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غم من لیک غمی 
غمناک است!
* هرم پور

ُکشی  میهمان  میزبان،  عجیبیست!  دنیای 
ها  جرم  همه  بر  جهان  و  گردنکشی  و  کند  می 
و جنایت هایش لبخند می زند؛ به واسطه همه 
پولهایی که دهانشان را بسته است و چشم های 

به شرم نشسته شان را کور کرده است. 
نقش پرچمشان »ال اله اال ا...« است  و جالب 
است که بنده همه چیز و همه کس شده اند جز 
خدا! مظلوم ُکشی و کودک ُکشی، شیوه شان و 
دسیسه و فریب و نیرنگ،  آوازه شان و فریاد خدا 
و محمد )ص( بر می آورند و برای اسالم سینه 
این شجره خبیثه  بر  لعنت خدا  چاکی می کنند. 
ملعونه ی سعودی که چشم هزاران هموطن ما  را 
اشکبار عزیزانشان و داغدار رجعت ناگهانی شان 
و  بر همه حامیان و هواداران  لعنت خدا  و  نمود 

طرفداران بی شرمشان.
دردمندیم همه از داغ  فراق این مسافران الی 
ا... و کوچه دلمان عزادار است از این غم بزرگ. 
شهادت  شربت  احرام  سفید  جامه  در  که  آنان 
نوشیدند و ما را سیه پوش عزایشان کردند، تشنه 
غریب  سرزمینی  در  خشک  لبانی  با  آب،  بی  و 
غمباری  آسمان  به  را  هایشان  چشم  بار  آخرین 
دوختند که  قرن هاست فریاد مظلومیت اهل بیت 
علیهم السالم را در سینه اش به امانت نگه داشته 
است تا همه دردهایش را به آن تک سوار عشق 
ناحق  به  انتقام خون  و  بسپارد  بشریت  منجی  و 
ریخته هزاران انسان بی گناه را از میان برق تیغه 

شمشیرهای عدالت بستاند. 
) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

دبیر شورای نگهبان : 
صندوق توسعه ملی جنبش عجیبی

در باال کشیدن اموال مردم دارد

دبیرمجمع تشخیص مصلحت : 
برخی در جامعه با منتقدان برخوردهای سلبی 

می کنند که با روح انقالب سازگار نیست

فرمانده هوافضای سپاه :  
جرأت دارند بدون محافظ تردد کنند 

بعد بگویند کشور نیروی نظامی نمی خواهد

وزیر کشور : 
در گذشته شاهد قهرهای ۱۱ روزه ای بودیم

این مردم را ناراحت کرده بود

احمدی نژاد : روحاني تا اسفند بیشتر رئیس جمهور نیست! / اصولگرایان باعث حس خودشیفتگی احمدی نژاد شدند / آقایان امنیت ملی را فدای بحث های سیاسی نکنند /   دو جنگ با درایت رهبری از سر کشور کوتاه شد / افرادی که پیشینه ایستادگی در برابر والیت داشته اند منتخب مردم نیستند / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

فرصت دولت برای رونق اقتصاد ؛
 آزمونی برای بانک های استان

جایگاه آخر 
در پرداخت 
تسهیالت

  : گفت  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس 
ها خیلی  پرداختی  در  استان  بانک های  متاسفانه 
عقب هستند و جایگاه 28 را ... ) مشروح در صفحه 7 (

از پرداخت بدهی 
پیمانکاران تا آبرسانی 
به روستاهای کوچک  

صفحه 7 

ناگفته هایی از مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس

صفحه 4 

اعتراض معدنکاران قلعه زری
به وضع پرداخت حقوقشان 

صفحه 4

نیاز خراسان جنوبی  به 
هواپیمای صد نفره

گوی افزایش پروازها سرگردان در زمین بخش خصوصی و دولتی

بهترین راه حل برای رفع مشکل پرواز، ایجاد خط پروازی به مرکزیت بیرجند 
 کمبود ناوگان هوایی باعث تاخیرهای چند ساعته  در استان می شود
 ضعف شرکت های هواپیمایی ؛ فرصتی برای افزایش پروازهای استان 
 مسئوالن استان پای کار باشند / مشروح در صفحه 3

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

سرکار خانم عصمت محمودی
انتصاب شایسته و به حق شما را به سمت

 مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده ، موفقیت و بهروزی برایتان آرزومندم.

انصاری - مدیر عامل انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان محمد دهقانی 
جلسه بزرگداشتی امروز شنبه 95/6/20 از ساعت ۱5:45 الی ۱6:45 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 حضور یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های دهقانی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس فالحتی 
نماینده محترم مردم شریف قاینات و زیرکوه

با نهایت تاثر درگذشت والده مکرمه را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه 
غفران الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

جناب سرهنگ محمد رضا رضایی
انتصاب انسان های والیتمدار و دلسوز انقالب که با مدد از سرمایه علم و تجارب ارزنده منصوب می گردند شکر خداوند 
و سپاس از مسئولین بلند مرتبه را می طلبد. ضمن قدردانی از انتخاب شایسته و به حق، با کمال مسرت انتصاب 

جناب عالی را به سمت  معاون آماد و پشتیبانی ناحیه انتظامی استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را خواستاریم.

خانواده های: نخعی پور ، علی آبادی

جناب آقای محمد علی اسماعیلی زاده
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 که موید توانمندی، لیاقت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

عاملی نیا ، کارکنان شعب و حوزه فردوس

تاللوی پرتو مهر بر دستان نیاز در جشن عاطفه ها

وعــده دیــدار مـا 25 شهریــور- جشــن عاطفـــه هـا

سروران  ارجمند

آقای مهندس محمد فرهادی
 مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی

آقای مهندس حمیدرضا اطمینانی مشاور محترم استاندار
سرکارخانم مهندس نفیسه نخعی مدیر کل محترم امور بانوان استانداری 

حسن انتصاب شما عزیزان را که نشانه شایستگی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی 

جناب سرهنگ علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )ع( استان خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند و مسرت بخش جناب عالی را که موید لیاقت، شایستگی، توانمندی 
والیتمداری و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی بهروزی و توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

فروش زیر قیمت باغ ویال - نوک باال
250 متر زمین ، 90 متر ساختمان مهندسی ساز، سند ششدانگ ، آب، برق ،گاز   09۱58295245 
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ثبت نام دوره های کارشناسی علمی کاربردی آغاز شد
مهر - ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی اغاز شد.  ثبت نام برای شرکت در این دوره ها تا روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه ادامه دارد. متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما و فراهم کردن مدارک موردنیاز و با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 قیمت بلیت اتوبوس گران شد

فارس - نرخ های بلیت اتوبوس بین شهری از تاریخ 
۱۷ شهریور امسال در مسیر های مختلف افزایش 
یافت و به طور متوسط ۲۰ درصد گران تر شد.  البته 
روزهای  در  بلیت  نرخ  های  درصدی   ۲۰ افزایش 
پایانی سال گذشته نیز اعمال شد  که قرار بود پس 
از پایان طرح نوروزی نرخ  ها به قیمت قبلی باز گردد 

که این مورد اجرا نشد.

شیوه بیمه کارگران ساختمانی
 در کشور تغییر کرد

ایسنا - بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
کشور گفت: شیوه بیمه کارگران ساختمانی در کشور 
کارگران  تمامی  افزود:  مکاری  مسلم  کرد.  تغییر 
در  باید  ساختمانی  بیمه  پاالیش  برای  ساختمانی 
نام  تدارک دیده است ثبت  سایتی که وزارت کار 
با طرح جدید امکان بیمه شدن  کنند. وی گفت: 
افرادی که کارگر ساختمانی نیستند از میان می رود 

و به عبارتی کارگران واقعی بیمه می شوند.

آخرین مهلت ثبت نام برای 
وام های دانشجویی اعالم شد

ایلنا- بر اساس اعالم صندوق رفاه دانشجویان، ثبت 
نام وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 
۹۶ - ۹۵ روز شنبه ۲۰ شهریور به اتمام می رسد.
از طریق  اول ۹۶ - ۹۵  نیمسال  در  وام  نام  ثبت 
سایت صندوق رفاه و با مراجعه به پرتال دانشجوئی 
صندوق به آدرس www.swf.ir امکان پذیر است.

کریه  چهره  امسال   ... قبل(  ستون  از  یادداشت  ادامه   (

از پیش بر جهان و جهانیان  ارتجاع عرب بیش 
نمایانده شده و از هر قطره خون شهیدانی چون 
حاج  همایونی،  حسن  حاج  چوبدار،  محمد  حاج 
محمد مهدی رضاپور، حاج علی حاجی پور، حاج 
درختی  دلیری  اکبر  علی  حاج  و  اسماعیلی  ولی 
تناور با میوه های بیداری بخش روییده و به ثمر 
نشسته است. در فراقشان چون شمع می سوزیم 
های  خانواده  به  تسلیت  کنار  در  را  یادشان  و 
داغدارشان در اولین سالگرد عروج مظلومانه شان 
از سرزمین وحی به آسمان خدا گرامی می داریم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹4383۱ ارسال فرمایید(

غم من لیک غمی 
غمناک است!
* هرم پور

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

یکسال از آن ماتم عظیم می گذرد، ماتمی که 
به دلیل بی کفایتی خاندان سعودی در اداره حج 
بر هزاران حاجی ایرانی و غیرایرانی تحمیل شد. 
نه جای خالی مهربانی شان پرشده و نه یادشان 
رود،  می  وجانمان  دل  از  ای  لحظه  برای  حتی 
مرهمی برای این زخم پیدا نمی شود و آرامشی 
صبوری  رسد،  نمی  داغدارمان  های  قلب  به 
امید  به  نیست،  درد  عالج  اما  ایم  گرفته  پیش 
ایم  کرده  حرام  بر چشمهایمان  را  سحر، خواب 
همراهان خوش  به  را  دل  نیست؛  کار  چاره  اما 
 کرده ایم اما همه چیز نیست، ِقصه ُغصه هایمان
را به تنمان نوش می کنیم و غروب را به آرزوی 
طلوع نورانی خورشید یادشان بر سفره وجودمان 
از  ای  لحظه  حتی  همه  این  اما  پذیریم،  می 
کم  نه  و  بخشیده  التیام  نه  را  جراحت  این  درد 
کرده است، ؛ »مثل این است که شب غمناک 
است،... دیگران را هم غم هست به دل، ...غم 

من، لیک، غمی غمناک است.« 
خبیثه،  شجره  آن  برای  درونمان  نفرین 
همیشگی ست و کینه مان برای انتقام گیری از 
ناتمام. شیرین ترین  تاریخ،  خون همه مظلومان 
روزها و لحظه هایمان آن زمانی خواهد بود که 
آل سعود در خونابه به ناحق ریخته از مظلومان 
تاریخ غرق شود و درآتشی که خود افروخته چون 

خس و خاشاکی بی ارزش بسوزد. 
بی  سرمای  در  که  جهانی  از  نیست  توقعی 
که  است  فسرده  و  خموده  وادادگی  و  خبری 
نیست  انتظاری  و  کند  کاری  ستاندن حق  برای 
از سیاستمدارانی که توبره دهانشان را با دالر پر 
آبشخور دژخیمی خاندان سعودی  از  و  اند  کرده 

می خورند و خیانت می کنند.
نیک فال  به  را  هایمان  تابی  بی  اینک   ما 

می گیریم که بی تابی و بی صبری درس آموز، 
در فراق یار سفر کرده و در پرده دری از جنایت 
هولناک، بی اجرتر از همراهی آن مسافر نیست. 
است  شده  شهیدی  شاهدان  مسلخ  حاال  »منا«، 
که قطعًا و یقینًا گریبان تاریخ را محکم خواهند 
خواهند  تزویر  و  زور  پوشالی  هیمنه  بر  و  گرفت 
کوبید تا استیفای حق کنند و به مدد این شهدا،  
و  تاج  که  شد  خواهند  پیدا  شیردلی  جوانان  باز 
تخت شیطانی آل سعود را بر سرسرشان منکوب 
کنند و ریشه این آل خباثت را از زمین برکنند...  
) ادامه یادداشت در ستون مقابل(

یادداشت

ثبت نام دور جدید پرداخت جریمه
 غیبت سربازی از اول مهر

دور  گفت:  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
غیبت  جریمه  پرداخت  برای  نام  ثبت  جدید 
اول  از  وظیفه  از خدمت  معافیت  و  سربازی 
مهر آغاز می شود. به گزارش میزان، سردار 
حمید صدرالسادات گفت: زمان ثبت نام برای 
پرداخت جریمه غیبت از سربازی ۱8 شهریور  
پایان یافته و دور جدید ثبت نام از متقاضیان دارای شرایط از ابتدای 
مهر آغاز می شود. وی در پایان از ثبت نام ۱۱۰ هزار نفر در این 
افراد در  مرحله برای پرداخت جریمه غیبت خبر داد و گفت: سایر 
مرحله دوم ثبت نام ها که از ابتدای مهر آغاز می شود می توانند 

نسبت به ثبت نام و پرداخت جریمه اقدام کنند.

 استفاده از فناوری نوین در ارائه خدمات 
بیمه ای مورد تاکید سازمان تامین اجتماعی است

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
گفت: استفاده از فناوری های نوین در ارائه 
خدمات بیمه ای مورد تاکید این سازمان است 
و برای افزایش رضایتمندی ذینفعان، دریافت 
پیگیری جدیت  با  خدمات   غیرحضوری 

می شود. به گزارش ایسنا، محمد حسن زدا 
اینترنت، دریافت  از طریق  ارائه لیست صورت مزد و حقوق  افزود: 
بیکاری  بیمه  متمرکز  سامانه  ایجاد  غیرحضوری،  بطور  پرداخت  و 
و  رسیدگی  و  بیمه  پرداخت حق  سوابق  نمایش  اینترنتی  سامانه  و 
با  از نمونه خدمات  پاسخگویی به اظهارات و اعتراضات مخاطبین 

کمک فناوری های نوین است.

 ارائه و به روز رسانی سوابق بیمه ای 
بیمه شدگان روستایی تا پایان سال

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزان، روستاییان و عشایر از ثبت و به روز 
رسانی سوابق بیمه ای بیمه شدگان این صندوق 
تا پایان سال خبر داد و گفت: در حال آماده سازی 
زیرساخت ها هستیم تا پست بانک به عنوان بانک 
عامل دوم ما در روستاها به مستمری بگیران و 
بیمه  شدگان ارائه خدمت دهد. به گزارش ایسنا، اورنگ با بیان اینکه 
تاکنون هیچ کارنامه ای درخصوص سوابق که برای بیمه شدگان ما 
قابل رویت باشد در اختیار نداشتیم، گفت: تنها رابطه ما با بیمه شده ها 
همان برگه پرداخت هایی بود که پیش ما داشتند. برای آنکه به بیمه شده 

اطمینان خاطر بدهیم ثبت سوابق بیمه ای را در دستور کار قرار دادیم.

شورای پول و اعتبار، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را 
برای پرداخت وام منطقه ای مسکن مورد تصویب قرار داد 
که با اجرایی شدن آن، سقف تسهیالت، متناسب با منابع 
جذب شده و هزینه ساخت یا خرید مسکن در هر منطقه، 
به صورت شناور صورت می گیرد. به گزارش ایرنا، به دنبال 
پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل 
بخش مسکن برای طرح راه اندازی موسسه های پس انداز 
و تسهیالت مسکن منطقه ای، دستورالعمل اجرایی تشکیل 
این موسسه ها به عنوان یکی از روش های موثر در تامین 

مالی مسکن، به تصویب رسید. اضافه شدن این روش به 
سایر ابزارهای تامین مالی در بخش مسکن، نهادهای تازه 
ای تشکیل خواهد شد که در قالب آن پس اندازهای خرد 
در بخش عرضه و تقاضای مسکن به منبع اصلی تامین 
شود.  می  تبدیل  ای  منطقه  مسکونی  های  پروژه  مالی 
موسسات یادشده با دریافت مصوبه از شورای پول و اعتبار 
مالی ساختمان  تامین  برای  بانک های محلی  نقش  در 
های سپرده  به  اتکا  با  منطقه  هر  در  مسکونی   سازی 

متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در همان منطقه تشکیل 

این  توسط  که  تسهیالتی  سقف  همچنین  شد.  خواهند 
موسسه ها به متقاضیان تعلق می گیرد، قرار است متناسب 
با منابع جذب شده و هزینه ساخت یا خرید مسکن در هر 

منطقه، به صورت وام شناور پرداخت شود. 
 کاربرد این روش تامین مالی، برای ساخت یا خرید آپارتمان های
ارزان قیمت و متناسب با الگوی مصرفی مسکن در هر 
منطقه تعریف شده که قرار است تسهیالت آن در قالب وام 
شناور به متقاضیان بومی همان منطقه ای که موسسه در 

آن تشکیل شده، تعلق بگیرد.

