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موحدی کرمانی : 
 اصولگرایان تصمیمی برای نحوه
 ورود به انتخابات ۹۶ نگرفته اند

رئیس جمهور : 
 فیش های غیر متعارف نباید دستاویز
 تسویه حساب های سیاسی شود

رهبر معظم انقالب :  
پدیده زشت دریافت های نامشروع، 
نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری است

دولت عذرخواهی می کند؛ با حقوق نجومی، قلب مردم را جریحه دار کردند / تخلف برادر رئیس جمهور برای ملت قابل قبول نیست / کاندیدا شدن عارف در ۹۶ صحت ندارد / احتمال حذف برخی مشاغل سخت  و طرح افزایش سن بازنشستگی / صفحه 2
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به محرومان درس 
مناعت طبع ندهید!

* نظر افضلی - نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس

هایی  جان  دوباره  شدن  شکوفا  روز  فطر،  عید 
است که یک ماه برای رضای معبود لذات دنیوی 
زمین  مستضعفان  و همدرد  گرفتند  به سخره  را 
شدند تا بگویند صاحبان اصلی زمین مستضعفان 
اند. عید فطر، عید فطرت های پاکی می باشد که 
 پس از اتمام ماه مبارک در نخستین روز ماه شوال 
فرا  گیرند.  الهی جشن می  با رضای  را  اجرشان 
خداوند  بندگی  جشن  فطر،  سعید  عید  رسیدن 
و  شریف  مردم  به  را  معرفت  نهال  شکوفایی  و 
بزرگوار  مردم  به خصوص  و  ایران عزیز  ارجمند 
تبریک  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
پیش  از  بیش  توفیق  و  نموده  عرض  تهنیت  و 
درگاه  از  را  تعالی  حق  رضای  مسیر  در  همگان 

ربوی اش مسئلت دارم.
شریف  مردم  و  مسئوالن  با  چند  سخنی  اما  و 
استان خراسان جنوبی و شهرستان های نهبندان 
از  یکی  عنوان  به  کالم  ابتدای  از  سربیشه؛  و 
مردم  شما  از  پرور  شهید  خطه  این  مسئوالن 
مسئوالنی  زیرا  نمایم  می  عذرخواهی  متدین 
از مدت  بعد  وقتی  ببینند  را  هایتان  درد  باید  که 
جای  به  آیند  می  تان  استان  به  پایتخت  از  ها 
رفع مشکالت تان با مقایسه شما با دیگر استان 
ها به شما درس مناعت طبع می دهند و از چه 
بنالیم که نجابت تان همه را سخنور کرده است.

ماه رمضان، ماه برکت و رحمت به پایان رسید و 
قطعا تشنگی و گرسنگی همه را به یاد سفره های 

خالی انداخت. ) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

پروژه 11 ساله هنوز در حد طرح
توسعه پایدار خراسان جنوبی در گرو انتقال آب  

انتقال آب تا پایان سال 90 ،  وعده رویایی دولت دهم /  آیا چاره ای جز انتقال آب به استان وجود دارد ؟

پيام تشكر استاندار 
از مردم و مسئوالن استان

مقدس  نظام  در  خدمت  توفیق  تعالي؛  باسمه 
است  حق  حضرت  الطاف  از  اسالمی،  جمهوری 
که بایسته شکرگزاری است و تنها با خدمتگزاری 
صادقانه می توان شکر این نعمت عظیم را به جای 
توفیق  متعال،  خداوند  الطاف  با  که  اینک  آورد. 
خدمت به مردم شریف و نجیب خراسان جنوبی 
حاصل شد، به رسم ادب و ارادت متقابل، از بذل 
ارجمند،  سروران  کلیه  بزرگوارانه  محبت  و  لطف 
اشخاص حقیقي و حقوقي و همه اقشار و عزیزان 
که با صدور پیام تبریک و نصب پالکارد، ارسال 
پیامک و...  اینجانب را مورد لطف و محبت قرار 

داده اند، صمیمانه تشکر مي نمایم.
همراهی،  و  حق  حضرت  عنایات  با  است  امید 
هم اندیشی، همیاری و تعامل سازنده همه اقشار 
مختلف مردم شریف خراسان جنوبی، ائمه محترم 
جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مردم استان 
شورای  مجلس  و  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
اسالمی، نخبگان و فرهیختگان عزیز، فرمانداران 
و مدیران محترم، رسانه های محترم و همکاری 
همه عزیزان و دلسوزان استان، به عنوان خدمتگزار 
کوچک نظام مقدس جمهوری اسالمی و نماینده 
دولت تدبیر و امید، به بهترین نحو ممکن بتوانم  
انجام  جنوبي  خراسان  عزیز  مردم  به  خدمت  در 
برنامه  اجرای  و شیرینی  و حالوت  نمایم  وظیفه 
های دولت تدبیر و امید در جهت توسعه همه جانبه 

استان کام مردم را بیش از پیش شیرین نماید.
آرزوی  و  فطر  عید سعید  تبریک  اینجانب ضمن 
قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان؛ از 
درگاه خداوند منان سعادت، سالمت و توفیقات روز 
افزون همگان را مسئلت می نمایم و برای توفیق 
خدمت در مسئولیت جدید ملتمس دعای خیر شما 
از تداوم  بوده و ضمن تشکر مجدد، استدعا دارد 

چاپ پیام تبریک خودداري فرمایید.
سیدعلی اکبر پرویزی - استاندار خراسان جنوبی

برگزاری نماز عید فطر
 در سرتاسر استان
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جناب آقای مهندس دیمی مقدم
با کمال تاثر و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان 

را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 
و برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی

 از درگاه ایزد توانا  خواستاریم.

نجارباشی-  هاشمزهی

اطالعيــه بيمارستان

 حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

)ميالد3(

شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس دیمی مقدم
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده
 برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

انجمن صنفی سازندگان مسكن و ساختمان استان خراسان جنوبی

دعـوت بـه همكـاری
یک شرکت تولیدی بازرگانی معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر نیروی 

متخصص و با تجربه در زمینه حسابداری )جنسیت مرد( با شرایط ذیل نیازمند است:
* سابقه کاری حداقل 5 سال  * شرایط سنی حداقل 35 سال

* آشنایی کامل با قوانین بیمه ای، مالیاتی و دفاتر قانونی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 8 الی 13 به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

مدت آگهی از تاریخ انتشار 10 روز می باشد
آدرس: خیابان پاسداران ۶2 - پالک 45 - طبقه اول        تلفن: 32450۹23

جناب آقای

مهندس سيد علی اکبر  پرویزی

استاندار عاليقدر خراسان جنوبی

حلول ماه مبارک شوال و انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان استاندار 
و عالی ترین مقام دولت تدبیر و امید در استان والیتمدار خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
و خدمات ارزنده جناب آقای خدمتگزار امیدواریم با عنایت به سوابق درخشان 
شما، شاهد پیشرفت و تحوالت شگرفی در تمامی عرصه های توسعه این استان 
باشیم. توفیق روز افزون، سالمتی و حسن عاقبت برای خدمتگزاران به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و رهنمودهای مقام معظم 

رهبری را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

شورای اسالمی شهر بيرجند

20-13 تيرماه  هفته اطالع رسانی
 بيماری های مشترک انسان و حيوان

آیا می دانید پس از خرید گوشت تازه یا ذبح دام باید گوشت را به مدت 
24 ساعت در یخچال نگه دارید تا در صورت آلودگی احتمالی ویروس

 تب کریمه کنگو از بین برود؟

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی بيرجند

جناب آقای مهندس پرویزی 
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را با عنایت به پیشینه خدمات خوب شما در خراسان شمالی و روحیه جهادی تان به فال 
نیک گرفته و امیدواریم در آینده شاهد توسعه استان خراسان جنوبی باشیم، برایتان آرزوی سربلندی و موفقیت داریم.

شرکت ماسه ریخته گری چيروک طبس

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود زردست 

با کمال مسرت ارتقای علمی جناب عالی را از استاد یاری به رتبه علمی

 دانشياری در دانشگاه علوم پزشكی بيرجند 

تبریک عرض نموده، از صمیم قلب توفیق روزافزون شما را در تمامی عرصه های علمی 
که خود منشاء خدمات ارزنده برای بیماران منطقه می باشد، از درگاه ایزد منان خواهانیم.

همكاران شما  در آزمایشگاه تخصصی پاتوبيولوژی شفا

جناب آقای مهندس سيد علی اکبر پرویزی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

بهروزی و دوام توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی بيرجند- انجمن رانندگان بيرجند 

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافری بيرجند

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید در استان 

 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های 

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

اتاق تعاون خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه می باشد، تبریک عرض نموده
 توفیق شما را در جهت پیشرفت و توسعه استان از خداوند خواهانیم.

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی

دوست و فرهیخته ارجمند

جناب آقای حسين محمدی درح
موفقیت چشمگیر و غرورآفرین شما را در قبولی مقطع 

دکتری رشته جزا و جرم شناسی
 که موید توانمندی و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیقات روزافزون و بهروزی شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

حسين زینلی-  حسين غفرانی



2
شنبه * 19 تیر 1395* شماره 3547

با حقوق نجومی، قلب مردم را جریحه 
دار کردند؛ دولت عذرخواهی می کند

مردم  از  عذرخواهی  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
در زمینه دریافت های غیرمتعارف و نجومی گفت: 
در کشور، جوانی ٣٠ ساله ١٠ هزار میلیارد تومان 
پول کشور را به یغما برده است اما تاکنون کسی 
مسئولیت آن را نپذیرفته و یا از مردم عذرخواهی 
نکرده است. اسحاق جهانگیری با اشاره به این که 
متاسفانه عده ای با دریافت های  نجومی، قلب 
مردم را جریحه دار کردند که دولت از این بابت 
به  داد:  ادامه  از مردم عذرخواهی می کند،  رسما 
همین منظور بی سابقه ترین تغییرات در مدیریت 
بانکی کشور صورت گرفت و با متخلفان برخورد 

می شود.

تخلف برادر رئیس جمهور برای ملت قابل 
قبول نیست ؛ روحانی رسیدگی کند

موسوی، نماینده فالورجان در مجلس با اشاره به 
مطالبه گری  موضوع البی برادر رئیس جمهور توسط 
نمایندگان گفت: متأسفانه در هر دولتی افرادی حضور 
دارند که موجب سرشکستگی آن دولت می شوند، در 
دولت قبل هم همین طور بود. از این رو درباره برادر 
رئیس جمهور عالوه بر این موضوع موارد دیگری 
هم هست. ما نمایندگان از آقای روحانی خواستاریم 
درباره رسیدگی تخلفات نزدیکان شان، خودشان هم 

اهتمام ورزد تا ملت شفافیت دولت را ببیند.

کاندیدا شدن عارف در 96 صحت ندارد

راهبردی  شورای  عضو  رسولی،  حسن  سید 
گونه بحث  تاکنون هیچ  کرد:  اظهار  اصالح طلبان 
کارشناسی و تحلیلی در خصوص کاندیدا شدن دکتر 
عارف در انتخابات 96 در جمع اصالح طلبان صورت 
نگرفته است و این امر صحت ندارد. وی درباره ادعای 
برخی مبنی بر عبور اصالح طلبان از دکتر روحانی در 
انتخابات 96 تصریح کرد: بعید است با توجه به باور 
غالب بر مجموعه ظرفیت های اصالح طلبی، رویکرد 
دیگری جز تداوم روند همگرایی و انسجام بخشی 

در پیش گرفته شود.

معافیت مالیاتی برای فعالیت های 
خدماتی مناطق محروم

پناهي، قائم مقام سازمان مالیاتي  گفت: در قانون 
تولیدي،  فعالیت هاي  تمام   ١٣66 سال  مصوب 
انجام  محروم  مناطق  در  که  معدني  و  صنعتي 
مي شد مشمول معافیت مالیاتي بود، اما از امسال به 
این فعالیت ها، فعالیت هاي خدماتي نیز مانند ساخت 
بیمارستان و هتل و همچنین خدمات حمل و نقل 
اضافه مي شود. وی اظهار کرد: بر اساس قانون 
در مناطق کمتر توسعه یافته انجام این خدمات تا 
١٠ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. اگر 
این فعالیت ها در شهرك هاي صنعتي این مناطق 
انجام شود مدت معافیت به ١٣ سال مي رسد. بعد از 
اتمام ١٣ سال نیز ١٠ میلیارد تومان سرمایه گذاري 
از محل سودهاي سال هاي بعد هم تا زماني که 
به میزان سرمایه گذاري اولیه نرسیده باشد از کل 

سودهاي سال هاي بعد مستهلك مي شود . 

احتمال حذف برخی مشاغل سخت 
و طرح افزایش سن بازنشستگی

یك مقام مسئول کارگری در خصوص برنامه های 
جدید تامین اجتماعی به منظور کاهش هزینه ها 
گفت: تامین اجتماعی به دنبال این است که سن 
بازنشستگی را باال ببرد و از آن سو نیز برای اینکه 
دهد،  کاهش  را  سازمان  این  های  هزینه  بتواند 
کرده   را حذف  آور  زیان  و  مشاغل سخت  برخی 
است. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران اظهار داشت: به صورت کلی سخت 
گیری های جدیدی اعمال می شود تا میزان هزینه 
های تامین اجتماعی کاهش یابد. البته ما به عنوان 
نمایندگان کارگران درباره سخت گیری های زیاد 
اعتراضاتی داشته ایم. فتح اللهی ادامه داد: حذف 
برخی مشاغل سخت و زیان آور می تواند به معنای 
گونه  این  باشد.  کار  نیروی  حقوق  گرفتن  نادیده 
اقدامات در واقع به منظور خروج تامین اجتماعی 

از فشار مالی صورت می گیرد.

 اطالعات حساب ها را به خارجی نمی دهیم

بیان  با  مرکزی  بانك  کل  رئیس  سیف،  ا...  ولی 
برجام  به  ربطی  بین المللی  بانکی  مراودات  اینکه 
ندارد، گفت: اینکه برخی تصور می کنند، اطالعات 
مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام 

مالی می دهیم، نادرست است.

