  آگاه  استان، 
متخصص، با تجربه، جوان و کارآمد، اهل مدارا و 
تعامل، اهل شناخت شرایط، دارای دیدگاه های 
بوده  خدمتی  جهاد  روحیه  دارای  و  بعدی  چند 
علیرغم  که  هایی  انتخاب  و  ها  مشورت  است. 
همه توجیهات برخی عزیزان در تمام استان ها 

باب است و تا بوده نیز چنین بوده.
ولی  دارد  مردمی  خاستگاه  مردمی،  مطالبه   -  ۵
اینک  نیز می طلبد.  را  قانونی خود  مجرا و سیر 
و  سیاسی  های   چهره  و  نمایندگان  نخبگان، 
مختلف  انحای  به  متعدد،  فرهنگی  و  اجتماعی 
برای  رایزنی  و  تصمیم  بهترین  اخذ  تکاپوی  در 
ضمن  طلبد  می  امر  این  هستند.  شرایط  تعیین 
مطلوب  آرامش  و  فرصت  ها،  خواسته  بر  تأکید 
از هرگونه  بیشتری  و مراقبت  بازگردد  به جامعه 
از  برخی  استفاده  سوء  احیانًا  و  چینی  دسیسه 
عناصر فرصت طلب و ماجراجو وجود داشته باشد.
به جمیع شرایط،  با توجه  به نظر می رسد   - 6
حتی در صورت تأکید دولت بر انتصاب استاندار 
به مطالبات و  توجه  با  ایشان،  تثبیت موقعیت  و 
مسائل  و  مشکالت  برخی  موجود،  اعتراضات 
ای  زیرمجموعه  های  انتصاب  اجرایی  روند  در 
به  باشد.  داشته  وجود  نمایندگان  با  و هماهنگی 
سخت  محترم  استاندار  برای  کار  سخن،  دیگر 
خواهد بود. دولت محترم این مباحث را قطعًا مد 
اخذ یک تصمیم  به  نظر خواهد داشت و نسبت 

مناسب مردمی اقدام خواهد نمود.
7 - روزهای پیش رو روزهای سرنوشت سازی 
برای استان است. این روزها، صبر مردم، تالش 
به  شده  داده  رأی  و  اعتماد  اثبات  و  تکاپو  و 
مردم  با  دولت  همدلی  و  همراهی  و  نمایندگان 
این  در صحنه های مختلف  مردم  طلبد.  را می 
همدلی را به اعالء درجه اثبات کرده اند، چه در 
مناسبت ها، چه در دیدارها و سفرهای مسؤوالن 
تنگناهای  و  مشکالت  بر  صبوری  در  چه  و 
نیز  مسؤوالن  و  دولت  اجتماعی.  و  اقتصادی 
همدلی و همراهی خود را با مردم هم پاس بدارند 
بیشتری  نیاز  اثبات کنند. قطعًا دولتمردان  و هم 
به حضور مردم در صحنه هایی دارند که بعد از 
این روزهای سرنوشت ساز، باز هم منتظر حضور 
مردم خواهد بود و جز با حضور همین شهروندان، 

با هیچ چیز دیگری پر نخواهد شد. 
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جوابیه پلیس راه فرماندهی
 انتظامی خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما 95/3/29 در خصوص »حضورنیروهای پلیس 
رساند:  می  استحضار  به  ماه«  آخر  در  دوربین  با 
کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی در همه روزها 
در سطح معابر درون شهری حضور چشمگیر دارند 
و فرقی بین اول و آخر ماه وجود ندارد و استفاده از 
دوربین کنترل سرعت مختص محل خاصی نمی 
اخطاریه  افسر  که  محلی  و  نقطه  هر  در  و  باشد 
به کنترل تخلفات  بدهد نسبت  نویس تشخیص 

احتمالی رانندگان اقدام می کنند. 

جوابیه سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
ایستگاه  باالبر  خصوص»  در  مورخ95/4/1  شما 
غفاری « به استحضار می رساند: کلیه تجهیزات 
و امکانات سازمان آتش نشانی متعلق به تمامی 
ها  ماموریت  همه  در  و  بوده  عزیز  شهروندان 
نیاز مورد استفاده  بلند در صورت  ساختمان های 
قرار می گیرد همچنین خوشبختانه در آن منطقه از 
شهر حادثه گسترده ای گزارش نشده و در صورت 
هرگونه حداثه سازمان آمادگی دارد در اولین دقایق 

خدمات ارزنده ای ارایه نماید. 

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 95/3/30 درخصوص واگذاری انشعاب 
گاز به شهر اسدیه به استحضار می رساند: تزریق 
گاز شبکه شهری اسدیه صورت پذیرفته است لذا 
کشی  لوله  جهت  بایست  می  محترم  متقاضیان 
مراجعه  مهندسی  نظام  سازمان  به  ملک  داخلی 
نمایند ضمنا پذیرش اشتراک و نصب کنتور گاز 
پس از انجام مراحل لوله کشی داخلی و تایید آن 

توسط مراجع ذیربط انجام خواهد پذیرفت. 

3
۲۵ هزار مترمربع فرش دستباف در خراسان جنوبی تولید شد

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی با اشاره به میزان تولیدات فرش دستباف در استان گفت: در 2 ماهه نخست امسال حدود 
25 هزار مترمربع فرش دستباف توسط بافندگان خراسان جنوبی تولید شد.محمد حسن کامیابی مسک با اشاره به اینکه در این مدت 15 هزار 

پنجشنبه * 10 تیر 1395 * شماره 3542مترمربع فرش دستباف از خراسان جنوبی به کشورهای اروپایی صادر شد افزود: ارزش تقریبی این میزان صادرات نیز 1.5 میلیون دالر است.
پیرمردان  تمام  گفته  به  بنده  کشاورزی  زمین   
شده  می  دیم  کشت   1341 سال  از  قبل  روستا 
آنها  از  نفر  یک  که  کشاورزی  کارشناسان  اما 
خانمی است که یکبار ساقه گندم را لمس نکرده 
می گویند قدمت زمین 35 سال است خود منابع 
طبیعی می گوید 44 سال  آن وقت یکی از آقایان 
کارشناسی  نظرات  شان  مستند  که  قضاییه  قوه 
است با افتخار می فرمایند سال گذشته این تعداد 
پرونده را مختومه کردیم و زمین های دولت را از 

زمین خواران گرفتیم.  
915...639
جنوبی  خراسان  آوای  وزین  روزنامه  باسالم 
خواهشمندم از مسوولین محترم استانداری سوال 
کنید حق الزحمه بازرسین و سربازرسین انتخابات 
حق  چون  شود  می  پرداخت  زمانی  چه  مجلس 
الزحمه بقیه عوامل اجرایی مدت ها است پرداخت 

شده است باسپاس وتشکر
915...655
از مسووالن محترم درخواست می کنم که خواهشا 
هر چه سریعتر  رو  موسوی  اراضی  اسناد  مشکل 
حل کنند و به فکر این همه جمعیتی که پولشون 

رو سالها گذاشتند به امید یک قطعه زمین باشند.
915...029
سری  بیرجند  شهرستان  بهداشت  مسئوالن   
شهر  کیلومتری  پنج  دستگرد  حافظ  خیابان  به 
ونگهداری  پرورش  محل  شده  اینجا  بزنید 
گاو،گوسفند،شتروشترمرغ بوی تعفن فضوالتشان 
یه طرف سروصدای سگهایی که برای نگهبانی 
از  را  خواب  و  امنیت  کنند  می  استفاده  دامهای 

اهالی گرفته است.
937...286
آموزش  مردمی  مشارکتهای  اداره  چرا  باسالم 
ضمیمه  دبستانی  پیش  کالسهای  به  پرورش  و 
مدارس دولتی اجازه ثبت نام نمی دهد در صورتی 
پیش  برای  کافی  فضای  مدارس  از  خیلی  که 
دبستانی دارند مسئولین محترم آموزش وپرورش 

لطفا رسیدگی کنند
937...198
سرچاه  آباد  جمشید  روستای  قنات  دهی  آب 
عماری از توابع شهرستان خوسف جلگه ماژان و 
از منابع آبی تحت پوشش شرکت سهامی زراعی 
ایثارگران سرچاه عماری از حدود 3 سال قبل بر 
اثر زلزله و ریزش دیوارها و حلقه چاه ها به شدت 
کامل  شدن  خشک  آستانه  در  و  یافته  کاهش 
قراردارد و پیگیری های اهالی و مسئولین شرکت 
با توجه به مکاتبات فراوان جهت اختصاص اعتبار 
از سوی سازمان جهاد کشاورزی به منظور مرمت 
و الیه روبی جز وعده بر سر خرمن دادن از سوی 
مدیران جهاد خوسف نتیجه ای دیگر نداشته لطفا 
و  مسئولین  است  نداده  رخ  دیگر  ای  فاجعه  تا 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اندرکاران  دست 

در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل کنند. 
0915...804

بهبود  و  بررسی  برای  فراوان  پیگیری  وجود  با 
وضعیت بلوار غفاری هنوز هیچ کاری نکرده اند واقعا 
 خواست به حق مردم بی اهمیت است یا این پیام ها

را نمی بینند!!! 
0915...764 
لطفا فکری برای سرگرمی جوانان استان بردارید که 

از همه نوع امکانات ورزشی و تفریحی محرومند!
915...437

برای اعالم انزجار از رژیم صهیونیستی

روز قدس همه می آیند 
بنیانگذار  فرموده  به  برزجی-  عصمت 
جمعه  آخرین  خمینی)ره(،  امام  انقالب  کبیر 
قدس  روز  عنوان  به  سال  هر  رمضان  ماه 
روز  این  در  مردم  که  است  شده  نامگذاری 
از  خود  حمایت  راهپیمایی  در  شرکت  با 
مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود از رژیم 
قدس  روز  کنند.  می  اعالم  را  صهیونیستی 
باطل،  و  حق  صف                بندی  نشان                دهنده                ی 
روز  است.  ظلم  مقابل  در  عدل  صف                بندی 
امت  روز  نیست؛  فلسطین  روز  فقط  قدس 
مسلمانان  رسای  فریاد  روز  است.  اسالمی 
که  است  کشنده                ی صهیونیزم  علیه سرطان 
به وسیله                ی دست متجاوز اشغالگران، مداخله 
امت  جان  به  استکباری  قدرتهای  کنندگان، 
اسالمی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی 
نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک 
پیام جهانی هم دارد. نشان                دهنده                ی این است 
که امت اسالمی اواًل زیر بار ظلم نمیرود، ولو 
این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین 

دولتهای عالم برخوردار باشد.

واقعی  معنای  به  قدس  جهانی  روز 
احیای ارزش های اسالمی است

با آوا ضمن  جمعی از همشهریان در گفتگو 
راهپیمایی  در  شرکت  برای  آمادگی  اعالم 
رژیم  اقدامات  از  را  خود  انزجار  قدس  روز 

صهیونیستی ابراز داشتند. 
یکی از کسبه بیرجند گفت:همه مسلمانان باید 
در راهپیمایی روز جهانی قدس، شرکت کنند 
، تا  با دست های خالی و مشت های گره کرده 
خود، نشان دهیم که مسلمانان  با تمام نیرو و 
قدرت و اراده پشتیبان ملت فلسطین هستند.

حاجی زاده با بیان اینکه با همراه خانواده ام در 
راهپیمایی شرکت می کنیم افزود: هدف ما از 
شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین 
است و اینکه ما همیشه پشتیبان مردم ستم 
دیده و مظلوم فلسطین هستیم و خواهیم بود.
یکی از فرهنگیان استان نیز در گفتگو با آوا 
گفت:روز جهانی قدس به معنای واقعی احیای 
ارزش ها و فرهنگ اسالمی است که مبارزه با  
ظلم و مبارزات ضد صهیونیستی است  چرا که 
تنها فرهنگ و ارزش های اسالم که می تواند 

با ظلم و ستم مقابله کند.
وی خاطر نشان کرد:  شرکت در روز جهانی 
قدس وظیفه ای همگانی است و  بر همه ما 
الزم است که در این روز به حمایت از مردم 

بر استکبار  فلسطین برخیزیم و فریاد مرگ 
را سردهیم. 

مردم مظلوم فلسطین تنها نیستند

از دانشجویان نیز روز جهانی قدس را  یکی 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  موج  یک 
بینید  اگر می  افزود:  و  دانست  اسالم   جهان 
ضد  بر  عربی  کشورهای  تمامی  امروز  که 
از  همه  کردند  قیام  خود  مستکبر  حاکمان 
بر  نایب  و  امام  حضرت  مدبرانه  رهبری 

حقشان است،ایشان با نام گذاری  جمعه آخر 
ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس برگ 
زرین در جهاد با مستکبران از خود به جای 
اسرائیل  و  آمریکا  شد:  آور  یاد  گذاشتند.وی 
انجام هزینه های گزاف سعی  با  همه ساله 
می کنند که مردم ایران را از ارزشها انقالب 
های  رهنمود  با  ایران  مردم  اما  کنند  دور 
رهبری همیشه بیدار هستند و مانند همیشه 

این توطئه های آنها به جایی نمی رسد.
امام  که  افزود:همانگونه  دانشجو  جوان  این 
ما  است  اسالم  تن  پاره  فلسطین  فرمودند 
بزرگوار  رهبر  و  امام  اطاعت  با  داریم  وظیفه 
دنباله رو راه آنها باشیم و خشم و انزجار خود 

از آمریکا و اسرائیل را اعالم بداریم.
یکی از ورزشکاران استان نیز به نمایندگی 
از جامعه ورزشکاران گفت: این روز متعلق 
ورزشی  جامعه  و  است  مسلمانان  همه  به 
روز  این  در  قبل  سالهای  همانند  استان 
داشت.محمدی  خواهند  پررنگی  حضور 
از  جهان  مردم  انزجار  و  داد:خشم  ادامه 

باعث  صهیونیست  رژیم  غاصبانه  اعمال 
می شود تا همگان بدانند که مردم مظلوم 

فلسطین تنها نیستند .