وام منطقه ای مسکن تصویب شد

اجرای  بحث  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 
ترابردپذیری شماره های موبایل که به مشترکان 
این امکان را می دهد که بدون تغییر شماره اپراتور 
ارائه کننده خدمات خود را تغییر دهند، دانستن 
تفاوت  اپراتورها برای تصمیم گیری بهتر در این 
زمینه امری اجتناب ناپذیر است. در این میان یکی 

از مهم ترین تفاوت ها موضوع تعرفه هاست. 
اول  اپراتور  اول:  همراه  در  مکالمه  های  تعرفه 
ارتباطی برای سیم کارتهای دائمی خود در بخش 

مکالمات درون شبکه ای که شامل مکالمه با سایر 
مشترکان همراه اول یا تلفن ثابت می شود هزینه 
۵۷۰ ریالی برای هر دقیقه مکالمه درنظر گرفته 
است. همچنین معیار محاسبه تعرفه یک تماس 
بر اساس ثانیه بوده و بعنوان مثال هزینه یک 
تلفن  به  ثانیه ای همراه اول دائمی  تماس 3۰ 
با  ارتباط  بود.در  خواهد  ریال   ۲8۵ برابر  ثابت 
مکالمات برون شبکه ای نیز این اپراتور برای هر 
دقیقه مکالمه تعرفه ای معادل ۶۲۵ ریال در نظر 

گرفته است. در سیم کارت های اعتباری نیز برای 
هر دقیقه مکالمه درون شبکه ای تعرفه ای معادل 
۶۷۰ ریال تعیین شده که این رقم در تماس های 

برون شبکه ای به دقیقه ای ۹3۷ ریال می رسد.
دوم  اپراتور  در  ایرانسل:  در  مکالمه  تعرفه های 
ارتباطی هزینه هر دقیقه مکالمه درون شبکه ای 
برون  تماس  دقیقه  هر  ریال،   ۶۶۹ دقیقه ای 
شبکه ای ۷۹۹ ریال و برای هر دقیقه تماس برون 
شبکه ای به مقصد همراه اول و رایتل تعرفه ۹۲۹ 

ریالی در نظر گرفته شده است.
تعرفه های مکالمه در رایتل: اپراتور سوم یا رایتل 
در  شبکه  درون  مکالمه  دقیقه  هر  برای  هم 
سیم کارت های دائمی خود تعرفه ای 4۹۹ ریالی در 
نظر گرفته که این رقم در تماسهای برون شبکه 
نیز ثابت است. برای سیم کارت های اعتباری نیز 
هزینه هر دقیقه مکالمه درون شبکه ۶۲۰ ریال 
و هر دقیقه تاس برون شبکه 8۵۲ ریال در نظر 

گرفته شده است.

جزئیات تعرفه تماس موبایلی با سیم کارت اپراتورها

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

دفتر: توحید 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

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره 95 -1 )نوبت دوم(
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: مطابق مشخصات ذیل خودروهای 

مزایده ای خود را به فروش برساند.

میزان تضمین شرکت در مزایدهمدلپالک نوع و سیستمردیف

5.000.000 ریال1383ایران 52-847 الف 11سواری پراید1

5.000.000 ریال1383ایران 52-868 الف 11سواری پراید2

10.000.000 ریال1384ایران 52-854 الف 11سواری پژو 3405

10.000.000 ریال1384ایران 52-874 الف 11سواری پژو 4405

5.000.000 ریال1384ایران 52-873 الف 11سواری پراید5

5.000.000 ریال1384ایران 52-857 الف 11سواری پراید6

5.000.000 ریال1386ایران 52-866 الف 11سواری پراید7

10.000.000 ریال1386ایران 52-869 الف 11وانت نیسان 82400

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
محل بازدید: بیرجند، انتهای بلوار صنعت و معدن، جنب کارخانه بهکف، محوطه مجموعه فرهنگی 

ورزشی کارگران از تاریخ 95/6/15 لغایت 95/6/24 ساعت 8 الی 14 روزهای اداری
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/6/24

محل دریافت اسناد: امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در سایت اداری
مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/07/04

محل تحویل پیشنهادات: بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری- اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، واحد حراست

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/07/04، سالن جلسات اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک تضمین شده بانکی( معتبر غیر مشروط به نام اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی باشد.

کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالک و نیز عوارض شهرداری و دارایی 
به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 09158642955

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

32318382 - 09155614417

 داربست بنی اسدی)تخته زیر پا رایگان(
پیچ و رولپالك نما 09151634010

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از 

شما    09159639415- زارعی 

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
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۳۷ درصد مصرف برق شهرستان قاینات در بخش صنعت است

تسنیم- مدیر توزیع برق شهرستان قاینات گفت: ۳۷ درصد برق این شهرستان در بخش صنعت مصرف می شود که ۸۶ درصد مصرف صنعت در کارخانه سیمان قاین و 
۱4 درصد دیگر در سایر صنایع است.خسروی در جلسه دیدار کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان قاینات با معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر اظهار کرد: ۳4.2 

درصد مصرف انرژی در شهرستان قاینات در بخش کشاورزی است که در این زمینه بحث مدیریت مصرف را با جدیت دنبال می کنیم.

خراسان جنوبی نیازمند هواپیمای صد نفره
گوی افزایش پروازها سرگردان در زمین بخش خصوصی و دولتی

 عصمت برزجی- فرودگاه بیرجند به علت 
اهمیت راهبردی این شهر در شرق ایران، در 
سال ۱۳۱2 شمسی، به عنوان سومین فرودگاه 
بهره برداری قرار گرفت. فرودگاه  کشور مورد 
بین المللی بیرجند که در شمال شهر بیرجند 
واقع است، به مرور زمان گسترش یافته و در 
اردیبهشت سال ۱۳۸۷، با انجام پرواز بیرجند-

مدینه به فرودگاه بین المللی بیرجند ارتقا یافت. 
در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱2 اولین پرواز از فرودگاه 

بیرجند به مقصد دمشق انجام شد. 
2۸ اردیبهشت ۹۰ اولین پرواز به مقصد بغداد 
انجام شد. طبق آمار سازمان هواپیمایی کشور، 
میزان مسافران ورودی و خروجی آن در سال 
۱۳۷2 به ترتیب از ۱۰ هزار و ۱۰۹ نفر و ۹هزار 
و ۶۵۷ نفر بوده است. با گسترش این فرودگاه 
و با توجه به اینکه در آن زمان تنها فرودگاه 
است،  بوده  استان خراسان جنوبی  در  موجود 
تعداد مسافران ورودی و خروجی آن در سال 
۱۳۹4  به ۱۰4۱۶۹  نفر افزایش یافت. این 
فرودگاه دارای 2 باند 2۶/۰۸ و 2۸/۱۰ است 
و مساحت کل آن ۷4۰ هکتار است. باند دوم 
باند  بعنوان  شد  بازسازی  سال ۱۳۸۸  در  که 
این  طول  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اصلی 
باند حدود4۰۰۰ متر و عرض آن ۶۰ متر است. 
متر  و 4۵  متر طول  که 2۱۶2  کوتاهتر  باند 
عرض دارد در زمان مسدود بودن باند اصلی 
پرواز   2۶ اکنون  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
رفت و برگشت در هفته و توسط ۳ شرکت 
هواپیمایی هما، ماهان و زاگرس در مسیرهای 
بیرجند- تهران، بیرجند-مشهد، بیرجند - بغداد 
انجام می شود. هواپیماهای مورد استفاده این 
شرکت ها به ترتیب فوکر ۱۰۰، ام دی،  ایرباس 

۳2۰ و ایرباس ۳۰۰ است.

فرودگاه ؛ شاهراه توسعه

این  در  که  بسیار  های  زیرساخت  باوجود 
فرودگاه فراهم شده اما کمی و تاخیر در پروازها، 
باعث بروز نارضایتی هایی در استان شده که 
در همین راستا نشستی هم اندیشی با حضور 
مهندس سالمی مدیرکل فرودگاه های استان، 
میراث   ، گردشگری  معاون   ، عربی  مرتضی 
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ، محمد 
بهمنش ، مدیرعامل شرکت تعاونی سایه گستر، 
فرودگاه  کل  اداره  معاون  نژاد  مزگی  حسین 
های استان، عبدالحسین بهدانی پور مسئول 
روابط عمومی فرودگاه استان و احمد کاشانی 
مدیر انجمن صنفی آژانس های هواپیمایی و 
گردشگری خراسان جنوبی به منظور بررسی 
در  شد.  برگزار  استان  پروازهای  کیف  و  کم 
استان  های  فرودگاه  مدیرکل  نشست  این 
با تاکید بر اینکه مردم باید از خدمات دولت 
از فرودگاه به عنوان  و مسئوالن آگاه باشند؛ 

شاهراه توسعه یاد کرد و گفت: در استانی مثل 
خراسان جنوبی که از زیرساخت های حمل و 
نقل ریلی و جاده ای بی بهره است فرودگاه 
توسعه  برای  مهم  زیرساخت  یک  تواند  می 
تلقی شود. سالمی با بیان اینکه نرخ استفاده 
مردم از هواپیما یکی از شاخص های توسعه 
یافتگی است افزود: توجه به زیرساخت فرودگاه 
باعث توسعه گردشگری و سرمایه گذاری می 
شود. وی با اشاره به اثرات جانبی فرودگاه در 
بخش اشتغال، آموزش عالی و بهداشت منطقه 
به آمارهای تاخیر پرواز در 4 ماهه ابتدای امسال 
اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۸۶ ساعته 
تاخیر در 4۰۰ پرواز داشتیم که از این تعداد ۷۶ 
بوده و ۳ ساعت  پرواز  تاخیر در ورود  ساعت 
تاخیر ناشی از شرایط جوی گزارش شده است. 

کمبود ناوگان هوایی باعث تاخیرهای 
چند ساعته  در استان می شود

مدیرکل فرودگاه های استان بخش بزرگی از 
تاخیر ها  را ناشی از کمبود ناوگان هواپیمایی 
کشور  هواپیمایی  ناوگان  افزود:  و  دانست 
فرسوده شده و سالهای تحریم نیز صنعت حمل 
و نقل هوایی را دچار مشکل کرد.  سالمی  با 
اشاره به از رده خارج شدن هواپیماهای بوئینگ 
از تعداد کم هواپیمای ایرباس سخن گفت و 
تاخیرهای  باعث  ناوگان هوایی  افزود: کمبود 
چند ساعته  در استان می شود. به این صورت 
که شرکت هواپیمایی موظف است همیشه یک 
هواپیمای جایگزین داشته باشد تا در مواقعی 
که هواپیمایی دچار نقص فنی می شود از آن 
استفاده کند اما چون شرکت ها کمبود هواپیما 
دارند تمام موجودی خود را در خطوط به کار 
می گیرند و در نتیجه وقتی هواپیمای رزو نباشد 

کمترین  که  مسیرهایی  از  کنند  می  بررسی 
مسافر دارد خط را باطل می کنند و در نهایت 
چون اکثر اوقات تعداد مسافران فرودگاه بیرجند 
نسبت به صندلی های هواپیما کم است باطلی 
به خط فرودگاه استان ما می خورد. وی با بیان 
اینکه خراسان جنوبی نیاز به هواپیماهای صد 
نفره  دارد افزود: استفاده از هواپیماهای ۳۰۰ 
شود  می  باعث  بیرجند  پروازهای  برای  نفره 

درصد صندلی خالی این فرودگاه بیشتر شود. 

اگر یک روز پرواز نباشد
 اقتصاد استان تعطیل می شود

مدیرکل فرودگاه ها با رد این ادعا که با کنسلی 
پروازها فقط حق مردم استان ضایع می شود 
افزود: از ابتدای امسال فقط دو مرحله باطلی 
پرواز داشتیم که در این زمینه شهرهای بزرگ 
از جمله مشهد و اصفهان نیز بی نصیب نبوده 

اند. سالمی با تاکید بر اینکه اگر یک روز پرواز 
افزود:  شود  می  تعطیل  استان  اقتصاد  نباشد 
و  هواپیما  خرید   ، چارتری  پروازهای  ایجاد 
تاسیس  ایرالین راهکارهایی است که برای 
توجه  مورد  باید  که  استان  در  پرواز  افزایش 
داد:  ادامه  وی  شود.  واقع  استان  مسئوالن 
پروازهای خراسان جنوبی جنبه تکلیفی دارد و 
با توجه به اینکه شرکتها انگیزه اقتصادی ندارند 
لذا باید دولت مردان حمایت کنند تا چارترکننده 

در استان راه بیفتد. 

راه اندازی پروازهای چارتری ، عاملی برای 
توسعه زیرساخت حمل و نقل هوایی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست 

با اشاره به موقعیت ویژه استان ، گفت: با توجه 
به خشکسالی هایی که وجود دارد باید به رونق 

گردشگری برای توسعه استان توجه کرد. 
را  چارتری  پروازهای  اندازی  راه  عربی 
نقل  و  حمل  زیرساخت  توسعه  برای  عاملی 
نیازمند  امر  این  افزود:  و  کرد  عنوان  هوایی 
است  نمایندگان   و  دولت  شفاف  حمایت 
فایناس  و  توسعه  صندوق  طریق  از  که 
اعطا  ها  چارترکننده  به  ویژه  تسهیالت 
» توراپرتوارها  اندازی»  راه  برای  وی   شود. 

وجود هواپیماهای کوچک را ضروری دانست 
و گفت: هم اکنون در استان ظرفیت و تقاضا 
راستا  این  در  که  نداریم  ناوگان  اما  داریم 
پروازهای چارتری فرصت ها مهمی است که 

باید به آن توجه شود. 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به 
وضع جاده های استان و آمارهای تصادف بر 

توجه به زیرساخت های حمل و نقل هوایی 
و  طبیعی  های  جاذبه  گفت:  و  کرد  تاکید 
گردشگری استان ما می طلبد که برای جذب 
گردشگر بیش از پیش به صنعت هواپیمایی در 

توجه شود. 

بهترین راه حل برای رفع مشکل پرواز، 
ایجاد خط پروازی به مرکزیت بیرجند

یک فعال بخش خصوصی نیز در این نشست 
با اشاره به مشکالت پیش روی چارترکنندگان، 
خواستار حمایت های جدی از سوی دولت در 
استان شد و گفت: یک علت که شرکت های 
هواپیمای تمایلی ندارند که به بیرجند کمک 
چارترکنندگان  که  است  این  کنند  پروازی 
حاضر به راه اندازی پرواز نیستند. »بهمنش«، 

به ورود بخش خصوصی در این بحث اشاره 
از  زیاد  های  تالش  رغم  افزود:علی  و  کرد 
از  هماهنگی  مدیریت  اما  چارترکننده  سوی 
لذا  نبود  درخواست  برای جمیع  استان  سمت 
بر  تاکید  با  پروازها کال کنسل می شد. وی 
حمایت های مستقیم از چارترکننده با اعطای 
تسهیالت  خاطر نشان کرد: بهترین راه حل 
برای رفع مشکل پروازهای بیرجند باید به فکر 
ایجاد خط پروازی به مرکزیت بیرجند بود. چون 
وقتی اولین پرواز از بیرجند بدون تاخیر شروع 
شود قطعا پایان خط هم بدون تاخیر هواپیما در 

بیرجند به زمین خواهد نشست. 

مسئوالن استان پای کار باشند

این متقاضی چارترکننده در استان با اشاره به 
صندوق  طریق  از  گرفت  انجام  های  رایزنی 
توسعه ملی تصریح کرد: در سطح کالن کشور 
این موضوع نظر مثبت وجود دارد  به  نسبت 
و فقط انجام آن منوط به درخواست از سوی 
مسئوالن استان که به دلیل بروکراسی های 
بهمنش  است.  شده  طوالنی  آن  روند  اداری 
ادامه داد: منفعت مالی مهمترین عاملی است 
که بخش خصوصی را به ورود ترغیب می کند 
کار  پای  مسئولین  باید  کار  برای شروع  ولی 
باشند . وی با اشاره به روند طوالنی نامه نگاری 
در دستگاه های اجرایی استان اظهار کرد: ما 
اما  انجام می دهیم  هماهنگی های مرکز را 
برای گرفتن پاسخ یک نامه از استانداری باید 
ماه ها منتظر بمانیم که این امر باعث بی رغبتی 

سرمایه گذار می شود. 

ضعف شرکت های هواپیمایی ؛ فرصتی 
برای افزایش پروازهای استان

های  شرکت  صنفی  انجمن  مدیر  کاشانی 
با  نیز  گردشگری  و  هواپیمایی  های  آژانس 
فرودگاه  مناسب  های  زیرساخت  به  اشاره 
اینکه زیرساخت ها  بیرجند گفت: علی رغم 
نمی  درستی  استفاده  اما  شده  فراهم  خوبی 
از شخص  همکاری  درخواست  با  وی  شود. 
اکنون  هم  کرد:  اظهار  زمینه  این  استاندار 
مالی  ضعف  دچار  هواپیمایی  های  شرکت 
باید  که  ماست  برای  فرصتی  این  و  هستند 
این  از  استفاده  برای  نمایندگان مجلس هم 
فرصت تالش کنند.  وی با اذعان به اینکه 
توسعه استان در گرو افزایش پروازهاست از 
فرصت سوزی های گذشته یاد کرد و افزود: 
مدیران برای اینکه مجوزهای الزم داده شود 
بخش  به  باید  استان  دولتی  ارشد  مدیران 
خصوصی اعتماد کرده و ریسک پذیر باشند. 
مسئوالن  ویژه  نگاه  خواستار  پایان  در  وی 

استان به صنعت گردشگری شد .

چند روز گذشته در نزدیکی منزلمان یک موتور 
آتش  شخصی  کپسول  با  که   بود  گرفته  آتش 
تا هم کمکی به هم نوع خود  را خاموش کردم 
کرده باشم از طرفی هم چنانچه در آن زمان با 
آتش نشانی تماس می گرفتیم چه بسا که ضمن 
اتالف وقت استهالک تجهیزات آتش نشانی نیز 
بود ولی در کمال ناباوری وقتی برای شارژ مجدد 
کپسول خود به آتش نشانی مراجعه کردم گفتند 
باید شخصی شارژ کنید آتش نشانی این کار را 
انجام نمی دهد حال سوال من این است که مگر 

خدمات آتش نشانی برای مردم رایگان نیست ؟
یک شهروند 
آوا جان سگ های ولگرد در خیابان پونه و نیلوفر 
گله ای تردد می کنند و امان مردم را بریده اند 
شب ها توی حوض های آب می روند و بعد در 
بازی می کنند حتی یک شب شخصا  چمن ها 
از شیر آب شیرین رایگان هم داشتند  دیدم که 
آب می خورند و آبهای ریخته شده را لیس می 
زدند آیا واقعا اینها تهدیدی برای سالمت مردم 
منطقه نیست که مسئولین خود را به خواب زدند 
توسط  باید شهروندی  دهند حتما  نمی  و جواب 
به  این سگ های گرسنه دریده شود که کسی 
حتی  زدیم  زنگ  شهرداری  به  بارها  بیفتد  فکر 
حضوری هم رفتیم اما جوابی نگرفتیم نمی دانم 
که  هستند  ساکن  منطقه  این  در  که  مدیرانی 
کنند  اقدامی  نمی شوند که  این موضوع  متوجه 

خواهشا آواجان تو پیگیری کن . 
ارسالی کانال تلگرامی آوا

  ما اهالی شهرک بعثت. امکانات پارک و فضای 
سبز نداریم و مجبوریم با ساکنین مکرر. به پارک 
های دیگری برویم. داشتن صندلی و تاب دردی 
تقاضای رفع مشکالت رفاهی  رو دوا نمی کند. 