پیگیری  و  برخورد  در  انقالب  معظم  رهبر 
برداشت های  زشت  پدیده  با  قاطعانه 
کردند:  خاطرنشان  المال  بیت  از  نامشروع 
نامشروع  باید دریافت های  این موضوع،  در 
باز گردانده شود و افرادی هم که از قانون 

سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند.
بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
از  نامشروعی  برداشت های  چنین  اینکه 
های  آرمان  به  خیانت  و  گناه  المال،  بیت 
این  در  افزودند:  است،  اسالمی  انقالب 
موضوع، درگذشته، قطعًا کوتاهی ها و غفلت 
اما  شود،  جبران  باید  که  است  شده  هایی 
مسئوالن باید موضوع حقوق های نامشروع 
گونه  این  و  کنند  پیگیری  جدی  به طور  را 
نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه 

به فراموشی سپرده شود.
مواضع  از  تمجید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  مقننه  قوای  رؤسای  و  رئیس جمهور 
قضاییه مبنی بر برخورد و پیگیری قاطعانه 
در  کردند:  خاطرنشان  زشت،  پدیده  این  با 

نامشروع  دریافت های  باید  موضوع،  این 
مرتکب  که  افرادی  و  شود  گردانده  باز 

هم  افرادی  و  مجازات  شده اند،  بی قانونی 
برکنار  کرده اند،  سوءاستفاده  قانون  از  که 

و  مراکز  در  حضور  لیاقت  آنان  زیرا  شوند، 
مسئولیت ها را ندارند.

بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دارند  تالش  اسالمی  نظام  دشمنان  اینکه 

این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام  از  تا 
ایجاد کنند، گفتند: افرادی که دریافت های 

مدیران  با  مقایسه  در  داشته اند  نامشروع 
همین  اما  هستند  اندك  نظام،  پاك دست 

اندك نیز، مضّر و عیب است و باید برطرف 
پدیده  وقوع  علل  از  یکی  ایشان  شود. 
آسیب های  را  نامشروع  های  زشت حقوق 
دانستند  اشرافی گری«  »مستی  از  ناشی 
جامعه،  در  هنگامی  که  کردند:  تأکید  و 
ترویج  تجمل«  و  اسراف  »اشرافی گری، 
زشتی  پدیده های  بروز  آن  نتیجه  می شود، 

همچون دریافت های نامشروع است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر لزوم 
خاطرنشان  موضوع  این  با  جدی  برخورد 
کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن 
کار  دستور  در  باید  بیت المال  به  اموال 
نسبت  عمومی  افکار  زیرا  باشد،  مسئوالن 
به این موضوع حساس است و اگر پیگیری 
الزم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسالمی 

کاسته خواهد شد.
اعتماد  کاهش  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
تأکید  و  خواندند  فاجعه  را  نظام  به  مردم 
کردند: مسئوالن باید با پیگیری و اقدامات 

قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.

توانیر: مردم صرفه جویی نکنند، خاموشی داریم

مدیرعامل توانیر با اشاره به ورود جبهه هوای گرم در سه روز نخست هفته جاری به کشور گفت: اگر مشترکان در مصرف برق صرفه جویی نکنند از 
این هفته خاموشی ها اتفاق می افتد. وی با بیان اینکه متوسط دمای هوای کشور ۲ تا ۲.۵ درجه سانتیگراد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است، 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که در سه روز نخست هفته پیش رو دمای هوا نسبت به هفته گذشته با افزایش بیشتری همراه شود.

به محرومان درس 
مناعت طبع ندهید!

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

شما  همیشه  مثل  مخلصانه  و  مردانه  قدس  روز 
مردم مومن استان باالتر از آمارهای کشوری در 
دفاع از انقالب و مستضعفان جهان حضور یافته و 
فریاد مرگ بر ظالم سر دادید ولی دوباره حمایت 
همه جانبه تان بعضی ها را به گمان باطل انداخت 
که همه چیز آرام است، ولی کاش می دانستند که 
مردم این منطقه با تمام نامالیمات حمایت شان 
از رهبرشان و انقالبی است که برایش شهید داده 
اند نه از مسئوالنی که نتوانسته اند قدمی در رفع 

مشکالت شان بردارند. 
استان  توسعه  عدم  از  وقتی  باید  مسئولین  ما 
توسعه  این عدم  نکنیم که  فراموش  می گوییم، 
، استان  این  فرزندان  در حالی است که   فراگیر، 

از  بسیاری  سکان  کشوری  در سطح  اکنون  هم 
مدیریت ها را بر عهده گرفته و با تمام محرومیت 
ها، متخصصان و پدران بسیاری از علوم از همین 
سرمایه  این  با  که  بدانیم  باید  همه  اند.  خاك 
در  و همکاری  با همدلی  توان  انسانی غنی می 
همه بخش های استان و توجه ویژه تر مسئولین 
کشور به این منطقه، بسیاری از مشکالت را رفع 
ما  امیدواریم  کرد.  کمك  ملی  تولید  به  و  کرده 
نمایندگان و مسئولین بخش اجرایی کشور مجاب 
شویم تا برای دیدن دردهای این مردم از پلکان 
هواپیما فاصله گرفته و برای جلوگیری از فاجعه 
های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که 
را  استان  این  دامن  زودی  به  روال  این  ادامه  با 
خواهد گرفت ، سری به روستاها و حاشیه های 

شهرها بزنیم.
باید حواس مان باشد که وقتی آمار بیکاری را با 
یك ساعت در هفته کار می سنجیم و وقتی که 
آمار بیکاری در استان را بسیار پایین تر از میانگین 
کنیم  فکر  نیز  این  به  دهیم  می   !!! کشوری 
پوشش  تحت  شهرستانی  خانوار  درصد   ۲6 که 
جواب بی  های  درخواست  تمام  با  امداد،   کمیته 

اگر  که  بیندیشیم  نیز  این  به  و  چه؟؟؟  یعنی 
تمام درخواست های مکرر ما مسئولین مبنی بر 
به  ماند  می  پاسخ  بی  یارانه  دریافت  از  انصراف 
حوزه   روستاییان  از  بسیاری  که  است  این  دلیل 
زندگی  گذران  برای  درآمدشان  تنها  انتخابیه 

همین مبلغ اندك یارانه است.
مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه 
سنگین  بار  و  نمایندگی  رسالت  به  توجه  با 
اعتمادی که به من داشته اید، سعی خواهم کرد 
با پشتوانه شما، زبان گویا و فریاد حق طلبانه یتان 
در استان و کشور باشم و بر اساس وظیفه نظارتی 
که بر عهده نماینده است هر زمان که نیاز باشد 
گزارش عملکرد خود، مدیران استانی و کشوری 
را مستقیم با شما در میان گذارم که البته انجام 
این رسالت ارتباط پیوسته و مشورت بخش اجرا و 
نماینده را می طلبد. در انتها حضور استاندار محترم 
جناب آقای پرویزی در استان خراسان جنوبی را 
گویم می  آمد  ایشان خوش  به  و  داشته   گرامی 

و تاکید می نمایم برای کاهش محرومیت و رفع 
منافع  که  مسایلی  تمامی  در  استان  مشکالت 
استان و مردم در آن باشد با استانداری همکاری 
استان  انتظار  در  روشنی  آینده  امیدوارم  و  نموده 

عزیزمان باشد.

یادداشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر:

پدیده زشت دریافت های نامشروع، نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری است
مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت المال باید در دستور کار مسئوالن باشد

موحدی کرمانی : اصولگرایان تصمیمی برای 
نحوه ورود  به انتخابات 96 نگرفته اند

 
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سؤالی 
انقالبی  جریان  و  اصولگرایان  برنامه  درباره 
آتی،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  برای 
نیروهای  و  اصولگرایی  جریان  داشت:  اظهار 
ورود  نحوه  برای  برنامه ای  هیچ  فعال  انقالبی 
به انتخابات ریاست جمهوری ندارند. موحدی کرمانی تاکید کرد: فعال 
زود است که درباره انتخابات ریاست جمهوری تصمیمی بگیریم، چرا 
که ورود زودهنگام به بحث انتخابات به صالح کشور نبوده و نیست. 
وی همچنین گفت: جلسات ائتالف اصولگرایی تعطیل نشده است و 
هر زمان که صالح باشد و شرایط اقتضا کند، این جلسات برای نحوه 

ورود به انتخابات ریاست جمهوری از سر گرفته خواهد شد.

روحانی : فیش های غیر متعارف نباید دستاویز 
تسویه حساب های سیاسی شود

 
از  جمعی  با  عیدانه  دیدار  در  جمهور  رئیس 
طرح  اینکه  بر  تاکید  با  کشور،  مسئوالن 
نتیجه  و  متعارف  غیر  های  فیش  موضوع 
نفع  به  نهایت  در  پرونده  این  به  رسیدگی 
داشت:  اظهار  شود،  می  تمام  کشور  و  مردم 
نباید  و  است  ملی  مسئله  یك  غیرمتعارف  های  فیش  موضوع 
دستگاه  گفت:  روحانی  شود.  سیاسی  های  تسویه حساب  دستاویز 
این موضوع مهم غفلت  در  قوه،  در هر سه  نظارتی مسئول  های 
کرده بودند و اکنون فرصت مبارکی برای کشور فراهم شده تا به 
این ترتیب اصالحاتی ضروری را در این حوزه انجام دهیم، هر چند 

که این اصالحات ممکن است زمان بر باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس: تضعیف اعتبارات 
دفاعی کشور کار احمقانه ای است

 
به  اشاره  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
الیحه  در  دولت  تأمل برانگیز  پیشنهادات 
اصالحیه قانون بودجه 9۵ مبنی بر عدم حذف 
یارانه نقدی ثروتمندان، کاهش بودجه دفاعی 
داشت:  اظهار  سوخت،  کارت  حذف  و  کشور 
به نظر می رسد هر ٣ پیشنهاد دولت در الیحه اصالحیه بودجه در 
مجلس حذف شده و به تصویب نمی رسد البته باید دید خروجی نظر 
کمیسیون برنامه و بودجه چه خواهد بود. قاضی زاده هاشمی با تأکید 
بر اینکه تضعیف اعتبارات دفاعی کشور کار احمقانه ای است، متذکر 
شد: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است آن هم در 

منطقه ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده 

 صدور بیمه نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2053/94 اموال شامل کمپرسور سه سیلندر سه اسب مدل DENA تک فاز آبی رنگ به مبلغ 14/000/000 
 1500 – w 1100 ریال – کمپرسور 150 لیتری مدل ژنرال تک سیلندر قرمز رنگ به مبلغ 9/800/000 ریال- یک دستگاه کارواش خانگی
w چینی زرد رنگ به مبلغ 2/500/000 ریال – 20 دستگاه سنگ فرز آهنگری w1200 چینی به مبلغ 3/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 
29/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حسن رادمان به مبلغ 30/285/853 ریال در حق آقای عادل بهدانی و مبلغ 
1/400/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/5/5 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942169 محکوم علیه آقای بابک صالحی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 536/993/578 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له سید محمدرضا علمدار و پرداخت مبلغ 27/462/650 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 9812 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون 
اجرای احکام که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان مدرس- مدرس 68- خیابان ستاره- پالک 44- طبقه همکف و با در نظر 
گرفتن کاربری و نوع اعیان و اشتراکات ملک و عدم تامین پارکینگ در طبقه همکف به میزان 697/265/000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/5/11 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 درصورت 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 جمهوری اسالمی ایران

ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

 اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان بیرجند 
برای رفاه حال همکاران محترمی که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب صنفی در رسته های ذیل نشده اند، می توانند جهت دریافت پروانه 

کسب در کمتر از یک روز با تخفیف ویژه به این اتحادیه مراجعه نمایند.

تولید و تعمیر انواع دستگاه های گرماسوز، یونیت و هیتر
لوله کشی آب و فاضالب

اطفای حریق
خدمات تصفیه آب

نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع به جز سردخانه
تولید یخ

خرده فروشی کاالهای بهداشتی ساختمان
خرده فروشی کاشی و سرامیک

خرده فروشی اتصاالت فلزی-غیر فلزی و چدنی و پلیکا
گاز رسانی واحدهای تجاری و مسکونی

نظافت انواع ساختمان - ماشین آالت و تاسیسات ساختمانی
خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تولید سیستم های حفاظتی ساختمان
تولید لوله و اتصاالت فلزی
حفاری و تعمیر چاه و قنات

آدرس: خیابان توحید - حدفاصل میدان توحید و توحید 2    تلفن: 32447930

حمل آب به تمام نقاط  آبکش ارزان قیمت 
استان - حمل آب از ما قيمت از شما

09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: ميدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی
تخریب ، خاک 

برداری حفاری کانال

  09151613361
رضوی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

خوش آمد گویی متفاوت به استاندار

روزنامه  دفتر  به  شهروندی  طرف  از  نامه  این 
کرده  معرفی  روستایی  یک  را  خود  که  رسیده  
که  دلی  ساده  روستاییان  همان  جنس  از  است 
به صداقت و بی ریا و صریح و آشکار حرفشان 
او    . ندارند  چیزی  هیچ  دغدغه  و  زنند  می  را 
مطالبی  برایمان  گاه  بی  و  گاه  نیز  این  از  پیش 
کردیم  تالش  خودش  توصیه  به  است  فرستاده 
لحن و نحوه نگارشش دستخوش تغییر نشود اما 
به ضرورت کوچکی فضا مجبور شدیم قسمتهایی 

از مطالب را حذف کنیم. 
سالم آقای استاندار ممکن است در مقابل ارسال 
نوع  دیپلماتیک  روشها  به  ها  تبریک  انواع  سیل 
خوش آمد گویی بنده جلوه روستایی گونه داشته 
گفتند می  که  ترها  قدیمی  تعبیر  به  اما   باشد 

حرف راست از بچه بپرس با اینکه ممکن است 
در  و  ای  حرفه  غیر  ها  روستایی  ما  قلم  و  زبان 
تعیین  به  اما  باشد  هم  تر  گزنده  و  تلخ  مواردی 
 صادقانه تر خواهد بود چون حداکثر خواسته های

های  خواسته  حداقل  از  ناقابلی  بسیار  حد  در  ما 
 دیگران خواهد بود. ما به اینکه چه کسی می آید 
و چه کسی می رود خیلی عمیق نمی شویم چرا 
 که نه از استاندار محترم قبلی شناختی داشته ایم

و  داشت  خواهیم  شناختی  حضرتعالی  از  نه  و 
که  همین  نیست  بیشتر  شناخت  به  هم  نیازی 
ما  کنند  می  اعتماد  شماها  به  نظام  مسئولین 
مقدم  خیر  اینکه  از  خدمتیم.  در  طوعا  و  سمعا 
ممکن  و  دهیم  می  ها  روزنامه  به  مستقیم  را 
هم  یکبار  حتی  شما  خدمتی  دوره  آخر  تا  است 
فقط  نشویم  دیده  استانداری  و سرای  در صحن 
طالیی  فرصت  و  وقت  که  است  آن  خاطر  به 
مدیران  بر  کلی  نظارت  باید صرف  که  جنابعالی 
استان باشد در مالقات های غیر ضروری به هدر 
نرود و جنابعالی فرصت کافی برای کالن نگری 
و برنامه ریزی کلی در منطقه را داشته باشید و از 
دیگران هم می خواهیم برای امور خیلی فردی و 
شخصی مزاحم تان نشوند چرا که وقت جنابعالی 
به همه مردم و بیت المال تعلق دارد و حتی باور 
روستایی گونه ما این است از اینکه موال علی)ع( 
بیت  ، چراغ  با خواص تمامیت خواه  در مالقات 
توصیه  چنین  ما  برای  و  نمود  خاموش  را  المال 
نموده اند که هدف آن حضرت صرفه جویی در 
قانع کننده  این حرف چندان  بوده  سوخت چراغ 
بزرگتر  خیلی  امام  حرکت  این  پیام  بلکه  نیست 
است که  تاریخ  به سراسر  توصیه  و  بوده  این  از 
زمامداران فقط با افراد خاص حشر و نشر نداشته 
حضور  از  وقتی  امروز  که  گونه  همان  به  باشند 
مهمانی در خانه خود ناراحتیم خود را مشغول کار 
یعنی محترمانه وقت شما  دیگری می کنیم که 
از  فقط  گویی  زیاده  این  خدانگهدار.  است؛  تمام 
این بابت بود که در همین ابتدا مگس های گرد 
و  بکنند  را  جنابعالی  و  خود  کار  شیرینی حساب 
منتظر ویژه خواری و نمایندگی همه مردم نباشند. 
اما در باب انتظاراتی که توده عامی و مردم کوچه 
و بازار از جنابعالی دارند از حضورتان استدعا دارم 
به چند نکته کلیدی توجه کافی مبذول فرمایید. 