دفاع از حقوق مردم فلسطین بر تمام 
مسلمانان جهان واجب است  

سوال  به  پاسخ  در  شهروندان  از  دیگر  یکی 
خبرنگار ما، در خصوص تاثیر این راهپیمایی 
اسالمی  کشورهای  خارجه  سیاست  در 
و  ترس  جهادی  روحیه  این  از  گفت:دشمن 

حمایت  این  که  وقتی  مطمئنا  و  دارد  واهمه 
بیند به قول  از مردم مظلوم فلسطین را می 
حضرت امام  )ره( می فهمد که هیچ غلطی 
نمی تواند بکند.یک طلبه جوان نیز هدف خود 
از حضور در راهپیمایی روز قدس همنوایی با 
ادامه  و  کرد  اعالم  فلسطین  مسلمان  مردم 
ما  دینی  برادران  فلسطین  مظلوم  داد:مردم 
هستند و دفاع از حقوق این عزیزان بر تمام 

مسلمانان جهان واجب است .
نماز  در خطبه های  نیز  بیرجند  امام جمعه   
قدس،  جهانی  داشت:روز  اظهار  قبل  جمعه 
فریاد  و  کفر  با  ملتها  مقابله  روز  اسالم،  روز 
که  است  قدس  نجات  برای  ملتها  همگانی 
منطقه  در  استکبار  که  شرایطی  با  امسال 
بوجود آورده است باید با همدلی و همراهی 
حجت  کنیم.  شرکت  قدس  جهانی  روز  در 
االسالم و المسلمین دکتر رضایی یاد آور شد: 
روز قدس روز زنده شدن آرمانهای رهبر کبیر 
انقالب اسالمی است و تنها راه بیرون راندن 
رژیم اشغالگر قدس از این سرزمین مقدس، 

مقاومت و کوتاه نیامدن در برابر دشمن است.

روز قدس خط  راهپیمایی  در  حضور 
مقاومت در منطقه را تقویت می کند

امام جمعه سرایان، نیز  آمریکا را خط قرمز 
روز  در  مردم  حضور  گفت:  و  دانست  ایران 
تقویت  را  منطقه  در  مقاومت  خط  قدس، 
احمد  المسلمین  و  حجت االسالم  می کند. 
نجمی پور   اظهار داشت: روز قدس روز مقابله 
همبستگی  روز                 و  مستکبران  با  مستضعفان 

بین المللی و حمایت از مستضعفان است.
بار ظلم  زیر  به هیچ وجه  اسالم  افزود:  وی 
روز،  این  نامگذاری  با  راحل  امام  و  نمی رود 
مسأله قدس را رأس توجهات دنیا قرار دادند.

راهپیمایی  اینکه  بیان  با  سرایان  جمعه  امام 
منطقه ای  داخلی،  پیام  سه  دارای  قدس  روز 
و بین المللی است، بیان داشت: راهپیمایی روز 
قدس در بیش از 80 کشور دنیا و 770 شهر 
امر  این  برگزار می شود که  ایران  و روستای 
مسلمانان  بین  وحدت  درونی  انسجام  سبب 
می شود.نجمی پور با بیان اینکه اثر منطقه ای 
راهپیمایی روز قدس سبب دلگرم شدن مردم 
فلسطین می شود، خاطرنشان کرد: اگر همه 
مسلمانان متحد بودند صهیونیسم اجازه چنین 
به  را  اسالمی  سرزمین های  اشغال  و  تجاوز 
یادآور شد:  خود نمی داد. امام جمعه سرایان 
سال   25 در  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به 
دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت، بنابراین 
امسال  راهپیمایی  در  پررنگی  حضور  باید 

داشته باشیم.

انتفاضه ؛ راه نجات فلسطین

خصوص  در  نیز  بشرویه   جمعه  امام 
عظمت  با  روز  کرد:  قدس،اظهار  روز 
از  و  راحل)ره(  امام  قدس،یادگار 
است. اسالم  جهان  روزهای  بهترین 

زاده  الدین  محمدشمس  االسالم   حجت 
 با اشاره به این که روز قدس،تنهامتعلق به 
روز  کرد:این  نیست،تصریح  اسالمی  ایران 
آزادی  تمام  که  است  خوبی  بزرگ،فرصت 
ملت  نجات  برای  اسالم،  دنیای  خواهان 
جمعه  امام  سردهند.  فریاد  فلسطین  مظلوم 
از  باید  فلسطین  ملت  نجات  افزود:  بشرویه 
های  پشتیبانی  همچنین  و  انتفاضه  طریق 

معنوی در جوامع اسالمی صورت پذیرد.
وی متذکر شد: راهپیمایی امسال روز جهانی 
را  ابرقدرتها،داعش  که  این  لحاظ  قدس،به 
اهمیت  اند،  انداخته  اسالمی  امت  جان  به 

بیشتری دارد.
همه  از  بنده  تقاضای  کرد:  عنوان  وی 
ایران،مردم  شریف  دنیا،ملت  مسلمانان 
اقتدار  با  که  است  آن  جنوبی  فهیم خراسان 
در  گذشته  سالهای  از  تر  صالبت،پررنگ  و 
قدس شرکت  جهانی  روز  امسال  راهپیمایی 

کرده و آن را تکلیف بدانند.

روز قدس فریاد خشم و نفرت
 از صهیونیسم سرداده می شود

در  نیز  اسالمی   تبلیغات  شورای هماهنگی 
برگزاری  و  قدس«  جهانی  »روز  آستانه  
این  در  شکوهمند  و  مردمی  راهپیمایی 
سایر  هم پای  ایران  بزرگ  ملت  توسط  روز 
مسلمانان و آزادگان؛ شعارهای »روز جهانی 
قدس« امسال را در اطالعیه ای  اعالم کرد.

همه  از  اطالعیه  این  پایان  در  شورا  این 
ملت  ویژه  به  جهان  مسلمانان  و  آزادگان 
غیور و سرافراز ایران اسالمی دعوت می کند 
و حماسی خود  انقالبی  پرشور،  با حضور  تا 
در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن اعالم 
شعار  شریف،  قدس  آزادی  از  خود  حمایت 
آمریکا«،  بر  »مرگ  یعنی  خود  همیشگی 
استکبار  بر  »مرگ  و  اسراییل«  بر  »مرگ 
سرداده  را  بین الملل«  صهیونیسم  و  جهانی 
از  را  خود  انزجار  و  نفرت  و  خشم  فریاد  و 
قهرمان  فلسطینیان  قتل عام  و  اشغال  ترور، 

به گوش جهانیان برسانند.

پیام شما

ایام پایانی ماه مبارک رمضان و آغاز  با توجه به 
همشهریان  فراغت  اوقات  همچنین  و  سفرها 
بحث  با  رابطه  در  که  ارگانی  هر  و  شهرداری  از 
گردشگری و اوقات فراغت مسافران و همشهریان 
ها  مکان  این  به  است  خواهشمند  کند  می  کار 
از  همه  تا  شود  توجه  نیازشان  مورد  امکانات  و 
با  و  استفاده کنند  با نشاط  و  به خوبی  تعطیالت 

خاطری خوش سفر کنند.
0915...567
با آن همه هزینه های میلیونی  آب تصفیه شده 

همین بود؟!!
0915...347
برای  فکری  خواهم  می  مسئوالن  از   . سالم  با 

زیباسازی بلوار توحید و غفاری بردارند. با تشکر
939...085

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 942011 محکوم علیه آقای محمد حاجی آبادی فرزند حسن محکوم است به 

پرداخت مبلغ 225/031/395 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علم ثابت براهویی و پرداخت مبلغ 500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف اموال به شرح جدول که به مبلغ 168/359/400 ریال کارشناسی شده است.

مبلغ به ریالشرح و مشخصاتنام قطعهردیف
3/630/000پیچ خشکه 15*12 سانت به تعداد 330 عدد هر عدد 11/000 ریال پیچ1
پیچ خشکه جهت استفاده در ماشین های معدنی و صنعتی به تعداد 7360 عدد پیچ2

هر عدد 3/000 ریال 
22/080/000

3/901/500پیچ خشکه آلن 5 *10 سانت به تعداد 867 عدد هر عدد 4500 ریالپیچ3
7/840/000مهره نمره 27 به تعداد 560 عدد هر عدد 14/000 ریالمهره4
1/140/000مهره نمره 38 به تعداد 38 عدد هر عدد 30/000 ریالمهره5
12/597/000مهره نمره 30 به تعداد 646 عدد هر عدد 19/500 ریالمهره6
7/548/500واشر فلزی به تعداد 2435 عدد هر عدد 3/100 ریالواشر7
4/500/000پیچ آلن 8 *12 سانت به تعداد 450 عدد هر عدد 10/000 ریالپیچ8
12/870/000پیچ معمولی 8 *12 به تعداد1287 عدد هر عدد 10/000 ریالپیچ9
15/660/000مهره معمولی 20 سانت به تعداد 3480 عدد هر عدد 4/500 ریالمهره10
7/975/000پیچ الن خشکه 10*12 سانت به تعداد 638 عدد هر عدد 12500 ریالپیچ11
2/480/000پیچ آلن 2*12 سانت به تعداد 310 عدد هر عدد 8000 ریالپیج12
1/539/900پیچ آلن 5*12 سانت به تعداد 177 عدد هر عدد 8/700 ریالپیچ 13
7/562/500پیچ 10*12 سانت به تعداد 605 عدد هر عدد 12/500 ریالپیچ14
4/857/500پیچ 16*12 سانت به تعداد 335 عدد هر عدد 14/500 ریالپیچ15
860/000پیچ معمولی 18*10 به تعداد40 عدد هر عدد 21/500 ریالپیچ16
549/000پیچ 12*20 سانت به تعداد 18 عدد هر عدد 30/500 ریالپیچ17
962/500پیچ 14*20 سانت به تعداد 25 عدد هر عدد38/500 ریالپیچ18
3/360/000پیچ 12*16 سانت به تعداد 140 عدد هر عدد 24/000 ریالپیچ 19
8/312/500پیچ آلن 10*16 سانت به تعداد 475 عدد هر عدد 17/500 ریالپیچ20
375/000پیچ آلن 20*12 سانت به تعداد 10 عدد هر عدد 37/500 ریالپیچ 21
2/220/000پیچ آلن 11*6 سانت به تعداد 120 عدد هر عدد 18/500 ریالپیچ22
570/000پیچ 7*25 سانت به تعداد 12 عدد هر عدد 47/500 ریالپیچ23
455/000پیچ آلن 4*16 سانت به تعداد 35 عدد هر عدد 13/000 ریالپیچ 24
465/000پیچ 5*20 سانت به تعداد 30 عدد هر عدد 15/500 ریالپیچ25
2/077/600واشر فنری پیچ به تعداد 742 عدد هر عدد 2/800 ریالواشر26
185/000پیچ 18*20 سانت به تعداد 5 عدد هر عدد 37/000 ریالپیچ27
4/603/500مهره 16 پیچ به تعداد 1485 عدد هر عدد 3/100 ریالمهره28
1/520/000واشر پولکی به تعداد 1.900 عدد هر عدد 800 ریالواشر29
3/440/000واشر پولکی به تعداد 2.150 عدد هر عدد 1600 ریالواشر30
3/520/000پیچ آلن 8 *10 سانت به تعداد 280 عدد هر عدد 9000 ریالپیچ31
2/570/400واشر پولکی به تعداد 1.530 عدد هر عدد 1/680 ریالواشر32
1/480/000پیچ دوسر رزوه 10*20 سانت به تعداد 40 عدد هر عدد 37/000 ریالپیچ33
گریس خور صنعتی مورد استفاده دستگاه های صنعتی معدنی به تعداد 301 عدد گریس خور34

هر عدد 52/000 ریال
15/652/000

که  از طریق  مزایده  در روز یکشنبه تاریخ 95/04/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 4727 و شناسه ملی 10360062165

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبت 24462 و شناسه ملی 10104011299 با نمایندگی آقای 
سید محمد رضا قاسمی به شماره ملی 0938595857 و شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا به شماره ثبت 68532 و شناسه ملی 
10101134744 با نمایندگی آقای محمد علی مالئی پاشاکی به شماره ملی 2721709771 و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان 
تامین پارس به شماره ثبت 307520 و شناسه ملی 10103460290 با نمایندگی آقای علی اصغر حسین خانی پور مقدم به شماره 
ملی 0940543745 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- موسسه حسابرسی امین محاسب به 
شماره ثبت 14363 و شناسه ملی 10100538203 به سمت بازرس اصلی  و آقای غالمعلی موحد اصل به شماره ملی 5099533035 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 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 ابالغ اجرائیه )رهنی(
بدین وسیله به خانم سعیده درهمی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 1158 صادره بیرجند و شماره ملی 0943362253 

به عنوان راهن ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه اسدیه مستند به قرارداد رهنی شماره 11504 مورخ 93/6/15 دفترخانه 
شماره 11 بیرجند جهت وصول مبلغ پانصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال طلب خویش از 
دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه بر علیه وام گیرنده و شما به عنوان راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400200 در 
این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون برطبق گزارش مورخ 1394/5/26 مامور ابالغ، آدرس 
شما به شرح سند به نشانی بیرجند، خیابان انقالب، انقالب 5 شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از ناحیه 
بستانکار به شرح بیرجند، خیابان غفاری، خیابان رجبعلی آهنی، پالک 13 واحد 18 میسر نبوده، لذا بنا به تقاضای بانک مرتهن 
و برطبق ماده 18- آیین نامه اجرا مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و مستفاد از 
مقررات ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی 
خویش اقدامی ننماید، طلب بستانکار و حقوق دولتی از محل فروش مورد وثیقه به شرح مندرج در متن سند رهنی استیفای خواهد 

شد و به غیر از آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

تاریخ انتشار: 139۵/4/10       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 4727 و شناسه ملی 10360062165

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شماره ثبت 24462 و شناسه ملی 10104011299 با نمایندگی آقای سید 
محمد رضا قاسمی به شماره ملی 0938595857 به سمت رئیس هیئت مدیره  و شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا به شماره ثبت 
68532 و شناسه ملی 10101134744 با نمایندگی آقای محمد علی مالئی پا شاکی به شماره ملی 2721709771 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شماره ثبت 307520 و شناسه ملی 10103460290 
با نمایندگی آقای علی اصغر حسین خانی پور مقدم به شماره ملی 0940543745 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شماره ثبت 307520 و شناسه ملی 10103460290 با نمایندگی آقای علی 
اصغر حسین خانی پور مقدم به شماره ملی 0940543745 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. 2- کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. 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 مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 94/44 اجرایی در قبال محکومیت آقای جعفر هاتف فرد و غیره به پرداخت مبلغ 227/699/288 ریال 