ساکنین را از مسئولین مربوطه داریم.
۹۱۵...4۹۳
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  پاسخ  باسالم. 
گزارشگر  واقعی  غیر  ادعاهای  خصوص  در 
خبرگزاری دانشجو بسیارجامع و قابل توجه بود. 
تمام  از  نمایندگی  به  و  روستایی  یک  عنوان  به 
شبانه  و  خالصانه  زحمات  از  هایم  والیتی  هم 
خانه  از  درمان  و  بهداشت  پرسنل  کلیه  روزی 
بیمارستانها  تا  گرفته  روستا  درمانگاه  و  بهداشت 
و مراکز بهداشتی سراسر استان تشکر می کنم. 
دوستانی که به اردوهای جهادی اعزام می شوند 
اگر هدفشان خدمت مخلصانه به محرومین است 
بهتر است با این گونه گزارشات غیر مستند اجر 
کار معنوی خویش را ضایع نکرده و از همه مهمتر 
با انتساب نادرست و ناحق این مسایل به پرسنل 
خدوم بهداشت و درمان خود را درمعرض تهمت 
گناهی  که  ندهند  قرار  دیگران  به  زدن  افترا  و 
دیگر  سوی  از  است.  نابخشودنی  و  بزرگ  بس 
این اظهارات ناصواب رنگ و  بیان  ممکن است 
بوی سیاسی و جناحی به خود بگیرد که در هر 

صورت در شان جهادگران در راه خدا نیست!!؟؟
۹۱۵...2۶۱
از مسولین خوش سلیقه بیمارستان ولی عصر)عج( 

به خاطر طراحی بسیار زیبا اورژانس متشکرم 
۹۱۵...2۱۳
گزارش آوا در خصوص متکدیان شهر واقعا عالی 
وضعیت  این  حال  به  فکری  مسوولین  لطفا  بود 
بکنند در باور دینی ما رد کردن درخواست نیازمند 
کار خوبی نیست اما واقعا با وجود این حجم گدا 
در بیرجند فقط ظلم به نیازمندان واقعی و آبرومند 
جامعه می شود که دستی دراز نمی کنند . لطفا 

دستگاه های مسوول به فکر باشند 
۹۳۰ ... ۰4۵

مخابرات  شرکت  اینترنت  اشتراک  سالم.من  با 
داشتم اما زمانی که اشتراکم تمام شد به شرکت 
آوری  جمع  به  اصرار  و  نمودم  مراجعه  مخابرات 
کردم که باالخره درخواست جمع آوری نمودم که 
گفتن تا ۷2 ساعت از شنبه اشتراکم جمع آوری 
میشه اوال مگه پنجشنبه روز کاری نیست ؛ ثانیا 
و  میدن  انجام  روزه  رانژه که یک  و  برای نصب 
زود کار ادم راه میندازن ولی برای جمع اوری سه 
روز طول میکشه و سنگ اندازی میکنن ثالثا برای 
نصب که چراغ سبز نشون میده شرکت مخابرات 
ولی برای جمع اوری اشتراک با اکراه ! برای یک 

جمع آوری حدود ۵۰۰۰ تومن هزینه میگیرن.
۹۳۸....224

با کار شکنی هایی که قبال شد استانداران قبلی 
را   دیگر شهرها  و  کیش  بیرجند  پرواز  نتوانستند 
راه اندازی کنند ببینیم این استاندار چکار می کند.
۹۱۵...۳۵۷

ما  محل  بده  افزایش  را  تیراژت  لطفا  جان  آوا 
ساعت ۱۰  دیگه آوا پیدا نمی شود.

۹۱۵ ... ۸2۵

جوابیه های معاونت درمان
 دانشگاه علوم پزشکی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
پزشک  نبود  خصوص  در   ۹۵/۵/24 مورخ  شما 
مختصص طب سنتی به استحضار می رساند: در 
توزیع نیروی متخصص سال ۹۵ پیگیری جهت 
انجام  سنتی  طب  متخصصان  از  نفر  دو  جذب 
خواهد گرفت. *احتراما در پاسخ به مطلب مندرج 
در ستون پیام شما مورخ ۹۵/۵/۱۳ در خصوص 
وضعیت بهداشتی مزار شاه سلیمان علی )ع( به 
استحضار می رساند: در خصوص بهبود وضعیت 
بهداشتی با ارگان های ذیربط مکاتبه شده است. 
ضمنا با توجه به اینکه تامین آب شرب سالم بر 
عهده شرکت آب و فاضالب روستایی می باشد 
این  طریق  از  بایست  می  آب  کمبود  موضوع 

شرکت پیگیری شود. 

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
اتوبوسهای  خصوص  در   ۹۵/۶/۱۰ مورخ  شما 
شدن  خارج  رساند:  می  استحضار  به  دودزا 
و  سهمیه  تخصیص  مستلزم  کهنه  اتوبوسهای 
خرید اتوبوس جدید می باشد که با توجه به عدم 
واگذاری اتوبوس جدید در چند سال اخیر به ناچار 
از تمام ظرفیت موجود می بایست در جهت رفاه 
حال شهروندان گرامی استفاده نمود که ان شاا... 
با برنامه ریزی که توسط شورای محترم اسالمی 
شهر و شهرداری بیرجند صورت پذیرفته است به 
زودی شاهد خرید تعدادی اتوبوس جدید خواهیم 
سیستم  به  مجهز  که  اتوبوسهایی  ضمنا  بود 
سرمایشی می باشند موظف به استفاده از آن در 
ایام گرم سال هستند چنانچه مورد خاصی مدنظر 
تلفن ۳222۶۵4۵  به شماره  را  مراتب  باشد  می 
بازرسی و کنترل خطوط سازمان  و ۳2۳۱۱۵۰۰ 

اعالم تا برخورد انضباطی صورت پذیرد. 
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 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

اعالمیه بستانکاران )نوبت سوم(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن آباد گستر بیرجند

)در حال تصفیه( به شماره ثبت 2841

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 139430408276001255 مورخ 94/07/29 در 
اجرای ماده 225 قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن آبادگستر بیرجند )در 
حال تصفیه( به شماره ثبت 2841 دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست 
داشتن مدارک مستند و مستدل خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی:  
بیرجند- بلوار شهید آوینی- خیابان صدف- صدف 2 - جنب نانوایی سنگک مراجعه نمایند. بدیهی است پس 

از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن آباد گستر بیرجند )در حال تصفیه( - جمشید شمس آبادی

آگهی مزایده
یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم سایپا مدل 1390 رنگ سفید روغنی دارای تعداد 4 سیلندر و به شماره شهربانی 19 ق 

792 ایران 52 متعلق به آقای یاسر اکبری فرزند نورا... به شماره شناسنامه 103 و شماره ملی 5639928905 می باشد که در راستای پروند 
اجرایی کالسه 9500006 له: نجم الدین خوش خلق و علیه: یاسر اکبری )مدیون( توقیف و طی نامه شماره 701/1/13/1973 - 404/34 
مورخ 1395/02/28 فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی نهبندان از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل آمده و طی صورت مجلس شماره 
2/540301/6770/1395 مورخ 1395/03/31 به پارکینگ انتقال یافته است و سپس به مبلغ 95000000ریال ارزیابی و به طرفین ابالغ 
گردیده که به دلیل عدم وصول اعتراض از ناحیه طرفین ارزیابی قطعی گردیده لذا خودروی موصوف از ساعت 9 الی 12 ظهر دوشنبه مورخ 
1395/07/05 در محل اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در خیابان معلم در قبال مبلغ 105000000 ریال طلب بستانکار و نیم عشر 
دولتی و حق حراج متعلقه از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده )95000000 ریال( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد 
شد . همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو )خالفی، عوارض، مالیات( که فعالً مشخص نیست پس از استعالم از مراجع مربوطه از مبلغ 
ارزیابی کسر می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد.                              تاریخ انتشار: 1395/06/20      حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آموزشگاه علمی امام علی)ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی)ع( برگزار می کند: 

ثبت نام مهر 95
کالس های گروهی و خصوصی 

در دروس مختلف و تمامی پایه ها
با استفاده از دبیران و اساتید مجرب

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

20 شهریور ماه 
نهمین سالگرد درگذشت

 شادروان رضا فرهادپور
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

فرزندت امیرمحمدنامش همیشه جاودان

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

مهد کودک خصوصی  ماه نی نی5 درصد تخفیف به مناسبت عید قربان تا غدیر

تی
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 به
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زم
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ت 
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ت ن
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آدرس: بلوار معلم، بین معلم 30 و 32 ، بیست متری بوعلی سینا
 پالک 24           تلفن: 056-32447613

اولین و جدیدترین آموزش های
 کودکان خود را با ما تجربه کنید.

  پذیرش سنی از 6 ماه تا 6 سال     شیفت صبح 

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی
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مناسبت ها

اعتراض معدنکاران به وضع حقوقشان 

انتخاباتی  امور  و  دفتر سیاسی  مدیرکل   - مالیی 
ماه  یک  که  است  این  عرف  گفت:  استانداری 
این  در  پس  شود  داده  دیرتر  کارگران  حقوق  از 
اما  از معدن طلب دارند  صورت کارگران یک ماه 
دولت با سهم 30 درصدی که از معدن قلعه زری 
در اختیار دارد درحد توان خود، برای رفع مشکالت 
این معدنکاران کمک خواهد کرد. صبح پنجشنبه 
با  نفراز کارگران معدن قلعه زری همراه  حدود70 
راه  کیلومتر   180 که  کامیون  با  هایشان  خانواده 
است به نشان اعتراض بدلیل به تعویق افتادن 2 
ماه از حقوقشان در مقابل استانداری تجمع کردند. 
قاسمی یکی از معدنکاران می گوید: ما حدود 2 ماه 
است که حقوق نگرفتیم و در جایی که زندگی می 
کنیم هیچ نشان آبادی وجود ندارد که دلمان برای 
زندگی کردن خوش باشد. این معدنکار می گوید: به 
هرکدام از مسئوالن کارخانه که مراجعه می کنیم ما 
را به استانداری حواله می دهند. قاسمی که حدود 
60 سال سن دارد می افزاید: این بار اولشان نیست 
 چند ماه پیش نصف حقوق به ما پرداخت کرده اند
که اعتراض کردیم و بعد از چندمدت الباقی را واریز 
کردند. معدنکاران می گفتند که اگر فروش پایین یا 
تولید کم می بود یا حتی عیار زغال پایین بود حرفی 
نداشتیم و صبر می کردیم اما وقتی تولید و عیار 
باالست و فروششان هم خوب است نمی دانیم چرا 
حقوقمان را نمی دهند؟ این جمع معترض درخواست 
دیدار با استاندار را داشتند که جزینی مدیرکل دفتر 
سیاسی و امور انتخاباتی استانداری به جمع معترضان 
آمد و بیان کرد: چند نفری در بین شماها هستند که 
این جمع را هدایت می کنند و خودشان را دخالت 
نمی دهند. جزندری تاکید کرد: ما در معدن شما 
نیستیم اما هر ماه چندین جلسه برای پیگیری وضع 
با حضور مسئوالن  استان  در مرکز  کارگران  شما 
معدن گذاشته می شود. وی خاطرنشان کرد: 70 
قلعه زری خصوصی و فقط  درصد  سهام معدن 
30 درصد به عهده دولت است. جزندری با تاکید بر 
اینکه همیشه حقوقات سر وقت واریز می شده است 
افزود: اگر از بخش خصوصی شکایت دارید باید در 
مراجع قانونی پیگیر باشید. وی تاکید کرد: اگر قرار 
درب  جلوی  به  استاندار  اعتراضی  هر  برای  باشد 
بیاید که شهر بهم می ریزد و استاندار به کار ما 
نظارت دارد. مدیرکل دفتر سیاسی و امور انتخاباتی 
از  ماه  است که یک  این  استانداری گفت: عرف 
حقوق کارگران دیرتر داده شود پس در این صورت 
یک ماه از کارخانه طلب دارند. جزندری خاطرنشان 
کرد: دولت با سهم 30 درصدی که ازمعدن قلعه 
رفع  برای  خود،  توان  درحد  دارد  اختیار  در  زری 

مشکالت این معدنکاران کمک خواهد کرد.

همایش تجلیل از برترین های
 کنکوردر فردوس برگزار شد

های  برترین  از  تجلیل  همایش  سربازی- 
دکتر  حضور  با  فردوس  شهرستان   95 کنکور 
مسئوالن،  از  جمعی  جمعه،  امام  امیرحسنخانی، 
معلمین و والدین دانش آموزان برگزار شد. در این 
مراسم از 35 نفراز برترین های کنکورامسال که 
رتبه های زیر هزار را بدست آورده بودند تجلیل 
بهار  تمام  سکه  رقمی  یک  های  رتبه  به  و  شد 
آزادی، رتبه های دو رقمی نیم سکه بهارآزادی و 
رتبه های سه رقمی ربع سکه بهار آزادی اهداء 
شد. همچنین یکی از موسسات علمی اعالم کرد 
کاظم مرادی دارنده رتبه 9 رشته ریاضی کنکور 
به عنوان  تکمیلی  پایان تحصیالت  تا  را  امسال 

بورسیه می پذیرد.

سالروز شهادت شهید محراب آیت ا...مدنی

امام  نماینده  مدنی،  در 20 شهریور 1360، شهید 
خمینی )ره( و امام جمعه تبریز، که زهد و تقوای او 
زبانزد خاص و عام بود، بعد از اقامه نماز در محراب 
علی  امیرالمؤمنین  جدش  همچون  جمعه،  نماز 
)ع( بدست یکی از شقی ترین منافقین روزگار به 
شهادت رسید. آیت ا... مدنی اّولین کسی بود که در 
جریان انقالب سال 1342 شمسی، مردم به پاخاسته 

کشورمان در نجف از امام تبعّیت کرد.

سالروز فاجعه منا

 2 با  مصادف  روزهایی  چنین  در  پیش  سال  یک 
مهر 94 و 10 ذیحجه 1436 قمری همزمان با عید 
قربان در مراسم رمی جمرات در خیابان 204 نزدیک 
تقاطع آن با خیابان 223، در منطقه منا، شهر مکه، 
فاجعه ای بزرگ به وقوع پیوست که هزاران نفر از 
حجاج کشورهای اسالمی قربانی بی تدبیری سران 
حکومت سعودی شدند. هنوز آمار دقیق تلفات این 
حادثه رسماً اعالم نشده است. مقامات سعودی 2 روز 
پس از وقوع حادثه تعداد جانباختگان را 769 نفر اعالم 
کردند. بر اساس آمار اعالم شده در سایت تسنیم در 
تاریخ 9 مهر 94 ، تعداد جانباختگان ایرانی 465 نفر 
بوده که تمامی مفقودان حادثه تا تاریخ 16 دی 94 
شناسایی شدند و 42 قربانی دیگر در قبورالشهدای 
مکه دفن شده اند. در پی این حادثه، 3 روز عزای 
عمومی توسط آیت ا... خامنه ای اعالم شد. گفتنی 
ست 6 نفر از حجاج خراسان جنوبی در میان شهدای 
منا بودند.عربستان سعودی تا امروز از عذرخواهی 
های پیگیری  روند  و  کرده  خودداری   دراینباره 

حقوقی برای دفاع از حقوق بازماندگان ادامه دارد.

آل سعود با همکاری اسرائیل و آمریکا 
حج ابراهیمی را بر روی ایرانیان بست

اینکه استکبار  بیان  با  بیرجند  امام جمعه  تسنیم- 
جهانی در تالش است تا ندای مسلمانان به گوش 
جهانیان نرسد، گفت: آل سعود، با همکاری اسرائیل 
و آمریکا، راه حج ابراهیمی را بر زائران ایرانی بستند. 
نماز جمعه  در خطبه های  رضایی  االسالم  حجت 
شهرستان بیرجند اظهار کرد: آل سعود، آمریکا و 
اسرائیل دست خود را برهم داده تا علیه اسالم، ملت 
و مسلمین باشد و بر علیه ایرانیان فتوا می دهند که 
ما امروز با حضور در این راهپیمایی باید فریاد خود را 

بر سر این جالدان بزنیم.

وجود شهرک صنعتی
بدون هیچ واحد تولیدی

مهر- امام جمعه زیرکوه با بیان اینکه این شهرستان 
از نظر محرومیت پایین ترین رتبه را در استان را 
که  بوده  نوپایی  شهرستان  زیرکوه  گفت:  دارد، 
هیچ گونه زیرساختی ندارد. مرتضائی نیا همچنین از 
نبود اشتغال در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: با 
وجود شهرک صنعتی در این شهرستان هنوز هم 

هیچ واحد صنعتی در شهرستان وجود ندارد.