اول اینکه خدا را شکر معاونین محترم استانداری 
که از مدیران شایسته و کار بلد استان و شهرستان 
از  اند  داده  امتحان پس  بوده و در صحنه عمل 
همه امکانات ، منابع ، محدودیت ها و کمبودها 
بخوبی واقفند و به نظر این حقیر اصال نیازی به 
حضور مشاوران جدید که آویزان استانداری شده 
ببرند نیست  را جلو  و بخواهند سلیقه های خود 
الزم  عمل  و  اقدام  فقط  سال  شعار  به  توجه  با 
است و بس. دوم اینکه برای یکبار هم که شده 
خودتان  ای  کلیشه  نخبگان  از  استفاده  جای  به 
محالت  مردم  درمیان  محسوس  غیر  و  شخصا 
مختلف شهر و به خصوص روستاهای دور دست 
و کشاورزان حضور یافته و میزان کارایی و پاسخ 
گویی مدیران را رصد کنید و به جای گزارشات 
ساخته و پرداخته دیگران از پدیده شنیدن کی بود 

مانند دیدن استفاده کنید. 
سوم: برای مدیریت بهینه در استان از ساده ترین 
روشها یعنی برداشت های مستقیم به روشی فوق 
الذکر و سپس طرح آن با معاونین خود  و پس از 
مشورت با آنها ارایه راهکاری الزم و پیگیری به 
صورت روزانه و هفتگی تا حصول نتیجه البته هر 
کس این حرف را از بنده بشنود یقینا خواهد خندید 
قابل توجهی  اجرایی  چرا که اوال خودم مدیریت 
واقع حکمت  این توصیه در  و  ام  نداشته  تاکنون 
به لقمان آموختن است و لیکن به یک موضوع در 
سیستم اداری کشور ما یقین دارم که آنقدر دفتر و 
دستک و رئیس دفتر و منشی و مشاور و کارشناس 
فالن و بهمان به روشهای بسیار ساده و سنتی خود 
اضافه کرده ایم که واقعا محتوی از بین رفته و یک 
پوسته حجیم به جا مانده که خود اسباب ناکارآمدی 
شده است همان طور که پدران ما بدون سواد و 
مدرک کافی به فراست ذاتی مذهبی و فرهنگی 
خود بهترین نسل ها را تربیت می کردند و لیکن 
امروزه ما با همه امکانات و لوازم قرن جدید فقط 
پرواربندی دایر نموده و نسلی پر توقع کم بازده به 

جامعه تحویل داده ایم .
یک روستایی 
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۲۵مدرسهتاپایانسالدرخراسانجنوبیایمنسازیمیشود

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از ایمن سازی 10 مدرسه در حاشیه راه خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این مدارس با هزینه 800 میلیون ریال در شهرستان های 
خوسف و درمیان ایمن سازی شد و در خراسان جنوبی 120 مدرسه در حاشیه راه قرار دارد که تا پایان سال 25 مدرسه حاشیه راه اسمن سازی می شود که برای ایمن سازی از 

شنبه * 19 تیر 1395 * شماره 3547نصب عالئم راهنمایی و رانندگی، نصب چراغ های چشمک زن و خط کشی عابر پیاده شطرنجی استفاده می شود.
بنیاد  و  آباد  حاجی  دهیار  روزی  شبانه  زحمات  از 
مسکن در امر خدمات رسانی  و کالنتری امیرآباد 
در امور امنیت مردم صمیمانه تشکر و سپاسگذاریم
915...748
امنیتی  برادران  ایثار  و  جانفشانی  و  تالش  از 
آنها خسته  به  بایستی  که  کشورمان پخش شد 
بخاطر  لذا  گفت  جانانه  خداقوت  و  نباشید 
امسال  خرداد  تروریستی  باند  کردن  متالشی 
مخصوصا  و  ایرانیان  کلیه  طرف  از  تهران  در 
مردم قدر شناس استان خراسان جنوبی از شما 

عزیزان تقدیر وتشکر می کنیم .
915...161
و  جمهور  رییس  و  انقالب  رهبر  صریح  تذکرات 
همراهی و پیگیری سایر قوا و دستگاههای نظارتی 
در برخورد سریع و آنی با دریافت کنندگان حقوق 
های نجومی بسیار قابل تقدیر است.کاش روزی 
فرا برسد که جوانان جویای کار، اسامی نفراتی که 
با پارتی بازی اطرافیانشان را استخدام می کنند را 
نیز همانند فیش های نجومی از طریق شبکه های 

اجتماعی علنی کنندتافسادکمترشود.
915...305
در پارک جنگلی باتوجه به فضای وسیع وموقعیت 
عالی اما به دلیل عدم نورپردازی،کمبود روشنایی 
مناسب و نبود محوطه سازی،کسی جرات ورود به 
آن را ندارد.شهرداری با اندکی رسیدگی می تواند 

پارک توحید دیگری درآنجا بسازد.
915...254
باسالم  خدمت مسوولین ورزش بیرجند و استان 
با توجه به ساخت سالن بانوان شمال شهر در بلوار 
امامیه سایت کویر تایر و با اتمام پروژه از اول سال 
اندازی  راه  جهت  اقدامی  گونه  هیچ  تاکنون   94
سالن برای در اختیار گذاشتن فضای ورزشی برای 
سر  جوانان  و  نگرفته  انجام  نونهاالن  و  جوانان 
گردان  می باشند و مسولین ورزش بیرجند قول 
راه اندازی در هفته دولت سال 93و22بهمن 94 را 

داده بودند اما تاکنون خبری نیست .
915...161
گفته دوستان  به  اسالمی  معماری  در  آیا  باسالم 
حق اهالی سایت اداری با آنهمه ساختمانهای تو 
متر  از گذشت چند سال  حداقل یک  درتو پس 

فضای سبزنیست؟؟؟؟؟
915...503
از فرماندار محترم تقاضا داریم تعدادی پایه چراغ 

برق در مسیر بند دره تا بلوار پیامبر نصب گردد.
915...027
 در کشور اسالمی آن هم در شب 28 ماه مبارک 
رمضان صدای ترانه های معین از طریق باندهای  
جای  شنیدن  آزادی  ورزشگاه  فضای  از  بزرگ 
تعجب دارد مگر ورزشگاه مربوط به سازمان ورزش 
نیست که یک نهاد دولتی است  و پخش ترانه آن 

هم در شب رمضان بسی جای تاسف دارد
915...669
دکتر  اینکه  از  بعد  اجتماعی  تامین  چرا  سالم  با 
گرمرودی را رئیس بیمارستان میالد کرده نسبت 
به جایگزین دکتر داخلی در بیمارستان اقدام نمی 
مراکز  سایر  به  باید  داخلی  دکتر  برای  مردم  کند 

درمانی مراجعه کنند .
0915...867

کارت  توزیع  به  اقدام  بیرجند  در  خریدی  مرکز 
هدیه در بین خریداران نموده ولی بعد که مراجعه 

کردیم قبول نکردن
0915...136

پیگیر  لطفا  استاندار  آقای  به  مقدم  خیر  ضمن  
االستخدام  جدید  نیروهای  برای  مسکن  تامین 

ادارات هم باشید
0915...369

حکایتپروژهایکهبعداز11سال،هنوزیکطرحاست!

توسعه پایدار خراسان جنوبی در گرو انتقال آب  
عصمت برزجی- پروژه انتقال آب از دریای 
عمان به خراسان جنوبی پروژه ای است که 
بعد از گذشت سال ها هنوز در مراحل مطالعاتی 
بحران  است  درحالی  این  است.  مانده  باقی 
ایران  از  خشکسالی و کم آبی بخش بزرگی 
به ویژه خراسان جنوبی را سالهاست فرا گرفته 
است و این موضوع تلخ به گفته کارشناسان تا 

سال های آینده هم ادامه دارد.
اما در این میان اخبار و گزارش هایی از کم آبی 
و گسترش خشکسالی حاکی از آن است که 

خراسان جنوبی  روزهای سختی پیش دارد.
ضرورت انتقال آب به این استان  از هنگامی 
احساس شد که منابع آبی روز به روز کاهش 
یافت و در این میان انتقال آب از سد دوستی 
در مرز ترکمستان در برنامه های کوتاه مدت و 
انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس در 

برنامه های دراز مدت مسئوالن قرار گرفت.
طرح انتقال آب  در سال 1384  و در زمان سفر 
هیئت دولت به خراسان جنوبی مصوب شد و از 
عمر تصویب  این پروژه ی روی کاغذ 11 سال 
می گذرد  با اینحال هنوز در مرحله مطالعاتی 

باقی مانده است.
سید صولت مرتضوی استاندار وقت خراسان 
جنوبی جزو اولین کسانی بود که طی سالهای  
1386 نوید از اجرای طرح عظیم انتقال آب به 
استان را داد او در آن زمان با اشاره به زمان

 بر بودن این طرح عظیم اما گفته بود که این 
برنامه به زودی قابل اجرا نیست، اما در احیای 
آب  تأمین  و  فعال  جمعیت  تثبیت  استان، 

کشاورزی و صنعتی تأثیرگذار است.
گرچه مرتضوی آن روز ها به جزئیات این طرح 
اشاره  ای نکرد، اما گفته بود که با اجرای این 
طرح 3200 لیتر آب در ثانیه معادل تمام آب 
شرب و مصرفی فعلی به استان انتقال می یابد.

چند سال  پیش نیز مدیرعامل وقت شرکت آب 
منطقه  ای استان از ابالغ آغاز مطالعات عملیات 
بزرگ ترین پروژه ی انتقال آب به استان خبر داد.
در  غالمرضایی«  »غالمرضا  زمان  آن  در 
گفت وگوی با رسانه  ها، آغاز عملیات اجرایی 
طرح مهم انتقال آب را از مصوبات دولت در 
مطالعات  گفت:  و  دانست  استانی  سفرهای 
دوستی  سد  »هریرود«  از  آب  انتقال  برای 
برای مصارف شرب و صنعت استان آغاز شد. 
اعالم این خبر به این معنا بود که شرکت آب 
منطقه  ای استان برای انجام وظیفه آبرسانی و 
تأمین آب مورد نیاز اجرای فاز مطالعات این 

طرح را آغاز کرده است.

انتقال آب تا پایان سال 90،
 وعده  رویایی دولت دهم 

هیئت  استانی  سفرهای  از  دور  چهارمین  در 

احمدی نژاد،  نیز  خراسان جنوبی  به  دولت 
رئیس جمهوری سابق در سخنان خود خطاب 
به مردم با اشاره به ضرورت تأمین آب برای 
با  درگیر  و  خشک  ای  منطقه  در  که  استان 
خشکسالی قرار گرفته است، گفت: تالش بر 
از داخل  پایان سال 90 آب  تا  این است که 
کشور به خراسان جنوبی منتقل شود.احمدی نژاد 
بزرگ ترین  بعنوان  خشکسالی  از  زمان  آن  در 

مشکل این ناحیه از کشور یاد کرد.
اجرای پروژه  هایی برای تأمین آب در استان از 
نظر احمدی نژاد راه حلی اساسی بود که باید 
به وسیله انتقال آب از فرامرزهای کشور عملی 
می  شد.او از انجام تفاهم  ها و تنظیم قراردادها به 

این منظور خبر داد و در آن سال ابراز امیدواری 
کرد که تا پیش از پایان دولت دهم مقدمات 
پروژه انتقال آب نهایی و عملیات اجرایی آن 
آغاز شود.احمدی نژاد انتقال آب از داخل کشور 
به استان را راه حل دیگری دانست و گفت: 
و  است  انجام  حال  در  پروژه  این  مطالعات 
تالش بر این است که تا پایان سال 90 عملیات 

اجرایی انتقال آب به خراسان جنوبی آغاز شود!