در حق تعاونی منحله میزان و پرداخت مبلغ 8/626/655 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف 
پالک ثبتی شماره 4034،4035 اصلی بخش یک بیرجند توسط شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
که حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در بین خیابان جمهوری 27 و 29 کوچه سمت شمال می باشد که کاربری آن تجاری 
و مساحت آن 40/65 مترمربع است که ششدانگ آن به قیمت 1/219/500/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده 
در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/22 از ساعت 10 الی 11صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - مرحله اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 940155 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای 
میرحسن احمدی آواز فرزند دین محمد محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و چهل و پنج میلیون و چهارصد و 

ده هزار و ششصد و هشت ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار و سیصد و هجده 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای اسماعیل حسنی فرزند محمد و پرداخت 
مبلغ دوازده میلیون و دویست و هفتاد هزار و پانصد و سی ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ لذا مقرر گردیده 
است مقدار پنج ساعت آب از چاه شرکت سفال واقع در محدوده روستای تقاب خوسف )که توسط شخص ثالث به نام آقای مسلم 
قنبری در قبال بدهی محکوم علیه معرفی و توقیف شده است( با این وصف: حسب نظر کارشناس کیفیت آب چاه نسبتاً شور و 
برای محصوالت زراعی مانند جو و یونجه مناسب می باشد، دبی آب در پروانه 33 لیتر لکن مقدار آبدهی فعلی چاه 24 لیتر در 
ثانیه می باشد، موتور چاه برقی است، مدار آب 12 می باشد که در مجموع پنج ساعت آب مذکور به مبلغ پانصد میلیون ریال 
قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/4/23 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد.  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی 
را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن 
در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل 
داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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پای مصنوعی برای این فیل 
دانشمندان به کمک تکنولوژی توانستند پای مصنوعی مورد نیاز یک فیل آسیایی را بسازند و به 
او در راه رفتن کمک بزرگی کنند.به گزارش ایسنا به نقل از ساینس، موشا، فیل آسیایی است که 
پایش را در اثر انفجار مین از دست داده و اولین دریافت کننده پروتز در دنیای فیل هاست.

شبستان- امسال گویی بهار با شتاب زیادی 
را در آغوش گرفت و عمر روزهای  تابستان 
گرمای  از  را  این  رسید،  پایان  به  سرسبزش 
فهمید. شود  می  نیامده،  هنوز  که  تابستان 

عقربه های ساعت به ظهر نزدیک می شود 
و گرمای هوا خیلی از روزه داران را خانه نشین 
پیدا  شوم،  می  قرار  محل  راهی  است.  کرده 
نیست،  راحت  چندان  مصاحبه  مکان  کردن 
راننده هم نمی تواند آدرس را پیدا کند، پرسان 
با  نهایت  از عابران، مغازه داران و در  پرسان 
کمک تلفن موسسه خیریه »نوید رویش کویر« 
را پیدا می کنم. خانه ای قدیمی بر بلندای یک 
تپه خاکی، در نزدیکی سه راه اسدی بیرجند، 
محل موسسه خیریه نوید رویش کویر است. 
فضای موسسه سنتی است. حیاطی کوچک و 
نقلی و  حوض آبی که وسط آن می درخشد. 
سه درخت »عناب، گل محمدی  و یاس«، 
دیوارهای سفید و بلند و چند اتاق در اطراف 
حیاط، هنوز هم رنگ و بوی صمیمیت قدیم 
را در دل زنده می کند. آرامشی خواستنی در 
حیاط موج می زند چشم ها از نگاه کردن خسته 
نمی شود قاب های قدیمی در نگاهم زنده می 
شود صدای یکی از مسئوالن موسسه، تصاویر 
ذهنم را قطع می کند. بعد از احوالپرسی، از او 
می خواهم در مورد افرادی که قرار است با آنها 
 گفتگو کنم، توضیح دهد. »سیروسی« می گوید 
»قرار شما امروز با بچه های کار ایرانی و افغانی 
است. کودکانی که بیشترشان از سنین کودکی 
 در خیابان ها و کوچه های شهر کار می کنند.«

وارد یکی از اتاق ها می شوم دختری با چادر 
دارد  صورتی  و  بنفش  گلهای  که  سفیدی 
»سالم« می گوید. همکاران موسسه »مهدیه« 
را معرفی کرده و می گویند: خیلی وقت است 

که منتظر انجام مصاحبه است.
 مهدیه، دختری با چشمان قهوه ای و پوستی 
دستان  با  مصاحبه  آخر  تا  اول  از  که  روشن 
کوچکش، چادر را گرفته است از خود می گوید که 

کالس سوم را تمام کرده است و سال تحصیلی 
پرسم می  رود.  می  چهارم  کالس  به   آینده 

 پس به سن تکلیف رسیده ای؟ هیجان زده و 
خجالتی است می گوید »بله چند روز اول ماه 
رمضان را روزه گرفتم ولی بعد چون، مامان و 
بابام سحر منو بیدار نمی کردن، روزه نگرفتم.«. 
وسط صحبت های مهدیه، یکی دیگر از بچه 

محمد  را  خودش  آید.  می  داخل  کار  های 
معرفی می کند و می گوید ۱۴ ساله است با 
دست خود را باد می زند می پرسم هوای بیرون 
گرم بود؟ که گفت »خانم خیلی!« و بعد ادامه 
می دهد »ما چهار روز اول ماه رمضان رو روزه 
گرفتیم ولی بعدش دیگه نه.« در تمام مدت 
صحبت خودش را »ما« خطاب می کند! با 
فاصله زمانی کمی بعد از محمد، بچه های 
فرهاد،  ابوالفضل،  بنیامین،  »ایمان،  دیگر 
موسی، صبور،  فرامرز، مسعود، ناصر و هستی« 
وارد می شوند. در بین همه اینها هستی کم 
سن و سال نظرم را جلب می کند. از او می 

خواهم کنار مهدیه بنشیند.
خود  آرزوهای  و  کار  از  خواهم  می  آنها  از   
بگویند، محمد که از ۷ سالگی از افغانستان به 
بیرجند آمده و همان هفت سالگی کار می کند، 
می گوید: اوایل بادکنک می فروختیم ولی االن 

خرما می فروشیم. ۴ بسته ۱۰ هزار تومان. هر 
بسته برای من ۵۰۰ تومان سود دارد. می گویم 
تو هم شنیده ای که خرما خیلی گران شده با 
آمدن ماه مبارک رمضان،  رفته ای سراغ خرما 
فروشی؟ می خندد و می گوید در مقایسه با 
بادکنک فروشی سود زیادی ندارد! ایمان هم از 
کسب و کارش می گوید »من هم بادکنک می 

فروشم، پدرم در مرغداری کار می کند مادرم 
هم با چرم کیف می دوزد و می فروشد. یک 

خواهر و برادر دیگر هم دارم.«
از  کنند  می  سعی  ها  بچه  همه  دیگر  حاال 
 خاطرات شغل و کاسبی خود بگویند. از گفته ها
 مشخص می شود که بچه های دیگر هم 
مثل محمد و ایمان یا بادکنک و یا به تناسب 
فصل سال خرده فروشی می کنند و در برخی 
از اوقات در چهارشنبه بازار بیرجند، شاگردی 
می کنند. ایمان می گوید آرزویی ندارم اما در 
آید و می گوید  انتهای مصاحبه نزدیک می 
»خانم من آرزو دارم یک گوشی موبایل و یک 
اسکیت داشته باشم«. بنیامین آرزوی داشتن 
با  ایمان  دارد.  دل  در  ای  دنده  دوچرخه  یک 
شنیدن آرزوی بنیامین می گوید وقتی دوچرخه 
داشته باشد فکر می کنه المبورگینی خریده و 
احتماال باهاش تا تهران میره! فضای کوچک 

اتاق سرشار از خنده بچه ها می شود.
 ابوالفضل هم با دست گچ گرفته به گفتگوی 
با ما آمده، می گوید: هیچ آرزویی ندارم! یکی 
از بچه ها می گوید آرزو نداری داماد بشوی؟ 
خنده  از  اتاق  دوباره  و  خندد  می  زیرکانه 

دوستانش منفجر می شود.
 فرهاد آرزو دارد روزی به اندازه »راج کومار« 

معروف شود. از او می پرسم راج کومار را می 
شناسی؟ همزبان با دیگر دوستانش می گوید 
بله یکی از بازیگران قدیمی هند! ناصر عاشق 
دوچرخه است و مسعود هم در دل آرزو می 
کند یک روز در یک استادیوم بزرگ ورزشی 
فوتبال بازی کند.  نوبت به فرامرز که می رسد 
موبایلش زنگ می خورد! صحبتش را زود تمام 
می کند می پرسم با کی صحبت می کردی؟ 
با خجالت همراه با اکراه می گوید مامانم. مدل 
سکوت  که  شوم  می  جویا  او  از  را  گوشیش 
اختیار می کند! جواب بیشتر سواالت فرامرز را 
بچه ها می دهند. صبور هم که بسیار بازیگوش 
است می گوید من آرزو دارم که تمام معلول 

های دنیا خوب بشوند.
دارد  تبلت  یک  داشتن  آرزوی  هم  مهدیه   
آما آرزوی هستی 6 ساله که از همه بچه ها 
بقیه فرق می کند، هستی  با  کوچکتر است 

ماشین  یک  که  کند  می  آرزو  پدرش  برای 
امام  حرم  و  مشهد  به  را  او  تا  باشد  داشته 
هم  خودش  برای  و  ببرد  السالم(  رضا)علیه 

یک دوچرخه از خدا می خواهد!
صحبت  و  گفتگو  فضای  هستی  آرزوی   
های بچه ها را عوض می کند، بنیامین به 
وسط حرف هستی می آید و می گوید خانم 
دو سال قبل ما رفتیم حرم امام رضا )علیه 
السالم(، وقتی خدا آبجی کوچک به ما داده 
بود سه روز رفتیم حرم. توی پارک و سبزه 
ها می خوابیدم ولی خیلی خوش گذشت و 
مثل  ولی  هستیم  سنی  ما  کند:  می  تاکید 

شیعه ها امام رضا)ع( رو دوست داریم.
با همان  جویا می شوم،  را  از حرم  تصورش 
دیده  تلویزیون  توی  گوید:  اولیه می  هیجان 
ام که افطار توی حرم امام رضا)علیه السالم( 
سفره های افطاری بزرگی پهن می کنند، بعد 
همه می آیند آنجا روزه خود را باز می کنند. 
مامانم میگه غذای حرم امام رضا )علیه السالم( 
خیلی خوشمزه هست مثل غذای هیئت های 

امام حسین )علیه السالم( توی محرم!
 وقتی فضای گفتگوی ما با طرح آرزوی هستی 
به حرم امام رضا)علیه السالم( رفت و تمام بچه 
ها آرزوی رفتن به مشهد و حرم امام رضا را بر 
زبان جاری کردند، به خوبی مشخص شد که 
دلدادگی به امام رضا علیه السالم تنها مختص 
شیعیان نیست و جاذبه امام همه شیعه و سنی 
را به سمت خود می کشد!حاال دیگر بچه ها 
زیارت  نقشه  و  کند  می  صحبت  یکدیگر  با 
ابتدای مصاحبه گفتن  می کشند؛ محمد که 
آرزویش را به آخر موکول کرده است نزدیک 
می آید و با صدایی آرام می گوید: خانم ما دو 
تا آرزو داریم از امام رضا )علیه السالم( »اول 
افغانستان  در  مادرم  قبر  برم سر  بتونم  اینکه 
خاطر  به  مادرم  که  بودم  ساله  چهار  چون 
سرطان فوت کرد و آرزوی دومم داشتن یک 

گوشی موبایل لمسی است«.

ساعاتی در میان بچه های کار؛ 

آرزوی حرم؛ نذر همسایه خورشید

موش را هوشمند به دام بیاندازید!

که  دارد  مکانیکی  عملکردی  معموال  تله موش ها 
میان،  این  در  می شود.  جانور  به  آسیب  موجب 

تله موش  یک  طراحی  به  موفق  نوآور  فرد  یک 
هوشمند شده که نه تنها آسیبی به این حیوان وارد 
نمی کند، بلکه بنا به ادعای سازنده اش، عملکردی 
بهتر از تله موش های سنتی دارد. این دستگاه از 
الکترونیکی  و حسگر  مدار  تعدادی  و  جعبه  یک 
تشکیل شده است. به محض وجود موش در این 
تشخیص  را  موضوع  این  ویژه ای  حسگر  جعبه، 
داده و در خروجی جعبه بسته می شود. سپس این 
این  زن،  چشمک  نور  یا  صدا  طریق  از  دستگاه 

موضوع را به کاربر اطالع می دهد.

گوگل کودکان را با برنامه نویسی
 آشنا می کند

پروژه Bloks طرحی سخت افزاری و باز از سوی 
 گوگل است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد 
کودکان  به  و  بسازند  را  فیزیکی  های  بلوک  تا 
برنامه نویسی را یاد دهند.شرکت اپل در کنفرانس 
 Swift اپلیکیشن  خود  امسال  دهندگان  توسعه 
Playgrounds را معرفی کرد. این اپلیکیشن به 
کودکان کمک می کند تا کدنویسی را یاد بگیرند. 
حاال به نظر می رسد گوگل هم قصد دارد پا در 
 Project Bloks این مسیر گذاشته و با پروژه

کودکان را با دنیای کدنویسی آشنا کند.

انتشار یک تصویر مادون قرمز از مشتری

با نزدیک تر شدن به روز مالقات کاوشگر فضایی 
جونو با سیاره مشتری، تیمی از دانشمندان انگلیسی 
تصاویرمادون قرمز جدید و جالبی از سیاره غول پیکر 

گازی و جو همیشه متغیر آن منتشر کرده اند.
ستاره شناسان به رهبری دانشگاه لستر از تلسکوپ 
بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا برای ثبت تصاویر 
نقشه های  با هدف ساخت  از مشتری  مادون قرمز 

وضوح باال از آن استفاده کردند.
این مشاهدات مادون قرمز به پشتیبانی از ماموریت 
آینده خواهند پرداخت  کاوشکر جونو در ماههای 
درک  تا  داده  اجازه  ستاره شناسان  به  همچنین  و 
این  با  آن  نزدیکی  آستانه  در  سیاره  از  بهتری 

فضاپیمای ناسا داشته باشند.