سرسپردگی سعودی ها در فاجعه منا محرز شد
تسنیم- نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: آل سعود دست نشانده استکبار جهانی و صهیونیست است و سرسپردگی و ناتوانی خود را در حادثه منا کامال نشان داد. آیت ا... 
عباسعلی سلیمانی در مراسم سالروز شهادت امام محمدباقر)ع( در مسجد باقرالعلوم بیرجند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منا اظهار کرد: امروز دنیا اسالم را با نام ایران و مقام معظم 
رهبری در عرصه بین المللی می شناسد. وی با تاکید بر اینکه در عرصه اقتصادی باید فعالیت کنیم، افزود: با توجه به ظرفیت های داخلی نباید چشم به سرمایه گذار بیرونی داشته باشیم.

مصطفی مالئی - چند سال و چند ماه پیش 
خبرهای متناقضی از موزه دفاع مقدس به نقل 
از مسئوالن در رسانه ها منتشر شد. مرکزی که 
پیشنه ساخت آن به  سال 87 بر می گردد و 

تاکنون معطل یک زمین برای ساخت است.
انقالبی دفاع مقدس  پروژه مرکز فرهنگی و 
آن  اسم  بودن  نامفهوم  دلیل  به  شاید  استان 
که به عنوان موزه دفاع مقدس برای مردم و 
مسئوالن معرفی می شد کارهایش به تعویق 
می افتاد. در شورای شهر بیرجند ، منابع طبیعی، 
فرمانداری صحبت های مختلفی شنیدیم که 
محمود  سراغ  به  آن  دقیق  پیگیری  برای 
محبوب معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و 

ارزش های دفاع مقدس رفتیم.

در معرفی پروژه اشتباه کردیم !
در  گذشته  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  محبوب 
اشتباه  مرکز  این  معرفی  برای  خود  لفظ 
موزه  نیست  قرار  ما  کرد:  بیان  کردیم،  می 
است  مکانی  موزه  افزود:  وی  کنیم.  تاسیس 
که کاالهای تاریخی، قدیمی در آن نگهداری 
 می شود. معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و
ارزش های دفاع مقدس خاطرنشان کرد: قرار 
نیست در این مرکز فقط توپ ، تانک و جنگ 

افزار به نمایش بگذاریم.

سه سال پژوهش
ساخت  روی  بر  اینکه  بر  تاکید  با  محبوب 
با 50 مهندس عمران و معماری  این مرکز 
تیم  یک  کرد:  بیان  است  شده  مشورت 
سال   3 مرکز  این  تاسیس  برای  مهندسی 

پژوهش انجام داده اند.
مرکز  ساختمان  طراحی  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی و انقالبی دفاع مقدس تصریح کرد: 
در این مرکز 8 هکتاری سالن هایی مانند: تاالر 
اسناد، مطالعه و پژوهش، آمفی تئاتر، کتابخانه 
تفریحی  مکان  و  جذاب  نمایشگاه  چندین  و 
پیشرفته  بصری  های  طراحی  با  خانوادگی 
این  در  محبوب  گفته  به  شد.  خواهد  احداث 
مقدس،  دفاع  موسیقی  ضبط  استودیو  مرکز 
تاسیس هنری  های  آفرینش  ویژه   تاالر 
برای  میزهایی  تاالر  این  در  که  شود  می 
طراحان گرافیکی وجود دارد تا در مکانی آرام 
و زیبا بتوانند تصویرگری کتاب کودک را انجام 
دهند و حتی نویسندگان بتوانند روایت هایی از 
ایثارگران و آزادگان دفاع مقدس که گفته نشده 

است را به کتاب تبدیل کنند.   

اسناد و عکس هایی
 که خاک می خورد

 معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و ارزش های

دفاع مقدس افزود: خراسان جنوبی برای دفاع 
از ایران بیش از 2 هزار شهید تقدیم انقالب 
کرده است اما در این مدت اسناد و خاطره های 

این شهدا هیج جا به درستی بیان نشده است.
ادامه داد: ما سرداران شهیدی مانند  محبوب 
آتشدست  و  رحیمی،کریمپور  آهنی،  شهید 
به  برای  زمان جنگ  در  که  داریم  استان  در 
تعیین کرده  در عراق جایزه  آوردنشان  دست 
بارها  رهبری  معظم  مقام  نیز  اکنون  و  بودند 
صحبت  بزرگواران  این  از  سخنانشان  در 
چرا کرد:  خاطرنشان  وی  کنند.  می  یاد   و 
استان های دیگر مانند: همدان، آذربایجان و 
اصفهان همیشه زبانزد هستند چون ارزش های 

خوشان را به درستی بیان کردند.

مرکز فرهنگی ، انقالبی دفاع مقدس 
هیئت امنایی اداره خواهد شد

 معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و ارزش های
هیئت  مرکز  این  اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع 
امنایی اداره خواهد شد تاکید کرد: رئیس آن 
استاندار و اداره کل بنیاد حفظ ارزش های دفاع 
خاطرنشان  است.وی  دبیر  عنوان  به  مقدس 
کرد: همه دستگاه های اجرایی به ویژه شورای 
 شهر و شهرداری نقش موثری در تسهیل امور
می توانند داشته باشند. معاون مهندسی اداره 
کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس بیان 
آبادان  و  خرمشهر  هست  بیرجند  اینجا  کرد: 
نیست که مردم صدای توپ و تانک را شنیده 
باشند اما خراسان جنوبی در عملیات مختلف 
گروه های خط شکن داشته و به خوبی نقش 

خود را در هشت سال جنگ ایفا کرده است.

8 هزار سند فقط در بشرویه
پرورش  و  آموزش  در  افزود:  محبوب 
شهرستان بشرویه 8 هزار سند دفاع مقدس 
این مرکز  وجود دارد که خاک می خورد و 
این  معرفی  برای  خوبی  ظرفیت  تواند  می 
اسناد باشد. معاون مهندسی اداره کل حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد: 
کننده  منفعل  نه  است  زاینده  انقالبی  تفکر 
کردن  بیان  و  دادن  نمایش  با  تفکر  این  و 
درست به آحاد مردم توانسته حزب ا... لبنان 

و نیروهای مردمی سوریه را تشکیل دهد.

عکس های دفاع مقدس روی فرش 
استان نقش بسته می شود

به گفته محبوب در مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
استان همدان عکس ها به صورت برجسته بر 
روی سفال نقش بسته اند که ما در نظر داریم 
همین کار را روی فرش استان که به عنوان 
برند هم محسوب می شود انجام دهیم. وی 

با بیان اینکه نمی خواهیم فضای خشکی در 
مرکز فرهنگی و انقالبی دفاع مقدس داشته 
بصری،  های  جلوه  کرد:  خاطرنشان  باشیم 

طراحی رنگ و نور نمایش خواهیم داد.

اراضی پادگان فضای 
سبز و درخت ندارد !

 معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و ارزش های
مرکز  زمین   تغییر  علت  به  مقدس  دفاع 
فرهنگی، انقالبی دفاع مقدس اشاره کرد و 
گفت: قرار بود این مرکز در اراضی پادگان 
و  سبز  فضای  اینکه  علت  به  شود  ساخته 
خاک مناسبی برای ایجاد فضای سبز نداشت 
خیابان  در  واقع  جنگلی  پارک  به  شد  مقرر 

معصومیه انتقال پیدا کند.
وی تاکید کرد: در پارک جنگلی هیچ درختی 
همان  وجود  خاطر  به  بلکه  شود  نمی  قطع 

درختان است که ما آنجا را انتخاب کردیم.

مرکز فرهنگی دفاع مقدس
ردیف اعتبار ملی دارد 

فرهنگی،  مرکز  امنای  هیئت  دبیر  محبوب 
انقالبی دفاع مقدس یادآورشد: در سال 86 این 
طرح ارائه و پژوهش های آن شروع شد که در 
سال 89 با اعتبار 5 میلیارد تومان از محل ردیف 
ملی اعتبار تصویب شد که اکنون با افزایش 
هزینه ها فقط برای ساخت عمرانی این مرکز 
حدود 10میلیارد تومان هزینه دارد.  وی به سفر 
 سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های
دفاع مقدس کشور به بیرجند و بازدید از پارک 
جنگلی اشاره و بیان کرد: مقام معظم رهبری 
و  حفظ  برای  زیادی  تاکید  کارگر  سردار  و 
مقرر  هم  ما  که  دارند  درختان  آن  نگهداری 
شده در طراحی هایمان هیچ آسیبی به درختان 
امنای مرکز فرهنگی و  نرسانیم. دبیر هیئت 

انقالبی دفاع مقدس افزود: از بنیاد حفظ آثار 
کشور به ما مجوز ساخت سه طبقه را داده اند 
که در طراحی و تاکید سردار کارگر فقط در حد 
ارتفاع درختان این مرکز ساخته خواهد شد که 

آسیبی به درختان وارد نشود.

نظر نهایی را کمیسیون 
ماده 21 می دهد

محبوب خاطرنشان کرد: برای توجیه شهردار 
با  ویژه  جلسه  یک  شهر  شورای  اعضای  و 
همین موضوع در شورای شهر برگزار کردیم 
و تمام نقشه و طراحی ابتدای آن را به صورت 
پاورپوینت نمایش دادیم که آن ها فکرشان از 
موزه و قطع درختان تغییر کرد. وی بیان کرد: 
پرونده زمین را در کمیسیون ماده 21 به ریاست 
استاندار مطرح کرده ایم که مقرر شده در این 

کمیسیون نظر نهایی داده شود.
دهند  تحویل  ما  به  را  زمین  افزود:  محبوب 

را مرکز  این  باز  فضای  سال  یک  طول   در 
می سازیم و در طول  3تا 4 سال تمام پروژه را 

به اتمام می رسانیم.

موزه طبیعی صحرای طبس
فرصتی طالیی برای جذب گردشگر

 معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و ارزش های
در  آمریکا  حمله  ی  صحنه  به  مقدس  دفاع 
این  از  گفت:  و  کرد  اشاره  طبس  صحرای 
صحنه تاریخی روزانه بیش از 2 هزار و 700 
نفر بازدید می کنند که فقط یک مسجد ساده 
دارد و فرصت گردشگری را از دست می دهیم.
محبوب افزود: مقرر شده در صحرای طبس 
موزه تاسیس کنیم که آن هم ردیف اعتبار ملی 
دارد که گردشگران و رهگذرانی که از مناطق 
جنوبی کشور به زیارت امام رضا)ع( و مناطق 

شمالی کشور می روند از آن بازدید کنند.

صحنه ایرانی ، روایت آمریکایی 
وی تصریح کرد: واقعه طبس هم به صورت 
آن  از  که  فیلمی  حتی  نشده  تعریف  واقعی 
واکریس  سرهنگ  خاطرات  از  شده  ساخته 
آمریکایی است و ما هیچ کتابی در مورد این 

موزه طبیعی نداریم.  
 معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و ارزش های
دفاع مقدس از نامه اداره کل میراث فرهنگی 
استان به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در این نامه 
به  طبس  واقعه  صحنه  که  شده  درخواست 

منطقه نمونه گردشگری تبدیل شود.
در حاشیه این گفت و گو عکس ها و اسنادی 
که در پالستیک نگهداری می شد نشان داده 
نسل  برای  و  تاریخی  خود  نوبه  به  که  شد 
سومی ها جذاب خواهد بود عکس هایی که 
در  تا  بودند  داده  استان  ایثارگران  و  آزادگان 

نمایشگاه استفاده کنیم.
در این عکس ها تشییع شهید رحیمی و بزرگان 
استانی و کشوری دیده می شد اما خدا می داند 
چند هزار سند و عکس دیگر از ارزش های 
در خانه ها  فرهنگ خراسان جنوبی  و  ایران 
و مراکز دولتی خاک می خورد و هیچ جایی 
برای نمایش دادن و نگهداری آن ها نیست 
در شورای شهر بیرجند گفتند که ما در پارک 
جنگلی زمینی نداریم، منابع طبیعی می گوید: از 
28 هکتار پارک جنگلی 24 هکتار آن در اختیار 
مسائل  دنبال  به  فرمانداری  است،  شهرداری 

حقوقی این پروژه می چرخد. 

مصوب اول کشور ، 
استان آخر در عملیاتی کردن 

فرهنگی،  مرکز  تاسیس  موضوع  جالب  نکته 
انقالبی دفاع مقدس استان اینجاست که این 
ردیف  که  بود  کشور  در  پروژه  اولین  مرکز 
اعتبار ملی در سفر ریاست جمهوری سال90 
گرفت اما استان های دیگر مانند: سیستان و 
بلوچستان قبل از ما اعتبار و مصوبه را گرفتند 
اما ماه آینده مرکز فرهنگی دفاع مقدس شان 
افتتاح می شود ، خراسان رضوی نیز حدود صد 
خاطرجانمای  به  پاییز  در  ریشه  از  را  درخت 
درست جابجا کرد و اکنون در حال ساخت سوله 
است. در فرهنگ ایران ثابت شده که پرفروش 
ترین کتاب ها و فیلم ها با موضوع دفاع مقدس 
است و خراسان جنوبی این ظرفیت فرهنگی 
را دارد اما کارهای فرهنگی در سازمان ها گم 
شده و در نجابت مردم مغفول مانده است. حال 
این سوال همه است که چرا خراسان جنوبی 

باید در همه مراحل آخر باشد؟   

ناگفته هایی از مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان ، نه موزه
در پارک جنگلی قرار نیست درختی قطع شود !

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

طبق سال های گذشته موسسه آمادگی خود را برای تهیه و خرید 
گوسفند قربانی جهت پخت و غذای گرم به ایتام و نیازمندان اعالم می دارد.
موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا - هیئت فاطمیه بیرجند

آدرس: بیرجند - مطهری 8 
تماس: 32227322- 09159612066

داراالیتام فاطمیه وابسته به مجتمع مسجد عاشورا بیرجند

عید قربان ، عید طاعت و بندگی مبارک باد

مراسم پر فیض دعای عرفه
به مناسبت اولین سالگرد مظلومانه شهدای منا 

قرائت دعا و مداحی:  
کربالیی علیرضا ساالر فرد - کربالیی علی نقره گی

زمان: یکشنبه 21/ 06/ 1395  ساعت 15  مکان: هیئت صاحب الزمانی )عج(

روابط عمومی و امور فرهنگی هیئت صاحب الزمانی)عج(

اعزام: 95/7/8
دفتر زیارتی مشکوه خوسف 

32475475

کــربال زمینـی

موسسه خیریه مهر ماندگار 
با تماس تلفنی، گوشت قربانی یا سایر کمک های 

خیرین بزرگوار را درب منزل دریافت می نماید.

تلفن: 32211826
همراه: 09370371133

شماره حساب بانک توسعه و تعاون: 

5029081018125449
شماره حساب بانک ملی سیبا: 

0104994494007

با عرض تبریک اعیاد مقدس قربان و غدیر 
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کرکره شنبه را باال می کشیم و به اولین دوست لبخند می زنیم ...

شنبه * 20 شهریور  1395 * شماره 3600

آیه روز  

ای)پیامبر( به خلق بگو که شما باید منحصراً به فضل و رحمت خدا )و به نزول قرآن( شادمان 
شوید که آن بهتر است از ثروتی که برای خود اندوخته اید. سوره یونس، آیه 58

حدیث روز  

مخلوق خداوند عموماً عیاالت خدا هستند و محبوب ترین فرد نزد خداوند کسی است که به عیاالت 
خدا نفعی برساند و خانواده ای را شاد نماید. رسول اکرم )صلی ا... علیه و آله(

گذشت لحظه را آسان نگيــري 
چو پايان يافت پايان مي پذيـري

مشو در پيچ و تاب رنج و غم گم 
به هر حالت تبسـم كن، تبســم 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

لبخند بزنید تا بهتون بگم چرا ؟

1- همه ما به سمت افراديکه لبخند می زنند كشيده 
می شويم. لبخند يک كشش و جذبه فوری ايجاد 
می كند. دوست داريم نسبت به آنها شناخت پيدا 
كنيم 2- دفعه بعدی كه احساس بی حوصلگی و 
ناراحتی كرديد، لبخند بزنيد. لبخند به بدن حقه می زند 
3- لبخند زدن برايتان شادی می آورد. با لبخند زدن 
فضای محيط را هم شادتر می كنيد و اطرافيان را مانند 
آهن ربا به سمت خود می كشيد 4- وقتی استرس 
داريد، لبخند بزنيد. با اينکار استرستان كمتر می شود 
و می توانيد برای بهبود اوضاع وارد عمل شويد 5- به 
اين دليل عملکرد ايمنی بدن تقويت می شود كه شما 
احساس آرامش بيشتری داريد. با لبخند زدن از ابتال 
به آنفوالنزا و سرماخوردگی جلوگيری كنيد 6- وقتی 
لبخند می زنيد، فشارخونتان به طرز قابل توجهی 
پايين می آيد. لبخند بزنيد و خودتان امتحان كنيد 7- 
تحقيقات نشان داده است كه لبخند زدن با توليد اين 
سه ماده در بدن باعث بهبود روحيه می شود. می توان 
گفت لبخند زدن يک داروی مسکن طبيعی است 
8- عضالتی كه برای لبخند زدن استفاده می شوند 
صورت را باال می كشند. پس نيازی به كشيدن پوست 
صورتتان نداريد، سعی كنيد هميشه لبخند بزنيد 9- به 
نظر می رسد كه افراديکه لبخند می زنند اعتماد به 
نفس باالتری دارند و در كارشان بيشتر پيشرفت می 
كنند 10- لبخند بزنيد. حاال سعی كنيد بدون از بين 
رفتن آن لبخند به يک مسئله منفی فکر كنيد. خيلی 
سخت است. وقتی لبخند می زنيم بدن ما به بقيه بدن 
پيغام می فرستد كه زندگی خوب پيش می رود. پس با 
لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانيد.

خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی!