و  شهری  آب  منابع  از  درصد   30
روستایی خراسان جنوبی هدر می رود

  معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز  
سال گذشته در جلسه شورای بحران آب با بیان 
اینکه وضع آب خراسان جنوبی در سطح ملی 
وضع بحرانی قرار دارد، اظهار کرد: منابع آبی در 
خراسان جنوبی محدود است که در این زمینه 

تأمین آب باید هرچه زودتر به نتیجه برسد.
تالش  اینکه  بیان  با  نخعی نژاد«  »همایون 
را  جنوبی  خراسان  به  آب  انتقال  تا  می کنیم 
عملیاتی کنیم، افزود: یک گروه مأمور شدند تا 

مطالعات مربوط را انجام دهند و باید آب شهری 
و صنعتی خراسان جنوبی تأمین شود که این 
موضوع از درخواست های سه استان سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
جهانگیری  به  نامه ای  همین  برای  و  است 
معاون اول رئیس جمهور داده شده تا موضوع 

پیگیری و منابع آبی الزم تأمین شود.
وی با بیان اینکه ما از وزارت نیرو انتظار داریم 
موضوع انتقال آب از سد دوستی به خراسان 
جنوبی اقدام و عملیاتی شود، اظهار کرد: 30 
درصد از منابع آب شهری و روستایی خراسان 
جنوبی پرت می شود که باید برای جلوگیری از 
این معضل پروژه تعریف شده داشته باشیم و بر 

اساس آن طرح ها را هزینه کنیم.
معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: باید برای  
باشیم،  برنامه ویژه داشته  مدیریت منابع آب 
باید سرمایه گذار  تأمین آب صنعتی  برای  و 
اطمینان  پیدا کند که آب برای ایجاد صنایع در 
سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و 
سیستان و بلوچستان وجود خواهد دانست و این 
نکته که آب تا چه مدت زمانی تأمین می شود 

باید برای سرمایه گذاران شفاف شود.
نخعی نژاد افزود: سند ملی آب در استان چشم 
انداز روشنی ندارد و باید مطالعات دقیق تر انجام 
شود تا زودتر بتوان به نتیجه رسید زیرا زمان را 
باید وضع خراسان  از دست دادیم و  مقداری 

جنوبی در این راستا روشن تر شود.

آب  منابع  نظر  از  جنوبی  خراسان 
زیرزمینی کم توان است

معاون امور آبفای وزارت نیرو نیز در بازدیدی 
که سال گذشته  از شهرستان درمیان داشت 
اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه های ما در 

کشور تأمین آب خراسان جنوبی در دراز مدت 
است و در مطالعات بلند مدت انتقال آب عمان 
مد نظر است و واقعیت این موضوع این است 

که چنین آب هایی بسیار گران قیمت هستند.
در  آب  به  نیاز  اینکه  بیان  با  میدانی  رحیم 
بخش صنعت باید توسط خود صنعت تأمین 
و هزینه ای برای دولت نداشته باشد، افزود: 
و  معدن  زمینه  در  جنوبی  خراسان  توسعه 
به  نیاز  توسعه  این  و  بوده  وابسته  صنایع 
آب دارد و در دراز مدت نمی توانیم نیاز آبی 

استان را از منابع داخلی تأمین کنیم.
بر  شده  انجام  مطالعات  اینکه  بیان  با  وی 
شده  انجام  کشور  آب  کم  استان   17 روی 

عمان  دریای  آب  انتقال  کرد:  اظهار  است، 
پروژه ای دراز مدت است که مورد بازرسی 
آبی  کم  مناطق  در  و  گرفته  قرار  جدی 
مصرف  مدیریت  و  مصرف  در  طبس  مانند 
باید همتی جدی به کار گرفت و از کاشت 
و  نیست  اقلیم  مناسب  که  محصوالتی 

روش های آبیاری غرقابی پرهیز کرد.
با  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  »میدانی« 
مشکل آب رو به رو است و بیشتر مصارف 
است،  زمینی  زیر  آب  منابع  از  شرب  آب 
افزود: سیاست دولت این نیست که روستاها 
به  از سکنه شده و مهاجرت روستاها  خالی 
نظر  از  استان  این  و  یابد  افزایش  شهرها 

منابع آب زیرزمینی کم توان است.
و  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
ترین  آب  کم  از  یکی  درمیان  شهرستان 
وزارت  کرد:  تصریح  است،  کشور  مناطق 
نیرو در پی یافتن راه و حل هایی برای رفع 
و  آبی در خراسان جنوبی است  مشکل کم 
این استان جزو اولویت های وزارت نیرو برای 

تأمین آب است.

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
اشاره  ضمن  آوا  با  گفتگویی  در  نیز  جنوبی 
به کسری آب در خراسان جنوبی گفت: هم 
با  استان  اکنون 185 میلیون متر مکعب در 
نصب  با  که  هستیم   مواجه  آب  کسری 
کنتورهای هوشمند آب و برق به 164 میلیون 

متر مکعب کاهش یافته است.
حسین امامی  از فعال بودن 7 سد در استان خبر 
داد و گفت:  در حال حاضر 991/52 میلیون متر 
مکعب برداشت آب از ذخایر زیرزمینی استان 
محدوده  کرد:  23  یادآوری  وی  انجام شود. 
ممنوعه و ممنوعه بحرانی در استان وجود دارد 
و  این محدوده ها در کانون جمعیتی استان 
واقع شده اند و دشت های سده و سرایان در 

وضع ممنوعه بحرانی قرار دارند. 

آیا چاره ای جز انتقال آب 
به استان وجود دارد؟

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
دراز  در  بارندگی  متوسط  کرد:  عنوان  جنوبی 
مدت استان 113 میلی متر است که حدود 55 

درصد از میانگین کشوری کمتر است. 
به گفته ی امامی ، بیش از 90 درصد منابع 
آب در کشاورزی مصرف می شود که در این 
بخش بهره وری تنها 35 درصد می باشد و 
قسمت عمده تامین آب استان از منابع آب زیر 
زمینی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه به 
طور متوسط ساالنه 27 سانتی متر سطح آب 
های زیرزمینی استان افت می کند  یاد آور 
شد:   مطالعات انتقال آب از دریای عمان برای 
17 استان و فالت مرکزی ایران توسط مشاور 
در دست انجام است که با توجه به تاکید وزارت 
نیرو و موقعیت خاص منابع آب استان های 
سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی و رضوی 
یزد و کرمان در اولویت مطالعات قرار دارند در 
این خصوص با برگزاری جلساتی که با مشاوران 
مذکور در وزارت نیرو و استان برگزار شده نتایج 
مناسبی حاصل گردیده است و تالش می گردد 
به جهت اقتصادی کردن و سرعت بخشی به 
آن با همکاری استانداران این استان ها با توجه 
به بحرانی بودن منابع آب پروژه اجرایی گردد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا چاره ای جز 
کرد:  اظهار  دارد؟  وجود  استان  به  آب  انتقال 
اولویت اصلی ما در استان مدیریت منابع آب 
موجود می باشد و برای این کارهای مناسبی 
با همکاری کشاورزان صورت گرفته است اما 
با توجه به کاهش شدید نزوالت جوی و بروز 
خشکسالی در دو دهه گذشته برای برنامه های 
توسعه استان نیاز می باشد که بخشی از آب 
مورد نیاز از سایر حوزه ها تامین گردد تا توسعه 

پایدار و مستمر استان را شاهد باشیم. 

از میان نامه های رسیده

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران برق 
بیرجند  شماره ثبت: 260     شناسه ملی: 10360011575

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند یکشنبه 1395/5/3 ساعت 6 بعدازظهر 

در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی برگزار می گردد. 

از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 

عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 

مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستورجلسه:تصویب آخرین اصالحات اساسنامه تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاون

هیئتمدیره

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت دوم( تاریخ انتشار: 95/4/19

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت دوم( شنبه 95/5/2 راس 
ساعت 9:30 صبح در محل مسجد محمد رسول ا... )ص( اسدیه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به دفتر تعاونی مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی برای هر عضو 3 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستورجلسه:
طرح و تصویب صورت های مالی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 95- تصمیم گیری در خصوص سود شرکت - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل برای 
یک سال مالی- تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت مدیره و بازرسین- تصمیم گیری در خصوص 

برنامه های آتی شرکت
هیئتمدیره

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - مرحله دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950008 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای خدابخش 
عدالت پناه فرزند محمد محکوم است به پرداخت نصف مهریه به مبلغ سی میلیون ریال به نرخ روز ) که تاکنون برابر با مبلغ دویست و پنجاه 
و دو میلیون و هفتاد و نه هزار و هفتصد و نود و سه ریال می باشد( و پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق 
محکوم لها خانم راضیه ایوبی فرزند غالمعلی و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، لذا 
مقرر گردیده است مقدار دو ساعت آب به همراه شصت من محلی اراضی واقع در روستای نصرآباد خوسف با این وصف: حسب نظر کارشناس 
کیفیت آب قابل آشامیدن ولی لب شور می باشد، مدار چاه 16 ولی بر مدار 8 آبیاری انجام می شود، موتور چاه برقی است، موقعیت چاه در 
فاصله 7 کیلومتری روستای نصرآباد می باشد، دبی آب 15 لیتر در ثانیه و هر ساعت آب چاه برابر عرف روستا 10 بل )فنجان( می باشد، دو 
ساعت آب دارای 2772 مترمربع زمین می باشد، بافت خاک شنی رسی و نوع آن سبک می باشد که در مجموع 20 بل )2ساعت( آب با 
شصت من زمین معادل 2772 مترمربع به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی 
در تاریخ 95/5/6 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. 
در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت 
پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده 
تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.    
مهدیچاپاریبورنگ-مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانخوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950112 محکوم علیه آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند سید جعفر محکوم است به پرداخت مبلغ 
172/060/131 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی کرامتی پور فرزند محمد اکرم و پرداخت مبلغ 8/100/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک 
ثبتی به شماره 3111 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در بلوار شهید آوینی - خیابان سمن 
)تقاطع خیابان سمن و غفاری 33 - پالک 33 ( که مشخصات عرصه 263/30 و اعیانی همکف حدود 100 متر مربع نمای آجر سفال 
ملک شمال غربی ارزش ششدانگ از پالک فوق الذکر با توجه به مراتب فوق به مبلغ 4/600/000/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/5/5 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 غیراین 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 

رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجندتا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 94/429 محکوم 

علیه آقای فرزاد نجفی فرزند جان محمد محکوم است به پرداخت 
حق  در  غیره  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 751/514/466 
محکوم له آقای محسن چهکندی و پرداخت مبلغ 27/500/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی 
به شماره 3723 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه 
شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در حاشیه خیابان محالتی 
پالک 10 به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق معرفی 
و توقیف که مشخصات ملک میزان عرصه طبق سند 240 مترمربع 
دارای سه طبقه در مجموع با زیربنای حدود 440 مترمربع و 80 
مترمربع تجاری می باشد و دارای نمای شمالی و جنوبی سنگ )که 
ملک فوق دارای 2 سند سه دانگ مشاع از ششدانگ می باشد( که 
حدود اربعه شماال به طول 10 متر پی دیواریست به خیابان 40 
متری شرقا به طول 24 متری پی دیواریست به پالک 3724 فرعی 
و جنوبا به طول 10 متر درب و دیواریست کوچه و غربا به طول 
24 پی دیواریست به پی دیوار 3722 فرعی که ارزش 3 دانگ از 
پالک فوق به مبلغ 6/750/000/000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/5/4 از ساعت 9 الی 
10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 663/95  اجرایی 3 دستگاه رکتیفایر A 400  سه فاز جمعاً به مبلغ 48/000/000 ریال در قبال بدهی آقای هادی کیانی به مبلغ 51/759/115 ریال در حق آقای محمد مهدی 
گورکی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/5/2 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 
14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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  خراسان جنوبی؛ ساعت 21 به وقت خراسان 
دانشجویان جهادگر  از  جنوبی است، گروهی 
خدمت  برای  که  قائنات  بزرگمهر  دانشگاه 
آباد  جیم  روستای  به  محرومین  به  رسانی 
زیرکوه آمده اند، مشغول ساخت دیوار مسجد 
بودند  روزه  را  روز  دانشجویان  اینجا  هستند. 
دانشجویان  عمرانی.  کار  مشغول  شب ها  و 
بزرگمهر با روحیه باال، توانسته اند در این روستا 
مردم را هم با خود همراه کنند و تعدادی از 
اهالی روستا و برخی از نوجوانان در کنار آنها 
مشغول کار هستند، این خود می تواند عالوه 
بر ارائه یک خدمت به مردم روستاهای محروم، 
کالس درسی برای نوجوانان روستا باشد که از 
هم اکنون کار جهادی و خدمت به هم نوع را 
یاد بگیرند. خشت های دیوار مسجد یکی یکی 
با صلوات و اخالص باال می آید و دیوار باالتر 
می رود، این دانشجویان که شادی و نشاط خود 
را در این اردو می بینند سعی می کنند در هنگام 
کار کردن با شوخی و خنده، کار را برای خود 

راحت و فضای شادی را بر اردو حاکم کنند.
 

کار  روزها  و  عمرانی  کار  ها  شب 
فرهنگی و آموزشی انجام می دهیم

از  یکی  حمیدی،  مهدی  محمد  سید 
قائن  بزرگمهر  دانشگاه  دانشجویان جهادگر 
آماده کردن شن و ماسه است  که در حال 
به خبرنگار شبستان گفت: دومین سال است 
مناطق  به  و  آیم  می  جهادی  اردوی  که 
محروم سر می زنیم و در کارهای فرهنگی 
و سازندگی سهیم می شوم.وی گفت: چون 
در ماه مبارک رمضان به این مناطق آمدیم 
در روز نمی توانیم کار عمرانی انجام دهیم، 

لذا شب کار عمرانی می کنیم و روز کارهای 
فرهنگی و آموزشی داریم.

اینکه  به  اشاره  با  جهادگر  دانشجوی  این   
خاصی  شیرینی  محرومین  برای  کردن  کار 
دارد، گفت: اهالی روستا هم در انجام پروژه 
اینکه  بیان  با  دارند.حمیدی  همکاری  ما  با 
اردوی جهادی توفیق می خواهد و خداوند 

این  به  ماه رمضان  داد که در  توفیق  ما  به 
کسی  هر  داشت:  اظهار  بیایم،  مناطق 
اعتقادات خاص خود را دارد و ما این اردوها 
را »جهاد« می دانیم و برای احیای روستاها 
در  شب  اینکه  بیان  با  می کنیم.وی  تالش 
کنار کار کردن خنده و شوخی داریم، گفت: 
حضور مردم در کنار ما موجب دلگرامی می 
دانشجویان  حضور  دیگر  سوی  از  و  شود 
جهادگر نیز در روستا به مردم روستا دلگرمی 
از  دیگر  یکی  زاده،  حسین  دهد.مجتبی  می 
با  نیز  بزرگمهر  دانشگاه  جهادگر  دانشجویان 

بیان اینکه بعد از اتمام امتحانات خداوند توفیق 
کنم،  پیدا  جهادی حضور  اردوهای  در  تا  داد 
ادامه داد: شب های قدر در این روستا مراسم 

خوبی داشتیم و استفاده خوبی کردیم.
اردوی  بر  حاکم  فضای  اینکه  بیان  با  وی   
جهادی کامال صمیمی و دوستانه است، گفت: 
اردوی جهادی یک فضایی کامال شاد همراه 

با معنویات، خودسازی و کسب تجربه است.
 سید محمود شفیعی، مسئول گروه جهادی 
دانشگاه بزرگمهر قائنات نیز با اشاره به اینکه 
دو گروه جهادی از بسیج دانشجویی دانشگاه 
بزرگمهر قائنات داریم، افزود: یکی در روستای 
جیم آباد و یکی بم رود مشغول خدمت هستند.
 وی با بیان اینکه در روستای جیم آباد حصار 
مسجد و غسالخانه را دنبال می کنیم، افزود: در 
بم رود هم نماز خانه یک مدرسه را دانشجویان 
می سازند. این دانشجوی جهادی با بیان اینکه 
شب ها کار عمرانی انجام می دهیم و روزها 

کار فرهنگی و برگزاری کالس را در دستور کار 
داریم، افزود: دوره قرآن، زیارت عاشورا، کالس 
های مختلف برای بچه های روستا از برنامه 
در طول شبانه  که  است  گروه جهادی  های 
روز انجام می شود. شفیعی با اشاره به اینکه 
انجام  از ساعت 9 شب تا سحر کار عمرانی 
می دهیم، گفت: بعد از نماز صبح مراسم زیارت 
عاشورا و قرائت قران برگزار می شود و بعد از 
آن نیز تا ساعت 9 استراحت و بعد از آن هم 
کالس های احکام و ... برای بچه های روستا 

شروع می شود.