عطر »دنباله دار« تولید شد

که  کرده اند  تولید  عطر  یک  انگلیسی  محققان 
می دهد.نمونه های  را  دنباله دار  یک  سطح  بوی 

6۷P/Churyumov- دنباله دار  بوی 
در  فیالئه  فرودگر  توسط  که   Gerasimenko
در  است  قرار  بود،  شده  استشمام  روزتا  ماموریت 
تحقیقات  شود.طبق  توزیع  لندن  در  نمایشگاهی 
و  گربه  ادرار  مشابه  بویی  نمونه ها  این  پیشین، 
کالین  توسط  عطر  داشتند.این  گندیده  تخم مرغ 
از دانشگاه اوپن سفارش داده شده و  اسنودگراس 

توسط شرکت آروما تولید شده است.

کنترل رایانه شخصی با حرکات دست

شرکت مایکروسافت فناوری را تحت عنوان »ردیاب 
دست« برای صفحه نمایشگر کامپیوتر ها ابداع کرده 
که با توجه به حرکات دست می توان به صورت 
صفحه  روی  بر  را  مختلف  های  آیکون  مجازی، 

کامپیوتر اعمال کرد.در واقع کاربر با اشاره انگشتان 
دست خود بدون لمس کردن صفحه نمایشگر می 
تواند، برنامه های رایانه شخصی خود را کنترل کند.

نمایش  صفحه  در  حرکتی  حسگر  سری  یک 
تعبیه شده که به کاربر اجازه می دهد تا عملیات 
دیجیتالی را مشابه دنیای واقعی اما در یک شرایط 
مجازی با حرکت دست انجام دهد.از ویژگی دیگر 
این فناوری، تشخیص دکمه های فیزیکی رایانه 
دنیای  با  دهنده  ارتباط  وسیله  از  استفاده  بدون 
واقعی است یعنی می توان دکمه خاموش و روشن 

را با حرکت انگشتان دست انجام داد.

  3 2236030  09151605216

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

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:2016:1521:1518

32222636 - 056تلفن

رسوایی 2اژدها وارد می شود

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

استفاده از پوشش های شیبدار در شهرهایی که استفاده از آن در 
سنت معماری محل نباشد ممنوع می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان جنوبی



917568234
625413987
438279165
251394876
793856421
846127593
174932658
562781349
389645712

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

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

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

شماره 3542                         طراح: نسرین کاری
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آیه روز  

خدابهسرمنزلسعادتوسالمتميخواندوهرکهراميخواهدبهراهمستقيمهدايتميکند.
يونسآيه۲۵

حدیث روز  

ازحرامدنياچشمپوش،تاخدازشتيهايآنرابهتونماياند،وغافلمباشکهلحظهايازتوغفلت
نشود.حضرتعلی)عليهالسالم(

آيـدوصـالوهجــرغـمانگـيزبگـذرد
ساقــیبيـاربادهکــهايـننيزبگـذرد
ایدلبهسردمهریدوران،صبورباش
کــزپیرسدبهار،چـوپائيزبـــگذرد

خدايامنازتوميخواهمدرآنآنچهتورا
خوشنودکندوپناهمیبرمبهتوازآنچهتورا
بيازاردوازتوخواهمتوفيقدرآنبرایاينكه

فرمانتبرمونافرمانیتوننمايم
ایبخشندهسائالن.

شعر روز 

دعای بیست و چهارم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

رسیدن به آرامش در 10 دقیقه!

شايدفكرکنيدبرایبهآرامشرسيدننيازبهانجام
کارهایبسياروزمانطوالنیداريد،اماجالباست
بدانيدحتیمیتوانيدباانجامبرخیازکارهایحتی
درعرض10دقيقهبهآرامشبرسيد.میخواهيد

بدانيدچگونه؟
مثبت فکر کنید: سعیکنيدحتیبرایچندثانيه
همکهشدهافكارمثبتوشاددرذهنتانپرورش
کاری های دغدغه لحظه چند برای حتی دهيد.
راکناربگذاريد.چشمهايتانراببنديدوبهآيندهای

مثبتوشادبينديشيد.
وقت اگر نکنید: فراموش  را  دست  ماساژ 
نداريدبهماساژبرويد،میتوانيداينکارراخودتان
دست کانونی نقاط دادن ماساژ با دهيد. انجام
میتوانيدتنشواسترسراازبدنخوددورکنيد.
کافیاستابتدازيرانگشتانشسترافشاردهيد.
سپسکنارههایهريکازانگشتانراباکمک
انگشتنشانهوانگشتشستدستديگرتاناز
نوکتابندانگشتانفشاردهيد.همينحرکترامی

توانيدبرایکفوپشتدستتانانجامدهيد.
شکالت بخورید:آيامیدانيدخوردنشكالت
بخشد؟شكالت بهبودمی را وخویشما خلق
خوردنهمچنينباعثآرامشاعصابشماوتقويت

متابوليسممیشود.
به ستاره ها نگاه کنید:بهتراستبيرونبرويد،
بنشينيديااگرممكناستبهپشتدرازبكشيدوبه
ستارههاخيرهشويدبهباالنگاهکردنباعثکاهش
فشارخون،تحريکمغزوتنفسودرنهايتآرامش

شمامیشود.

زنیکهدرحومهشهرزندگیمیکردمیخواست
خانهواثاثيهاشرابفروشد.زمستانبودوچنان
برفسنگينیباريدهبودکهتقريبامحالبودکه
هيچماشينياکاميونیبتواندتادرخانهاشبرسد.
منتهاچونازخداخواستهبودکهاثاثيهاشرابه
خدا که قيمتی به و خواست می خدا که کسی
امر ازظواهر بفروشد، برايش صالحمیدانست
دلنگراننبود.اثاثيهاشرابرقانداختوآماده
گفت: ديد مرا وقتی گذاشت. اتاق وسط فروش
حتیازپنجرهبهبيروننگاهنكردمتاانبوهبرف
راببينمياسوزسرمارااحساسکنم.تنهابهوعده
هایخداتوکلکردموبس!مردمنيزبهگونهای
معجزهآسااتومبيلخودراتادرخانهاشرساندند
ونهتنهااثاثيهخانه،حتیخودخانهنيزبیآنكه
کارمزدیبههيچبنگاهمعامالتملكیپرداخت
شودبهفروشرفت.ايمانهرگزازپنجرهبهبيرون
را تاسوزسرما ببيند را برف انبوه تا نگرد نمی
احساسکند.ايمانبرایبرکتیکهطلبيدهاست

تدارکمیبيندوبس.
برگرفته ازکتاب:

 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

کار بودن موفق شرکت يک مديرعامل
اوقات بيشتر اگر مخصوصاً نيست آسانی
برایصحبتکردنباسرمايهگذارانبيرون
ازشرکتباشيدوزمانیکهمیتوانيدباتيم
کاریتانبگذرانيدمحدودباشد.اگرمسئول
شهرهای در مختلفی تيمهای مديريت
مختلفباشيدکهکارتانپيچيدهترهمخواهد
شد.آياهمكاریکردنبدوناينكهکنارهم

باشيدواقعاًممكناست؟
کنار نزديک از اينكه بدون چطورمیتوانيد

تيمتانباشيد،آنهارارهبریکنيد؟
رمزکارايناستکهتيمیقویتشكيلدهيد
بتوانند نيست حاضر رئيس وقتی حتی که
عملكردموثریداشتهباشند.کارمندانيک
شرکتمثليکتيمبسكتبالهستند،اگربا

همکارنكنندبرندهنمیشوند.
شمابعنوانمديرعاملبايدبدانيدکههرعضو
تيمنقشیدرشرکتبرعهدهداردوهرنفر
عملكرد بخواهيد اگر است. کل از جزئی
کار هماهنگ بايد تيم باشد، موفق شرکت

کند.درزيربهپنجراهبرایتشكيليکتيم
موفقکاریاشارهمیکنيم:

- اعتماد و احترام ایجاد کنید 
محيطکاربايدبرمبنایاعتمادواحترامشكل
گيرد.بدونايندوموفقيتامكانپذيرنخواهد
بود.يکشرکتمثلکشتیایمیماندکه
است. حرکت در نامعلوم مقصدی به رو
کاپيتانبهاعتمادتيمشنيازداردچونآدمها
دنبالهرواعتمادويكپارچگیمیشوندنهيک
اعتمادمتعادل با انسان.ترديدهارامیتوان
کردواينتوانايیباهمکارکردنرابهآنها
میدهد.همچنيناگردرشرکتحضورنداريد
بايدمطمئنشويدکهاعضایتيمدرمحيطی
کهبرپايهارتباطبازوآزاداستکارمیکنند.
ايناعتمادقویترشود،تيمراحتتر هرچه
میتواندبدونحضورکاپيتاندرمسيرخود

حرکتکند.
-  روی حرفتان بمانید

میخواهيد، کار باالی کيفيت و بازده اگر 
اندازهحرفهايتانخوبباشيد.شما بايدبه

ارائه که میآوريد بهدست را چيزی همان
را کاری که میدهيد قول اگر کردهايد.
وقتی دهيد. انجام را آن حتماً دهيد، انجام
اعضایتيممتوجهشوندکهآدمخوشقول
تقليد را رفتارشما اعتمادیهستيد، قابل و

خواهندکرد.
- با همه کارمندان جلسه 

تشکیل دهید 
راگسترشدهيد، تيمی کار اگرمیخواهيد
بايدبههمهکمککنيدهمديگررابشناسند.
حداقليكباردرسالياحتیبيشترجلساتی
غيررسمی گفتگوهای کنيد. برگزار اعضا با
افرادرابههمنزديککردهوروابطانسانی
اعضای میتوانيد مثاًل میکند. گرمتر را
مثاًل کنيد، دعوت بازی يک به را تيمتان
بخواهند بازيكنها اگر فوتبال. يا بسكتبال
کنند. همكاری هم با بايد شوند برنده
است. صادق هم محيطکار در اصل همين
وازطريقهمينکارهایگروهیوورزشی،
شخصيتهاواستعدادهایهرفردمشخص

میشود.آنهادرآنشرايطمجبورخواهندبود
وقت دليل همين به بگيرند تصميم سريع
نخواهند واکنشهايشان کردن آماده برای
داشت.اينهاموقعيتهايیاستکهشخصيت
واقعیهمهنشاندادهمیشودوروابطواقعی

شكلمیگيرد.
- از تضادها استفاده ببرید

درهمهتيمهاسوءتفاهمپيشمیآيد.يک
روزیيکجاباالخرهتضادوکشمكشپيش
میآيد.وقتیمناقشاتبينکارمندهاازکنترل
خارجشود،اينمديرعاملاستکهبايدباآن
روبهروشود.باانتخاباينكهچهچيزخوب
استوچهچيزبدموضوعراپيچيدهترنكنيد.
بهصحبتهایدوطرفخوبگوشکنيدو
بعدبابقيهآنهايیکهمناقشهآندوطرفرا
اين در راهحلهايیکه بزنيد. ديدهاندحرف
مواقعبهذهنهمهخطورمیکندنتيجهای
امكان کشمكش و دعوا بدون که میدهد
نداشتبهذهنکسیبرسد.البتهاينبهآن
معنانيستکهدعواوجدلخوباست.به

اينمعنیاستکهايندعواهاباعثمیشود
کههمهبهدوديدگاهدرآنواحدفكرکنند
وديدگاههایبيشتريعنیفرصتهایبيشتر.
-استخدامهایجديدرايککارتيمیبدانيد.
استخدام جديدی کارمند میخواهيد اگر 
کنيد. مطرح تيمتان با را مسئله اين کنيد،
موردنظر فرد با تيمتان اعضای دهيد اجازه
صحبتکنندچونآنهاهستندکهقراراست
باهمکارکنندوخيلیمهماستکهآنفرد
باتيمهماهنگیداشتهباشد.البته،تجربهو
ويژگیهاوکارآمدیآنفردهممهماست
امامهمترينويژگیهابرایاستخدامهميشه
شخصيتومهارتهایاجتماعیفردهستند
باشد. داشته سازگاری شما تيم با بايد که
باتوجهبهاعتمادواحترامیکهدرباالبهآن
اشارهشد،شخصيتومهارتهایاجتماعی
اعضا بين ارتباط به که مثلچسبهستند
کمکمیکند.اينمهارتهامیتوانداعضای
تيمرابههمبچسباندوکيفياتفردیباعث

میشودکارهادرستانجامشود.

عارفانه روز

اگرمیخواهيدازناحيهدعابهجايیبرسيد،
زبانحالتاناينباشد:تسليمخداهستيم،

هرچهبخواهدبكند،بناداريمعمل
بهوظيفهبندگیکنيم.

يكیازراههایبدستآوردنشادی
آناستکهديگرانراشادکنیيكی
ازبهترينراههایشادکردنديگران
آناستکهخودتشادباشی.

قدرتوتوانبيشازآنكهمربوط
بهسنوسالباشد،بهتندرستی
وسالمتوابستهاست.آندرهموروا

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش بلیت استخر با  75 درصد تخفیف
خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  سوپر مارکت ناب

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

موبایل فروشی با کلیه امکانات 
در بهترین نقطه حکیم نزاری با 
اجاره پایین به فروش می رسد.