روزی كسی به خيام خردمند، كه دوران كهنسالی را 
پشت سر می گذاشت، گفت: شما به ياد داريد دقيقًا 
پرسيد:  خيام  درگذشت؟!  زمانی  چه  من  بزرگ  پدر 
اين پرسش برای چيست؟ آن جوان گفت: من شايد 
اما  باشم  نداشته  دوستان خودم  و  اقوام  برای  خيری 
تاريخ درگذشت همه خويشانم را بدست آورده ام و 
می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برايشان دعا 
كنم و خيرات دهم و... . خيام خنديد و گفت: آدم بدبختی 
هستی! خداوند تو را فرستاده تا شادی بيافرينی و دست 
زندگان و مستمندان را بگيری تا در سختی و مشقت 

نميرند، حال تو فقط  به دنبال مردگانت هستی ... ؟!
بعد پشتش را به او كرد و گفت: مرا با مرده پرستان كاری 

نيست و از او دور شد. 
انديشمند كشورمان ارد بزرگ می گويد: 

كاويدن در غم ها، ما را به خوشبختی نمی رساند.
او در جايی ديگر نيز می گويد: آنکه ترانه زاری كشت 
كند.  می  برداشت  را  اش  زندگی  تباهيدن  كند،  می 
اميدوارم همه ما ارزش زندگی را بدانيم و برای شادی 

هم بکوشيم.

شاد بودن در تمامی مراحل زندگی يک هنر 
است. حتماً ديده ايد انسان هايی را كه هميشه 
لبخند به لب دارند و شاد هستند و هميشه موفق. 
شادی نياز به تمرين دارد ... شما هم می توانيد 
انسانی شاد و با نشاط باشيد، فقط كافی است 

كمی به نکات زير توجه كنيد.
همه ما در طول عمرمان برای شاد زيستن تالش 
می كنيم و سعی داريم با دست زدن به كارهای 
مختلف مثل انتخاب شغل خوب، افزايش سطح 
تحصيالت و حتی برنامه ريزی برای تفريحات 
و سرگرمی های گوناگون، شادی و رضايت را 

بيشتر در زندگی تجربه كنيم.
واقعاً هيچ كس در دنيا وجود ندارد كه بخواهد در 
غم و ناراحتی عمر خود را سپری كنًد اما بسياری 
از ما ممکن است از اين واقعيت  بی خبر باشيم كه 
شادی واقعی زمانی ميسر می شود كه دانشمان را 

نسبت به خودمان افزايش دهيم. 
اين بدان معنی است كه در جهت بهبود رفاه 
و سالمت خود آگاهی بيشتری كسب كنيد، 
مطالعه كنيد و از همين االن به خودتان حق 

شاد بودن و شاد زيستن را بدهيد. 
و  داشته ها  با  ارتباطی  هيچ  خوشحالی 
نداشته های ما ندارد، بلکه يک حس درونی 

و مسلم برای شاد بودن است. 
با اين مقدمه اگر هدفتان واقعًا اين است كه 
شادی را پيدا كنيد در اينجا توصيه می كنيم 
چند عادت بد را كه شادی شما را می گيرند 
تلخ می كنند، هرچه  كامتان  به  را  زندگی  و 

زودتر ترک كنيد:
از  رضایت  احساس  برای   -1
انتظار  چشم  بودن  شاد  و  زندگی 

دیگران نباشید.
منتظر نمانيد ديگران به شما شادی بدهند، 
جست وجو  خود  درون  در  را  شادی  بلکه 
می توانيد  كه  هستيد  كسی  تنها  شما  كنيد. 
خودتان را شاد كنيد. پس از همين االن به 
باشيد شروع  وابسته  به ديگران  اينکه  جای 
چگونه  كه  بگيريد  ياد  تا  كنيد  مطالعه  به 
در  را  خرسندی  و  رضايت  حس  می توانيد 

خودتان به وجود آوريد.

شیوه  یک  مقایسه ای،  تفکر   -2
رنج آور  عادت  یک  و  مخرب  تفکر 

است.
نکنيد،  مقايسه  ديگران  با  را  خودتان  هرگز 
چون هيچ وقت نمی توانيد دريابيد ديگران واقعًا 
چه حسی در درونشان دارند و در مغزشان چه 
می گذرد. همه ما مشکالت و درگيری هايی در 
درونمان داريم. بخشی از تالش برای پيدا كردن 
مقايسه  از  كه  است  اين  درون مان  در  شادی 
خود با ديگران جدا پرهيز كنيم. به عالوه اگر 
در اطراف شما ديگران به موفقيتی می رسند از 

صميم قلب برای آنها خوشحال شويد.
تمرکز،  و  مراقبه  بدون  زندگی   -3

مایه ناراحتی است. 
قابليت  ديگر  عبارت  به  يا  بودن  متمركز 
زندگی كردن در »لحظه حال« كليد شادی 

و خرسندی است.
گاهی با تمريناتی چون مراقبه )مديتيشن( و يوگا 
می توانيد به اين مهم دست پيدا كنيد. مراقب 
باشيد كه غرق شدن در تلفن همراه، تلويزيون 

و تبلت و شبکه های اجتماعی شما را از نعمت 
زندگی كردن در لحظه محروم می كند.

4-  اگر از خود مراقبت نکنید، طعم 
شادی و رضایت را نخواهید چشید.
مراقبت از جسمتان را در اولويت كارها قرار دهيد 
و به جسم و روان خود احترام بگذاريد و از آنها 
مراقبت و نگهداری كنيد. تغذيه خوب، تحرک 
كافی و گاهی انجام دادن كارهای مورد عالقه به 

سالمت جسم و روان شما كمک می كند.
5-  قضاوت نکنید.

درباره ديگران قضاوت نکنيد. شايد در كوتاه 
مدت اين كار شما را راضی كند اما مطمئن 
باشيد كه پس از مدتی احساس گناه خواهيد 
كرد. چون متوجه می شويد با اين كار، ديگران 
را تحقير كرده ايد و چه بسا كه قضاوت شما 
اشتباه بوده است. اين احساس گناه شما را از 

شاد بودن دور می كند.
6- سعی کنید مقروض نباشید.

با دارايی خود زندگی بگذرانيد و  تالش كنيد 
قناعت كنيد چون قرض گرفتن و مقروض بودن 

به ديگران به شکل ناخوداگاهی يک نگرانی 
دائمی برای شما ايجاد خواهد كرد.

برای  فرد  به  منحصر  هایی  روش 
شاد بودن:

در  را  خاصيت  بی  اما  خوشمزه  غذاهای   -1
ذهنتان تصور كنيد.

2- همزمان خوشبين و واقع گرا باشيد.
3- گل كاری يا باغبانی كنيد.

های  دلخوشی  خرج  را  خود  های  پول   -4
كوچک و زياد كنيد، به جای اينکه برای لذت 

های بزرگ و كم، هزينه كنيد.
5- در يک مهارت متخصص شويد.

6- به سفر برويد.
7- هفت بار در روز ميوه و سبزی بخوريد.

8- جايگاه قدرت خود را حفظ كنيد.
9- نگرانی هايتان را در يک پاكت نامه بگذاريد و 

به معنای واقعی مهر و مومش كنيد.
10- سه اتفاق خوب امروز را يادداشت كنيد.
11- مقايسه خود با ديگران را متوقف كنيد.

12- بخنديد حتی اگر مصنوعی باشد.

عارفانه روز

ای زنده، ای قائم به ذات خوی
ای كسی كه معبودی جز تو نيست ...

از تو می خواهم كه دلم را 
زنده و شاد نمايی ...

با شاد بودن، زيبا بودن، رنگی بودن، خنديدن 
و آواز خواندن هم

می توان به بهشت رفت ...
كافيست خوب باشيم و انسان.

اگر دوران سختی را می گذرانی 
مدام تکرار كن و به خود بگو:

روزهای خيلی خوبی در راه است 
به زودی اوضاع من خيلی بهتر می شود ...

در حالی كه شادی ما در شادی ديگران است 
شما شادی را به ديگران هديه دهيد 

و شاهد آمدن شادی به سمت خود نيز باشيد ...

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1-  سناتوريوم - غيرقابل ديدن 
2-  نااهل - ولي - تيري كه با كمان 
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يا راسته كه آن را با نوعي گوشتکوب 
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آويزان كننده ميوه به سقف 7- روزنامه 
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نرمي رفتار كردن - چاشني غذا - نمونه 
و الگو - شامل همه ميشود 13-  قبيله 
- كشف وافشاي كاري پنهاني يا توطئه 
آميز  زا 14 - رسم كننده - تمدن 
باستاني نيمه آمريکايي در مکزيک - 
جد مادري حضرت سليمان 15- مركز 
آن هونولولو است - از خطاطان بزرگ 

نستعليق
عمودي: 1-  هر يک از ساختمانهاي 

خاصي  عملکرد  كه  سلول  درون 
ساييدن-   فرآيند  كد 2-   دارند-  
فرمانده جادوگر تاريخي 3-  زمان بي 
پايان - از شهرهاي ايالم - زبانه آتش 
4 - ينگه دنيايي - ضمير خارجي - 
محافظ گل - من و شما 5- ليل 
- نمونه ساختمان-  بانوي فرانسوي 
6 - كشک - درختي است بلند و 
تناور با برگهاي بزرگ - محصول 
منطقه   - پرداخت    -7 الهيجان 
تفريحي كرج- ابداً و اصال 8-  غذاي 
از بيماري -  خرگوش - دوره پس 

يگانه 9- ليف خرما - سوره سي و 
يکم قرآن كريم - نارو 10- بدبويی 
- پارچه مياني- رويه و آسترلباس -  
نوعي استخدام 11-  فرشته مغضوب 
- تاكيد شده - مهر، خورشيد 12-  
ضمير وزني - فربهي، چاقي-  مفقود 
- نوعي بيماري وبا 13 - مستقيم 
- قالب كوهنوردي - كشت و زرع 
14-  صندلي دندانپزشکي-  پوشاكي 
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؛ م سال
. . . بخیر  ن  تو یبا ز صبح   

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

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

به تعدادی ویزیتور خانم یا آقا
در زمینه مواد غذایی نیازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت عالی 

32224957-09019151565

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
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 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی- تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

زمینی به مساحت 250 متر مربع ، دیوارکشی 
شده واقع در بلوار شعبانیه به سمت

 آهن آالت رضایی اجاره داده می شود.
09150905699

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

به چند نفر ویزیتور )کارشناس فروش( خانم 
و آقا حضوری و یک نفر منشی تلفنی خانم با 
روابط عمومی باال برای کار تبلیغاتی نیازمندیم.
32433548  -  09152651699

به یک همکار خانم )منشی( 
در یک مرکز درمانی

 برای شیفت عصر نیازمندیم.
09151638004

32436554

به تعدادی گچ کار ماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم. 

09159638812

به چهار نفر بازاریاب ماهر 
برای فعالیت در شرکت

 پخش مواد غذایی و بهداشتی 
نیازمندیم.

)حقوق ثابت، پورسانت، بیمه(
  09159621471

32235387

سوله 600 متری فاز یک شهرک صنعتی 
با امکانات جرثقیل سقفی - برق 3 فاز 
سرایداری و دفتر اجاره داده می شود.

09159612007

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

زمین فروشی  غفاری 48
09371943716

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

به یک پیک موتوری برای کار 
در غذای آماده نیازمندیم.

09155610366

فروش گوسفند زنده   مزار شاه سلیمان علی )ع(  09158677406- 09156661410



عدم رعایت حقوق شهروندی در درمیان
25 موتورسیکلت را روانه پارکینگ کرد

فرمانده انتظامی درميان از توقيف 25 دستگاه موتورسيکلت در 
اجراي طرح برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف و مزاحم 
خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ محمود زال 
بيگی گفت: با توجه به درخواست های مردمی مبنی بر ايجاد 
مزاحمت و حرکات نمايشی موتورسيکلت سواران در ساعات 
پايانی شب برای مردم، طرح برخورد با موتورسيکلت سواران 
متخلف و مزاحم در  سطح شهر به اجرا گذاشته شد. وی افزود: 
اين طرح، برخورد با تخلف موتورسيکلت سوارهايي است که منشأ 
بي نظمي در سطح شهر و معابر شده اند، که در اين راستا تعداد 
25دستگاه موتور سيکلت توقيف و به پارکينگ انتقال داده شدند.
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افتخار آفرینی کاراته کاهای فردوسی 
در رقابت های بین المللی

تيم کاراته شهرستان فردوس در مسابقات بين المللی کاراته جام پليس و 
مردم، موفق به کسب 2 مدال نقره و 4 مدال برنز شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، مهدی عرب سرپرست 
هيأت کاراته شهرستان فردوس با بيان اينکه اين دوره مسابقات در 13 
و 14 شهريور ماه 95 با حضور 760 کاراته کا از 19 استان کشورمان 
و شرکت کنندگانی از کشورهای عراق و افغانستان برگزار شد، گفت: 
اميررضا وطن پرست و امير حسين نرگسی از تيم فردوس در اين رقابت 
مدال نقره گرفتند، امير عباسی، سهيل جهانفر، مهدی مقنی و اميدرضا صنعتی 
نيز ديگر کاراته کاهای اين شهرستان بودند که موفق به کسب مدال برنز شدند.

شهرستان بیرجند، مقام اول مسابقات استانی کشتی جوانان 

توجهی رييس هيات کشتی شهرستان بيرجند در گفتگو با پايگاه خبری 
اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند گفت: مسابقات کشتی در رده 
سنی جوانان به ميزبانی هيات کشتی شهرستان بيرجند يادواره حسن رضا 
عميديان مدير کل فقيد ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزار شد. وی 
ضمن اعالم اين مطلب افزود: اين مسابقات با شرکت هفت تيم )بيرجند، 
قاين، فردوس، طبس، نهبندان، بشرويه و اسالميه( در سالن شهيد کوشه 
ای شهرستان بيرجند برگزار شد که پس از دو روز رقابت فشرده، تيم های 
بيرجند، طبس و فردوس توانستند به ترتيب مقام های اول تا سوم را کسب 
نمايند و تيم بشرويه نيز کاپ اخالق را از آن خود کرد.الزم به ذکر است اين 
مسابقات به همت اداره ورزش و جوانان و هيات کشتی بيرجند برگزار گرديد.

مقام سوم سهم کیک بوکسینگ شهرستان فردوس 
در مسابقات کشوری جام ریاست جمهوری

تيم 28 نفره فردوس مقام سوم  مسابقات کيک بوکسينگ wkf  جام رياست 
جمهوری را از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فردوس، حجت األسالم محمد قناعت رئيس هيأت ورزش های 
رزمی شهرستان با بيان اينکه رقابت های کيک بوکسينک کشوری جام 
رياست جمهوری با حضور 300 ورزشکار از 18 استان به ميزبانی تهران 
برگزار شد، گفت: در اين رقابت ها تيم فردوس 4 طال ، 5 نقره و 4 برنز به 
دست آورد. قناعت تصريح کرد: ايمان غالمزاده در وزن 63-  جوانان ،ميالد 
عمرانی در وزن 90- بزرگساالن،سجاد عليرضايی در وزن 55+ جوانان و 
عرفان محمدی در وزن 40- نوجوانان قهرمان شدند . سينا ثابت در وزن 
45- ، مهدی ارتشيدار در وزن 80- ، محمد بروشان در وزن 55-  و محمد 
شعبانی در وزن 40-  نوجوانان و جواد خرسند در وزن 67- بزرگساالن ديگر 
ورزشکاران فردوس بودند که نائب قهرمانی را از آن خود کردند. وی افزود: 
جالل احمدی در وزن 75- ، غالمعلی عباسی در وزن 60-  و محمد طالبی  
در وزن 57- بزرگساالن  و علی لطفی در وزن30- نوجوانان مدال برنز اين 
رقابت ها را برای شهرستان فردوس به ارمغان آوردند. گفتنی است جواد 
وجودزاده مربيگری و هادی جهانی نيز سرپرستی اين تيم را برعهده داشتند.

وقتي تحرک کافي نداريم و نمي توانيم ميزکار خود 
راه هاي  خود  سالمتي  حفظ  براي  بايد  کنيم  رها  را 
ديگري پيدا کنيم که يکي از اين راه ها تغذيه مناسب 
را معرفي  ماده مغذي  پنج  تغذيه  است. متخصصان 
کرده اندکه براي حفظ سالمت قلب، کنترل فشار خون 
و حتي افزايش قدرت حافظه و تمرکز کارمندان مفيد 

است، اين پنج ماده عبارتند از:1- گردو: بهبود  بخشيدن 
فعاليت هاي شناختي و حرکتي در مبتاليان به آلزايمر.

)مصرف 7 گردو در روز توصيه مي شود( 2- چاي سبز: 
ترميم  کننده DNA آسيب ديده و همچنين محرک 
سيستم ايمني بدن 3- ذرت: سرشار از فيبر و آنتي 
اکسيدان است 4- شکالت تلخ: مبارزه کننده با عوامل 

خطر بيماري هاي قلبي مانند کلسترول، لخته شدن 
خون و براي حفظ شادابي و افزايش تمرکز نيز موثر 
است 5- ميوه ها: از گرسنکي کاذب جلوگيري مي کنند 
و فراهم کننده انرژي الزم در طول روز هستند. پيشنهاد 
می شود سيب، پرتقال، انبه و موز را انتخاب کنيد و  بهتر 
است هر روز و با نظم مشخص از آنها استفاده شود.

آیا می دانید 
آهسته غذا خوردن هم مضر است؟ 

خيلی ها آهسته غذا خوردن را معادل بی اشتهايی 
يا بی عالقگی به غذا و خوردن آن می دانند، 
در حالی که تنها يک عادت قابل اصالح است. 
اصواًل گفته می شود آهسته غذا خوردن سبب 
القای احساس سيری در فرد می شود اما گذشتن 

از يک حد و زمانی موجب می شود فعاليت برخی 
آنزيم ها مختل شود. بنابراين اين عادت چندان 
هم توصيه نمی شود. يادتان باشد که بهترين 
حالت اين است که اجازه بدهيم غذا خوردن بين 
20 تا 25 دقيقه طول بکشد تا کاماًل احساس 
سيری حاصل شود. صرف 20 تا 25 دقيقه برای 
هر 3 وعده غذای اصلی توصيه می شود، اگر چه 
صبحانه می تواند کمی کوتاه مدت تر صرف شود.

بهترین سس، سس سویاست!

سويا از موادي با ترکيبات ايزوفالون تشکيل 
دوران  براي  هم  آن  مصرف  کل،  در  و  شده 
يائسگي و هم براي پيشگيري از انواع سرطان 
ها توصيه مي شود. جالب است بدانيد که سس 
سويا نيز چون حاوي ترکيبات سوياست، بسيار 
مفيد است اما چون ميزان سديم و نمک اين 

سس باالست، کساني که محدوديت مصرف 
نمک دارند، به خصوص مبتاليان به فشارخون 
يا بيماري هاي قلبي عروقي، بايد در مصرف آن حد 
تعادل را رعايت کنند و حتي در مواردي از خوردن 
آن به کلي اجتناب کنند. به طور کلي، سس سويا 
نسبت به سس هاي ديگر بهتر است و مصرف 
اش به همه افراد و گروه هاي سني توصيه مي 
شود زيرا عامل چربي در اين سس ديده نمي شود.

هشدار مهم مصرف زیتون تقلبی

به گفته يک کارشناس کشاورزي، هم اکنون 
زيتون هاي سياه تقلبي وارد بازار کشور شده و 
به طور گسترده نيز در کشور توزيع شده است، 
اما مصرف اين زيتون ها عوارض بسيار وخيم 
دنبال  به  انسان  سالمتي  براي  ناگواري  و 
دارد. فرآوري اين زيتون ها به گونه اي انجام 

تشخيص  به  قادر  عادي  مردم  که  مي شود 
اصلي يا تقلبي بودن آنها نيستند. مصرف اين 
در  فراواني  عوارض  تقلبي،  زيتون هاي  نوع 
مغز و معده ايجاد مي کند. همچنين به دليل 
از حد مواد شيميايي،کليه فرد  استفاده بيش 
به صورت کامل از کار مي افتد. بنابراين تا از 
برندها و الصاق هاي نصب شده بر روي ظروف 
مطمئن نشده ايد،اين کاال را خريداري نکنيد.

مي دانید پسته ها را 
چطور  لب خندان مي کنند؟ 

لب خندان  پسته هاي  آجيل،  خريد  موقع  اغلب 
را ترجيح مي دهند. اما بعضی پسته ها را چطور 
خندان مي کنند؟! اول، آنها را مي ريزند در ظرف  
آبگرم تا پسته ها حسابي باد کنند و بعد بالفاصله 
به قول  تا  مي ريزندشان داخل ظرف آب سرد 

خودشان، پوست پسته بترکد. اما اين شوک حرارتي 
)اختالف دماي ناگهاني(، روي کيفيت پسته تاثير 
منفي مي گذارد و عالوه بر آن، موجب نم کشيدن 
پسته مي شود. پس پسته هاي لب خندان هم ارزش 
غذايي شان پايين تر است، هم زودتر فاسد مي شوند. 
حتي تخمه هاي لب خندان هم انتخاب مناسبي 
نيستند؛ چون مغز تخمه هم وقتي در مجاورت هوا 
قرار مي گيرد، طعم و کيفيتش را از دست مي دهد.

سیب را باید با پوست گاز زد!

حتماً شنيده ايد که پوست سيب به عنوان يک 
بخش های  مفيدترين  جزو  ضدسرطان،  ماده 
سيب به حساب می آيد که متاسفانه معمواًل افراد 
از خوردن آن امتناع می کنند. خوردن سيب به 
همراه پوستش از بروز يا پيشرفت سرطان پستان، 
کولون و کبد جلوگيری می کند. در بين سيب های 

علت  به  قرمز  سيب  خوردن  بازار،  در  موجود 
خواص بيشترش به همه افراد توصيه می شود. 
از خواص سيب اين است که  در حفظ  يکی 
طراوت و شادابی پوست موثر است.با استفاده از 
سيب می توان ناراحتی های شايعی مانند خشکی 
پوست، ترک خوردگی پوست، رنگ پريدگی و 
بسياری از بيماری های پوستی  طوالنی و مزمن 
را از بين برد يا نشانه های آن ها را نيز کاهش داد.

5 ماده غذايي براي حفظ سالمت کارمندان

شعله های آتش 65 تن علوفه را خاکستر کرد

گرفتن  آتش  از  استان،  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
انبار علوفه در فردوس خبر داد. به گزارش پايگاه خبری پليس، 
سرهنگ سيد محمدرضا سرفرازی گفت: چهارشنبه شب با اعالم 
مرکز فوريت های پليسی 110مبنی بر آتش سوزی در يکی از 
روستاهای فردوس، بالفاصله مأموران انتظامی و آتش نشانی به 
محل اعزام شدند. وی افزود: در اين سانحه مقدار 65 تن علوفه 
دامی به دليل نامعلومی در شعله های آتش به طور کامل خاکستر 
شد که علت دقيق حادثه در دست بررسی است. وی ضمن اشاره 
به اشتعال زا بودن انبار علوفه، دشواری مهار کردن شعله های 
حريق و به بار آمدن خسارات جبران ناپذير، از کشاورزان و دامداران 
خواست با رعايت نکات ايمنی از وقوع چنين حوادثی پيشگيری کنند.

پرواز اورژانس هوایی شهرستان بیرجند 
برای نجات موتورسوار 6۰ساله

مدير مرکز مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی استان، خبر از 
پرواز اورژانس هوايی بيرجند برای نجات موتورسوار 60 ساله در 
ـ شاهرخت داد. علی دلخروشان گفت: صبح روز  محور حاجی آبادـ 
پنج شنبه، حادثه برخورد پرايد و موتورسيکلت در محور حاجی آباد 
ـ شاهرخت به مرکز پيام اورژانس زيرکوه اعالم شد. وی افزود: با  ـ
حضور کارشناسان اورژانس در صحنه حادثه و ارزيابی مصدومين 
به دليل ضربه به سر و جراحت شديد ناحيه پا  در سرنشين 
60ساله موتورسيکلت، بالگرد اورژانس هوايی بيرجند به سمت  
زيرکوه  به پرواز در آمد و مصدوم پس از انجام اقدامات اوليه 
جهت ادامه درمان به بيمارستان امام رضا)ع( بيرجند، اعزام گرديد.

واژگونی موتور سیکلت در سربیشه
جان جوان 28 ساله را گرفت

رئيس پليس راه استان، خبر از واژگونی يک موتورسيکلت در 
محورهای فرعی سربيشه و جان باختن راکب 28 ساله آن داد. 
به گزارش پايگاه خبری پليس، سرهنگ حسين رضايی گفت: 
روز چهارشنبه با اعالم مرکز فوريت های پليسی 110مبنی بر 
واژگونی موتور سيکلتی در محورهای فرعی سربيشه، بالفاصله 
مأموران به محل اعزام شدند، که مشاهده شده يک دستگاه موتور 
سيکلت طرح هوندا به داليل نامعلومی واژگون و راکب 28ساله 
آن در دم فوت کرده است. وی علت شدت صدمات وارد شده را 
نداشتن کاله ايمنی عنوان و به راکبان موتورسيکلت توصيه کرد 
هنگام رانندگی با موتور سيکلت حتماً از کاله ايمنی استفاده کنند.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

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

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    

صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار      - تلفن تماس: 32224852

پیش دبستانی رضــوان
  )با 8 سال سابقه ( زیر نظر مرکز اختالالت یادگیری در استان 

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

 به صورت تمام وقت و 4 تا 6 سال ویژه پیش دبستانی 
با ما آینده فرزندان تان را تضمین نمایید 

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

بخوانید تا بدانید

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

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

کافی شاپ، فست فود
اينترنت رايگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی

تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار  
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 
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انتصاب مسئول دفتر نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی

صدا و سیما- با حکم نماینده ولی فقیه در استان، حجت االسالم محمدولی عارفی به عنوان رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان منصوب شد. در متن حکم صادر 
شده از سوی آیت اهلل عبادی در این انتصاب آمده است: جناب آقای حاج شیخ محمدولی عارفی؛ به منظور انجام منویات رهبر انقالب و ولّی امر مسلمین حضرت آیت اهلل 
امام خامنه ای)دامت برکاته( شما را که از دانش و تجربه و تقوای الزم برخوردارید به ریاست و مسئولیت دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی منصوب می کنم.

شنبه * 20 شهریور 1395 * شماره 3600
7

ازپرداخت بدهی پیمانکاران
تا آبرسانی به روستاهای کوچک 

خراسان  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  مالئی- 
جنوبی نتایج نشست کاری با چند تن از معاونان 
رئیس جمهوری و معاونان وزرا و مهمترین مباحث 
و موضوعات کاری استان را تشریح کرد. وی در 
به  تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون  با  دیدار 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  معدنی  های  ظرفیت 
استفاده بهینه از معادن و ظرفیت های معدنی می 
تواند ضمن ایجاد اشتغال به رونق اقتصادی استان 
نیز کمک کند. استاندار بیان کرد: در این دیدار مقرر 
شد مشکالت معادن ذغال سنگ طبس، تهیه طرح 
جامع ، فاینانس طرح پروده 4 و فوالد قاین به طور 
ویژه بررسی و اقدام شود. پرویزی در دیدار با معاون 
وزیر نیرو در امور برق، به گذر رسمی ماهیرود اشاره 
از  کیلووات   132 خط  انتقال  کرد:  خاطرنشان  و 
روستای درح به مرز می تواند فعالیت های اقتصادی 
را تسهیل کند که تصمیماتی در زمینه اجرای طرح 
اتخاذ شد. پرویزی، در دیدار با مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب کشور، عنوان کرد: اکنون بالغ بر 400 
روستا در استان به وسیله تانکر آبرسانی می شوند 
که از این رو انتقال آب با اجرای خط لوله می تواند 
آب شرب سالم و بهداشتی در جهت تثبیت و نگه 
داشتن جمعیت در روستاها و مناطق مرزی نیز بسیار 
کمک کننده باشد. وی درمذاکره با معاون شرکت 
توسعه زیر ساخت در امور بزرگراه ها، مشاور وزیر 
راه و شهرسازی در امور راه روستایی، به مشکالت 
استان در حوزه راه ها و محورهای مواصالتی اشاره 
و تصریح کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت، 
مقرر شد ظرف یک ماه آینده بدهی پیمانکاران در 
حوزه راه های روستایی تأمین اعتبار و پرداخت شود. 
وی در نشست کاری با معاون توسعه روستایی نهاد 
از  روستایی  توسعه  کرد:  تاکید  جمهوری،  ریاست 
سیاست های مهم کاری دولت تدبیر و امید است 
پرداخت  شد  مقرر  شده  انجام  های  پیگیری  با  و 
های  شرکت  و  روستاها  در  اشتغالزایی  تسهیالت 
تعاونی روستایی تسهیل گردد. وی از اختصاص  30 
میلیارد ریال به منظور آبرسانی به روستاهای کوچک 
در استان خبر داد و افزود: با قول مساعدی که در 
این زمینه داده شد مقرر شد آبرسانی بهداشتی به 
روستاهای کوچک تا سقف اعتباری30 میلیارد ریال 

از سوی آب و فاضالب کشور به انجام برسد.

پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسالمی 
و نماینده ولی فقیه در استان

به نماینده قائن و زیرکوه 

گروه خبر- رئیس مجلس و نماینده ولی فقیه در 
استان در پیام های جداگانه درگذشت والده نماینده 
شهرستان های قائن و زیرکوه در مجلس را تسلیت 
به  تسلیت  ضمن  خود  پیام  در  الریجانی  گفتند. 
بازماندگان برای حاجیه خانم فاطمه دشتی رحمت 
و مغفرت از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است. 

مدیران بیشتر تالش کنند و حداقل سهم 
فردوس را از قانون بودجه بگیرند 

سربازی- نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و 
سرایان گفت: از مدیران توقع دارم مشکالت حوزه 
کاری خویش را احصاء وبا سماجت از ما بخواهند تا 
مرکز استان و تهران آن را حل کنیم. امیرحسنخوانی 
در جلسه شورای اداری اظهار کرد: متاسفانه مدیران 
تالشی که مد نظر است را ندارند و عالوه بر حل 
توسعه  و  جدید  تعاریف  دنبال  به  باید  مشکالت 
شهرستان باشیم. وی تاکید کرد: قانون بودجه ابالغ 
شده و ضروری است فرمانداری با مدیران جلسه 
کاری تشکیل دهد و بررسی کنند تا سهم شهرستان 
را بگیرند. امیر حسنخانی از پیگیری ایجاد موزه زمین 
شناسی در فردوس خبر داد و گفت: با فسیل های 
منحصر به فردی که در روستای حسین آباد وجود 
دارد این موزه راه اندازی خواهد شد. وی همچنین 
از استقرار اولین اکیپ آب یابی در استان به دنبال 
سفر معاون وزیر صنعت در روزهای اخیر خبر داد 
و اضافه کرد: وزیر صنعت نیز طی روزهای آینده به 
استان سفر می کند. سرپرست فرمانداری فردوس 
نیز تاکید کرد: تصمیم بر این است که در کار مردم 
تسهیل شود و مدیران آسان ترین راه قانونی را برای 
مردم انتخاب کنند. اسماعیلی مدیران را به پرهیز 
از کارهای حاشیه ای دعوت کرد و افزود: حاشیه 
سوء  موجب  کوچک  مشکل  یک  از  کرد  درست 
به  را  سیاسی  کارهای  و  شود  می  برخی  استفاده 
فرمانداری واگذار کنید. وی از برخی قوانین دست 
و پاگیر و تنگ نظری ها درحوزه صنعت و تولید در 
مرکز استان از سوی  برخی مدیران کل به شدت 
انتقاد کرد و افزود: به عنوان نمونه برای یک استعالم 
مدیرکل یکی از اداره ها متاسفانه کارشکنی میکند 
که چنانچه پاسخ درستی به ما ندهد آنرا رسانه ای 
نامه  تصویب  براساس  وی  گفته  به  کرد.  خواهم 
هیئت وزیران و در راستای تسهیل کار مردم باید 
اختیارات واحدهای اجرایی کشور به استان ها وبه 
تبع آن، شهرستان ها تفویض شود اما برخی مدیران 
کل نه تنها این کار را نکرده بلکه کم کاری نیز 
میکنند. گفتنی است در این جلسه حکم انتصاب 
سلمان شبانی به سمت بخشداری مرکزی فردوس 
ناصری  خدمات  از  و  شد  اهداء  وی  به  و  قرائت 

بخشدار سابق مرکزی تقدیر شد.

جایگاه آخر در پرداخت تسهیالت
مالئی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه بانک های استان در پرداختی ها 
خیلی عقب هستند به فرصتی که دولت در اختیار 
اقتصاد استان قرار داده است اشاره و تاکید کرد: 
مسئوالن بانک ها تمام سعی و تالش خود را 
برای تسهیل پرداختی ها به طرح های معرفی 
مالی  تامین  کارگروه  جلسه  دهند.  انجام  شده 
صنایع کوچک، متوسط و پروژه های باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی با حضور مدیران عامل 
معاونت  جلسات  سالن  در  استان  های  بانک 
انسانی استانداری  اقتصادی و تامین منابع  امور 
برگزارشد. داوود شهرکی رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت عنوان کرد:  615 واحد در سامانه 
بهین یاب ثبت نام کرده اند که جهادکشاورزی 
با 452 طرح وصنعت، معدن 163 فقره پرونده 
ثبت شده است.  شهرکی افزود: 372 مورد آن 
در کارگروه به مبلغ 285 میلیارد تومان مصوب 
شده است. وی ادامه داد: از تعداد فوق 191مورد 
با اعتبار 185میلیارد تومان به شعبات بانک ها 
اعتبار 23  با  آن  فقره  داده شده که 40  ارجاع 
تصریح  شهرکی  است.  شده  پرداخت  میلیارد 

کرد: در 38 فقره پرونده وام با اعتبار 23 میلیارد 
تومان بانک ها به طور مستقیم و با صالح دید 

خود به واحدها پرداخت کرده اند.

بانک های استان جایگاه 28 کشور را
به خود اختصاص دادند

شهرکی تاکید کرد: متاسفانه بانک های استان 
جایگاه 28 را در کشور دارند. وی خاطرنشان کرد: 
65درصد از این طرح ها مربوط به جهادکشاورزی 
و 35درصد به صنعت ، معدن است و تاکنون فقط 
10درصد از 405 میلیارد تومان را توانستیم جذب 
بانک ها  کنیم. وی به وضع فعلی طرح ها در 
اشاره و بیان کرد:52 درصد معرفی و در مرحله 
بررسی بانک  هستندکه 17درصد در دست اقدام، 
به علت عدم  و 5درصد  مراجعه  15درصد عدم 

تکمیل پرونده انصراف داده اند.

اگر کم کاری کنیم
نباید جزء خودمان از کسی گالیه کنیم

شهرکی تاکید کرد: مسئوالن بانک ها تمام سعی 
به  ها  پرداختی  تسهیل  برای  را  خود  تالش  و 

 طرح های معرفی شده انجام دهند چون مردم و 
رسانه ها مطالبه گری خواهند کرد و اگر کم کاری 
کنیم نباید جزء خودمان از کسی گالیه کنیم. وی 
تاکید کرد: مالک ارزیابی سامانه بهین یاب است 
و هیچ پرونده بدون دلیل و نظرکارشناسان بانک، 
سامانه  این  از  جهادکشاورزی  معدن،  و  صنعت 
حذف نخواهد شد. رئیس سازمان صنعت، معدن 
کسانی  به  آینده  هفته  تا  کرد:  بیان  تجارت  و 
که از گرفتن وام انصراف داده اند تماس گرفته 
خواهد شد و در همان محل بانک عامل جلسه 

کارشناسی برگزار می شود.
موهبتی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری 
در  مشکلی  اگر  ها  بانک  کرد:  عنوان   نیز 
پرداختی ها دارند هرچه سریعتر مشکالت را کتبا 

اعالم کنند تا با بانک مرکزی مذاکره کنیم. 
رفع  برای  بانک  دو  فقط  متاسفانه  افزود:  وی 
از  انتظارمان  و  کرده  مراجعه  ما  به  مشکالت 
مدیران بانک ها بیشتر است که در پرداختی ها 
کارها را تسهیل کنند. موهبتی تاکید کرد: نگران 
منابع استان نباشید، طبق بخشنامه می توانید از 

منابع استان های دیگر هم استفاده کنید.

 کم کاری بانک ها قابل قبول نیست
عابدی معاون اموراقتصادی و توسعه منابع انسانی 
استانداری نیز عنوان کرد: بانک ها به آن علم در 
این مدت رسیده اند که اگر پرداختی ها مشکل 
دارد برای وجود برخی قوانین است. وی افزود: به 
هیچ وجه قرار نیست کسی به ناثواب وام بگیرد و 
کم کاری بانک ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
عابدی به جلسه پایان همین ماه اشاره و تاکید 
کرد: در هفته آینده باید گزارش کامل و جامعی از 
روند پرداختی ها به استاندار ارائه دهیم و بعد آن به 
صورت کتبی در کشور گزارش قرائت خواهد شد.

با گفتمان مشکل را کم کنید نه بیشتر
انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون 
استاندرای گفت: بیاید با گفتمان صحیح مشکالت 

را کم کنیم نه اینکه مشکالت بیشترشوند.
عابدی به طرح های برگشتی و انصراف متقاضیان 
اشاره کرد و افزود: به گفته مسئوالن بانک ها 
کسی برای تکمیل پرونده مراجعه نکرده است و 
اگر کسی به بانک ها مراجعه نکرده ما پاسخگو 
اما جوابی از سمت  هستیم و اگر مراجعه کرده 

بانک نگرفته بانک ها باید پاسخگو باشند.
معاون اموراقتصادی و توسعه منابع انسانی خطاب 
به بانک ها تاکید کرد: مدیرعامل های بانک های 
که در جلسات حضور ندارند و کم کاری می کنند 
گزارش عملکردشان به استاندار ارسال خواهد شد 

و ایشان تصمیم می گیرند.

سیمان باقران و فوالد قاین
بزرگترین طرح های استان

و  اعتبارات  بیشترین  که  است  ذکر  به  الزم 
بزرگترین طرح ها را سیمان باقران و فوالد قاین 

به خود اختصاص دادند.
گفتنیست 35میلیارد تومان از دو بانک به سیمان 

باقران تاپایان شهریوراختصاص خواهد یافت.   

حاشیه:
چانه زنی برای گفتن اعتبار از بانک ها

در این جلسه مدیران استانداری، سازمان صنعت، 
معدن و جهادکشاورزی با مدیران بانک ها برای 
گرفتن اعتبار چانه زنی هم می کردند و از هر 
بانک اعتباری در حد نقدینگیشان می گرفتند که 

باید تا آخر هفته به متقاضیان پرداخت کنند.
الزم به ذکر است بیشتر بانک ها اعالم آمادگی 
و  کردند  اعالم  تسهیالت  دادن  برای  را  خود 
که  هایی  طرح  و  نداریم  منابع  کمبود  گفتند 
روز  چند  طول  در  باشند  داشته  تکمیل  پرونده 

پول درخواستی را پرداخت می کنیم.

40پرونده انصرافی 
اما دراین جلسه کم کاری برخی کارشناسان  بانک 
مبنی براینکه اطالعات پرداختی ها به متقاضی یا 
علت انصراف را در سامانه بهین یاب ثبت نکرده 

بودند آمارهای متناقضی ارائه می شد. 
به گفته بعضی از مدیران بانک ها بیش از 40طرح 
به علت نداشتن »وثیقه ملکی، قرارگرفتن درماده 
141، سود باالی بانک عامل و یا تکمیل نبودن 
پروندهشان انصراف داده بودند اما مقررشد پرونده 

های انصرافی دوباره بررسی شود.
علت  به  ها  بانک  مدیران  از  برخی  اذعان  به 
نبود کارشناس مالی و اقتصادی در استان برای 
تهران  به  ها  پرونده  باید  کارشناس  نظرنهایی 

ارسال و بعد از 15روز جواب آن را دریافت کنیم.

فائو  های  پروژه  فنی  ارشد  کارشناس  قوسی- 
گفت: پروژه RFLDL یک الگوی موفق برای 
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است که مردم 
در بطن کار هستند و همکاری بین نهادی در 

آن دیده می شود.
و  خواروبار  سازمان  نمایندگان  خبری  نشست 
کشاورزی ملل متحد )FAO( صبح پنج شنبه 

در مورد ارزیابی پروژه RFLDL برگزار شد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  شریفی 
استان ضمن تشکر از حضور خانم نورا کارشناس 
براون  خانم  و  فائو  های  پروژه  فنی  ارشد 
کارشناس اجرایی دفتر تسهیالت جهانی محیط 
زیست )GEF( و مهندس کارگر مدیرکل دفتر 
بیابان، توضیح داد: پروژه احیای اراضی جنگلی 
و تخریب یافته )RFLDL( پروژه ای مشترک 
بین سه سازماِن جنگل ها و مراتع ، GEF و 
FAO بوده است که از آذر 90 در دو پایلوت 
خراسان جنوبی و کرمان شروع به فعالیت کرده 
است. 163هزار هکتار آن مربوط به استان ما و 

در منطقه سرایان )سه قلعه( می باشد.
وی اضافه کرد در بازدیدی که اخیرا انجام گرفت 
و  بودیم  پروژه  دستاوردهای  شاهد  نزدیک  از 
نماینده فائو از پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرد. 

که  زمانی  مشکل  رغم  علی  داد:  ادامه  شریفی 
وجود داشت، توانستیم شغل های متفاوتی ایجاد 
کنیم که در قالب نمایشگاهی نشان داده شده بود. 

تاسیس ایستگاه پایش فرسایش بادی
ایستگاه  تاسیس  گفت:  طبیعی  منابع  رییس 
پایش فرسایش بادی از اتفاقات منحصر به فرد 
قرار  فائو  نماینده  بازدید  بود که مورد  استان  در 
گرفت. شریفی خبر داد: در نهایت قرار شد پروژه 
به مدت 2 سال دیگر تمدید شود و نماینده ها 
با آن موافقت کردند. این تمدید پروژه به دلیل 
عملکرد مناسب ما در پروژه ترسیب کربن بوده 
توسط  همچنین  بود.  شده  تمدید  سال   5 که 
نماینده فردوس و طبس صحبت هایی شد که 
با اختصاص اعتبار، در سه شهر طبس، فردوس و 
بشرویه هم نمونه مشابه این پروژه اجرا شود و قرار 
شد نماینده فردوس این مساله را در کمیسیون 

توسعه روستایی مجلس مطرح کند.
نورا نماینده سازمان فائو در ارزیابی از پروژه گفت: 
روز گذشته توانستیم در بازدید از پروژه اطالعات 

زیادی به دست آوردیم.
همچنین حدود 4 ماه قبل کارشناس مستقلی از 
کانادا که توسط فائو استخدام شده بود گزارش 

مثبتی را از روند پروژه ارائه داده بود.
برای  موفق  الگوی  یک  پروژه  این  افزود:  وی 
مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است که مردم 
در بطن کار هستند و همکاری بین نهادی در آن 

دیده می شود. وی ادامه داد: تخریب سرزمین ها 
به خاطر فشاری است که مردم روی منابع طبیعی 
می آورند و البته این امر طبیعی است به دلیل 
اینکه مردم چاره ای نداشتند. در این پروژه با مردم 
نشسته ایم و به نیازهای آنها گوش داده ایم تا به 

مشاغل پایدار برای آنها برسیم و فشار از روی 
محیط زیست برداشته شود.

نماینده فائو در توضیح کارهای صورت گرفته 
عنوان کرد: از فعالیتهای انجام شده تولید نهال و 

انتقال توان فنی بواسطه آموزش بوده که باعث 
احیا اراضی و گونه های بومی شده است. وی 
پروژه،  دیگر  موفق  عنصر  همچنین  داد:  ادامه 
استقاده از توان علمی دانشگاهی ایران است که 
در ایستگاه پایش فرسایش بادی توسط استادی 

از دانشگاه یزد انجام گرفته است.

پولی اضافه بر بودجه اختصاص داده شده
نخواهیم داشت

نورا در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص بودجه از 
سوی فائو برای مناطق دیگر استان توضیح داد: از 
قبل برای پروژه توسط فائو و GEF اعتباری در 
نظر گرفته شده بود و با دوسال تمدید آن قرار شد 
با ورود به استان، هزینه شود. ولی پولی اضافه بر 

بودجه اختصاص داده شده نخواهیم داشت.
کارگر مدیر کل دفتر بیابان توضیح داد: در دوران 
تحریم از هر نظر تحریم شده بودیم که در پروژه 
RFLDL هم تحت فشار قرار می گرفتیم. نورا 
در حضور 2 سال قبل خود، تالش کرد که با توجه 
به فشارها این پروژه ادامه داشته باشد. وی تاکید 
همکاری  این  و  نداریم  بودجه  مشکل  ما  کرد: 
پروژه  این  هنر  ها،  سازمان  بین  گرفته  صورت 
بوده است و مسائل نرم افزاری مهمتر از اعتبارات 
است و مطمئن باشید بعد از کنفرانس و با توجه 
به موفق آمیز بودن پروژه، کمک هایی صورت 
خواهد گرفت. وی ضمن تشکر از مردم استان 
و مسئوالن گفت: این استان در طرح های بین 

المللی بسیار موفق و افتخارآفرین بوده است.

3 میلیارد و 600 میلیون تومان
RFLDL برای پروژه

باقی  افزود: بودجه  شریفی رییس منابع طبیعی 
مانده برای دو پایلوت 1.5 میلیون دالر است که 
باید وارد ایران شود و برای دو استان تقسیم شود 
که 35 درصِد آن مربوط به خراسان جنوبی و 65 

درصِد آن مربوط به کرمان است.
وی افزود: در مجموع 3 میلیارد و 600 میلیون 
تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده که 2 
میلیارد و 700 میلیون تومان آن را دولت ایران داده 
است و مابقی آن را فائو متقبل شده است. برای 
سال 95 هم بواسطه تمدید پروژه  2 میلیارد دیگر 
در نظر گرفته شده است. وی به همکاری خوب 
سازمان منابع طبیعی و دفتر امور بیابان اشاره کرد 
و گفت: 13درصد کل اعتبارات دفتر امور بیابان 
ها )با توجه به 20 استان زیرمجموعه( به استان 

خراسان جنوبی تخصیص داده شده است.
بودجه  به  توجه  با  سال 93  در  مثال  عنوان  به 
آن  میلیارد  ها، 4  سازمان جنگل  میلیاردی   20
به خراسان جنوبی تخصیص داده شده است. اگر 
درسایر جاها مشکالتی در تخصیص بودجه برای 
سازمان بوده است اما دفتر بیابان ها 100 درصد 

بودجه مصوب را پرداخت کرده اند.

مردم محور پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته هستند

فرصت دولت برای رونق اقتصاد، آزمونی برای بانک های استان

و مدیریریت  سازمان  رئیس   حسیني- 
برنامه ریزي استان گفت: سرشماری نفوس و 

مسکن از 3 مهر ماه آغاز می شود.
و  نفوس  سرشماري  هماهنگي  ستاد  در  آرین 
مسکن با بیان اینکه سرشماري در سال 95 با 
حساسیت بیشتري انجام خواهد شد عنوان کرد: 
و  بلند  ریزي هاي  برنامه  در  تغییرات جمعیتي، 
منابع   کوتاه مدت، تقسیمات کشوري و تقسیم 
انجام سرشماري  از  است. وي  اهمیت  با  بسیار 
امسال در دو مرحله خبر داد و افزود: مرحله اول از 
3 مهرماه به صورت اینترنتي آغاز خواهد شد که 
مربوط به بخش اطالعات خوداظهاري افراد است 

و مرحله دوم سرشماري حضوري خواهد بود.
به گفته آرین تالش مي شود تا در سرشماري 
اینترنتي بتوان حداقل 40 درصد از خانواده هاي 

تحت پوشش را سرشماري کرد.
وي با اشاره به اینکه سرشماري حضوري از تاریخ 
25 مهرماه با تبلت انجام مي شود عنوان کرد: این 
کار موجب ثبت اطالعات دقیق تر خواهد شد. 
به گفته وي از سال 93 مکلف به آماده کردن 
زیرساخت هاي این سرشماري بوده اند که عمده 
کار انجام شده، به روز رساني نقشه 11 شهرستان  

به کمک فرمانداران بوده است.

عمده مشکل انجام سرشماری
تامین خودرو است

در  سرشماری  های  ستاد  اینکه  بیان  با  وي 

خواستار  است،  شده  تشکیل  ها  شهرستان 
تجهیز  براي  فرمانداران  و  استانداري  همکاري 
مکان ستاد شد. رئیس سازمان مدیریریت وبرنامه 
ریزي همچنین با اشاره به اینکه تهیه خودرو عمده 
ترین مشکل براي انجام سرشماري است اظهار 
کرد: دستگاه هاي اجرایي با توجه به ظرفیت هایي 
که دارند از تجهیزات خود در اختیار ما قرار دهند.

اطالعات مردم باید محفوظ باشد
پرویزي استاندار نیز در این نشست با تاکید بر 
اینکه فرمانداران و مدیران از روند انجام کار مطلع 
هستند عنوان کرد: آمار و اطالعات دقیق ضروري 
است بنابراین با در نظر گرفتن جنبه اجتماعي این 

کار از برخي رفتارهاي نادرست پرهیز شود.
باید  مردم  اطالعات  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
محفوظ مانده و منتشر نشود بیان کرد: زماني که 
آمارگیران به بخش داران معرفي شدند، آنان به 
دهیاران معرفي کنند و نیروي انتظامي نیز مراقبت 
کند که افراد حتما با داشتن تمامي مشخصات 
پرویزی  گفته  به  دهند.  انجام  را  آمارگیري  کار 
تامین نیروی انساني و خودرو از اهم انجام این 
کار است و تجهیزاتي مانند فکس و کامپیوتر و 
... را مي توان از تجهیزات انتخابات گذشته تهیه 
کرد. استاندار با تاکید براینکه خط تلفن مستقیم و 
مشخصي براي پاسخ گویي به مردم آماده شود 
گفت:  پاسخ دهندگان بایداز کارشناسان آمارگیري 
باشند. وی با استقبال از ثبت اینترنتي اطالعات 

و  آموزش  اجرایي،  هاي  دستگاه  کرد:  عنوان 
دفاتر  و  درمان  و  بهداشت  مجموعه  پرورش، 
پیشخوان  با تشویق مردم درصد ثبت نام اینترنتي 

را باالتر ببرند تا کار میدانی کم شود.
استاندار ایجاد تیم نظارتي بر عملکرد شهرستان 
ها را از دیگر وارد مهم عنوان کرد و ادامه داد: 
در صورت صحت نداشتن آمارگیري باید ارزیابي 
و بازنگري انجام شده و حتي مامور آمارگیر نیز 

جا به جا شود. 

کدهای پستی باید در
دستگاه های اجرایی راستی آزمایی شوند
صابریان مدیر کل پست استان نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه کدهاي پستي در روستاها هر 
به هنگام مي  4 سال و در شهرها هر 2 سال 
شود عنوان کرد: ماه گذشته کار به هنگام سازي 
کدهاي شهري به پایان رسید، که در نتیجه آن 
166 هزار و 148 واحد مسکوني در استان وجود 
دارد و بیش از 136 هزار واحد داراي سکنه هستند.

کدهاي  سازي  هنگام  به  اینکه  اشاره  با  وي 
کرد:  بیان  است  نشده  انجام  هنوز  روستایي 
و  عمراني  معاونت  حوزه  کمک  با  امیدواریم 
با  همزمان  مهرماه   25 دهیاران  و  بخشداران 
کدهاي  سازي  هنگام  به  میداني،  سرشماري 

پستي روستایي نیز انجام شود.
صابریان با بیان اینکه در سایت پست زیرپرتالي 
وجود دارد که مردم مي توانند به صورت رایگان 

کد پستي خود را مشاهده کنند خاطرنشان کرد: 
ولي دریافت آن به صورت قبض مشمول هزینه 

مي شود. وي ادامه داد: در حاشیه سرشماري با 
الحاق اشتراکات برق ، گاز و آب و ... خانوار به 
دسترسي  توان  مي  رقمي،  کدپستي 10  بانک 
تسهیل  را  این کدها  به  مربوطه  دستگاه هاي 
کرد. صابریان تاکید کرد: به دلیل سهل انگاری 
کدهای  باید  اجرایی  دستگاه های  و  مردم 
خدمت رسان  و  اجرایی  دستگاه های  در  پستی 

راستی آزمایی شود.

استفاده از نیروهای مازاد
آموزش و پرورش در سرشماری

جلسه  این  در  نیز  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
آزادسازي  آمادگي  کل  اداره  این  اینکه  بیان  با 
نیروها براي انجام کار سرشماري را دارد عنوان 

کرد: در برخي شهرستان ها مخصوصا در بیرجند 
و فردوس آموزش و پرورش نیروي مازاد دارد و 

مي تواند از آنان جهت سرشماري استفاده کند تا 
به کالس هاي درس نیز لطمه اي وارد نشود.

در چارت ستاد
نیروی خدماتی هم بگذارید

تصور  به  زیرکوه  فرمانداري  معاون  مصطفوي 
موجب  سرشماري  اینکه  از  مردم  برخي  غلط 
شود  مي  یارانه  قطع  یا  و  مالیات  افزایش 
اینکه  درباره  اطالع رساني  افزود:  و  اشاره کرد 
بود  خواهد  محرمانه  کامال  اطالعات  این 
تاثیر  سرشماري  دقت  و  صحت  در  تواند   مي 
بیان  با  همچنین  وی  باشد.  داشته  سزایي  به 
و  دفتري  امور  متصدي  ستاد  چارت  در  اینکه 
خدماتی دیده نشده بود عنوان کرد: فرمانداران 

مجبورند از نیروهاي خدماتي خود استفاده کنند 
و پشتیباني مالي از این افراد براي اضافه کارکرد 

آن ها در توان فرمانداري ها نیست.
از  پپیشنهادي  چارت  کرد:  بیان  پاسخ  در  آرین 
طرف مرکز آمار کشور ارائه مي شود و در همه 
فرمانداري  فني خود  نیروهاي  از  ها  سرشماري 

براي معاون فني سرشماري استفاده می شود.
از  مردم  اعتماد  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
اهم کار است عنوان کرد: ماشین هایي که قصد 

همکاري دارند حتما پالک دولتي باشند.

تناقض حقوق پرداختی را پیگیری کنید
اینکه  به  اشاره  با  سرایان  فرماندار  کریمي 
شده  انجام  اخیرا  که  کشاورزي  آمارگیري  در 
فاحش  بسیار  پرداختي  حقوق  تناقض  بود 
این  در  موضوع  این  پیگیری  خواستار  بود 
سرشماری شد که استاندار در پاسخ بیان کرد: 
این موضوع را به صورت مکتوب به مرکز آمار 
ارائه دهید زیرا که تعیین حقوق افراد، کشوری 
انجام می شود نه استانی. فرماندار نهبندان نیز با 
بیان اینکه سرشماری برای برنامه ریزي 5 یا 10 
ساله است عنوان کرد: برخی روستاهایی که مي 
خواهند به سقف دهیاری برسند از خانواده هایي 
که به شهرها مهاجرت کرده اند درخواست مي 
کنند تا بازگردند و در سرشماری روستا حساب 
شوند. وی ادامه داد: این افراد نباید در سرشماری 

شهرها محسوب شوند.

سرشماری نفوس و مسکن آغاز می شود

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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پيش بيني احمدی نژاد : روحاني تا اسفند 
بيشتر رئيس جمهور نيست!

برخي منابع خبري نزديك به رئيس دولت هاي 
نهم و دهم ادعا كرده اند كه محمود احمدی نژاد 
و  كرده  صحبت  دانشجويی  جمع  يك  در  اخيرا 
گفته است آقای روحانی تا اسفند ماه بيشتر رئيس 
قدر  اين  است  شده  مدعی  وی  نيست.  جمهور 
شود  می  زياد  ناكارآمدی  و  عمومی  افکار  فشار 
كه روحانی دولت را رها می كند و اين دولت نمی 
تواند ادامه دهد. احمدي نژاد طي ماه هاي اخير 
انتقادات متعددي از دولت و مذاكرات داشته است.

در گذشته شاهد قهرهای ۱۱ روزه ای 
بودیم؛ این مردم را ناراحت کرده بود

وضعيت  قدردان  بايد  اينکه  بيان  با  كشور  وزير 
رهبری  و  امنيت  نعمت  وجود  و  كشور  كنونی 
 ۱۱ قهرهای  شاهد  گذشته  در  گفت:  باشيم،  آن 
روزه ای بوديم و گروه ها و جريان ها در مقابل 
را  مردم  وضعيت  اين  كه  ايستادند  می  يکديگر 
كرد:  اضافه  فضلی  رحمانی  بود.  كرده  ناراحت 
در  قوا  سران  كه  سرگذاشتيم  پشت  را  روزهايی 
مجلس با توهم هايی كه وجود داشت با يکديگر 
درگير شده و يکی سی دی عليه ديگری پخش 
می كرد و ديگری نيز مجبور به دفاع و پاسخ می 
شد به طوری كه اين موضوع خاطر مقام معظم 
رهبری را مکدر ساخته و ايشان اين رويه را شرعا 

و قانونی غلط و نادرست خواندند.

اصولگرایان باعث حس خودشيفتگی 
و خود محوری احمدی نژاد شدند

از  انتقاد  با  ايران  تاريخ  مطالعات  موسسه  مدير 
كسانی كه برای تخريب دولت موضوع برجام را 
مطرح می كنند، گفت: آنها در واقع كليت نظام 
را تضعيف می كنند. سليمی نمين با بيان اينکه 
منتقدان  نگاه  تمايالت درونی و حزبی در  نبايد 
نشان  خاطر  باشد،  دخيل  ها  دولت  عملکرد  به 
كرد: حس تعلق نيروهای اصولگرا به دولت قبل 
باعث شده تا حس خودستايی، خود شيفتگی و 
شکل  وقت  جمهوری  رئيس  در  محوری  خود 
بگيرد و تا جايی ادامه يابد كه احمدی نژاد خود 

را باالتر از قانون بداند.

افرادی که پيشينه ایستادگی در برابر 
والیت داشته اند منتخب مردم نيستند

آيت ا... خاتمی با اشاره به انتخابات گفت: افرادی 
داشته اند  واليت  برابر  در  ايستادگی  پيشينه  كه 
انقالبی  شد:  يادآور  وی  نيستند.  مردم  منتخب 
زمانی  و  است  واليت  با  همراه  كه  است  كسی 
كه واليت دستوری را صادر می كند بی چون وچرا 

راهپيمايی نمازگزاران بيرجند در محکوميت جنايات آل سعود و آل خليفه   عکس : رحيم آبادیعکس روز بدان عمل می كند.

با دیپلماسی لبخند نمی شود کاری کرد

يکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس با تأكيد بر 
اينکه اگر فرمايشات رهبری نبود سعودی ها يك 
پيکر هم پس از فاجعه منا به ايران نمی داد، گفت: 
برنمی داريم.  با شجره خبيثه دست  از مبارزه  ما 
قاسمی يکی از علت های بروز چنين جنايت هايی 
و  برشمرد  مسئوالن  كاری  اولويت های  تغيير  را 
فکری  لحاظ  از  مسئوالن  از  برخی  داد:  ادامه 
استحاله شده اند و همين دشمن را جری تر می كند 
خاطرنشان  وی  كنند.  تکرار  را  خود  جنايات  كه 
پاسخ  بر  مبنی  آقا  حضرت  فرمايشات  اگر  كرد: 
نمی توانستيم يك  ما  نبود  ايران  و خشن  سخت 
جنازه را هم تحويل بگيريم و با ديپلماسی لبخند 

نمی توانيم اين گونه كارها را انجام دهيم.

آزادسازی دارایی های ایران نه بخاطر 
توافق بلکه بابت گرو گان ها بوده است

اينکه پول های  بيان  با  يك نماينده مجلس نهم 
آزادشده نه بخاطر برجام بلکه بابت گروگان ها بوده، 
گفت: برجامی كه قلب رآكتور اراک را بتن كرد، نه 
توانسته جيب كشور را ُپر پول كند و نه توانسته 
مشکل جابجايی پول را حل كند. افتخاری با تأكيد 
بر اينکه با برجام آينده شفافی را نمی شود مشاهده 
كرد، گفت: آقايان بايد بگويند كه دستاورد برجام تا 
به امروز چه بوده است آيا ما توانستيم به پول های 

مان دسترسی پيدا كنيم يا خير؟ 

دستيار ویژه الریجانی: دو جنگ با درایت 
رهبری از سر کشور کوتاه شد

در  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  ويژه  دستيار 
از  برخی  و  آمريکايی ها  گفت:  بين الملل  امور 
كشورها، عالقه مند بودند بعد از توافق هسته ای، 
گيرد. صورت  توافقاتی  منطقه ای  مسايل   در 

جنگ  دو  مرحله،  دو  در  افزود:  عبداللهيان  امير 
سر  از  رهبری  معظم  مقام  درايت  با  تحميلی 
كشور كوتاه شد. با اين تصميمات تاريخی، ايران 
از فضای اشتباهات طرف های مقابل و بازيگران 
حداكثری  تأمين  راستای  در  خارجی،  پرمدعای 

امنيت كشور و منطقه استفاده كرد.

آمریکا : ایران به تعهداتش پایبند است

مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
به سوالی درباره گزارش جديد  پاسخ  آمريکا در 
در  برجام  اجرای  روند  از  اتمی  انرژی  آژانس 
است  محرمانه  كامال  گزارش  اين  گفت:   ايران 
شوم  آن  جزييات  وارد  نمی توانم  من  بنابراين 
اين گزارش  اين حال همان طور كه می دانيد  با 
برنامه  وضعيت  دهنده  بازتاب  مشخص  طور  به 
هسته ای ايران است و ما به آن اعتماد داريم. به 
است  تاييد شده  گزارش  اين  در  كه  اين  عالوه 
برنامه  طبق  خود  تعهدات  به  هم چنان  ايران 

جامع اقدام مشترک )برجام( پايبند مانده است.

برخورد سلبی با منتقدان با روح انقالب سازگار نيست

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه 
هر  های  حرف  اگر  كه  هستند  كسانی  جامعه،  در 
منتقدی، ولو دلسوز، مخالف جريانات فکری و سياسی 
آنان باشد، برخوردهای سلبی می كنند كه اين كار اصاًل 
اينکه  بيان  با  هاشمی  نيست.  سازگار  انقالب  روح  با 
ماندن  بی خبر  هدف  با  نمی توان  كرد:  تأكيد  نمی خورند«  فريب  آگاه  »مردم 

مردم، به سانسور روی آورد و يا خرده شيشه در نان مردم ريخت.

جرأت دارند بدون محافظ تردد کنند بعد بگویند کشور نيروی نظامی نمی خواهد
 

داشته  ارتش  ندارند  اجازه  كه  آلمان  و  ژاپن  دو كشور شکست خورده  با  را  ايران  گفت: وضعيت  پاسداران  سپاه  هوافضای  نيروی  فرمانده 
باشند، مقايسه می كنند و می گويند اگر نيروی نظامی نداشتيم وضع مان خوب بود، من نمی دانم واقعًا می فهمند و اين حرف ها را می زنند 
اميرعلی حاجی زاده   نمی خواهد. سردار  نظامی  نيروی  بگويند كشور  بعد  كنند  تردد  بدون محافظ  روز  دارند چند  اگر جرأت  نمی فهمند؛  يا 
نداشتن خط قرمز سياسی در كشور را يکی از معضالت كشور دانست و گفت: متأسفانه خط قرمزی در حوزه سياست نداريم و اين يکی از 

معضالت كشور است، هركس برای رسيدن به اهداف سياسی خود حاضر است هر حرفی را بزند و هر كاری را بکند، هركسی در رابطه با هر چيزی نبايد صحبت كند.

 آقایان امنيت ملی را فدای بحث های سياسی نکنند

پذيرش  از  بدتر  را   FATF پذيرش  دهم  دولت  معاون 
تنها  كاپيتوالسيون  در  گفت:  و  دانست  كاپيتوالسيون 
تحقير بود اما در FATF هم تحقير است و هم تسليم كه 
در اين صورت دشمن به راحتی به امنيت ملی ما ضربه 
می زند. فروزنده خاطرنشان كرد: دولت بايد به مردم به 
طور شفاف اعالم كند كه در ورای برجام و در خصوص FATF چه توافقی را 

صورت داده است. آقايان  امنيت ملی را فدای بحث های سياسی نکنند. 

تهران  هفته  اين  جمعه  نماز  خطيب 
صندوق  حاضر  حال  در  اينکه  بيان  با 
باال  در  عجيبی  جنبش  ملی  توسعه 
گفت:  دارد،  مردم  اموال  كشيدن 
مسايل  اين  به  كه  است  كجا  مجلس 
در  جنتی  ا...  آيت  كند؟  نظارت 
اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطبه های 
من  گفت:   نجومی  فيش های  مسئله  به 
ايران  اسالمی  جمهوری  در  نمی دانم 
اينگونه  و  می افتد  اتفاقات  اين   چطور 
جيب  به  و  كرده  حراج  را  المال  بيت 
كسی  چرا  كجاست؟  مجلس  می زنند. 
من  داد:   ادامه  وی  نمی كند؟  نظارت 
اگر  كه  گفته ام  مجلس  نمايندگان  به 
نمی شد،  طور  اين  می كردند  نظارت 
اين  ملت  خواسته  نيز  حاضر  حال  در 
و  شود  پيگيری  موضوع  اين  كه  است 
شان  اتهامات  مقدار  و  متهمان  درباره 

اطالع  مردم  به  شفاف  صورت  به 
رسانی شود. جنتی هم چنين اظهار كرد: 
موردی  در  حتی  ملی  توسعه  صندوق 

اين ها  كه  داشته  برداشت  ميليون   57
مصيبت است.

هيئت های  در  متهمان  برخی  افزود:  وی 
بعضا  و  دارند  دخالت  چند شركت  مديره 

در 23 هيئت مديره عضو هستند و حتی 
از دستگاه های زيان ده و ورشکسته به اين 
نماز  خطيب  می شود.  داده  پاداش  افراد 

جمعه اين هفته تهران تاكيد كرد: قضيه 
امالک هم بايد پيگيری شود.  جنتی در 
بخش ديگری از سخنان خود به سالگرد 
فاجعه منا و بيانات مقام معظم رهبری در 

اين رابطه اشاره كرد و گفت: مسئله منا 
قلب همه را خونين كرد. يك سال از آن 
واقعه گذشته و هفت هزار نفر در سرزمين 
كجا  به  دنيا  شده اند.  كشته  الهی  امن 
هم  حيوانات  الهی  امن  حرم  در  می رود؟ 
بايد در امنيت باشند اما حجاج خدا در حال 
احرام با لب تشنه كشته شدند و آن ها هم 
كه نيمه جان بودند در كانتينر ريخته شده 
و بدون اينکه آبی به آن ها داده شود از دنيا 
رفتند. اين اتفاق بسيار بی سابقه ای است 

و تعجب از اين دنيا است.
وی درباره قرارداد با FATF نيز گفت: با 
FATF می خواهند اطالعات مالی را به 
دست آوردند و با دست خودمان نهادهای 
انقالبی را تحريم كنيم. با چه جرأتی اين 
توافق را امضا كرده اند؟ بايد امضايشان را 
پس بگيرند. مجلس در اين زمينه ساكت 
ننشيند و از حق نظارتی اش استفاده كند. 

دبير شورای نگهبان: توافق کنندگان با FATF امضایشان را پس بگيرند
صندوق توسعه ملی جنبش عجیبی در باال کشیدن اموال مردم دارد
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َخیُر األصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقُه و َکُثَر وِفاُقُه

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار
)تنبیه الخواطر، ج2، ص123 (

پیشاپیش با تبریک عید سعید قربان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مظلوم مکه و منا و با تشکر از همه عزیزانی که در سال های گذشته 

داراالیتام حضرت ابوالفضل)علیه السالم( را یاری نموده اند بدین وسیله 
آمادگی خود را برای ذبح گوسفندان قربانی شما اعالم می داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع( وابسته به هیئت ابوالفضلی بیرجند

شماره کارت: 603799۱899530558
شماره حساب: 0۱07378920008

3223333۱ -09۱536۱3۱20 -09۱5۱609932 -09۱5۱604667

جناب آقای مهندس مسلم جابری
انتصاب ارزشمند و مسرت بخش جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی سربيشه
 که موید توانمندی و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 بهروزی و موفقیت شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

عمو محمد رضا و خانواده 

با لبخند ماندگار شوید کانون تبليغات لبخنـد
قابل توجه کلیه ادارات، ارگان ها، نهادهای دولتی، کسبه و ...
از این پس کارهای تبلیغاتی خود را با کیفیت عالی )تیزر، 

باکس، بنر و ...( در سینما بهمن به ما بسپارید.
32433548 -09152651699
آدرس: بیرجند، نبش معلم 46 

رستوران برادران

 خــزیمــه 
شمــال شهــر

به مناسبت عيد سعيد غدیر 
مراسم قرعه کشی 

یک دستگاه موتور سیکلت
 را در محل برگزار می نماید.

323۱۱7۱7
09۱5362۱477

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را
 با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

بدین وسیله از عنایت و توجه

 صنف آرایشگران )مردانه و زنانه(

 که از موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بازدید نمودند، قدردانی می شود. 

روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

پیشاپیش جشن بندگی و ایثار، عید سعید 
قربان بر شما بندگان خوب خدا مبارک

موسسه خيریه حضرت رسول ا... )ص( بيرجند 
افتخار دارد ضمن تقدیم بهترین سپاس ها به شما 
 همراهان همیشگی، آمادگی خویش را برای جمع آوری

و توزیع نذورات و گوشت قربانی اعالم دارد.

تلفن تماس: 32225600 - 09155616521  
09385562653 برای دریافت حضوری

شماره حساب موسسه: بانک ملی )سيبا( 0۱05543248003 
شماره کارت: 603799۱۱995۱۱233
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موسسه خيریه حضرت رسول ا... )ص( بيرجند
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان شادروان  

حاج غالمرضا درویش زاده 
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم تشییع

 آن مرحوم امروز شنبه 95/6/20 ساعت 16 الی 17 از محل حسینیه 
حاجی آباد بیرجند برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: درویش زاده ، حاجی آبادی ، محنتی
شمس آبادی و سایر بستگان