کار  نواز روستا؛ کمک  اهالی مهمان   
دانشجویان جهادگر

وی اهالی روستا مردمان مهمان نواز توصیف 
جهادی  دانشجویان  کار  کمک  که  کرد 
آن  شرب  آب  روستا  این  داد:  ادامه  هستند، 
مشکل دارد و روزی نیم ساعت آب می آید و 
قطع می شود و با تانکر برای روستا آبرسانی 
دانشجویی  بسیج  پایگاه  مسئول  کنند.  می 
دانشگاه بزرگمهر قائنات با اشاره به اینکه در 
بحث اردوهای جهادی دو موضوع خودسازی 
از  محروم  روستاهای  مردمان  درد  درک  و 
این  اگر  آینده  در  افزود:  است،  اهداف  جمله 
مردم  درد  وقتی  شدند  مسئولی  دانشجویان، 
کارها  به  بهتر  باشند  دیده  را  مناطق  این 
به  اشاره  با  شفیعی  کرد.  خواهند  رسیدگی 
جهادی  اردوهای  هدف  مهمترین  اینکه 
فرهنگی  و  عمرانی  کار  و  است  خودسازی 
و ... در مرتبه بعدی قرار دارد، افزود: اینکه 
هنگام افطار در کنار روستائیان باشیم، حس 
نیست.  توصیف  قابل  که  دارد  خوبی  بسیار 

در  قدر  امسال شب های  اینکه  بیان  با  وی 
های  برنامه  اظهارداشت:  بودیم،  روستا  این 
از سالهای  بیشتر  برگزار شد و بسیار  خوبی 
قبل که در شهر خودم بودم استفاده کردم، 

چراکه صمیمی تر و خاکی تر بود.
 

پاکی آسمان روستا در دل جهادگران 
رسوخ می کند

حجت االسالم علی اکبر شاد، دبیر شورای 
بازدید  در  نیز  جنوبی  خراسان  ورز  اندیشه 
و  دانشجویی  بسیج  مسئوالن  از  جمعی 
سازندگی خراسان جنوبی از فعالیت این گروه 
جهادی با بیان اینکه حضور شما دانشجویان 
به  رفتن  همانند  محروم  روستاهای  این  در 
را  لحظات  این  قدر  باید  و  است  خدا  خانه 
بدانید، گفت: اینکه شما دانشجویان از همه 
برای  و  گذشتید  خود  زندگی  های  خوشی 
کارو خدمت به محرومین به روستاها آمدید 

نشان از اخالص شما دارد.

خیر و برکات گروههای جهادی

زیرکوه  سپاه  بسیج  فرمانده  میری،  سرهنگ 
دو  رمضان  مبارک  ماه  در  اینکه  بابیان  هم 
گروه جهادی در دو روستای بم رود و جیم آباد 
زیرکوه مستقر هستند، اظهارداشت: گروه های 
دارد  حسن  دو  روستا  در  حضورشان  جهادی 
که یکی برای خودشان است و دیگری برای 
محلی که خدمت می کنند.وی  افزود: تاثیر این 
اردوها برای روستا آبادانی را به همراه دارد و 
برای دانشجو هم درس گرفتن از زندگی مردم 

روستاهای محروم است.

 جهاد در راه خدا به سبکی دیگر

اینجاکاربرایرضایخداشبوروزنمیشناسد

شنبه*19 تیر 1395*شماره 3547

کیارستمیدرایراندفنمیشود

 سفیر ایران در فرانسه با اعالم اینکه عباس کیارستمی قطعا در ایران دفن می شود، گفت: تنها به علت مسایل اداری بازگشت 
پیکر او به ایران ممکن است کمی طول بکشد.تمام تالش های مسووالن بر آن است که هر چه سریع تر با انجام مراحل اداری 
در کشور فرانسه پیکر این هنرمند به ایران منتقل شده و طی مراسمی با شکوه در کشورمان دفن شود.

فیلم تبلیغاتی جدید درباره ساختار 
حکومت تروریستی ابوبکر البغدادی

 داعش: 35 استان داریم ؛ 
خراسان یکی از آنهاست !

ای  تازه  تبلیغاتی  فیلم  داعش  نوشت:  نیوزویک   
منتشر کرده که در آن ساختار خالفت خودخوانده 
داعش را نشان می دهد که با وجود شکست های 
اخیر در مرزهای عراق و  متحمل شده ماه های 
سوریه گسترده است و می گوید همچنان حکومت 

خود را حفظ می کند.
 این فیلم که از سوی بال رسانه ای گروه تروریستی 
داعش به نام الفرقان منتشر شده، یک شبه نظامی 
از آمریکای شمالی را نشان می دهد که به زمان 
انگلیسی متن فیلم را می خواند. او درباره تاریخچه 
اسالم و علت وجود این گروه صحبت می کند که 
بخشی از تبلیغات مرسوم آن برای جذب نیروهای 

بیشتر در کاروان جهادی هایش است.
او درباره ساختار این گروه در مناطق تحت کنترلش 
صحبت می کند که از بغدادی در راس آن بوده و 
مجلس شورای این گروه یا بدنه رهبریش پس از 

آن قرار می گیرد و پس از آن نیز کمیته هیات ها 
قرار می گیرد که از بغدادی و استان های ادعایی 
آن ها در سراسر جهان حمایت می کنند. این فیلم 
والیت  اداره  ویژه  هیاتی  داعش  دهد  می  نشان 
های دور دارد که به گفته راوی مسئول نظارت و 
مدیریت امور استان های بیرون از عراق و سوریه 
منتشر  فطر  عید  با  همزمان  که  فیلم  این  است. 
شده می گوید وظایف بغدادی شامل آماده ساختن 
که  مختلفی  تقویت جبهه های  داعش،  نظامیان 
داعش در آن می جنگد، دفاع از سرزمین ها، حفظ 
و گسترش برند افراط گرای خود از اسالم و اجرای 
قانون شریعت در سرزمین هایی که در تصرف خود 

دارد می شود.

روز ملی ادبیات کودک،
 روز به رسمیت شناختن

 کودکی و نوجوانی

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان-چون سرانجام 
پذیرفتیم ادبیات کودک ونوجوان، شایسته توجهی 
فراگیر و ملی است و باورکردیم کودکان ونوجوانان 
شناخته  رسمیت  به  مخاطب  جایگاه  در  می توانند 
شوند، ازاین جهت روزملی ادبیات کودک ونوجوان 
تنها یک نامگذاری و صورتی بدون محتوا نیست، 
بلکه ارج نهادن به مسیری است که در یک صدسال 
گذشته پیموده شده است و چنان چه هویت فردی 
و اجتماعی کودکان و نوجوانان ایرانی را درجایگاه 
به  ادبیات  در  نیزعامل  و  موثر  هوشمند،  مخاطبی 
اسیر  را  آنها  همچنان  و  شناختیم  نمی  رسمیت 
مناسبات بزرگساالنه می کردیم،اکنون در پیش روی 

خود شاهد چنین کارنامه پرباری نبودیم.
به  نهادن  ارج  نوجوان  و  کودک  ادبیات  روزملی 
تالش پدیدآورندگانی است که نوشتن برای کودکان 
ونوجوانان را کاری بزرگ به شمار آوردند واز طعنه و 
تحقیر کسانی که پدرساالرانه ادبیات کودک ونوجوان 
را فاقد ارزش ادبی می دانستند، بیمی به دل راه ندادند، 
تا اکنون شاهد پیوستن گروه بزرگی از نخبگان و 

اندیشمندان به این قافله باشیم.
مقایسه دستاوردها دریک بازه زمانی صدساله، عالوه 
بر افزایش چشمگیر تولید کتاب وتنوع درعناوین و 
موضوعات مورد عالقه مخاطبان، شاهد گسترش 
نهادهایی هستیم که با محور ادبیات کودک ونوجوان 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  شده اند.  تاسیس 
ونوجوانان، شورای کتاب کودک، انجمن تصویرگران 
کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودک ونوجوان 
ازجمله نهادهایی هستند که به این حضور اجتماعی 
با  که  است  خوشحالی  جای  اند.  بخشیده  عینیت 
کوشش های صورت گرفته اکنون مخاطبان ادبیات 
کودک و نوجوان، بیش از گذشته گرایش به مطالعه 
ادبیات داستانی دارند، و به همین خاطر باید با توسعه 
کتابخانه های اختصاصی و همچنین جدی گرفتن 
کتابخانه های مدارس، به این نیاز پاسخ داده شود، 
نسبت  به  داستانی،  ادبیات  مخاطبان  ی  دایره  تا 

آمارجمعیتی آنها رشد وگسترش پیدا کند. 
تولید  کنونی  در شرایط  که  آن  با  دیگر  از سوی 
شرایط   به  رسیدن  تا  نوجوان  و  کودک  کتاب 
تناسبی  کتاب  شمارگان  و  دارد  فاصله  مطلوب 
داریم  باور  اما  ندارد،  مخاطبان  جامعه ی  آمار  با 
اعمال سلیقه های شخصی و جناحی  از  پرهیز  با 
وگشودن درکتابخانه های مدارس به روی تمامی 
آثار ادبیات کودک ونوجوان، تا حدود زیادی این 

مشکل حل خواهد شد.
کودک  ادبیات  روزملی  گرامیداشت  است  امید 
ونوجوان، به منزله ی گشوده شدن افق های تازه ای 
تا چنان  باشد  فرهنگی کشور عزیزمان  در فضای 
است،  زمین  ایران  ونوجوانان  کودکان  شایسته  که 
ویترین کتابفروشی ها و قفسه کتابخانه ها آراسته به 

»کتاب های خوب برای بچه های خوب« باشد.

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای
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اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

09159634038
09155642959
رحیمآبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

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

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

اتوبـار پرستـو 

خیابانشهاب،اتوبارپرستو09155629648-05632256444-32256465

برایاولینباردراستان
طرحساماندهیوانتبارها

حملبارلوازماداری،مسکونی،تجاری
وساختمان)شن،آجر،سیمانو...(

وانت-کامیونت/داخلوخارجازشهر
همراهباکارگرمجربوبیمهبار

کاظمی-خرمنژاد
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همسر با شخصیت، همسر بی شخصیت!
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آیه روز  

خدابهسرمنزلسعادتوسالمتميخواندوهرکهراميخواهدبهراهمستقيمهدايتميکند.
يونسآيه۲۵

حدیث روز  

چهآساناستمرگىکهدرراهرسيدنبهعّزتواحياىحقباشد،مرگعزتمندانهجززندگىجاويدو
زندگىذليالنهجزمرگهميشگىنيست.امامحسين)ع(

دراوجيقيناگرچهترديدىهست
درهرقفسى،کليداميدىهست
چشمکزدنستارهدرشبيعنى
توىچمدانماه،خورشيدىهست

چهشاديهايىکهزيرپاىانسانسرکوبشدند
،زيرابيشترافرادبهآسمانتوجهدارندوآنچهرا
کهزيرپاهايشاناستناديدهميگيرند!گوته

ازدواجهاىغيرمتناسبمانند
پارچههاىابريشمىوپشمىاست

کهسرانجامابريشم،پشمراخواهدبريد.

کسىکهمىخواهدعالىباشدبايدمبارزهکند
وکسىکهدستازمبارزهبردارد

اليقزندگىخوبنيست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند نیاز اساسی مردان

ذهن که مسائلى مهمترين از يکى احترام:
است احترامى ميزان مىکند، درگير را آقايان
اين شايد آنها دارند. انتظار خود همسر از که
مسئلهراهرگزبهزباننياورند،امابىشکيکى
ناسازگارىهاىآنها، ازداليلپرخاشگرىهاو
همسر از که است احترامى به دستيابى عدم
خودتوقعدارند.اگربهآنچهمىگوييمصددرصد
احترام بپرسيد. همسرتان از نداريد، ايمان
گذاشتنبههمسرچيزماورايىوسختىنيست.

تشويق:مردهاعاشقاينهستندکههمسرشان
آنهاراتحسينکند.امافرقبينتشويقواقعى
درک خوب را بىخودى تمجيد و تعريف و
برابر در متملقانه تعريفهاى بهجاى مىکنند.
اقواموآشنايانکهظاهرىکاماًلمصنوعىدارد،
درخلوتخودبههمسرتانبگوييدکهاوبىنظير
استوازکارهايىکهانجاممىدهدمثالبزنيدو
بگوييد:فالنکارراعالىبهاتمامرساندىياتو

درانجامآنکاربىنظيرى.
نيست. خوب زدن فرياد نکنيد: صحبت بلند
بلندصحبت و زدن فرياد مانند کارهاىمذموم
براى نه و است خوشايند زنها براى نه کردن
ماليم هستيد، همسرتان پيش وقتىکه مردها.
صحبتکنيد.تنصدايتانراطورىتنظيمکنيد
کههمسرتانازصحبتکردنشماآرامشبگيرد.
استفاده محبتآميز عبارات و وزين کلمات از
همسرتان با کودکانه صداى با گاهى کنيد.

صحبتکنيد.