09156674069

استخدام برنامه نویس
مجتمع برنامه نویسی حرفه ای 

ایرانیان
09129313358

 معماری

شرکت نوید گستر زهان
 در نظر دارد: برای انجام امور ذیل 

نسبت به کارگیری یک نفر خانم 
واجد شرایط اقدام نماید 1- ثبت و 
تایپ نامه های اداری 2-انجام امور 
آبدارخانه  3- پاسخگویی به تلفن 

32434215

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

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

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشیانواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(
 و کولرهای آبی

 09195632840
09155629331

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

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

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

تعمیر لوازم خانگی در منزل   
لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 
     نبش انقالب 6- شهریاری    

09151643778
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کسب مدال برنز پرتابگر ایرانی 
در مسابقات قهرمانی ناشنوایان جهان 

ایرنا- سجاد پیر آیقر چمن پرتابگر دیسک ناشنوا ایران در مسابقات 
دومیدانی قهرمانی جهان با ایستادن بر سکوی سوم مدال برنز گرفت. 
دومیدانی  های  رقابت  در  ناشنوایان   2013 المپیک  قهرمان  نایب 
قهرمانی جهان در بلغارستان با پرتاب 53 متر و 35 سانتیمتر به مدال 
برنز رسید، ورزشکار روس با 56 متر و 20 سانتیمتر مدال طال گرفت 
و ورزشکار اوکراینی با 54 متر و 26 سانتیمتر به مدال نقره رسید. تیم 
دومیدانی  در مسابقات  پرتابگر  دو  با  ایران  ناشنوایان  دومیدانی  ملی 
دیگر  عرفان صفاری  است.  کرده  ناشنوایان جهان شرکت  قهرمانی 

پرتابگر وزنه کشورمان روز جمعه هفته جاری به مصاف حریفان می رود.

انتخاب سانداکاران اردوی تیم ووشوی جوانان ایران 

ایرنا-مسابقات انتخابی تیم ووشوی جوانان ایران در بخش ساندای دختران 
برگزار شد و نفرات راه یافته به اردو مشخص شدند. ششمین دوره رقابت 
های ووشوی قهرمانی جوانان طی روزهای 4 الی 10 مهرماه به میزبانی 
بلغارستان و در شهر بورگاس برگزار خواهد شد. بر این اساس، ووشوکاران 
جوان روز گذشته مسابقات انتخابی را برگزار کردند و هشت سانداکار راه 
یافته به اردو مشخص شدند. نتایج مسابقات ساندا به شرح ذیل اعالم شد: 
وزن 48 کیلوگرم: هانیه رحیمی از مازندران و کوثرمیرزاحسینی از کرمانشاه، 
در دیدار انتخابی برگزار شده، هانیه رحیمی پیروز شد. وزن 52 کیلوگرم: 
فاطمه ویسی از اصفهان و پریا کیوان راد از کرمانشاه، فاطمه ویسی در 
انتخابی به پیروزی رسید. وزن 56 کیلوگرم: زهرا سلحشور از خوزستان و 
تارا پورحسین از کرمانشاه، در انتخابی، زهرا سلحشور به برتری رسید. وزن 
60 کیلوگرم: مائده هاشمی از اصفهان و شادی علیمرادی از خوزستان، در 
رقابت انتخابی، مائده هاشمی پیروز شد. همچنین در رده سنی بزرگساالن 
وزن 48  در  ابراهیمی  که صغری  برگزار شد  انتخابی  رقابت  سه  نیز 
کیلوگرم، سهیال منصوریان در 52 و صدیقه دریایی در 60 کیلوگرم با 
اوزان معرفی شدند. نفرات فیکس  به عنوان  رقیبان خود  بر  غلبه 

تالش برای رسیدن به آخرین ایستگاه کسب سهمیه المپیک

فارس- تیم ملی شنای ایران از صبح روز گذشته با حضور در 4 ماده 
بوداپست  در  ریو  المپیک  سهمیه  کسب  برای  را  خود  تالش  رقابتی 
مجارستان آغاز کرد. در صبح نخستین روز این رقابت ها جمال چاوشی 
فر ، مهدی انصاری و آریا نسیمی شاد موفق شدند با نمایشی خوب 
جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کنند. مهدی انصاری 100 
پروانه را در دور مقدماتی 56 ثانیه 26 صدم ثانیه شنا کرد. آریا نسیمی 
شاد نیز در 100 متر قورباغه 1 دقیقه و چهار ثانیه و 24 صدم ثانیه را 
ثبت کرد. همچنین جمال چاوشی فر نیز در 50 متر کرال پشت زمان 
26 ثانیه و 76 صدم ثانیه را ثبت کرد و به نیمه نهایی راه یافت. ملی 
پوشان در مجموع این چهار روز 17 بار مسابقه می دهند که  هر شناگر 
در یک یا دو ماده تخصصی شانس بیشتری برای کسب سهمیه دارد.

سفید؛ رنگ سفید برخی میوه ها و سبزیجات در اثر 
باشد  آنتواگزانتین می  نام  وجود ترکیبات خاصی به 
که خیلی شبیه به یک آنتی اکسیدان عمل می کند. 
محصوالت سفید رنگ مانند: سیر و پیاز حاوی ماده 
ای به نام آلیسین می باشند که درکاهش فشار خون و 
کلسترول موثرند. این ماده هم چنین در کاهش خطر 
ابتال به سرطان پروستات موثر است. سفیدها همچنین 

حاوی ترکیبات مغذی هستند که سبب تقویت سیستم 
از  غنی  منبع  آن  بر  عالوه  و  شود  می  بدن  ایمنی 
ماده آلی پتاسیم می باشند. سایر مواد غذایی حاوی 
این ترکیبات عبارتند از : سیر، انواع پیاز، موز، قارچ، 
سیب زمینی، وگل کلم. قارچ: کاهش فشار خون باال 
و نیز کاهش خطر سکته مغزی، تقویت استخوان ها، 
رفع خستگی و رفع کمبود ویتامین D ولی حتماً دقت 

کنید که جایگزین گوشت نیست. نکته: رژیم غذایی 
سالم و متعادل، رژیمی است که شامل تمامی میوه 
ها و سبزیجات از تمام رنگها باشد. رژیم غذای که در 
برگیرنده تمام مواد غذای با تمامی رنگ های مختلف 
می باشد، ضامن سالمت عمومی بدن بوده و می تواند 
در پیشگری از بیماریهای مختلف موثر باشد؛ بنابر این 
سعی کنید بشقاب غذایی شما، رنگین کمانی از رنگها باشد.

پیشگیری از بیماری شایع 
در ماه مبارک رمضان

یبوست به عنوان شایع ترین مشکالت گوارشی 
روزه داران محسوب می شود که البته عارضه طبیعی 
روزه نیست. ابتدا بایستی از عدم وجود بیماری های 
عصبی،گوارشی، اختالالت غدد یا یبوست ناشی از 
مصرف دارو در افراد مطمئن شد سپس به درمان 

آن پرداخت.  جهت پیشگیری از یبوست به موارد زیر 
دقت کنید: 1- رژیم غذایی پر فیبر و تحرک: در رژیم 
غذایی پرفیبر توصیه به مصرف میوه ها و سبزیجات 
خام است و پوست کندن میوه ها و سبزیجات باعث 
کاهش فیبر آنها می شود 2- زیاد  نوشیدن آب 
3- انجام ورزش و تحرک کافی از جمله پیاده 
روی می تواند مشکل یبوست را بر طرف کند 
4- مصرف غالت، مغزها و دانه های خوراکی.

مصرف محصوالت لبنی 
و بروز آکنه

موجب  گاو  شیر  در  موجود  های  هورمون 
تحریک غدد چربی می شوند که عامل بروز 
هم  و  ارگانیک  شیرهای  هم  هستند.  آکنه 
هورمون  حاوی  همگی  پاستوریزه  شیرهای 
های عامل بروز آکنه هستند. همچنین شیر 

حاوی مقدار زیادی چربی و قند است که می 
تواند باعث تشدید آکنه شود. الکتوز موجود 
در شیر با علل بروز واکنش های آلرژیک در 
بسیاری از افراد مرتبط است. محصوالت لبنی 
حاوی پروتئین های کازئین و آب پنیر هستند 
اما  التهاب شود.  بروز  به  تواند منجر  که می 
به دلیل کلسیم موجود در شیر و فواید آن، 
نمی توان آن را از رژیم غذایی حذف کرد.

عاداتی که سرطان روده می آورد!
  

1- پرخوری 2- نشستن زیاد، بی تحرکی: بی 
تحرکی و خانه نشینی به مشکل یبوست و کند 
مصرف   -3 شود  می  منجر  دفع  عمل  شدن 
غذاهای گوشتی زیاد: مصرف زیاد گوشت قرمز 
به  را  کولون  سرطان  به  ابتال  خطر  تواند  می 
میزان 50 درصد افزایش دهد 4- عدم مصرف 

سبزیجات: میوه و سبزیجات باعث کاهش خطر 
ابتال به سرطان کلورکتال می شوند 5- مصرف 
مواد چرب: باعث افزایش خطر ابتال به سرطان 
کلورکتال می شوند 6- سیگار: کاهش قدرت 
دفاعی سیستم ایمنی بدن 7- پخت گوشت با 
حرارت بسیار باال: باعث بروز ترکیبات شیمیایی 
روی سطح گوشت می شود که این ترکیبات 

سرطان زا هستند 8- عدم مراقبت کافی از بدن.

روش تهیه دهان شویه خانگی
 

تهیه  نعناع  تند  با طعم  معمواًل  دهان شویه ها 
در  موجود  های  دهان شویه  بیشتر  می شود.  
و  رنگ های مصنوعی، طعم دهنده  بازار شامل 
مواد شیمیایی است که برای بدن مفید نیست. 
پس بهتر است از دهان شویه ای با مواد طبیعی 
استفاده کنید: آب 2 عدد لیموی تازه، نصف قاشق 

غذاخوری پودر دارچین، یک قاشق مرباخوری 
جوش شیرین، نصف قاشق مرباخوری عسل،یک 
فنجان آب گرم برای ذوب کردن عسل، تمامی 
باهم  خوب  و  بریزید  شیشه  یک  در  را  مواد 
غذاخوری  قاشق   1  -2 بار  هر  مخلوط کنید. 
آن را غرغره کنید.  استفاده بیش از یک یا دو 
بار در روز توصیه نمی شود زیرا لیمو خاصیت 
اسیدی دارد و برای میناِی دندان مضر است. 

7 راز بیمار نشدن

شب  در  ساعت  هشت  کافی:  خواب   -1
2- تقویت ذهن: مثبت فکر کنید 3- کنترل 
استرس: چون باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
می شود 4- تمیز بودن: پس از تماس با وسایل 
کثیف مانند دکمه آسانسور، میله اتوبوس، درهای 
ورودی، وسایل پارک و ... دست هایتان را با آب 

و صابون بشویید 5- ورزش: هر هفته سه بار 
به باشگاه بروید 6- ارتباط از راه دور: استفاده 
بیش از حد از وسایل حمل و نقل عمومی مانند 
اتوبوس و تاکسی در افزایش بیمار شدن شما 
بهبود  ویتامین ث جادویی: در  موثر است 7- 
عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار تأثیرگذار باشد 
پس هرگاه احساس کردید که در حال مریض 
بیشتر ویتامین ث بخورید.  , شدن هستید، 

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید ...

دانشجوی مزاحم بیرجندی 
دستگیر شد

دانشجوی یکی از دانشگاه های شهرستان بیرجند که در شبکه 
اجتماعی موبایلی تلگرام برای استادش ایجاد مزاحمت می کرد 
دستگیر شد. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 
خراسان جنوبی گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این 
که فردی با انتشار پیام هایی در تلگرام باعث هتک هیثیت وی 
شده است؛ مأموران پلیس فتا رسیدگي به پرونده را در دستور 
کار خود قرار دادند. سرهنگ سید غالمرضا حسینی افزود: با 
هماهنگي حراست دانشگاه، متهم به پلیس فتا احضار شدکه  
وي ضمن اظهار پشیمانی، دلیل اینکار را با استادش، نگرفتن 

نمره قبولی و پاسخ ندادن استاد به اعتراضش در درس اعالم کرد.

کالهبرداری با ترفند کمک های خیرخواهانه مردمی و جمع آوری فطریه 

ایرنا- رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در آستانه عید فطر در خصوص شیوه های جدید کالهبرداری با ترفند کمک به نیازمندان و جمع 
آوری فطریه هشدار داد. سرهنگ جواد جهانشیری گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک شاهد راه اندازی کانال و گروه 
هایی در فضای سایبری هستیم که به شهروندان پیشنهاداتی از قبیل دریافت کمک های مردمی و خیرخوهانه و شناسایی مستقیم 
نیازمندان را پیشنهاد می دهد در حالی که مجوزهای الزم برای این منظور را ندارند. وی افزود: در این روش کالهبرداران در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از افراد بی خانمان یا کودکان بیمار، احساسات انسان دوستانه کاربران روزه دار را 
تحریک و با معرفی درگاه های جعلی و تماس و پیام های ارسالی اقدام به کالهبرداری می کنند. جهانشیری تصریح کرد: کاربران 
مراقب این فراخوان ها باشند زیرا در سال های گذشته کالهبرداران با عنوان کمک های مردمی به افراد نیازمند، فعالیت های مجرمانه ای 
داشتند که پلیس فتا اقدام به شناسایی و دستگیری این قبیل کالهبرداران و سوء استفاده گران کرده است. رئیس پلیس فتا خراسان 
رضوی گفت: کاربرانی که قصد دارند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن  بانک پرداخت کنند، می توانند فطریه 
یا کفاره روزه خود را از طریق شرکت ها و موسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی )رادیو ، تلویزیون( اقدام به اعالم 
شماره حساب های رسمی می کنند اقدام کنند و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند.

تعقیب و گریز ماموران انتظامی شاهرخت 
و دستگیری راکب موتور سیکلت

فارس- به دنبال وصول گزارش های مردمی مبنی بر اینکه 
قاچاقچیانی پس از تحویل مواد مخدر از مرز، قصد انتقال آن 
را به نقاط داخلی شهرستان دارند، ماموران پاسگاه انتظامی 
نمودند.  تردد  مسیرهای  نمودن  مسدود  به  اقدام  شاهرخت 
انتظامی زیرکوه گفت: با گذشت ساعاتی از کمین  فرمانده 
ماموران، دو موتورسیکلت به کمین ماموران برخورد می کنند 
متواری  به هشدارها  توجه  بدون  موتورسیکلت  راکبان  ولی 
می شوند و پس از مدتی تعقیب و گریز و با تیراندازی ماموران، 
یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و یک نفر قاچاقچی با  تعداد 
هفت بسته دو کیلویی ماده مخدر ازنوع تریاک دستگیر می شود.
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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

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

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

خیر گرانقدر و ارجمند 
در ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا 

با کمک های خیرخواهانه خود همچون سنوات گذشته خانواده های ایتام و مستمندان 
را میهمان سفره خدا نمایید.الزم به ذکر است افطاری برای هر نفر 7000 تومان و هر 

سبد غذایی )بر اساس بعد خانوار( معادل 70 تا 100 هزار تومان پیش بینی شده است. 

شماره حساب بانک ملی:      0105543248003
 شماره کارت بانک ملی:  6037991199511233

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان حکیم نزاری
 بین حکیم نزاری 8 و 10 

 پالک 4/123  
 تلفن: 05632225600



7
آغاز اعتکاف رمضانیه دراستان 

اعتکاف رمضانیه در خراسان جنوبی آغاز شد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسالمی گفت : این مراسم معنوی در 
دهه آخر ماه مبارک رمضان در  13 مسجد استان برگزار می شود. حجت االسالم صادقی خواه افزود : در برگزاری این مراسم، 3 مسجد در دانشگاههای 

پنجشنبه * 10 تیر 1395 * شماره 3542بیرجند، 4 مسجد در طبس، 2 مسجد در فردوس ، 2 مسجد در حاجی آباد و 2 مسجد در سربیشه میزبان معتکفان هستند . 
7

معارفه استاندار جدید خراسان جنوبی
 با حضور وزیر کشور

خراسان  جدید  استاندار  معارفه  مراسم  فارس- 
جنوبی شنبه هفته آینده با حضور وزیر کشور در 
سالن اجتماعات استانداری خراسان جنوبی برگزار 
خراسان  جدید  استاندار  معارفه  مراسم  می شود. 
جنوبی ساعت 8:30 دقیقه روز شنبه هفته آینده با 
حضور وزیر کشور در سالن اجتماعات استانداری 
خراسان جنوبی برگزار می شود. شایان ذکر است، 
خراسان  جدید  استاندار  پرویزی  سیدعلی اکبر 
جنوبی متولد شهر اسفراین استان خراسان شمالی 
از این نیز استاندار خراسان شمالی بوده  و پیش 
است. همچنین وجه اله خدمتگذار استاندار پیشین 
خراسان جنوبی نیز به عنوان قائم مقام سازمان 

مدیریت بحران کشور ادامه خدمت خواهد کرد.

راه آهن استان، همچنان روی کاغذ

کرد:   عنوان  و شهرسازی  راه  مدیر کل  قوسی- 
مطالعات فاز یک توسعه راه آهن انجام شده است 
اسناد  و  اجرایی  ها  نقشه  دو،  فاز  در  و همچنین 
مناقصه تهیه شده است به گفته وی این مطالعات 
برای  دو قطعه از سمت بیرجند به طرف مشهد 
به طول 23 کیلومتر و قطعه دوم از سمت کال 
شور به گناباد به طول 50 کیلومتر  انجام  شده 
است. جعفری افزود: در سال جاری 9 میلیارد و 
400 میلیون تومان برای پروژه پیش بینی شده 
و ما پیگیر برگزاری مناقصه برای شروع عملیات 
عملیات  پیمانکار  انتخاب  با  و  هستیم  زیرسازی 
راستای  در  افزود:  وی  شود.  می  شروع  اجرایی 
بر  بالغ  اکنون  هم  استان  بزرگراههادر  گسترش 
200 کیلومتر در باند دوم آماده آسفالت است که  
125 کیلومتر آن در پروژه های اقتصاد مقاومتی 
 قرار گرفته وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های
انجام شده تا هفته دولت و دهه فجر امسال حداقل 
100 کیلومتر از باند دوم استان را زیر بار ترافیک 
های راه  توسعه  باره  در  جعفری  مهدی   ببریم. 
 85 تاکنون  سال  ابتدای  از  گفت  هم  روستایی 
شده  آسفالت  و  احداث  روستایی  راه  کیلومتر 
است و برنامه عملیاتی ما گسترش 180 کیلومتر 

راه خواهد بود. 

اعالم آمادگی چین برای
 سرمایه گذاری در خوسف

فرماندار خوسف از اعالم آمادگی یک سرمایه گذار 
دالری  میلیون   84 گذاری  سرمایه  برای  چینی 
یک  گفت:  فرجامی  داد.  خبر  شهرستان  این  در 
کارخانه  احداث  برای  چین  کشور  از  سرمایه گذار 
خوسف  صنعتی  شهرک  در  فوالدی  لوله  تولید 
اعالم آمادگی کرده که برای اجرای آن زیرساخت 
بیان  با  فرجامی  است.  شده  درخواست  نیز  هایی 
اینکه پیش از این نیز یک سرمایه گذار دیگر چینی 
کرده  سرمایه گذاری  خوسف  صنعتی  شهرک  در 
است، گفت: در صورت تحقق پروژه جدید شهرک 
حقیقت  در  که  خوسف  رحمانی  شهید  صنعتی 
آینده  بیرجند است در  شهرک صنعتی شماره دو 

به شهرک فوالدی تبدیل خواهد شد.

فقط 2854 نفر از فرزندان محسنین 
دراستان دارای حامی هستند

 
کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  ایسنا- 
از  گفت:  خراسان جنوبی،  )ره(  خمینی  امام  امداد 
تنها  استان  در  محسنین  فرزندان  از  نفر   8859
مبالغ  ماهیانه  و  بوده  حامی  دارای  نفر   2854
در  اظهارکرد:  می کنند.نخعی   دریافتی  ناچیزی 
استان  3688 فرزند یتیم تحت حمایت هستند که 
جذب حامی به منظور حمایت مادی و معنوی از 
این ایتام انجام شده است. وی ادامه داد: مساعدت 
نقدی برای کمک هزینه تحصیلی ومعیشت، تهیه 
و  درمانی  مشاوره ای،  خدمات  ارائه  زندگی،  لوازم 
فراهم  و  ازدواج  هزینه  کمک  پرداخت  مسکن، 
کردن زمینه ارتباط بین حامیان و ایتام از مهم ترین 
برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایتام است.

اطالعیه جامعه اهل سنت برای حضور
 در راهپیمایی روز قدس

اطالعیه  در  جنوبی  خراسان  سنت  اهل  جامعه 
دفاع  تجلی  روز   ، قدس  روز  اینکه  بیان  با  ای 
فلسطین  دفاع  بی  مسلمانان  حقوق  و  آزادی  از 
است برای حضور در راهپیمایی روز قدس اعالم 
است:  آماده  اطالعیه  این  در  کردند.  آمادگی 
جامعه اهل سنت خراسان جنوبی همگام با آحاد 
ملت با حضوری گسترده در این راهپیمایی باری 
دیگر همبستگی، صالبت و بیداری اسالمی را به 
جهانیان نشان خواهند داد و با حضور گسترده خود 
مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد. 

آغاز مرمت درهای مسجد جامع 
شهر تاریخی تون

قنات  و  تون  تاریخی  شهر  پایگاه  مدیر  فارس- 
شهر  جامع  مسجد  درهای  مرمت  آغاز  از  بلده 
تاریخی تون خبر داد.اقدس کرم پور اظهار داشت: 
از  و  جامع  ساماندهی مسجد  و  مرمت  منظور  به 
پایگاه میراث فرهنگی شهر  اعتبارات ملی  محل 
شبستان های  درهای  مرمت  پروژه  تون،  تاریخی 
شمالی و جنوبی این مسجد آغاز شد.وی ادامه داد: 
اعتبار هزینه شده در این مرحله 340 میلیون ریال 
جداسازی  برداری،  رنگ  مانند  اقداماتی  که  بوده 
قطعات شکسته و آسیب دیده از حمله موریانه ها و 
بازسازی مجدد آن و جایگزینی یراق آالت فرسوده 
و همچنین تثبیت و استحکام بخشی درها در مقابل 

آسیب های وارده انجام می شود.

مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  حسینی- 
مردم  سرمایه  مهمترین  کرد:  عنوان  استان 
سرمایه  این  وحفظ  است  مسکن  استان 
دربعد شخصی وملی وظیفه ی اعضای نظام 
غالم  است.  مجلس  ونمایندگان  مهندسی 
رضا توکلی روز سه شنبه در نشست مشترک 
اعضای این سازمان با نماینده مردم سربیشه 
و نهبندان  با اشاره به اهمیت تشکیل سازمان 
و  ساخت  کیفیت  داد:  ادامه  مهندسی  نظام 
با  استان  های  شهرستان  و  بیرجند  در  ساز 
مراتب  به  مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس 
به به طور کامل   بهتر شده است ولی هنوز 
افزود  ایم.توکلی  نرسیده  نظام  های  آرمان 
اصالح  وسازباید  ساخت  قوانین  از  بسیاری 

ودوباره تدوین شوند . 
از دالیل  یکی  مدیره  رئیس هیئت  گفته  به 
مهندسی  نظام  تبدیل  سازمان،  توفیق  عدم 
به  افراد  ان   در  که  بوده  مدرکی  نظام  به 
صرف داشتن مدرک می توانند عضو سازمان 

شوند. توکلی ساز و کارهای تحویل مهندس 
موفقیت  عدم  عوامل  دیگر  از  را  جامعه  به 
نظام  سازمان  که  حالی  در  افزود:  و  دانست 
هیچ  مهندس  تربیت  فرآیند  در  مهندسی 
مردم،  به  پاسخگویی  مسئول  ندارد،  نقشی 
نهادهای نظارتی و مجلس است. وی در ادامه 
از نارضایتی های مردم خبر داد و بیان کرد: 
بخشی از این نارضایتی ها به دلیل پرداخت 
هزینه های خدمات مهندسی در شروع روند 
ساخت و ساز بوده و بخشی دیگر به لحاظ 
که  شده  ایجاد  پروانه  صدور  طوالنی  روند 
مدیره جدید  هیئت  کار  دستور  در  مورد  این 
قرار گرفته است. وی اضافه کرد: عدم ارائه 
از  نیز  مهندسان  سوی  از  مناسب  خدمات 
طبق  خوشبختانه  که  بوده  عوامل  دیگر 
متخلف  مهندسان  با  مهندسی  نظام  قانون 
در شورای انتظامی برخورد می شود. توکلی 
ادامه داد: قانون انجام همه خدمات مهندسی 
در  کار  به  اشتغال  پروانه  دارای  افراد  توسط 

سال 1374 تصویب شده ولی تاکنون به طور 
کامل اجرا نشده است.همچنین تبصره 7 ماده 
حضور  بر  تاکید  ها  شهرداری  قانون   100

مستمر ناظران بر ساختمان ها دارد که این 
از  بسیاری  و  است  نشدنی  انجام  عمال  امر 

مالکین با کمک این تبصره می توانند قانون 
را دور بزنند و تاییدیه پایان کار خود را دریافت 
کنند. رئیس هیئت مدیره همچنین از تصویب 

دولت  هیئت  در  ساختمان  کنترل  نامه  آیین 
این  طبق  ساخت:  نشان  خاطر  و  کرد  انتقاد 

آیین نامه بخشی از خدمات و وظایف نظام 
مهندسی به شهرداری سپرده می شود که این 
امر مشکالت زیادی از جمله طوالنی تر شدن 

روند صدور پروانه را به همراه دارد. 
و  سربیشه  شهرستان  نماینده  از  توکلی 
به  قوانین  تغییر  کرد:  خواست  در  نهبندان 
شده  شناخته  مجرم  متخلفین  که  صورتی 
برخی  از  تخلف  نکردن  برطرف  زمان  تا  و 
با  تواند  شوند،می  محروم  اجتماعی  خدمات 
بسیاری از مشکالت از قبیل افزایش حاشیه 
نشینی شهرها مقابله کند. وی ادامه داد: طرح 
خدمات جامع مهندسی در مجلس مطرح شده 
تا وظایف سازمان ها از جمله نظام مهندسی، 
نظام کاربردی، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی 
و  نهبندان  مردم  نماینده  شود.  مشخص 
سازمان  رئیس  سخنان  به  توجه  با  سربیشه 
نظام  مشکالت  کرد:  عنوان  مهندسی  نظام 
مهندسی و قوانین موجود در مجلس شورای 
اسالمی در کمیسیون عمران بیان خواهد شد.