مردىباجعبهاىپرازکرمازحوالىجنگلىمى
گذشت.چکاوکىاوراديدوازاوپرسيد:درون

جعبهچيستوبهکجامىروى؟
به و دارم ِکرم جعبه اين درون گفت: کشاورز
باپولآنها تاآنهارابفروشمو بازارمىروم
پَربخرم.چکاوکگفت:منپرهاىزيادىدارم،
يکىازآنهارامىکنموبهتومىدهموتودر
عوضبهمنکرمبدهتامجبورنباشمدنبالکرم
بگردم.کشاورزقبولکردوکرمهارابهچکاوک

دادوپَرگرفت.
روزهاىبعدايناتفاقچندينباربهوقوعپيوست
اينکهروزىرسيدکهچکاوکديگرپرىدر تا

بدننداشت.
حاالديگراونمىتوانستپروازکندوکرمشکار
آواز بودوديگر کند.چکاوکبسيارزشتشده
از تا ماند کشاورز منتظر قدر آن و خواند نمى
ها بهترين دانند موفقمى افراد مرد. گرسنگى
نيست،گاهى ترينها آسان با مترادف هميشه
سختىهاخودباعثقوىترشدنمامىشوند.
منبع:کتابروزراخورشيدمىسازد،روزگارراما.

سالمت وضعيت مىگويند پژوهشگران
ايجادتعارض با ازسالمتزن شوهربيش
ارتباطدارد.بهگزارش واختالفدرازدواج
هلثدىنيوزدرحالىکهبررسىهاىپيشين
سالمت بر آن اثرات و ازدواج کيفيت به
بررسى اين در پژوهشگران بودند، پرداخته
سالمت برعکس که دريابند مىخواستند
زوجينچهتاثيرىبرکيفيتزندگىمشترک
خواهدگذاشت،بنابراينبهبررسىچگونگى
تاثيرسالمتوصفاتشخصيتىزوجينبر
اختالفاتزناشويىدرطولزندگىمشترک

درازمدتپرداختند.
و زنان که زوج 9۵3 روى بر بررسى اين
مرداندرآنهابين63تا90سالداشتندوبه
طورميانگين39سالبايکديگرزندگىکرده
اطالعات به پژوهشگران شد. انجام بوند،
هر خصوصيات ساير و سالمت به مربوط
سازگارى به گرايش مانند همسران از يک
ونيزمعيارىبهنام»مثبتبودن«-ميزان
نگرشمثبتهمسرانبهيکديگر-راتجزيه

مانند شخصيتى کردند.صفات تحليل و
گرفت. قرار بررسى مورد نيز »برونگرايى«
اساس بر تنها نه بررسى اين در برونگرايى
بلکه ديگران به نسبت گشودگى  ميزان
ميزان اجتماعى، معاشرت ميزان اساس بر
کنترلفردبراميالشيابرعکسويرىبودن
)تکانشگرى(اوارزيابىشد.اينپژوهشگران
اختالفات و تعارضها ميزان ارزيابى براى
ازيکديگر، انتقادزوجها زناشويىنيزميزان
آزارنده و يکديگر از ازحد بيش تقاضاهاى
را يکديگر براى همسران رفتارهاى بودن

مالکقراردادند.

 سالمت شوهر بر اختالفات
 تاثیر دارد

وضعيت که درصورتى که داد نشان نتايج
احتمال با زوجها باشد، بد شوهر سالمت
بيشترىميزانبااليىازاختالفاتزناشويىرا
گزارشمىدهند.اماعکساينقضيهصادق

نيست.

شوهران سالمت پژوهشگران اين گفته به
بر بيشترى تاثير علت اين به است ممکن
با زن صورت اين در که باشد داشته زنان
شود مجبور است ممکن بيشترى احتمال
به را شوهر از نگهدارى و مراقبت وظيفه
باشد، بيمار زن اگر عکس بر گيرند. عهده
ممکناستشوهرازعضوديگرىازخانواده

بخواهدکهکارمراقبتراانجامدهد.

تاثیرات شخصیت زوجین
باالى ميزان بودنکه اين ديگر يافته يک
مثبتبودنشوهرنيزباميزانکمتراختالفات
زناشويىارتباطداردوبازعکساينقضيه
زنان بودن مثبت ميزان يعنى نبود، صادق
گزارششده زناشويى تعارضهاى ميزان بر

بوسيلهشوهرانتاثيرىنداشت.
و داشتند رنج زود مردانشخصيتى اگر اما
از بيشتر زنانشان بودند، برونگرا بسيار يا
به مىکردند. شکايت ازدواجشان وضعيت
گفتهاينپژوهشگرانزندگىکردنباافراد

زودرنجمشکلتراستوزنانىکهشوهران
زودرنجدارند،بيشازمردانىکهزنانزود

رنجدارند،دچاردردسرمىشوند.
کرده ازدواج مردانى با که زنانى همچنين
بودندکهميزانبرونگرايىشانبسيارباالست،
»سربهراه اصطالح به در است ممکن نيز
کردن«آناندچاردردسرشوندوکنارآمدنبا
ميزانباالىانرژىوتکانشگرىاينمردان

براىشانمشکلباشد.

علت این تفاوت ها چیست
کارشناسانمىگويندممکناستاينيافتهها
بيانگرگرايشبيشترزنانبهشخصىکردن
به نسبت معمول طور به زنان باشد. امور
احساساتديگرانپاسخدهىبيشترىدارندو
طورىتربيتمىشوندکهحساسيتبيشترى

بهرابطهديگرانباخودشاننشاندهند.
بنابرايناگرشوهرازلحاظشخصيتىمثبتتر
بهترى بسيار احساس احتماال زن باشد،
نسبتبهازدواجشخواهدداشت.برعکس

ممکن زنان بودن بهانهگير اصطالح به
استتاثيرکمترىبرشوهربگذارد،چراکه
مرداناصوالراحتترباچنينانتفاداتىکنار
مىآيندوبهاصطالحدرمقابلشانشانهباال
نشان همچنين ديگر مىاندازند.تحقيقات
دادهاندکهمردانمسننسبتبهزنانمسن
ارزيابى باالتر را ازدواجشان کيفيت معموال
مىکنند.اينپژوهشگرانمىگويندزوجهايى
کهمدتهاىطوالنىزندگىمشترکدارند
بايددربارهازدواجشانتاملکنندوببينندآيا
مىتوانندرفتارهاىشانراطورىتغييردهند
کههماهنگىبيشترىميانشانبهوجودآيد.
براىمثالاگرگرايشمردايناستکهبه
محضبروزنخستيننشانهاختالفازبحث
کناربکشد،شايدبايدبراينگرايشغلبهکند
و راحل اختالفات و ادامهدهد بهبحث و
فصلکند.درمقابلزناننيزبايددريابندکه
رابطهعاطفى بر بهتمرکز بيشترى گرايش
دارندواينوضعيتآنانرانسبتبهانتقادات

شوهرانشانحساسترمىکند.

عارفانه روز

کسىکهبخواهدازراهگناهبهمقصدىبرسد،
ديرتربهآروزيشمىرسدوزودتربهآنچه

مىترسدگرفتارمىشود.
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گنبد جبليه- پاسخ- آواز خواب 15- 
باالي  يميوه-  ب  درختي  جامه- 
كوه 15- دستدرازي- نويسنده اهل 

روآندا و برنده جايزه ادب
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123456789101112131415
یرالاسردپایفام1
بوصمیاچالکیمه2
اشوینناندونان3
بلدرپردانادا4
انایعافویهز5
خسمقامسارزوا6
اوعدزانورسلاف7
تداشرنازتیاکش8
وهیندییاچهیتا9
نباجمیراهتفر10
پمتبونتکاسا11
ندناراارلوکت12
جاسنتسینهیمان13
روبدیردامیارب14
همتاخهزوغلچجاک15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

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

فروش خشکشویی با تمامی امکانات
 و تجهیزات واقع در نبش 22بهمن 1 
با موقعیت عالی     09355508083

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

09156042960

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

گروه توسعه کاالی گلسا
 فعال در زمینه توزیع مواد غذایی 

برای تکمیل بخش فروش خود 
از بازاریابان حرفه ای 

دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه: بلوار غدیر، روبروی آژانس 

شهاب     ساعت: 9الی 12
32410286 

 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

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

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

مسئولیت     09155619059 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی ساختمان شهرصاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

500 مترمربع 
قالب فلزی بتنی

خریداریم.
09151613670

فروش دیزل ژنراتور
Cummins    NTA– 855– G2            

        MARELLI  GENERATORS

09132501409 - 09151606956

465HP

425KVA

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

 قطعه سوم شمالی    09158650589

کارت دانشجویی اینجانب ابوالفضل یوسف پور  
به شماره دانشجویی 90137135220024 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی موقت پایان تحصیالت محسن 
خسروی به شماره 277447 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ساخت نسل جدید استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی
 با ورق )ژئوممبران(  با ماندگاری باال

حاشیه میدان آزادی - نرسیده به پل دژبان 
ساختمان ابزار آالت کشاورزی رضا کارگر

طبقه سوم
09157235800 -05632316358

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852
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نتایج مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جام رمضان بیرجند 

روابط عمومی هیات پینگ پنگ شهرستان بیرجند اعالم کرد: مسابقات 
قهرمانی آزاد پینگ پنگ جام رمضان بیرجند با حضور 12 بازیکن در 
سالن شهید شهپر بیرجند برگزار و خانم ها فاطمه عرب زاده اول، افسانه 
حسن نژاد دوم ، عسل ایوبی و ملیحه راستی مشترکاً سوم شدند. زهرا 
چهکندی نژاد افزود: مسابقات نوجوانان جام رمضان بیرجند نیز با حضور 
1۴ بازیکن برگزار و خانم ها فرانک زردست مقام اول، عسل ایوبی دوم، 
انتخاب  کوثر کفاش و ستایش کهشانی بعنوان نفرات سوم مشترک 
شدند. نفرات برتر این مسابقات پس از شرکت در مسابقات استانی به 
مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور که در شیراز برگزار می شود،  اعزام خواهند شد.

مسابقات جودوی قهرمانی جام مروت و جوانمردی 
با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد

هرم پور- مسابقات جودوی قهرمانی جام رمضان با حضور 107 جودوکار 
در سالن هیات جودوی بیرجند برگزار شد. نتایج این مسابقات به ترتیب 
مقام اول تا سوم که در اوزان و رده های سنی مختلف و در سه شب برگزار 
گردید به شرح ذیل می باشد: در رده سنی نونهاالن در 20- کیلو: احمد رضا 
کارکن،محمد مهدی کارکن.20کیلو: الیاس بنی اسدی،رضابنی اسدی،پوریا 
قاسمی.23کیلو: محمد رضا ترشابی،محمد میالد کمیلی،سید ابولفضل 
حسینی.25کیلو:بهنام سپاهی،امیرعباس سلطانی، مهدیارمسگرانی.30کیلو: 
33کیلو:  نژاد.  دهقان  خزاعی،امیرحسین  کارکن،ابولفضل  امیرحسین 
امیرحسین  کیلو:  علیزاده.35  ترشویی،علی  حسینی،مهدی  حسین  امیر 
شخمگر،  ارشک  اسدالهی.38کیلو:  عباسی،مهدی  گرجی،ابوالفضل 
فر،  راعی  وفایی،پوریا  مهدی  خزاعی.۴0کیلو:  خزاعی،ابوالفضل  میثم 
۴5کیلو:مهدی بنی اسدی،شهاب اعلم نژاد،محمد امین زینلی.۴8 کیلو:علی 
کیلو:عرفان  پور.50  حکیم  اطمینان،امیررضا  یاسین  محمد  پرویزی، 
محمدی،سینا غالمی.55 کیلو در رده نوجوانان در 35 کیلو:حسن رضا 
عباسی،مهدی پرویزی،امیرعلی نوفرستی.۴8 کیلو مسعود خسروی،حسین 
علی زاده،امیرحسام سپاهی.50 کیلو: محمد رضا بابائیان،ایمان نیک شعار. 
55کیلو: سید علی حسینی، محدی حبیبی فر،علی احمدی.66کیلو:جلیل 
مهدی  امیر  خسروی،  ابوالفضل  73کیلو:  خسروی،علیرضاخسروی، 
عاطفی،علی سلطانی و در بزرگساالن در 60کیلو:سعید آذری، مجتبی 
خزاعی، مهدی قاسمی.70- کیلو: امین کارکن،سید حمید هرم پور، امیرعلی 
صابری و در 73+ :حسن کارکن، حسین اکبری، رضا ترشابی. همچنین داوری 
مسابقات را آقایان علی تهوری، رضا قاسمی و عباس حسینی نیز  بر عهده داشتند.

نتایج مسابقات فوتبال دستی جام رمضان روستای منظریه

در  کرد:  اعالم  بیرجند  منظریه  روستای  ورزشی  رابط  سمویی  مهدی 
مسابقات فوتبال دستی جام رمضان، 20 نفر از جوانان و نوجوانان این روستا 
شرکت داشتند که حسین آهنی به مقام قهرمانی رسید، حجت حاجی آبادی 
دوم و امیر حسین قلی پور نیز به مقام سوم بسنده کرد. الزم به ذکر است به نفرات 
اول تا سوم هدایایی ازسوی باشگاه ورزشی اترک خراسان جنوبی نیز اهدا گردید.

1-  افزایش تغذیه روزانه به جای3 وعده در روز به 
5 وعده)کاهش کلسترول خون( 2- مصرف آب زیاد 
)کاهش افسردگی و خستگی( 3- مصرف مواد حاوی 
ویتامین E نظیر: جوانه گندم، نان هاي تهیه شده از 
گندم و جو و حبوباتي نظیر لوبیا، نخود، عدس، ماش 
و منابع حیواني نظیر ساردین، ماهي تن، زرده تخم مرغ، 

جگر حیوانات جوان، سبزیجات داراي برگ سبز تیره و 
گوجه فرنگی)منجر به اکسیژن رسانی به مغز می شود( 
گردو،  معدني هم چون  مواد  حاوی  مواد  ۴- مصرف 
ماهي، مرغ، جگر، گوشت و گندم جوانه زده 5- مصرف 
تقویت  مغز=  خون رساني  )افزایش  نعناع  و  زنجبیل 
هویج)افزایش  آب  میان وعده  بهترین   -5 یادگیري( 

تمرکز( 6- مصرف موز)آرامش( 7- مصرف سبزیجات 
شوید(  می  حافظه  تضعیف  و  فراموشی  تازه)کاهش 
8- مصرف غذاهاي آرام بخشي چون شیر، ماست، دوغ، 
سوپ جو، سوپ تره فرنگي و سوپ قارچ در شب قبل از 
امتحان 9-  مصرف عسل و خرما همراه با شیر )رساندن 
انرژی  به  فرد، کاهش استرس و  سرزندگی  سلول  های عصبی.

اسرار گفته نشده درباره تخم مرغ

1- باال بردن سیستم ایمنی 2- بهبود وضعیت 
برای  کامل  مراقبتی  بسته ی  یک  پوست: 
مواد  حفظ  به  آن  در  موجود  بیوتین  پوست، 
مغذی در مو نیز کمک می کند 3- سوخت وساز 
بیش تر و قوه ی بینایی بهتر ۴- تقویت تولید 
به  آن  در  موجود  فوالت  خونی:  سلول های 

حفظ تولید خون در بدن نیز کمک می کند 
5- تقویت ساختار استخوانی: فسفر موجود در 
بهبود می بخشد  را  آن عملکرد غشاء سلولی 
6- سالم نگه داشتن کبد: از عملکرد صحیح 
کبد حمایت می کند 7- ظرفیت ذهنی باالتر: 
مصرف درست تخم مرغ یعنی یک تخم مرغ در 
روز )نه بیش تر( باعث تقویت حافظه می شود 
و برای عملکرد طبیعی بدن نیزالزم است.

کرفس کم کالری
 و مناسب برای کنترل اشتها

  
همانطوریکه اطالع داریم کرفس یکی از پرآب 
ترین  و مفید ترین سبزیجات است که برای 
سالمتی بدن توصیه می شود استفاده از آن را 
فراموش نکنید . حتما در لیست غذایی خود از این 
سبزی پرخاصیت استفاده کنید چون برای تناسب 

اندام هم فوق العاده مفید است. مقدار آب: 95.۴ 
درصد. برخی معتقدند که کرفس کالری منفی 
دارد که کامال واقعیت ندارد. مانند دیگر غذاهایی 
که آب زیادی دارند کرفس نیز بسیار کم کالری 
است)هر ساقه 6 کالری(. کرفس حاوی آب و 
فیبر است که باعث سیر شدن و کنترل اشتها 
می شود. این سبزی سبک خالی از مواد مغذی 
نیست. دارای فوالت ویتامین A، C و K است.

10 ماده خوراکی بسیار عالی 
برای کاهش کلسترول خون

 
1- جو دو سر: یک ماده غذایی فیبردار که جذب 
کلسترول بد در رگ های خونی را کاهش میدهد 
2- آجیل: بادام زمینی، فندق، بادام و گردو که با 
نمک و ادویه طعم دار شده باشند 3- امگا3 
اکسیدان هایی  آنتی  زیتون: حاوی  روغن   -۴

است که با کلسترول بد مبارزه میکند 5- غالت 
سبوس دار: کلیدی جادوییست 6- دانه کتان: به 
کاهش دیابت، بیماری های قلبی و حتی سرطان 
کمک میکند 7- ماست 8- سبزیجات : کلم 
بروکلی، کلم، هویج، کلم بروکسل، کدو و سیب 
زمینی شیرین 9- انواع میوه: موز، گالبی، سیب، 
آووکادو، آلوسیاه و انواع توت 10- شکالت تلخ ) 
هر انتخابی البته فقط از بین شکالت های تلخ (

برای کم خونی 
به این عالئم حساس شوید

خوردن  به  تمایل   -2 ضعف  و  خستگی   -1
چیزهای عجیب: مصرف مواد غیر خوراکی مانند 
خاک، یخ، چسب و کاغذ دارند)علت واقعی ابتال 
نامشخص است( 3- سردرد و  این سندرم  به 
سرگیجه: فقدان اکسیژن مغز ۴- ضربان قلب 

نامنظم: عدم انرژی 5- تنگی نفس: زمانی که 
اندام شما به اندازه کافی اکسیژن دریافت نکند، 
اکسیژن  دریافت  افزایش  برای  ریه ها  فعالیت 
بیشتر می شود. برای همین مبتالیان به فقر آهن 
با باال رفتن از پله و یا در ورزش دچار تنگی نفس 
می شوند 6- درد قفسه سینه 7- سوزن سوزن 
شدن پاها 8- رنگ پریدگی 9- شکنندگی 
پاها 10- سرد بودن دست ها و  ناخن ها 

آلرژی دارم یا سرما خوردم؟

آبریزش  گلو،  و  چشم  سوزش  آلرژی  عالیم 
چشم،بینی و عطسه است. گاهی اوقات خارش 
چشم و پوست هم دیده می شود حتی فرد ممکن 
است دچار سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ نیز 
شود. اما وقتی فرد سرما می خورد هم عطسه، 
سرفه،آبریزش بینی و خارش چشم هم در او دیده 

می شود که با مراجعه به پزشک و معاینه بالینی 
می توان به علت ناراحتی پی برد. آلرژی وراثتی 
است و از والدین به کودکان قابل انتقال است. 
البته استفاده از برخی مواد غذایی در کودکان زیر 
2 سال هم زمینه ساز بروز آلرژی در فرد می شود. 
بهترین راه مبارزه با آلرژی، پرهیز از تماس با مواد 
آلرژی زاست. البته بعد از معاینه بالینی مشخص 
خواهد شد که فرد به چه موادی حساسیت دارند.

کنکوری ها بخوانند ...

مرگ کشاورز سربیشه ای در مزرعه

کشاورز سربیشه ای هنگام کار در مزرعه دچار حادثه شد. به 
گزارش صدا و سیما، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی استان گفت: کشاورز60 ساله ای عصر چهارشنبه در 
یکی از چاه های کشاورزی حوالی سربیشه حین کار با دستگاه خرمن 
کوب و به دنبال گیرکردن شال گردن وی به داخل دستگاه، دچار 
خونریزی شدید از ناحیه گردن و صورت شد که با تالش امدادگران 
اورژانس احیاء و به بیمارستان سربیشه منتقل شد. دکتردلخروشان 
افزود: این کشاورز در مسیر انتقال به بیمارستان سربیشه نیز دچار 
ایست قلبی تنفسی شد که با احیاء قلبی ریوی کادر درمانی در 
بیمارستان، قلب مصدوم برگشت اما علیرغم  تالش کادر درمانی، به 
دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند جان باخت.

یک کشته در پی واژگونی خودروی پراید 
در محور قاین- خواف 

شهرستان   - قاین  شهرستان  محور  در  رانندگی  حادثه 
به  گذاشت.  برجای  مجروح  یک  و  کشته  یک  خواف، 
استان  راه  پلیس  رئیس  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش 
حادثه  این  گفت:  خبر  این  تشریح  در  جنوبی  خراسان 
بامداد روز چهارشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه خودوری 
پراید در کیلومتر70 محور قاین به سمت شهرستان خواف 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  ساله   28 راننده  که  داد  رخ 
از  را  خود  جان  جراحات  دلیل شدت  به  قاین  شهرستان 
دست داد. سرهنگ رضایی علت حادثه را عدم توجه به 
جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده عنوان کرد.

تخطی از سرعت مطمئنه 
یک کشته و شش مجروح برجای گذاشت

 
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از تصادف در محور 
سربیشه- نهبندان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: سه شنبه 
شب طی یک حادثه رانندگی یک دستگاه پراید با خودروی 
پارس برخورد و راننده پراید بر اثر شدت جراحات وارده در 
دم کشته و شش نفر از سرنشینان هر دو خودرو که به شدت 
مجروح شده بودند، جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. 
سرهنگ رضایی تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت این 
سانحه رانندگی را بی احتیاطی راننده سواری پژو پارس به 
علت تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز اعالم کرد.

کشف محموله قاچاق بادام زمینی در طبس
 

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف محموله کاالی 
قاچاق بادام زمینی خارجي به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون 
خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع 
گفت: روز گذشته مأموران ایست و بازرسی شهرستان دیهوک 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون بنز که 
از کرمان عازم استان خراسان رضوی بود مشکوک و خودرو 
را جهت بازرسی متوقف کردند که در بازرسی از خودرو مقدار 
پنج تن و 700 کیلوگرم بادام زمینی خارجی که فاقد هر گونه 
مجوزگمرکی بود کشف شد. کارشناسان ارزش ریالی کاالی 
کشف شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کردند. 
وی افزود: در این رابطه خودرو توقیف و متهم روانه دادسرا شد.

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش 
خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

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

 تخفیف ویژه

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

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331
آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
     نبش انقالب 6- شهریاری      32229117    09151643778

شماره ما را به خاطر بسپارید

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29
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عید صیام آمد و ماه صیام رفت      لطف تمام آمد و فیض تمام رفت
شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد      گرد غم گناه زجان عوام رفت

خیرین نیکوکار و ارجمند:

موسسه خیریه مردم نهاد )ملی( آبشار عاطفه ها 
ضمن تبریک عید سعید فطر، از حمایت و یاری شما در طول روزهای پر برکت 
ماه مبارک رمضان تقدیر و تشکر می نماید. امیدواریم در راه خدمت به مردم 

خداوند یاریگر همه ما باشد. 

شماره حساب 0106760157007 )بانک ملی(

شماره کارت: 6063731011719102  )بانک مهر ایران( تلفن تماس: 32233977 

آدرس: انتهای خیابان حکیم نزاری روبروی بانک مهر ایران طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج(



7
190تختهفرشویژهبازسازیعتباتعالیاتدراستانبافتهمیشود

فارس - رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت:   190تخته فرش با همکاری 5 هزار و 700 بافنده در راستای بازسازی عتبات عالیات در استان در حال بافت 
است. موسی جوینده  اظهار داشت: این فرش  ها در ابعاد 6 ، 9، 12 و 18 متر مربع بافته می شود که در مجموع شامل هزار و 100 مترمربع فرش است. به گفته وی با 

فروش این فرش ها 500 میلیون تومان برای بازسازی صحن حضرت فاطمه زهرا)س( در نجف اشرف کمک خواهد شد.
شنبه * 19 تیر 1395 * شماره 3547

7
جذب 70 حامی در طبس

صداوسیما - 70 حامی در طبس خراسان جنوبی 
برعهده  را  نیازمند  خانواده  و  یتیم   از 70  حمایت 
گرفتند.مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
در  گذشته  روز  حامی  تعداد  این  گفت:  طبس 
پایگاه های جمع آوری فطریه در طرح اکرام ایتام 
و محسنین جذب شدند.آقای رفیعی افزود: در ماه 
و  ایتام  برای حمایت  مبارک رمضان، 200 حامی 
خانواده های نیازمند در طبس ثبت نام کردند.حدود 
طبس  شهرستان  در  سال  زیر18  یتیم   250

هستند. خیران  حمایت  نیازمند 

تحصیل بیش از 10 هزار دانش آموز 
عشایری در استان 

پرورش عشایری  و  آموزش  اداره  رئیس  فارس - 
خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر خراسان جنوبی 
بیش از 10 هزار و 488 دانش آموز عشایری دارد. 
علی اصغر بیجاری افزود: بیشتر جمعیت دانش آموزان 
عشایر در مراکز شهرستان های نهبندان، سربیشه، 
و  دستگردان  سرایان،  قاینات،  زیرکوه،  درمیان، 
خوسف در حال تحصیل هستند. وی تصریح کرد: 
خیران برای اطعام این دانش آموزان در ماه رمضان 
19 میلیون و 200 هزار تومان کمک مالی کردند.                                                                    

 وقف جدید به ارزش 240 میلیون ریال در 
خوسف به ثبت رسید

فارس- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
 240 ارزش  به  جدید  وقف  چهار  گفت:  خوسف 
در  رمضان  مبارک  ماه  با  همزمان  ریال  میلیون 
زنگویی  رسید. حسن  ثبت  به  شهرستان خوسف 
بیان کرد: یک دانگ و نیم آب و اراضی با نیت 
کوشه  روستای  در  حسین)ع(  امام  عزاداری 
قیس آباد، یک باب ساختمان در روستای سیوجان، 
مربع و یک  متر  متراژ 770  به  زمین  یک قطعه 
در  مربع  متر  متراژ هزار  به  مزروعی  زمین  قطعه 

روستای فدشک وقف شدند.

بیش از 10 هزار شناسنامه مکانیزه در 
استان صادر شد

با  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل  تسنیم- 
باالی 15  مکانیزه  آمار صدور شناسنامه  به  اشاره 
سال گفت: در ۳ ماهه نخست امسال 10 هزار و 
1۳2 فقره شناسنامه مکانیزه باالی 15 سال صادر 
شده است. علی پورحسین  افزود: از ابتدای طرح 
تاکنون بیشترین شناسنامه های صادر شده مربوط 
به ادارات شهرستان بیرجند با ۳0.55 درصد، طبس 

با 1۳.86 درصد و قاینات با 12.5۳ درصد است.

همه معابر و ساختمان ها مناسب برای 
حرکت معلوالن ساخته  شوند

ایسنا- مدیرمنطقه یک شهرداری بیرجند، گفت: در 
راستای اهتمام به اجرای قانون مناسب سازی، همه 
ساختمان ها و معابر با هرنوع کاربری، باید مناسب 
برای حرکت معلوالن ساخته شود و برهمین اساس 
همه سازمان ها، اعم از دولتی و غیردولتی باید از این 
الگو تبعیت کنند.براتی عنوان کرد: میزان همکاری 
مشارکت های مردمی با شهرداری برای عمران و 
آبادانی شهر امری ضروری است و آمادگی داریم 
داران سطح شهر  مغازه  و  مشارکت شهروندان  با 

پروژه های عمرانی را به سرانجام برسانیم. 
 
 

و  وحدت  روز  را  عیدفطر  بیرجند  جمعه  مام 
انسجام مسلمانان و عید شکوفایی خلقت ها 
باید  الگو  دانست و گفت: این عید به عنوان 
در تمام ایام سال در زندگی فردی و اجتماعی 

جامعه نهادینه شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
علی رضایی 16 تیرماه در خطبه های نماز عید 
سعید فطر در مصلی المهدی)عج( عیدفطر را 
روز وحدت و انسجام مسلمانان و عید شکوفایی 
خلقت ها دانست و اظهارکرد: این عید به عنوان 
الگو باید در تمام ایام سال در زندگی فردی و 

اجتماعی جامعه نهادینه شود.
و  زورگویان  دنیاپرستان،  امروز  افزود:  وی 
استکبار  و  کنار وهابیت منحرف  در  ریاکاران 
جهانی جنگ تمام عیاری را علیه اسالم آغاز 
کردند و هدف داعش و استکبار جهانی ایجاد 

اختالف بین مسلمانان و نابودی اسالم است.
رضایی ادامه داد: دنیا را خدا به گونه ای قرار داده 
که بشر با اختیار خود مسیر کمال را طی کند و 
عارفان لحظه به لحظه زیبایی دنیا و آخرت را 

برای خود کسب می کنند.
عده ای  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  امام 
هوای نفس و کبر و غرور و دنیاپرستی غرق 
هستند، گفت: با توجه به بیداری اسالمی در 
دنیا، با نابودی استکبار زمینه حاکمیت انسان 

کامل امام عصر )عج ( فراهم می شود. 
رضایی با اشاره به اینکه باید از فرصت ها به 
درستی استفاده شود و از افرادی باشیم که اهل 
توبه و بزرگی و تواضع و عامر به امر به معروف 
و ناهی از منکر هستند، تصریح کرد: باید اهل 
تالش و حرکت و کار مفید باشیم و فرصت دنیا 
و ماه رمضان را با محبت بگذرانیم و تسلیم 

خدا باشیم.
وی عنوان کرد: باید از توان و قدرت خود برای 
استفاده از زیبایی های دنیا استفاده کرده و با خیر 

رساندن به مردم نیز زیبایی ایجاد کنیم.

استکبار  امروز  کرد:  بیان  بیرجند  جمعه  امام 
نابودی  برای  صهیونیست ها  دست  در  دست 
و  مدینه  در  بمب گذاری ها  در  و  دارد  اسالم 

وهابیون  امر  این  در  قطعاً  النبی  کنار مسجد 

صهیونیسم پلید نقش دارد.
رضایی ادامه داد: هدف اصلی دشمنان ایران 
تالش  و  است  سوریه  امروز  به  ایران  تبدیل 
می کنند با این جنگ به نظام اسالمی ضربه 

بزنند.
وی با اشاره به اینکه باید قدر امنیت و آرامش 
کنونی را بندانیم و مراقب باشیم سخنان بیهوده 
و اختالفات ما را از مسیرمان جدا و منحرف 
نکند، افزود: مردم قدردان نعمت های انقالب، 
اسالم و قرآن باشند و مشکالتی نیز وجود دارد 

که باید مسئوالن برای رفع آنها تالش کنند.
توکل  با  کرد:  خاطرنشان  بیرجند  جمعه  امام 
به خدا پشت دشمنان به خاک خواهیم مالید 
و زمینه برای حاکمیت انسان کامل که فرج 
همه انسان ها به فرج او بستگی دارد فراهم 

خواهیم کرد.

امام جمعه بیرجند:

عید فطر عید شکوفایی خلقت ها است
انجام برخی ناهنجاری های اخالقی

 در استان توسط افراد غیر بومی  

تسنیم- امام جمعه موقت فردوس با تاکید بر اینکه 
خانواده ها نقش موثری در ترویج فرهنگ حجاب و 
عفاف دارند و باید فرزندان خود را به سوی تربیت 
دینی و اسالمی سوق دهند افزود: اگر امر به معروف 
از منکر در جامعه ما ترک شود بدی های  و نهی 
جامعه بر ما غلبه می کند. وی بیان کرد: وظیفه همه 
ماست که این فریضه مهم و الهی را در خانه و جامعه 
ترویج دهیم و با برخی ناهنجاری های اخالقی مانند 
بی حجابی که گاهی افراد بومی یا غیربومی فضای 

شهر را ناخوشایند می کنند، برخورد کنیم.

300 میلیارد تومان برای بیمه شدگان در 
استان هزینه می شود

مهر -مدیرکل تامین اجتماعی گفت: این سازمان 
ساالنه ۳00 میلیارد تومان برای بیمه و درمان بیمه 
شدگان در استان هزینه می کند. مجید درویشی 
با  اجتماعی    تامین  اداره کل  کارکنان  دیدار  در 
ماهانه  حدود 15  اظهار کرد:  بیرجند  امام جمعه 
میلیارد تومان مستمری برای بیمه شدگان تامین 
اجتماعی در استان پرداخت می شود.وی با اشاره 
به اینکه سازمان تامین اجتماعی در استان دارای 
دو بخش بیمه ای و درمانی است، عنوان داشت: در 
حال حاضر 42 درصد جمعیت استان تحت پوشش 

سازمان تامین اجتماعی هستند.

1۵۸ کیلومتر بزرگراه امسال دراستان  به 
بهره برداری می رسد 

تسنیم- مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: 158 
کیلومتر باند دوم بزرگراه تا پایان امسال و با اعتبار 9۳ 
میلیارد تومان در این استان به بهره برداری می رسد.

در  محور  بیشترین  اینکه  بیان  با  جعفری  مهدی 
این طرح مربوط به مسیر بیرجند -طبس خواهد 
بود افزود: 50 کیلومتر از این بزرگراه در مسیر جاده  

دیهوک - راور است.

تسهیالت صندوق توسعه ملی برای ۶۵۸ 
طرح کشاورزی تخصیص یافت

امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی  مدیر  مهر- 
از ابالغ 20 میلیارد تومان اعتبار  خراسان جنوبی 
خبر  کشاورزی  بخش  برای  ملی  توسعه  صندوق 
طرح   658 به  محل  این  از  تاکنون  گفت:  و  داد 
بهدانی  مهدی  است.  شده  پرداخت  تسهیالت 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در دو بخش سرمایه 
ای  و سرمایه در گردش در سال گذشته، اظهار 
صندوق  تسهیالت  ای  سرمایه  بخش  در  کرد: 
توسعه ملی به صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین 
واحدهای تولیدی خارج از این ها از جمله شیالت، 
دامداری ها و گلخانه ها تعلق می گیرد. وی بیان 
کرد: تسهیالت سرمایه در گردش نیز برای تامین 
سرمایه در گردش بخش زراعت، باغبانی و صنایع 

تبدیلی و تکمیلی اختصاص می یابد.

جودوی  هیات  فرهنگی  کمیته  مسئول 
جام  مسابقات  نتایج  بیرجند  شهرستان 

رمضان  را اعالم کرد.
به گفته سید مسعود موسوی در بخش قرائت 
قران کریم در ۳ سطح متوسطه، نوجوانان و 
متوسطه  در سطح  که  شد  برگزار  نونهاالن 
آقایان مسعود خسروی و مهدی ترشویی به 

ترتیب مقام اول و دوم را کسب کرده و امیر 
طور  به  نژاد  اعلم  شهاب  و  عاطفی  مهدی 

مشترک موفق به کسب مقام سوم شدند.
نفر  کارکن  حسین  امیر  نوجوانان  سطح  در 
اول و علی نیک شعار و امیر حسین گرجی 
مشترکا  در جایگاه دوم قرار گرفتند. مهدی 
سوم  رتبه  نیز  عباسی  ابوالفضل  و  وفایی 

نوجوانان را به دست آوردند.
اول،  مقام  نونهاالن  سطح  در  غالمی  سینا 
پویا راعی فر  ابوالفضل خزاعی مقام دوم و 
کسب  را  سوم  مقام  حیدری  محمد  سید  و 

کردند.
در بخش حفظ قرآن در سطح یک جزء، سینا 
غالمی نفر اول مسابقات اعالم شد و در نیم 

جزء خردساالن احمد رضا کارکن نفر اول و 
محمد رضا ترشویی نفر دوم  شد.

در حفظ نیم جزء نونهاالن ابوالفضل خزاعی، 
علی نیک شعار و سید ابوالفضل حسینی به 
به  را  سوم  و  دوم  اول،  های  مقام  ترتیب 

دست آوردند.
اول مسابقات شد.در نیم جزء نوجوانان نیز مهدی ترشویی نفر 

نتایجمسابقاتقرآنجامرمضاناعالمشد 

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان خراسان جنوبی
عکس ها : ایرنا

دیه  ستاد  مدیرعامل  و  زندان ها  مدیرکل   
شعبه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ماه 
مبارک رمضان با کمک خیرین و تالش ستاد 
دیه استان و کشور 18 زندانی غیر عمد آزاد 
شدند، گفت: 5 نفر از این زندانی ها همزمان با 

عید سعید فطر از حبس رهایی یافتند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اربابی  علی  محمد 
ابتدای  از  داشت:  اظهار  بیرجند،  در  تسنیم 
ماه مبارک رمضان تا عید سعید فطر 18 نفر 
استان  دیه  ستاد  کمک  با  عمد  غیر  زندانی 
و کشور و نیز دریافت تسهیالت بانکی آزاد 
به  فطر  عید  شب  در  آنها  نفر   5 که  شدند 

خانه هایشان برگشتند.
مدیرکل زندان ها و مدیرعامل ستاد دیه شعبه 
خراسان جنوبی با بیان اینکه این زندانی ها به 
دلیل بدهی مالی و ناتوانی در پرداخت مهریه 
مبلغ  گفت:  شدند،  محکوم  حبس  به  دیه  و 
بدهی این تعداد زندانی بیش از 8۳6  میلیون 
توانستند  دیه  بود که مددکاران ستاد  تومان 
برای 660 میلیون تومان آن رضایت شاکی ها 
زندانی ها  این  به  براین  کنند.عالوه  جلب  را 
28 میلیون تومان تسهیالت بانکی ارائه شد.

وی کمک ستاد دیه استان و کشور را به این 
میلیون  و 92   ترتیب  50  به  زندانی   تعداد 

براین  عالوه  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان 
این  از  تومان  میلیون   660 برای  توانستیم 

بدهی گذشت شاکی ها را دریافت کنیم. 
اربابی با اشاره به اینکه ستاد دیه هر دو هفته 
یک بار به 7 تا 8 پرونده در استان رسیدگی 
می کند خاطرنشان کرد: در ۳ ماه گذشته 27 
و 700  میلیارد  از یک  بیش  که  زندانی  نفر 
میلیون تومان بدهی داشتند به کمک ستاد 

دیه آزاد شدند.
وی گفت: ستاد دیه استان و کشور به ترتیب 
زندانی ها  این  به  تومان  میلیون   128 و   62
کمک کرد، همچنین مددکاران ستاد استان 

توانستندحدود ۳00 میلیون تومان تسهیالت 
صندوق  کمک  تومان  میلیون   75 و  بانکی 
زندانی  تعداد  این  برای  را  بدنی  خسارات 

فراهم کنند.
دیه  ستاد  مدیرعامل  و  زندان ها  مدیرکل 
شعبه خراسان جنوبی درباره نحوه کمک این 
ستاد به زندانی ها یادآور شد: بعد از دریافت 
میدانی  تحقیقات  ستاد  در  زندانی  تقاضای 
درباره صحت ناتوانی فرد در پرداخت بدهی 
اینکه  تشخیص  از  بعد  و  می شود  بررسی 
به  کمک  برای  است  واقعی  نیازمند  زندانی 

او وارد عمل می شویم.

خیرین27زندانیغیرعمدراآزادکردند 

باآرزویقبولیطاعاتوعباداتجمیعمؤمنینوخیراندیشانمؤسسـه خیریـه مهـر ماندگـار  )بامجوزادارهکلبهزیستیخراسانجنوبی(

با کمک های خیرین بزرگوار ، توفیق تأسیس و اداره پایگاه خدمات اجتماعی  )با خدمات مختلف به خانواده های نیازمند(  و مرکز نگهداری  فرزندان بی سرپرست همچنان پذیرای کمک های شما عزیزان نیکوکار می باشد
دفاترمؤسسهواقعدر:1-خیابانجمهوری-بینجمهوری3وخیابانقائم)مقابلپارکآزادی-طبقهفوقانیپخشرنگمحمدزاده(232210932-خیابانطالقانی-طالقانی2-ساختمانآلماطبقه4

واحد403-32211826مراجعهیاتماسحاصلفرمایید.
ضمناًشماره09370371133آمادهپاسخگوییبهشماعزیزانمیباشد.

شمارهحسابجام)ملت(21487697/30بهناممؤسسهخیریهمهرماندگار
شمارهحساب)توسعهتعاون(4000/111/1639035/1بهناممؤسسهخیریهمهرماندگار

شمارهحسابجام)ملت(21515875/69بهناممرکزنگهداریدخترانحضرتفاطمه)س(

مدیر عامل ستاد دیه استان:
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بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام علی علیه السالم :
ْفِرَقُة بَْیَن االَْلیَفْیِن؛ ْعُی التَّ بِْئَس السَّ

بدترين تالش، جدايی انداختن میان دو دوست است.
شرح غررالحكم: ج 3، ص 256 

به یک واحد آپارتمان در منطقه مدرس، معلم یا غفاری 
برای اجاره یا رهن نیازمندیم.  تلفن تماس: 09015902321

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام 95/5/16 هوایی)دهه کرامت(

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا- جنب بانک صادرات ساختمان آوا  32224113

نجـف- کــربال 
 کاظمین و سامرا

کالس های تقویتی- جبرانی- کنکور
ابتدایی - دوره های اول و دوم دبیرستان 

 هنرستان کلیه رشته ها 
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3
تلفن: 32232943- 09304751599

آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند:

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی: اشخاص حقوقی )شرکت ها( و صاحبان درآمد امالک  اجاری
مهلت ارائه  الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه 

سال جاری می باشد. تنظیم  دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن جرم محسوب شده 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیو مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند.

هیئت محترم حسینی
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی بیماران هموفیلی کانون هموفیلی خراسان جنوبی

 را به جهت اختصاص 700 غذا به این عزیزان در ماه مبارک رمضان پذیرا باشید
توفیق قرین اعمال خیرخواهانه و خداپسندانه شما باشد.

دکتر مسعود ضیائی- مسئول کانون هموفیلی خراسان جنوبی

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد:
 حق استفاده و بهره برداری از بوفه بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(
 را از طریق استعالم به متقاضیان بومی استان خراسان جنوبی واگذار نماید. 

عالقه مندان می توانند برای تکمیل فرم استعالم و بازدید محل به امور اداری 
بیمارستان واقع در طبقه دوم بیمارستان به نشانی: بیرجند - سایت اداری

 روبروی دانشگاه صنعت و معدن مراجعه نمایند.

زمان مراجعه: امروز  شنبه  1395/04/19 لغایت پنجشنبه 1395/04/24

 ساعت 9 الی 13 

گشایش پاکت های پیشنهادی:

 شنبه 1395/04/26 در محل دفتر مدیر عامل موسسه
شماره تماس: 05632328501

ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده استعالم خواهد بود

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

حاج محمد صائب )پیشکسوت آموزش و پرورش( 
را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: جلسه سوم آن مرحوم 

امروز شنبه 95/4/19 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
در محل مسجد باقرالعلوم )ع( )خیابان عدالت( برگزار می گردد.

خانواده صائب و سایر بستگان

جناب آقای حاج غالمحسین نارمنجی
کارگزار محترم حج و زیارت و مداح اهل بیت )ع(

با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حاج محمد صائب  )پدرخانم گرامی تان( 
را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

از طرف جمعی از کارگزاران دفاتر زیارتی