رئیس  آبادی  حاجی  حسینی-محمدرضا 
دیروز  جلسه  در  بیرجند  شهرستان  شورای 
جهاد  مدیر  محمدی  حضور  با  که  شورا  این 
ها قنات  کرد:  عنوان  شد  برگزار   کشاورزی 
شاهرگ حیاتی روستاها هستند و احیای آن ها  
از مهم ترین راهکارهای مقابله با خشکسالی و 

مهاجرت می باشد.
محمدرضا حاجی آبادی صبح روز چهارشنبه 
اراضی  مشکالت  از  شهرستان  شورای  در 
افزود: خشکسالی های  و  داد  کشاورزی خبر 
اخیر مشکالت متعددی برای مردم شهرستان 
بیرجند به وجود آورده است که نیاز به همکاری 
دستگاه های اجرایی و مشارکت مردم دارد. وی 
بیان کرد: با کم شدن آب روستاها، مهاجرت 
و حاشیه نشینی شهرها افزایش پیدا کرده و 
در برخی روستاها از جمله »جنت آباد« و »پی 
گدار« قنات ها حتی پاسخگوی آب شرب مردم 

نیست. 
کرد:  اظهار  بیرجند  رئیس شورای شهرستان 
جمعیت این شهرستان در 324 روستا قریب 
به 52000 نفر بوده که از این تعداد 26500 
نفر در حاشیه شهر بیرجند سکنا دارند و این 
حجم جمعیت به تنهایی نمی تواند از طریق 

کشاورزی امرار معاش نماید.
حاجی آبادی یکی از راه های حل این مشکل را 
احیای قنات های روستاها دانست و بیان کرد: 
جهاد کشاورزی با همکاری دهیاری ها و مردم 

می تواند در این باره نقش موثری ایفا کند.
وی ادامه داد: بیشتر روستاها قنات دارند ولی 
آب شرب مردم با تانکرهای آب رسانی تامین 
اشاره  با  می شود.  رئیس شورای شهرستان 
به موضوع ایجاد اشتغال در روستاها از جهاد 
کشاورزی خواست: برای هر روستا شناسنامه 
روستا،  خاک  نوع  مانند  اطالعاتی  شامل  ای 
محصوالت باغی و کشاورزی متناسب با وضع 

و اقلیم و روش های آبیاری ایجاد شود.
از سخنانش  دیگری  در بخش  آبادی  حاجی 
درباره تسطیح مزارع کشاورزی گفت: تسطیح 
افزایش  استان موجب  نقاط  اراضی در برخی 
است.  بهره وری و کاهش مصرف آب شده 
وی خواستار ایجاد فرهنگ همکاری بین مردم 
کارگاه  کرد:  عنوان  و  شد  کشاورزی  جهاد  و 
نو  های  روش  آموزش  برای  آموزشی  های 
برداشت توسط جهاد  و  آبیاری،کشت، داشت 
توانند  می  آگاهی  افزایش  برای  کشاورزی 
از  موثر واقع شوند. رئیس شورای شهرستان 

اذعان  و  داد  خبر  مشاعی  اراضی  مشکالت 
استان  کشاورزی  های  زمین  بیشتر  داشت: 
مشاع بوده ولی سند شش دانگ برای اراضی 
وجود ندارد و همین موضوع موجب اختالفات 

زیادی بین مردم شده است.
حاجی آبادی  برای حل این مشکل پیشنهاد 
الکترونیک شامل اطالعات  داد: پرونده های 
کامل زمین و مالک صادر شود تا سند معتبری 
مهدی  باشد.  کشاورزی  جهاد  و  مردم  برای 
نژاد عضو دیگر شورا هم تخریب  عبدالرزاق 

برخی ساخت و سازهای باغ های روستایی را 
بی مورد دانست و افزود: این کار موجب دلسرد 
شدن روستاییان می شود. مدیر جهاد کشاورزی 
کرد:  عنوان  مطالب مطرح شده  به  پاسخ  در 

افزایش حاشیه نشینی در بیرجند بیشتر از سایر 
شهرستان ها بوده و به دلیل نبود درآمد مناسب 
این افراد شاهد بزهکاری ها و ایجاد نا امنی 
های اجتماعی خواهیم بود. به گفته محمدی  
احیا، الیروبی و مرمت قنات ها از راهکارهای 
مقابله با خشکسالی های متعدد است که می 

تواند منجر به کاهش مهاجرت ها به حاشیه 
درباره  کشاورزی  جهاد  مدیر  شود.  شهرها 
زمین  در  ها  ساز  و  ساخت  تخریب  قانون 
در  قانون  این  اگر  شد:  یادآور  زراعی  های 
استان های مختلف با یک هیئت متشکل از 
جهاد کشاورزی، مقام قضایی و شورا بررسی 
شود نتایج بهتری خواهد داشت.  محمدعلی 
طاهری، عضو شورای شهرستان نیز در این 
ها  خشکسالی  تشدید  با  کرد:  تاکید  جلسه 
استفاده  مدیریت  بیشتربرای  تالش  نیازمند 
از آب هستیم. به گفته وی امسال بیشترین 
و  ایم  داشته  استان  در  را  آب  انتقال  پروژه 
از  لیتر   3 تا   1 گذاری  لوله  کیلومتر  هر  با 
هدر رفت آب جلوگیری شده است. همچنین 
فشار  تحت  های  آبیاری  از  مردم  تاکنون 
استقبال کرده و در برخی مناطق شاهد خود 

اجرایی آبیاری توسط روستاییان هستیم.
نحوه  با   آبادی  حاجی  نشست،  حاشیه  در 
اطالعات  الکترونیک  )سیستم   GIS طرح 
محمدعلی  توسط  شده  مطرح  جغرافیایی( 
این  کرد:  اظهار  و  نمود  مخالفت  طاهری 
و  ها  دهیاری  مردم،  خود  توسط  باید  طرح 

شوراها انجام شود.

رئیس  زاده  ابراهیم  مرتضی   - ور  پیشه 
استان  اسالمی  تبلیغاتی  هماهنگی  شورای 
کرد:  عنوان  نشست خبری  در  دیروز  صبح 
نمایش اتحاد مسلمین در موضوع فلسطین 
و آرمان حمایت از مردم فلسطین و معرفی 
رژیم صهیونیست به عنوان دشمنان اسالم 
از  صهیونیسم  و  وهابیت  آمریکا،  پیوند  و 
است.  قدس  روز  راهپیمایی  برپایی  اهداف 
درباره  امام  حضرت  راهبرد  تبیین  بر   وی 
آمریکا  بشر،  حقوق  معرفی  و  قدس  روز 
به  بشری  جامعه  نگاه  سازی  معطوف  و 
صهیونیست  رژیم  از  آمریکا  پشتیبانی 
دیگر  راهبرد  زاده  ابراهیم  کرد.  تاکید 
ها پیام  سازی  برجسته  را  قدس   روز 
و  دانست  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و 
الهی  ابداعات  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر 
امام )ره( برای برپایی روز قدس نیاز جامعه 

اسالمی به وحدت است و نیازی که جامعه 
علیه  انسجام  و  هماهنگی  به  مسلمین 
دشمنان از جمله اسراییل باید داشته باشد. 
جمهوری  محوری  سازی  برجسته  وی 
قدس  روز  کالن  اهداف  جزو  را  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار  و  دانست 
جایگاه  توانسته  منطقه  قدرت  عنوان  به 
خود را حفظ کند. رییس شورای هماهنگی 
افزود:  ادامه  در  استان  اسالمی  تبلیغات 
محمد  سید  بیرجند  در  قدس  روز  سخنران 

باقر عبادی نماینده مجلس خواهد بود.
به گفته وی در نزدیک به 40 نقطه در استان 

برنامه خودجوش مردمی برگزار خواهد شد.
برنامه های جنبی روز قدس

فرهنگی  های  برنامه  زاده  ابراهیم  گفته  به 
مراسم  حاشیه  در  مختلف  نهادهای  توسط 
برگزار می شود که از آن جمله کمپین های 

را ها  نمایشگاه  برپایی  و   ضدصهیونیستی 
می توان برشمرد. 

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس  گفته  به 
از  استان  مرکز  در  مردم  راهپیمایی  اسالمی 

ساعت 10:30 از مبدا میدان شهدا به سمت 
مسجد امام حسین)ع( خواهد بود.

به گفته ابراهیم زاده مسیرهای راهپیمایی روز 
قدس در شهرستانها به شرح ذیل است:

به مصالی  انقالب  میدان  از  فردوس  در   *
به  امام   میدان  از  نهبندان   * خمینی   امام 

مصالی امام علی )ع( * طبس از چهار راه 
قدس به مصالی نماز جمعه  * قاین از سه 

نماز  مصالی  طرف  به  جامع  مسجد  راهی 
جمعه

سمت  به  )ره(  امام  میدان  از  بشرویه   *
مصالی نماز جمعه * سرایان از میدان قدس 
میدان  از  اسدیه   * جمعه  نماز  مصالی  به 
امام رضا به طرف میدان شهید حمزه ای * 
سربیشه از میدان امام )ره( به سمت مصالی 
نماز جمعه * زیرکوه )حاجی آباد( از مزار شهدا 

به سمت مصالی نماز جمعه
هیات  سمت  به  امام  میدان  از  خوسف   *

حسینی  
فردوس،   شهرهای  در  که  است  ذکر  شایان 
زیرکوه  سرایان،  بشرویه،  قائن،  نهبندان، 
شروع  ساعت  خوسف  و  آباد(  )حاجی 
راهپیمایی 11 صبح و در شهرهای طبس و 
سربیشه ساعت 11:30 و در اسدیه  راهپیمایی 

ساعت 10 صبح اغاز خواهد شد.

و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  مالیی- 
عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در  درمیان 
در حد  فردی  برای خراسان جنوبی  ما  کرد: 
معاون وزیر یا وزیر در نظر داشتیم امامتاسفانه 
به پیشنهاد ما توجهی  نکردند. وی ادامه داد 
دولت با انتخاب استاندار بومی مخالف است 
بود.    خواهد  مردم  ضرر  به  انتصاب  این  و 
عبادی نماینده مردم بیرجند خوسف و درمیان 
در  مبارک رمضان  ماه  مناسبت شب 23  به 
کرد:  عنوان  و  یافت  حضور  جماران  حسینه 

استان  وکالی  از  استاندار  تغییر  برای  دولت 
اضافه  عبادی  است.  نکرده  نظرخواهی  هیچ 
کرد خبر تغییر استاندار را از مراجع غیررسمی 
دریافت کردیم که با الریجانی رئیس مجلس 
عنوان  به  تا  گرفتم  تماس  اسالمی  شورای 
نمایندگان استان با وزیر کشور صحبت کنیم 
که متاسفانه وی حاضر نشد تا با ما مالقات 
کند. نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
دولت فعلی برای تغییر استاندار از نمایندگان 

نظرخواهی نمی کند و این یک عیب است.  
د: نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
مجلس   افزود: دولت با گزینه بومی مخالف 
است و این انتصاب به ضرر مردم خواهد بود.  
وی خراسان جنوبی را استانی خاص با موقعیت 
جغرافیایی مهم دانست و یادآورشد: استاندار باید 
فردی دلسوز ، قوی ، بومی و  معتدل باشد. 
عبادی این روند را غیر عقالنی دانست وتاکید 
کرد: استاندار باید چهره سیاسی و عمرانی داشته 
باشد تا مردم او را بشناسند و اعتماد کنند. این 

نماینده مجلس به دولت پیشنهاد کرد  و گفت: 
اگر محبوبیت می خواهد باید به درد دل مردم 
گوش دهد و مشکالتی مانند: راه آهن، جاده ها 
و معیشت مردم را رفع کند.. عبادی گفت: این 
تغییرات موجب رای جمع کردن برای دولت 
اعتمادخودشان  استان  نخواهد شدچون مردم 
را نسبت به دولت از دست خواهند داد. با این 
همه عبادی این انتصاب را قانونی دانست و 
می  حمایت  انتصاب  این  از  قانون  یادآورشد: 

کندو برای ما محترم است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان:

 در جلسه شورای شهرستان بیرجند عنوان شد:

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف : 

مسکن مهمترین سرمایه مردم است 

   احیای قنات زندگی دوباره روستا

مراسم راهپیمایی روز قدس در 11 شهرستان استان برگزار می شود

دولت اگر محبوبیت می خواهد ، بجای تغییر استاندار ، مشکالت مردم را حل کند 

تغییر استاندار بدون مشورت نوعی 
بی احترامی به مردم خراسان جنوبی است

تغییر  اینکه  بیان  با  بیرجند  جمعه  امام  تسنیم- 
عمر  کوتاه  فاصله  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
دولت یازدهم به صالح نبود گفت: تغییر استاندار 
خراسان جنوبی بدون مشورت با مسئوالن استانی 
نوعی بی احترامی و توهین به مردم استان است.
دیدار  در  رضایی  علی  والمسلمین  حجت االسالم 
نگاه  امروزه  داشت:  اظهار  بیرجند  نماز  فعاالن  با 
عمل گرایانه در دنیا مطرح است.وی با بیان اینکه 
تغییر استاندار خراسان جنوبی در این برهه از زمان 
که تا پایان این دوره از دولت یازدهم فاصله کمی 
مانده به صالح نبود گفت: برای تغییر استاندار با 
هیچ کدام از نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس 
شورای اسالمی، بزرگان استان و اعضای شورای 
اسالمی مشورتی نشده است.رضایی با بیان اینکه 
در تغییر استاندار خراسان جنوبی و تحوالت این 
موضوع تنها مردم استان هستند که ضرر می کنند 
افزود: اینجانب به عنوان امام جمعه مرکز استان 
بارها به نمایندگان تاکید کرده ام هرگونه واکنشی 
آنها  با  بنده  دهند  بروز  خود  از  راستا  این  در  که 
بیرجند  شهرستان  جمعه  هستم.امام  هماهنگ 
گفت: بیشتر کارها و جلسات امروز سیاسی شده 
از  معنویت  و  دین  برای  که  کنیم  توجه  باید  و 
اعماق دل کار کنیم بنابراین مسئوالن به ویژه در 
حوزه های علمیه باید توجه کنند که حقایق نماز 

بیش از پیش احیا شود.

ورود بخش خصوصی شرط ارتقای
 اقتصاد استان در شرق کشور است

اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  تسنیم- 
وظیفه  دولت  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
اگر  گفت:  دارد  عهده  بر  را  زیرساخت ها  تامین 
بخواهیم شاهد روزهای خوب در اقتصاد و اشتغال 
استان باشیم باید بخش خصوصی را به میان آوریم. 
مرتضی صفدری زاده با اشاره به اینکه بحث ترابری 
و حمل و نقل، ترانزیت و ترانشیب کاال به نوعی از 
طریق استفاده از ایرالین های باربری بسیار خوب 
است تصریح کرد: عملیاتی شدن آن نیز کار سختی 
نیست و انبارهای خوبی در منطقه ویژه موجود است 
و این انبار ها تحت نظارت گمرک و خارج از قلمرو 
گمرکی محسوب می شود. وی با بیان اینکه کاالیی 
که از یک کشور خارجی بخواهد به افغانستان حمل 
کرد:  خاطرنشان  می شود  دپو  انبار ها  این  در  شود 
این کاال ها بسته به نیاز تجار افغان منتقل می شود.
صفدری زاده یاد آور شد: این کاال ها از فرودگاه چه در 
خود محوطه فرودگاه و چه اینکه یک الین سبزی 
را گمرک باز کند که کاالیی که از هواپیما خارج شد 
بدون تشریفات گمرکی و با حداقل تشریفات منتقل 
شود و در 12 کیلومتر در انبارهای منطقه ذخیره شود.

۱۶2 میلیون لیتر انواع فرآورده های
 نفتی  توزیع شد

مهر- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
سال  ابتدای  ماهه  سه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
جاری 162 میلیون و 833 هزار لیتر انواع فرآورده 
های نفتی در استان توزیع شد. علی اصغر اصغری   
اظهار کرد: از این میزان61 میلیون و 340 هزار لیتر 
بنزین و چهار میلیون و 833 هزار لیتر نفت سفید 
بوده است.وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال 
جاری تاکنون میزان 93 میلیون و 450 هزار لیتر 
نفت گاز و دو میلیون و 849 هزار لیتر نفت کوره در 

سطح خراسان جنوبی توزیع شده است.

مردم خراسان جنوبی ۶7۱ واحد خون
 در شب های قدر اهدا کردند

مهر- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: 
خراسان  در  خون  واحد   671 قدر  های  شب  در 
جنوبی اهدا شد.محمدرضا عاملی ، اظهار کرد: در 
طول شب های قدر سال جاری 772 نفر به مراکز 
انتقال خون مراجعه کرده و 671 نفر نیز موفق به 
اهدای خون شده اند.وی  ادامه داد: از این تعداد، 
638 نفر آقا و 34 نفر خانم نیز در شب های پر 
برکت قدر موفق به امر خداپسندانه اهدای خون 
شده اند.عاملی با بیان اینکه اهدای خون نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 4.6 درصد افزایش داشته 
است، افزود: در شب های قدر سال گذشته، 760 
اهداکننده خون به مراکز مراجعه کرده و 641 نفر 

نیز موفق به اهدا شده اند.

اجرای دو طرح گردشگری در سربیشه 

مهر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه 
از اجرای طرح گردشگری مزارکاهی و مجتمع آب 
ترش این شهرستان خبر داد و گفت: دو طرح دیگر 
هاشم  است.  پیشنهاد شده  جاری  سال  برای  نیز 
اتفاقی  با اشاره به آغاز عملیات عمرانی فاز دوم 
مزار کاهی شهرستان سربیشه،  طرح گردشگری 
اظهار کرد: برای اجرای این فاز بالغ بر 130 میلیون 
ریال اعتبار گذاشته شده است.اتفاقی در مورد طرح 
اختیار  در  جامع  طرح  گفت:  نیز  مزارکاهی  جامع 
اداره کل اوقاف بوده اما بخشی از محدوده طبق 
توافق در سال 92 به عنوان طرح گردشگری به 
این طرح  میراث فرهنگی واگذار شده و در واقع 

قسمتی از طرح جامع است.
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 امام سجاد علیه السالم :
دعاى مؤمن از سه حال خارج نیست: يا برايش ذخیره مى  گردد،يا در دنیا 

برآورده مى  شود،يا باليى را كه مى  خواهد به او برسد، دفع مى  شود.
تحف العقول، ص 280 

آیا شهدای منا و دو نوجوان عمره گزار 
شهروندان ایران نبودند؟ 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به سخنان 
پرونده  به  رسیدگی  خواستار  که  رئیس جمهور 
عامالن حمله به سفارت عربستان در تهران شده 
بود، اظهار داشت: در این شکی نیست که دستگاه 
قضایی باید به همه تخلفات رسیدگی کند و مطالبه 
مردم هم همین است که به همه تخلفات، از جمله 
اطالعاتی  رانت های  و  نجومی  حقوق های  به 
رسیدگی شود.  نقوی حسینی  گفت: آیا حدود 500 
جان باخته منا و دو نوجوان عمره گزار که حیثیت 
آنها خدشه دار شد، شهروندان این کشور نیستند که 

رئیس جمهور اشاره ای هم به حقوق آنها کند؟

الریجانی: شرایط کشور رو به بهبود است
 

مسیرهای  کشور  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
گفت:  کرد،  خواهد  سپری  را  اقتصادی  سنگالخ 
علی  است.  تعالی  و  بهبود  به  رو  کشور  شرایط 
الریجانی  با بیان اینکه شرایط کشور اینگونه باقی 
نمی ماند، گفت: برخی از مشکالت کنونی به دلیل 
بی تدبیری درونی نظام است. وی با تأکید بر اینکه 
کشور در دوره گذار قرار دارد، گفت: اکثر مسئوالن 
برای  را  اشتغال  و  کار  فضای  دارند  تالش  کشور 

جامعه تولید و کار فراهم کنند.

دولتمردان از حقوق های نجومی
 اطالع  داشتند، اما برخوردی نکردند

در  نهم  مجلس  ناظر  عضو  ثروتی،  موسی الرضا 
بیشتر  اینکه  بیان  با  دستمزد  و  حقوق  شورای 
توسط  نجومی  حقوق های  پرداخت   در  تخلفات 
حقوق های  از  دولت  گفت:  است،  شده  دولت 
نجومی اطالع  داشته و بعید است با این تخلفات و 

البی فسادزای درون خود برخورد کند.

حقوق های نجومی نشان داد ادعای دولت 
درباره مشکل مالی غیرقابل توجیه است

مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس  گفت: ادعای 
دولت مبنی بر کمبود منابع مالی الزم برای افزایش 
حقوق های اقشار کم  درآمد غیرقابل توجیه است 
و برای جبران این نقص، دولت باید حقوق های 

خارج از چارچوب را تغییر داده و اصالح کند.

چنانچه عزل شوم، شکایت خواهم کرد

تسنیم در خبری ادعا کرد: مدیرعامل بانک صادرات 
که در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف )65 
میلیون تومانی( از سوی مسئوالن اقتصادی کشور 
برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است؛ در پاسخ 
به این دعوت مدعی شده چنانچه از سمتش عزل 

ایرنا- تهیه و توزیع غذا میان خانواده های نیازمند شهر بیرجند در ماه رمضانعکس روز شود، نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد.

غرضی : کاندیداتوری چپ و راست های 
تند به نفع روحانی تمام خواهد شد  

ریاست  انتخابات  کاندیدای  غرضی،  محمد 
نژاد  احمدی  پیروزی  شانس  سال 92،  جمهوری 
را در انتخابات آینده اندک دانست. غرضی تصریح 
کرد: مردم تازه از دست احمدی نژاد خالص شده 
اند. همان طور که مالحظه فرمودید در سال 92 
روحانی فقط به یک علت رای آورد و آن هم این بود 
که مردم دیگر نمی خواستند به روش دوره احمدی 
نژاد زندگی کنند. بنابراین به تندروها رای ندادند. 
به نظر من، چه چپ تند و چه راست تند هر کدام 
 به صحنه 96 بیایند به نفع آقای روحانی می شود

به دلیل اینکه مردم به تندها رای نمی دهند.

روحانی دم این افراطیون لجباز را چیده 
برای همین دنبال انتقام گیری اند

غرویان، استاد حوزه در پاسخ به این پرسش که 
روحانی  از  اصولگرایان  دارد  وجود  احتمال  این 
حمایت کنند، گفت: اصولگرایان سنتی از ایشان 
سایه  نواصولگرایان  ولی  کنند  می  حمایت 
اینکه  به  برسد  چه  زنند،  می  تیر  با  را  روحانی 
بخواهند حمایت کنند. روحانی دم خیلی از این 
افراد را چید و همین افراد از این موضوع حسابی 
که  شکلی  هر  به  خواهند  می  و  هستند  شاکی 

شده، انتقام بگیرند.

وجه اله خدمتگزار، قائم مقام سازمان 
مدیریت بحران می شود

استاندار  تغییر  درباره  کشور  وزارت  سخنگوی 
خراسان شمالی و جنوبی، اظهار کرد: این تغییرات 
یک امر معمول و متعارف بوده و عجیب و غریب 
تا  است  الزم  تغییر  گاهی  افزود:  امیری  نیست. 
این  شود.  وارد  عرصه  به  نفس تری  تازه  نیروی 
تغییرات با رویکرد مدیریتی بوده و دالیل صرفاً  
همچنین  کشور  وزیر  مقام  قائم   ندارد.  سیاسی 
خراسان  سابق  استاندار  خدمتگزار،  کرد:  تصریح 
مدیریت  سازمان  مقام  قائم  عنوان  به  جنوبی 
بحران خدمت خواهد کرد. زیرا تجربه خوبی در 
این زمینه دارد. علی اکبر پرویزی استاندار سابق 
خراسان شمالی هم به خاطر اینکه اهل خراسان 
و  می شناسد  را  جنوبی  خراسان  فرهنگ  و  بوده 
عملکرد خوبی هم در استانداری خراسان شمالی 
داشته، به خراسان جنوبی رفت و آقای صالحی 
استانداری و  هم که سابقه چند دوره سرپرستی 
دارد  خوبی  تجربه  و  داشته  را  سیاسی  معاونت 
تغییرات،  روند  این  با  رفت.  شمالی  خراسان  به 
در  امیری  رسید.  پایان  به  استانداران  تغییرات 
فرمانداران  ارزیابی همه  اینکه  به  اشاره  با  پایان 
گفت:  است،  رسیده  پایان  به  هم  کشور  سراسر 
و  است  مدیریتی  نگاه  اساس  بر  ارزیابی ها  این 
تغییرات فرمانداران هم چند وقتی است که آغاز 

شده و جابجایی ها در حال انجام است.

نمایندگان از تخلفات رخ داده، چشم  پوشی نمی کنند
 

تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار برخورد جدی 
با متخلفان در پرداخت های نامتعارف به مدیران دولتی 
شد. در این نامه آمده است: اگر تخلفی صورت گرفته، 
لطفا برای فرار از غبار موجود سعی نکنید آن که کمترین 
گناه را داشته، گردن زنید و یقینا نمایندگان محترم مجلس از تخلفات انجام شده 

چشم پوشی نکرده و با متخلفین در هر رده ای که باشند، برخورد خواهند کرد.

اگر شورای نگهبان هم احمدی نژاد را تایید کند ، رقیب روحانی نخواهد شد
 

 حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره ورود احمدی نژاد به کارزار انتخابات سال آینده گفت: این را به خوبی می دانم
که ورود وی و رسیدن به قدرت بستگی به عملکرد دولت فعلی دارد. وی افزود: چنانچه شورای نگهبان آقای احمدی نژاد را تایید کند من 
معتقد هستم که برای آقای روحانی مشکل ایجاد نکند البته با توجه به فضایی که االن در آن هستیم. اگر روحانی تکانی به اقدامات خود 
 ندهد، امکان هر اتفاقی است و ممکن است دولت تدبیر و امید یک دوره ای شود و این در تاریخ ریاست جمهوری کشورمان بی سابقه است.  

حجت االسالم ابراهیمی درباره رهبری اصولگرایان در انتخابات سال آینده افزود: آیت ا... موحدی کرمانی هدایت جامعه روحانیت و هم اصولگرایان را به عهده خواهد داشت.

دولت به بیشتر شعارهای خود عمل نکرده است
 

رفیقدوست ، وزیر وقت سپاه گفت: رئیس جمهور را مردم 
انتخاب می کنند نه اصالح طلبان و اصولگرایان و این که 
می بینیم نوبتی شده، به خاطر این است که در دوره ای مردم 
از دوم خردادی ها زده شدند و به احمدی نژاد رأی دادند، اما 
در دوره دوم مشکالتی که از سوی دولت دهم به وجود 
آمد، باعث شد به روحانی رأی بدهند. وی درباره اینکه دولت یازدهم به شعارهای 

خود جامه عمل پوشانده یا خیر، گفت: به بیش تر آن شعارها عمل نشده است.

امنیت  اینکه حفظ  بیان  با  رئس جمهور 
به خواست مردم منطقه  منطقه و توجه 
 مورد تاکید جمهوری اسالمی ایران است ،
است  گروه هایی  با  ما  مبارزه  گفت: 
به  و  پسندند  نمی  را  منطقه  امنیت  که 
دنبال ناامنی هستند. ما قصد دخالت در 
امور هیچ کشوری را نداریم و اجازه نیز 
نخواهیم داد دیگری دخالت کند و مردم 
به کشورشان  نسبت  بتوانند  باید  منطقه 

تصمیم گیر باشند.
امنیت  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
پیوند  یکدیگر  به  منطقه  کشورهای 
خورده است و وظیفه خود می دانیم که 
امروز  همانند  منطقه  دیگر  ملت های  به 
کمک کنیم، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
همه  با  صمیمی  رابطه  دنبال  به  ایران 
با  تنش  خواهان  ما  و  است  همسایگان 
هیچ یک از کشورهای همسایه نیستیم.

ما  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
امنیت  خواهان  و  نبودیم  تنش  آغازگر 
برای کشورهای همسایه هستیم، گفت: 

همسایگان،  همه  برای  ما  خواست 
خواست ملت های آن کشورها است و در 
مردم  نظر  و  مردم ساالری  کشوری  هر 

باید حاکم شود.
در  دخالت  قصد  نه  داد:  ادامه  روحانی 
نه  و  داریم  را  منطقه  کشورهای  امور 

امور  در  دیگری  کشور  که  می خواهیم 
کند  دخالت  منطقه  کشورهای  داخلی 
به سرنوشت  باید مردم منطقه نسبت  و 

خود تصمیم گیر باشند.
تأکید  ملی  امنیت  عالی  شورای  رئیس 
ایران  اسالمی  جمهوری  مبارزه  کرد: 
را  منطقه  امنیت  که  است  گروه هایی  با 
را  آرامش  نبود  و  ناامنی  و  نمی پسندند 
ما  می خواهند.  منطقه  ملت های  برای 
حامی امنیت مردم منطقه و در کنار آنان 
برای مبارزه با گروه هایی هستیم که به 

دنبال ترور و ناامنی می باشند.
برای  رمضان  ماه  اینکه  بیان  با  روحانی 
افزود:  است،  معنوی  اقتدار  افزایش 
که  می خواهیم  مسلحی  نیروی  همواره 
مقتدرانه در برابر دشمن ایستادگی داشته 
شرایط  همه  در  را  خود  آمادگی  و  باشد 
حفظ کند چرا که اگر اقتدار، مقاومت و 
آمادگی در کنار هم قرار گیرد بر دشمنان 

پیروز خواهیم شد.

به فکر تجاوز نیستیم ، اما در دفاع مقتدرانه مصمم هستیم
رئیس جمهور در جمع فرماندهان نظامی:

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام بعـد از مـاه مبـارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
32224113  

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

فروش پارس Tufive سفید مدل 94 - کم کار و 
یک سال بیمه - فروش نقدی و قابل معاوضه با 111   

09335611664 

باغی به مساحت 1200 مترمربع واقع در روستای کوشک القور )20 
کیلومتری شمال بیرجند( دارای امتیاز برق و 50 دقیقه آب از قنات، 
دیوار کشی شده، آبیاری قطره ای، آالچیق، کلبه، سرویس بهداشتی 
و ماشین رو به فروش می رسد.  09153045228- 09394306245

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی










