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فهم مناسبتی مردم 

* هرم پور

جنوبی  خراسان  در  امسال  غدیر  های  جشن 
منسجم تر، منظم تر، با برنامه تر و کم حاشیه 
بودند. هم نقش مردم در  از سال های قبل  تر 
هم  و  غدیر  مردمی  ستاد  مثل  ستادهایی  قالب 
به  و  استان  اجرایی  مدیران  و  مسؤوالن  نقش 
در  اجتماعی و مذهبی  فرهنگی،  نهادهای  ویژه 
این گرامیداشت بزرگ، ویژه و ارزنده بود. شاید 
عید  های  جشن  حالوت  و  شیرینی  از  بخشی 
نماینده  اولین  رنگ  پر  حضور  به  غدیر،  بزرگ 
محوری  نقش  و  استان  در  فقیه  ولی  محترم 
و  سازی  رهنمون  و  راهنمایی  در  ایشان  دفتر 
هماهنگی برگزاری پربارتر ایام بزرگی همچون 
آن  از  بخشی  هم   شاید  و  گشت  برمی  غدیر 
توسط  قبلی  متعدد  هماهنگی  جلسات  از  متأثر 

دستگاه های مسؤول بود. 
همین دوشنبه و در همین ستون اشاره کردم که 
وحدت چشمه جوشانی از کنار کوه  بزرگ غدیر 
را سیراب نیتان  نیک سیرتان و خوش   است که 
می کند و با همان زاللی و صفا به دل و جان مردم 

شیعه و سنی می ریزد ...  ) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

 پیش بینی هواشناسییادداشت
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

هفته دفاع مقدس گرامی باد

فرمانده کل سپاه : 
رفتار آمریکایی ها در خلیج فارس غیرحرفه ای 
است ؛ از قدرت تهاجمی خود غافل نمی شویم

استاندار  :
مهمترین رکن نظام جمهوری اسالمی ایران

همبستگی مردم با والیت فقیه است

نماینده ولی فقیه در استان : 
تنها نقطه اعتراض به وحشی گری های آمریکا

جمهوری اسالمی ایران است
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

وزیر ارشاد دولت دهم : 
احمدی نژاد توصیه منع حضورش را پذیراست

و دیگر در کسوت ریاست جمهوری نخواهد بود

نشنال اینترست : شکست روحانی در انتخابات یعنی پیروزی برخی کشورهای عربی و اسرائیل / آمدن احمدی نژاد یک جور جبر است  اما خودش واقعًا عالقه ای ندارد / هاشمی : باید خرابی های 8 ساله گذشته را با تکیه بر وحدت جبران کنیم / اوباما : برجام دستاورد من بود ؛ اسرائیل تا آخر نمی تواند اشغالگر بماند  /  صفحه 8

دولت به استان
بی توجه است 

صفحه 7

عکس : مجتبی گرگی

هفته دفاع مقدس با رژه نیروی های مسلح در بیرجند آغاز شد

نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس :

بیرجند در 
لیست نهضت 

هتل سازی ایران
صفحه 7

30 درصد تجهیزات 
آتش نشانی مرکز استان 

نیازمند نوسازی است
صفحه 7

اختراع مکملی با قابلیت 
کاهش ۱۵ درصدي مصرف 

آب کشاورزي در استان
صفحه 4

در گفتگو با پژوهشگر هم استانی عنوان شد : مدیرعامل آتش نشانی بیرجند :

عبادی : 6۵ درصد بودجه راه آهن رشت - تهران اختصاص یافته 
چون آقای نوبخت از این شهر هستند و هر سال ردیف اعتباری آن 

بیشتر می شود اما بودجه مصوب راه آهن بیرجند را هم ندادند

نورچشم عزیزمان علی دادرس مقدم
قبولی مسرت بخش شما را در 

 مقطـع دکتـری
 که موید توانمندی و پشتکارت می باشد، صمیمانه تبریک می گوییم 

موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستاریم.

پدر و مادرت

برادرزاده عزیز 

سرکار خانم سیده عالیه اسماعیل زاده 
خبر مسرت بخش قبولی شما را در 

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که موید توانمندی و پشتکار تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

غالمرضا اسماعیل زاده و بانو

چهارمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان شادروان 

حاج محمد حسین ابراهیم زاده
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به یاد خوبی هایش 

گرامی می داریم. نام و یادش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

انا هلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف به اطالع می رساند: 

شادروان حاج ابراهیم عنایتی 
)پدر بزرگوار آقای عنایتی مدیرکل پست استان چهارمحال و بختیاری(

 به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم امروز پنجشنبه اول مهر ساعت ۱0 صبح 
در روستای شیخ از توابع شهرستان سربیشه برگزار می شود، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده عنایتی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 امیر حسین حسین زاده
 )فرزند حاج محمد علی حسین زاده( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۵/7/۱ از ساعت ۱6 الی ۱7 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد

 حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. 
خانواده های حسین زاده و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی مهاجر الی ا... 

فرهنگی بازنشسته شهید منا 

حاج محمد مهدی رضا پور 
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 9۵/7/۱ از ساعت ۱6 الی ۱7 

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

خانواده های: رضاپور- خزاعی

با نهایت تاسف درگذشت شادروان 

حاج محمد حسین 
بذرافکن

 پدر شهیدان غالمعلی و محمد بذرافکن
 را به اطالع می رساند. جلسه سوم آن فقید سعید امروز پنجشنبه 9۵/7/۱ از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده بذرافکن و سایر بستگان

تا کی در انتظار عزیزان مان اشک ماتم بریزیم

در ششمین سالگرد درگذشت ناباورانه عزیزان مان

 بابک و محبوبه 
مهال و دنیای عزیز

 امروز پنجشنبه 9۵/7/۱ بر سر مزارشان گرد هم می آییم و یادشان را گرامی می داریم.

خانواده رئیس زاده

پیام مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به نام خالق علم و آگاهی
شروع سال تحصیلی جدید ، دمیدن نفسی تازه در پیکره 
اجتماع  و پیام آور نشاط و سر زندگی برای جامعه  است.

بهار، فصل شکفتن است و زمان آکنده شدن فضای جامعه 
از عطر و بوی گل ها، اما مهر، این نوروز خردورزی و دانایی 
با گل های ماندگارش ، فردای بهاری و شکوفایی را برای 
ایران اسالمی رقم می زند و چنین است که به ز بهار 
طبیعت ، بهار تحصیل است. تقارن شروع سال تحصیلی 
 با هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره رشادت ها 
و ایثار عزیزانی که هر چه داریم مدیون آنانیم، فرصت 
مغتنمی است تا فرهنگیان گرانقدر با تأسی به سیره عملی 
شهدا و ایثارگران، همچنان بار سنگین هدایت جامعه را بر دوش بکشند و فرزندان ایران 
 اسالمی را  در مسیر پیشرفت علمی و اخالقی و توسعه پایدار میهن عزیزمان راهبری نمایند.

مهر امسال که به برکات معنوی هفته  والیت  مزین است،  فرهنگیان شریف، سرمست از 
جام عشق پاک غدیر برای شکوفایی استعدادهای ناب فرزندان این مرز و بوم پا به عرصه 
بوستان های دانش و بینش می گذارند تا آزادی و آزادگی را که پیام اصلی نهضت سرخ 

حسینی است ، تبلور بخشند.
 اینجانب ضمن تبریک این جشن بزرگ ملی به همه هم استانی های گرانقدر، از تالش تمامی 
همکاران خوبم در اجرای بهینه پروژه مهر، با مد نظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری 

در سالی که مزین به نام )اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل( است 
تشکر و قدردانی نموده، از همه دستگاه ها و نهادهایی که ما را 
در این امر ملی یاری رساندند، سپاسگزاری می نمایم. همچنین 
 ضمن خیر مقدم به همه فرهنگیان فرهیخته و دانش آموزان

 عزیز، به ویژه حضور سال اولی ها را در خانه دوم شان 
شادباش می گویم.

عباس المعی                                                                             
  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

پیام استاندار خراسان جنوبی 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون )سوره مبارکه زمر آیه 9(

به نام آنکه جان را فکرت آموخت   چراغ دل به نورجان برافروخت

به نام خداوندی که قلم را، آفرید و آن را شایسته سوگند 
خویش قرار داد، به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به 
زیور »اندیشه« و »تفکر« آراست و او را امانتدار این ودیعه 
الهی قرار داد و با سالم و درود به اصحاب فکر و فرهنگ 

و پیشتازان علم و معرفت.
بار دیگر فصل روشن »مهر«  از راه می رسد و صحیفه نورانی 
 معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می خورد و دروازه های

 آسمانی بینش و دانایی آغوش می گشایند.
مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بهار تعلیم و تربیت 

را در بوستان دانش و آگاهی برای فرزندان مستعد این مرز و بوم به ارمغان می آورد
 تا با تدبیر و تالش بیش ازپیش، قله های رفیع دانش فتح گردد.

اینجانب ضمن ابراز ارادت به همه طالیه داران علم و دانش، تالش ارزشمند این عزیزان 
را ارج نهاده ، بهار زیبای علم و معرفت که با دهه والیت، عید سعید غدیرخم و هفته دفاع 

مقدس متقارن گردیده است را تبریک و تهنیت می گویم، امیدوارم با تالش و همدلی 
 دولت و ملت در راستای منویات مقام معظم رهبری و برنامه های

دولت تدبیر و امید، با گام های مصمم و استوار مرزهای جدید 
دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان 

قله های رفیع بهروزی و کامیابی را فتح و ایران اسالمی را 
بیش از پیش سرافراز و سربلند نماییم.

   سید علی اکبر پرویزی
     استاندار خراسان جنوبی
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اعالم جرم دادستانی علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام در امور اداری
ایسنا - معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعالم جرم خواهد 
شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود. خرم آبادی در ادامه اظهار کرد: شنیده ام که در برخی از مدارس زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش برای ارتباط بین دانش آموزان و مدارس و انجمن 
اولیا و مربیان از تلگرام استفاده می کنند بنده تذکر می دهم که از این پیام رسان خارجی استفاده نکنند و از پیام رسان های داخلی که تعدادشان قابل توجه است استفاده کنند.

 کارنامه نهایی کنکور ۷ مهر منتشر می شود

کنکور  داوطلبان  نهایی  و  علمی  کارنامه   - مهر 
داوطلب  کل  نمره  و  رتبه  حاوی   ۹۵ سراسری 
چهارشنبه ۷ مهر در سایت سازمان سنجش منتشر 
می شود. این کارنامه حاوی رتبه داوطلب در هر یک 
از کدرشته های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته 
نمره کل وی در همان  مزبور در سهمیه مربوط، 
کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در 

هر یک از کدرشته های انتخابی است.

تحقق رشد ۷ درصدی تا پایان سال

ایرنا - لیالز گفت: تا پایان سال به رشد بیش از 
دانشگاه  استاد  یابیم.  می  دست  درصدی  هفت 
شهید بهشتی درباره پیش بینی رشد اقتصادی 6.6 
درصدی مرکز پژوهش های مجلس برای امسال 
افزوده بخش  ارزش  نظر می رسد رشد  به  گفت: 
صنعت و کشاورزی در این گزارش دست کم گرفته 
شده است و با لحاظ این امر، تا پایان سال به رشد 

بیش از هفت درصدی دست می یابیم.

پرداخت وام منطقه ای مسکن کلید خورد

مهر - با ابالغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت 
و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن، 
پرداخت وام منطقه ای مسکن وارد فاز اجرایی شد. 
این موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود 
می توانند عالوه بر دریافت تسهیالت از موسسات 
مؤسسات  دولتی،  شرکت های  دولت،  اعتباری، 
عمومی غیردولتی و شهرداری ها، از موسسات مالی 
بین المللی نیز وام دریافت کنند. همچنین با تشکیل 
موسسات پس انداز و تسهیالت مسکن، پرداخت وام 
مسکن در هر استان بصورت منطقه ای و با ضوابط 

خاص همان استان انجام خواهد شد.

تعادل بازار شکر در آستانه محرم

گذشته  ماه های  در  شکر  بازار  گرچه   - مهر 
در  اما  شد  زیادی  قیمتی  تغییرات  دستخوش 
روزهای گذشته به تعادل نسبی رسیده و عرضه 
در بازار افزایش یافته است. از سویی دیگر کنترل 
فرارسیدن  آستانه  در  عرضه  افزایش  و  قیمت ها 
ماه محرم و صفر می تواند به تعادل بازار در این 

ماه ها کمک زیادی کند.

فهم مناسبتی مردم 
) ادامه یادداشت از صفحه اول( ... دست برقضا این روزها و 

به ویژه روز غدیر چند جلوه جالب از حضور شیعه 
و سنی در کنار هم در بزرگداشت این روز عزیز 
خودنمایی بیشتری می کرد که همانجا آرزو کردم 
که  هم  بدخواهان  و  دشمنان  کوری چشم  برای 
شده، ایکاش به تصویر می آمد یا گزارش می شد 
روز  در  رهبری  معظم  مقام  این صحبت  شاید  و 
عید غدیر در جمع هزاران نفر از مشتاقان والیت 
را به جان و دل بیشتر می نشاند که فرمودند: »...

پایبندی به این اعتقاد و بیان آن نباید با تحریک 
احساسات برادران اهل سنت همراه باشد. زیرا این 
السالم  علیهم  معصومین  ائمه  سیره  خالف  کار 
اسالمی  فرق  دیگر  احساسات  تحریک  است... 
به اسم شیعه در واقع »شیعه انگلیسی«  است و 
نتیجه آن ظهور گروه های خبیث و مزدور و وابسته 
به آمریکا و سرویس جاسوسی انگلیس همچون 
داعش و النصره است که جنایات و ویرانی های 

زیادی را در منطقه به راه انداخته است...«
در  محرم  باز  کوتاه  روز  چند  فاصله  به  اما  حاال 
ایام محرم،  پیش است. به نظر می رسد مراسم 
مردمی ترین مراسم در طول تاریخ مناسبت های 
بشریست و قطعًا مردمی بودن آن و خاستگاه دل 
تأثیرگذاری  و  ماندگاری  رمز  داشتنش،  جانی  و 
بیشتر آن است. شهروندان ما فهم مناسبتی پیدا  
کرده اند و من گمان می برم مدیران و مسؤوالن 
اجرایی برای شایسته تر برگزار شدن هر مناسبتی 
به تجربه و حضور و فعالیت مردم و یادگرفتن این 
فهم مناسبتی خودآموخته که در باال به آن اشاره 

شد، بیش از هر چیز نیازمندند.
 این همه بهانه ای بود برای دست مریزادی به مردم 
و مدیران و عاشقان اهل بیت در این روزها  که زیبا 
 و نتیجه بخش، وظیفه های تعریف نشده وتکلیف

نشده شان را به بهترین وجه انجام دادند؛ آنهاییکه 
دلشان به اجر حسین و خاندان  حسین)ع( خوش است 
و عاقبت به خیری را در جرعه نوشی از دستان ساقی 
عطشان کربال  چون موج بر اقیانوس دل، می جویند.  

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(

 تالش برای بازنشستگی
 پیش از موعِد بانوان شاغل

تجربه  به  استناد  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کشور  نظارتی  مراجع  آمارهای  و  میدانی 
اعتماد  اول  رتبه  همواره  معلمان  گفت: 
به  دارند.  جامعه  اقشار  بین  در  را  عمومی 
اینکه  بیان  با  فانی  ایلنا، علی اصغر  گزارش 
است،  آموزان  دانش  الگوی  معلم   رفتار 
بیان کرد: رفتارها و انتظارات متناسب با زمان استقرار این دولت و 
امکانات دولت تنظیم شود. وی با بیان اینکه در مورد بازنشستگی 
پیش از موعد برای بانوان شاغل به تنهایی تصمیم گیر نیستم، ادامه 
داد: تالش می کنیم مشکالت همکاران را بررسی کرده و در صورت 

امکان نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

 آخرین مهلت دریافت وام ازدواج 
20 میلیونی دانشگاه آزاد

رفاه  صندوق  و  اعتباری  تسهیالت  مدیرکل 
گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
ازدواج  ویژه  تسهیالت  دریافت  متقاضیان 
تا  می توانند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
پایان مهر ۹۵ با مراجعه به بانک های عامل از 
این تسهیالت بهره مند شوند. به گزارش ایسنا، 
ذاکر اظهار کرد: چنانچه زوج و زوجه هر دو از دانشجویان دانشگاه آزاد 
باشند، به هر دو نفر هرکدام مبلغ 10 میلیون تومان تسهیالت ویژه 
ازدواج تعلق می گیرد. وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
کردن  وارد  با   www.vameezdevaj.sandoghrefah.iau.ir

کد رهگیری و رمز عبور خود، از بانک عامل معرفی شده اطالع یابند.

شرط برخورداری مشموالن
 غایب از معافیت کفالت

معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان 
برخورداری  شرایط  ناجا،  عمومی  وظیفه 
مشموالن غایب از معافیت کفالت را اعالم کرد.

سرهنگ نجف حمیدزاده گفت: بر اساس ماده 
مشموالن  عمومی،  وظیفه  خدمت  قانون   30
معافیت  درخواست  توانند  نمی  غیبت،  دارای 
کفالت کنند و فقط در صورتی که هنگام ورود به غیبت )در زمان احضار 
و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی( دارای شرایط معافیت کفالت 
باشند، می توانند درخواست خود را از طریق پلیس 10+ ثبت کنند. وی 
تاکید کرد: متقاضیان پیش از ثبت درخواست کفالت حتما آیین نامه 

»کسان مشمول« را به دقت مورد مطالعه قرار دهند.

توزیع  مهر  ابتدای  از  بناست  مرکزی  بانک  دستور  طبق 
دور جدید کارت های اعتباری آغاز شود و در همین راستا 

تعدادی از بانک ها پیشتاز شده اند.
ها  بانک  از  تعدادی  اساس،  برهمین  تسنیم،  گزارش  به 
پیشتاز اجرای دستور جدید بانک مرکزی شده و از آغاز توزیع 
 کارت های اعتباری جدید تا روزهای آینده خبر داده اند.
چهار تغییر مهم در دستورالعمل جدید بانک مرکزی اعمال 
شده که شامل ایجاد امکان بازپرداخت به صورت نسیه با 
اقساط 12 تا 36 ماهه عالوه بر نسیه دفعی، الزام به تخفیف 

اقساط زود پرداخت متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید، 
عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری 
و پذیرنده کارت و ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری 
می باشد. از امتیازات کارت های اعتباری جدید این است 
 که با اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی کارت های
مبنای  بر  ریال  میلیون   ۵00 تا   100 مبالغ  با  اعتباری 
میزان درآمد و توان بازپرداخت افراد در اختیار متقاضیان 
های  کارت  طرح  این  براساس  البته  گرفت  خواهد  قرار 
اعتباری به ارقام 100 میلیون ریال، 300 میلیون ریال و 

۵00 میلیون ریالی در اختیار مردم قرار می گیرد. از دیگر 
تفاوت های کارت های رنگی- اعتباری جدید این است 
که تمام مردم می توانند متقاضی دریافت این کارت ها 
از نظام بانکی باشند چراکه در طرح قبلی محدودیت در 
توزیع کارت های اعتباری برای مردم وجود داشت و تنها 
کارگران و بازنشستگان می توانستند کارت های خرید را 
دریافت کنند. البته امکان استفاده از کارت های تا سقف 
۵00 میلیون ریالی خرید کاالی ایرانی با موافقت رئیس 

کل بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید شده است.

 آغاز توزیع دور جدید کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی از امروز

قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: 
دستوری  کاهش  برای  سیاستگذار  مقام  ورود 
نرخ های سود سپرده از این باب مثبت بوده که 
اخذ  که  داده  عالمت  بانکی  سپرده گذاران  به 
واجد  اعتباری  موسسات  و  بانک  از  باال  سود 
برخی اشکاالت اساسی در تولید کشور است و 

سیاستگذار پولی از آن حمایت نمی کند.
به گزارش اقتصادنیوز، حمید تهرانفر در خصوص 
پیامدهای مثبت و ملموس پایین آمدن نرخ سود 

سپرده ها گفت: کاهش نرخ های سود بانکی را 
سود  نرخ های  و  سپرده  سود  نرخ های  به  باید 
تسهیالت تفکیک کنیم. ورود مقام سیاستگذار 
برای کاهش دستوری نرخ های سود سپرده به 
به  که  است  بوده  مثبت  باب  این  از  بنده  نظر 
سپرده گذاران بانکی عالمت داده است که اخذ 
واجد  اعتباری  موسسات  و  بانک  از  باال  سود 
برخی اشکاالت اساسی در تولید کشور است و 

سیاستگذار پولی از آن حمایت نمی کند.

مسووالن  دستوری  ورود  اگر  شاید  افزود:  او 
اتفاق  عرصه  این  در  سود  نرخ  کاهش  برای 
بسیار  دشواری های  وجود  به رغم  نمی افتاد 
سپرده  سود  نرخ های  کاهش  به  قادر  بانک ها 
داخلی  سیاستگذاری های  با  و  خود  ابتکار  به 
خود نبودند. در فضای نامساعد فعلی که برای 
شهامت  بانکی  هیچ  آمده  وجود  به  بانک ها 
را  سپرده  سود  نرخ های  داوطلبانه  کاهش 
اگر  بسا  چه  نداشت.  خود  سیاست  و  تدبیر  با 

کرده  ورود  حوزه  این  در  بانک  دستور،  بدون 
می دادند  کاهش  را  سپرده ها  سود  نرخ های  و 
انتقاد  مورد  و  می شدند  تکفیر  معمول  طبق 
می گرفتند،  قرار  حاکمیتی  مراجع  همه  تقریبًا 
موسسات  و  بانک ها  از  نظر  این  از  این رو  از 

اعتباری حمایت شده است.
تهرانفر در خصوص پیش بینی کاهش نرخ های 
سود تا پایان سال گفت: به نظر می رسد این 

رویداد حتمًا رخ خواهد داد. 

 کاهش نرخ سود ادامه خواهد داشت

یادداشت

 یارانه گازوییل خودروهای فاقد بیمه 
شخص ثالت از امروز قطع می شود

عصر اعتبار- معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور اعالم کرد یارانه گازوییل 
خودروهای دیزلی که تاکنون بیمه نامه شخص ثالث 

تهیه نکرده اند، از اول مهر قطع می شود.

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

 09903189181
3 2 4 5  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 7۰۰ نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های۰9۱۵۱6۱۱497 -  ۳2۳2۰۰29 

تماس حاصل فرمایید.

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
۳2۳۱926۳- ۰9۱۵۱642۳77- وسیله کار

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
۰ 9 ۰ ۱ ۳ 7 7 2 6 2 ان6
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
پنجشنبه * اول مهر 1395 * شماره 3609

آغاز سال تحصیلي 12 هزار نوآموز پیش دبستانی در خراسان جنوبي

برزجی- مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی  از آغاز سال تحصیلی جدید غنچه ها، شکوفه ها و جوانه های استان خبر داد.  
عباس المعی افزود : همزمان با فصل تحصیل مدارس  حدود 12هزار نوآموز پیش دبستانی ، 15 هزار دانش آموز کالس اولی و11  

جشن های عید غدیر نشان دهنده قدرت مردم در هزار 500 دانش آموز کالس هفتم استان سال تحصیلی خود را آغاز کردند.
پیگیری امورشان است . دست مریزاد

 935 ... 842
با سالم خدمت استاندار محترم خراسان جنوبی..

بنده یک شهروند بیرجندی مطلبی را در ستون 
پیام اوای خراسان جنوبی خواندم مبنی بر تغییر 
شاهد  بیرجند  مردم  عمرانی...تمامی  معاونت 
آقای  جناب  روزی  شبانه  و  مخلصانه  زحمات 
در  که  بسا  هستن...چه  نژاد  نخعی  مهندس 
پست  در  نژاد  نخعی  آقای  جناب  تصدی  زمان 
انجام  بیرجند  در  عظیمی  های  پروژه  شهرداری 
شد که تا به حال انجام نشده بود..کاش قبل از 
تغییر معاونت عمرانی نگاهی به کارنامه درخشان 
با  بیاندازید.بنده هم  بیرجند  در  نژاد  نخعی  آقای 
پیامی که شهروند بیرجندی در ستون پیام نوشته 
فعالیت  این شهر  موافقم...در گوشه گوشه  بودن 
های اقای مهندس نخعی نژاد بر کسی پوشیده 
زحمات  قدردان  بیرجند  مردم  بیشتر  نیست..و 

جناب آقای نخعی نژاد هستن...
915...214

از اخبار استان شنیدم که دو و نیم درصد مالیات 
وصول شده در کشور مربوط به خراسان جنوبی 
است. این سوال برایم پیش آمد ، ما که فقط یک 
درصد جمعیت کشور را شامل می شویم پس چرا 
موضوع  این  وآیا   !! ایم  داده  مالیات  میزان  این 
مسؤالن را برای خدمات بیشتر موظف می کند 
یا باز هم فقط سختگیریش به کام مردم است و 

برکاتش از آن دیگران ...
915...223

خوسف   شهرستان  آموزشی   فضای  کمبود  رفع 
کاری جهادی می خواهد. کمبود فضای آموزشی 
و تهدید عدالت و کیفیت آموزشی امری است که 
باید سر لوحه کار مسوولین شهر خوسف قرار گیرد 
شهرستان خوسف با  کمبود شدید  فضای آموزشی 

در شهرک مسکن مهر مواجه است . 
ارسال شده از کانال تلگرامی آوا

بنده   از آقایان محترم مدیران کل استان و یا هر 
کس دیگر که  اطالعاتی در زمینه سیستم اداری 
روشن شدن  برای  کنم  می  خواهش  دارند  کشور 
اذهان مردم و اینکه بدانند چه انتظاراتی باید از ادارات 
و سازمان ها  داشته باشند فرق بین یک سازمان  با 
اداره کل و تفاوت عملکرد و وظایفشان را به شکل 
ساده برای روزنامه تهیه و ارسال فرمایند چرا که به 
نظر اینجانب ریشه بسیاری از بال تکلیفی های  امور 
مردم به عدم توجه به همین سئوال کوچک برمی 
گردد 0 ضمنأ از روزنامه در خواست توجه ویژه به  

مسائل آموزشی حقوق شهروندی را دارم       
0915...639
تخلف  بانکی  چنانچه  شود  رسانی  اطالع  لطفا 
داشت به کجا باید مراجعه شود...آیا مسدود کردن 

20درصد تسهیالت تخلف است یا خیر؟؟
0915...077
با  تعطیلی کالس جودوی خواهران در مهرشهر 
سازمان  و  ورزشی  جامعه  خدمت  را  هنرجو   25
ورزش و جوانان استان تبریک عرض می کنم. و 
از خداوند منان خواستار پیشرفت روز افزونتان تا 
تعطیلی کامل رشته های ورزشی استان هستم. 
0915...766
قلعه شهر خوسف میزبان خوبی برای گردشگران 

نیست و زیر بار بی توجهی ها جان می دهد .
0915...031

پاسخ مسئوالن به پیام شما

خاطرات ماندگار  مهر 
کالس اولی های سال های دور از روز اول دبستان می گویند

مدرسه،  روز  نخستین   - کاری  نسرین 
شاید ماندنی ترین خاطره زندگی همه ماها 
گاه و  ها  شیرینی  با  که  ای  خاطره   باشد. 
دلهره ها و اضطراب های فراموش ناشدنی 
اول  روز  خاطرات  است.  عجین  فراوانی 
و  اشک ها  از  است.  جالبی  خاطرات  مدرسه، 
لبخندها تا پیدا کردن دوستانی که گاهی تا 

سالیان سال در کنار هم می مانند.
برای به یاد ماندنی شدن این روز به میان چند 
یا همان کودکان قدیم  از پدر و مادران  نفر 
را  شان  مدرسه  اول  روز  خاطرات  تا  رفتیم 
برایمان بگویند و تجدید خاطرات آن روزهای 

خوش باشد. 

با خاطرات آن زمان زندگی می کنم

یادش بخیر.واقعا نوستالژی زیبایی است.سال 
اول  روز  آید   می  یادم  به خوبی  بود   1333
استرس  و  بودم  نخورده  هم  صبحانه  چون 
هم داشتم و حدود نیم ساعت در صف سرپا 
ایستاده بودیم و برایمان سخنرانی می کردند  
بعد یهو سرم گیج رفتم و بیهوش شدم. رضا 
خاطره  این  بیان  با  ارتش  بازنشسته  توکلی 
البته زود به حال آمدم. ولی  ادامه می دهد: 
زمان  بینم  را می کنم می  حاال که فکرش 
ما واقعا به بچه ها سخت می گرفتند اما حاال 
بچه ها خیلی راحت هستند ولی به هر حال 
من آن زمان را خیلی دوست داشتم و همیشه 

با خاطرات آن زمان زندگی می کنم. 

نه شلوار داشتم ، نه کفش

مهدی پامرغی خاطره اش را اینگونه شروع 
 1280 سالهای  یعنی  زمانها  آن  کند:  می 
وضع زندگی اکثر روستاییان مناسب نبود و 
به  فرستادنم  برای  مالی  توان  هم  من  پدر 
مدرسه نداشت. با اینحال پدر لطف کرد یک 
شلوار پارچه ای برایم خرید، البته در هنگام 
خرید فکر چند سال جلوتر را کرد بنده خدا، 
شلوار یک ذره زیادی گشاد و دراز بود! من با  
آن  سن کم هم  فهمیدم که یک جای کار 
می لنگد و زدم زیر گریه،  در صف مدرسه 
شلوار را با دستم نگه داشتم و  بعد از ساعتها 
کوتاهش  مقداری  قیچی  با  کردن  گریه 
کردند تا اندازه ام شد، یکی دو تا از ساسون 
هارا هم بند بند زدن که خیلی گشاد نباشد.
نبیند، شبیه  بد  روز  کفش هم که چشمتان 
در  اندیشی  دور  قضیه  )همون  بود  پوتین 
خرید و ...( خالصه اول مهر رفتیم مدرسه، 

یک سی نفری به ما توی مسیر خندیدند!

از پنجره اتاق به وسط حیاط رفتم

ها  بچه  رفتم.  مدرسه  به  که  بود   51 سال 
کنار  هم  من  بودند،  نشسته  کالس  داخل 
 پنجره نشسته بودم که ارتفاع زیادی نداشت و 
حیاط  نشسته  حالت  در  و  آنجا  از  شد  می 
این  بیان  با  احمدی   نجمه  دید.  را  مدرس 
خیابان  ما  مدرسه  شود:  می  یادآور  خاطره 
17 شهریور بود و با پسرها همکالس بودیم. 
مثل خیلی از بچه ها من هم حالم گرفته بود. 
یکدفعه چشمم به داداش بزرگم  که کالس 
با دوستانش در حیاط  افتاد که  بود  چهارمی 
در  و  شدم  بلند  زود  کرد.  می  بازی  مدرسه 

حالی که خانم معلم جلوی کالس با بچه ها 
رفتم.  بیرون  پنجره  همان  از  زد،  می  حرف 
داداشم که متوجه شده بود، فوری آمد ، دستم  
راگرفت و به کالس برگرداند.تذکری هم به 
من داد  که دفعه بعد خواستی از کالس بیرون 
بیایی اول از خانم معلم اجازه بگیر و بعد هم 
از در بیرون بیا، نه پنجره! خالصه حاال و بعد 
در  تدریس  افتخار  که  روزها  آن  از  سالها  از 
دانشگاه را دارم، گمانم کسی در  تمام مملکت 
و  رفتار  مواظب  من  اندازه  به  که  نشود  پیدا 

حرف زدنش باشد! 

اول مهری که یک سال زودتر 
به مدرسه رفتم

نخستین روزی که من به مدرسه رفتم مهر 

ماه سال 54 بود که مادرم صبح زود بیدارم 
روپوش  صبحانه،  خوردن  از  بعد  و  کرد 
سرمه ای یقه گشادی را تنم کرد، یک کیف 
بازار  از  پدرم  قبل  روز  چند  که  هم  صورتی 
من خوشحال  انداخت.  دوشم  به  بود  خریده 
از این رویداد وارد جایی شدم که نمی دانستم 
ادامه می دهد: وارد  کجاست. مریم احمدی 
مدرسه که شدم تا چشم کار می کرد بچه هایی 
بودند هم قد خودم با روپوش های سرمه ای از 
سر و کول هم باال می رفتند جای من میز اول 
در کالس بود، آن روز خانم معلم با مهربانی 
به ما نقاشی یاد داد تا وقتی که بعد از ظهر 
صدایش  ناظم  که  قد  کوتاه  مردی  روز  آن 

بلند  صدای  با  و  شد  کالس  وارد  می کردند 
زودتر  سال  کیه؟ یک  احمدی  »مریم  گفت 

آمده و باید سال بعد به مدرسه بیاید«.

به زور از مدرسه بیرون آمدم

یادش بخیر سال 53 بود شب قبل از مدرسه 
چند بار، نیمه شب از خواب بیدار شدم کفش 
و کیف و روپوش مدرسه ام را امتحان کردم و 
روز بعد همه خانواده  مرا بدرقه کردند و با مادرم 
به مدرسه رفتم. بهاره وطنی با خنده می افزاید: 
خیلی  از بچه ها گریه می کردند ولی من آنقدر 
ذوق داشتم و خوشحال بودم که بدون اغراق 
آخرین نفری بودم که از مدرسه بیرون آمدم. آن 
هم به زور! اسم معلمم خانم حسین خانی بود و 
با اینکه در اواسط سال تحصیلی همسرش 

و  تا آخر سال جز خوشحالی  داد  از دست  را 
نشاط همراه خودش هیچ چیز به همراه نداشت 
و هیچ ناراحتی را به ما منتقل نکرد، واقعا از 
ایشان تا آخر عمر به خاطر همه خوبی هایش 

ممنون هستم.

ماجرای سرویس
 پر از جمعیت اولین روز مدرسه

اول  کالس  در  گوید:   می  مجیدی  فاطمه 
دبستان و اولین روز شروع سال تحصیلی بودم 
مدرسه  سرویس  از  خانه  به  برگشت  برای  و 
بود.  قدیمی  اتوبوسی  که  کردم  می  استفاده 

شاید  و  ظرفیت  برابر  پنج  نظرم  به  اتوبوس 
بیشتر دانش آموز سوار کرده بود که همه در 
مقاطع باالتر از من بودند و به همین دلیل من 
نتوانستم خود را به جلوی اتوبوس برسانم و به 
دلیل ازدحام صدا، صدای من به راننده نرسید 
و این باعث شد من پس از حدود یک ساعت 
دانش  پیاده کردن سایر  و  اتوبوس  در  ماندن 
آموزان و همچنین نگرانی شدید مادرم که پیگیر 
آمدن من از طریق مدرسه شده بود دوباره به 
مدرسه برگردم.پس از آن روز من به دانش آموز 
سفارشی تبدیل شدم که در صندلی جلو می 

نشستم و به موقع جلوی منزل پیاده می شدم.

دوست داشتم پلیس شوم

شهرمان  نانواهای  از  یکی  پاکرو   مهدی 

می گوید:  صبح روز اول مدرسه مادرم مرا 
. روز  برد  به مدرسه  از زیر قرآن رد کرد و 
اول مدرسه برای بسیاری خاطرانگیز است و  
من نیز روز اول مدرسه به همراه پدرم و در 
حالی که سراسر وجودم را ترس و اضطراب 
گرفته بود به مدرسه رفتم چون بسیاری از 
. من هم  بودند  معلمان آن روزها سختگیر 
روز  همان  صف  سر  و  بودم  َشر  پسر  یک 
اول مدرسه تنبیه شدم. وی ادامه می دهد: 
معلمم پرسید دوست داری چکاره شوی منم 
شوم،  پلیس  آینده   در  که  عالقمندم  گفتم 
اطفال  پزشک  که  دارم  دوست  بیشتر  ولی 
به  روزگار  سختی  بخاطر  هم  آخرش  شوم 

هیچ کدام نرسیدم و نانوایی زدم.

بدون اجازه کالسم را عوض کردم

محسن حسنی به خاطراتی از دوران ابتدایی 
در  اول  کالس  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 
خواندم  درس  اعتصامی  پروین  مدرسه 
که  بود  طاهری  پروین  خانم  ما  معلم  که  
و  باشند  موفق  هستند  جا  هر   امیدوارم 
شیرین ترین خاطره ام این است که خودم و 
بدون اجازه  کالس را عوض کردم و تا آخر 
سال در همان کالس تحصیل نمودم؛ هیچ 
وقت آن دوران را فراموش نمی کنم . به قول 
هستند  مهربان  بسیار  امروز  های  معلم  وی 
شلوغی  دلیل  به  ما  تحصیل  دوران  در  ولی 
کالسها  سختگیری های الزم انجام می شد 

که همه آنها امروز برای من خاطره است .

شب با روپوش خوابیدم 
و تا صبح خوابم نبرد

 صبح زود همه اعضای خانواده با من بیدار 
و سپس  رد کردند  قرآن  زیر  از  مرا  و  شدند 
عکس یادگاری گرفتیم که هنوزم آن عکس 
گوید:   می  محمودی  ملک  زهره  دارم.  را 
بهترین خاطرت دوران تحصیل  در کالس 
اول و در سال 60  این است که یکبار  بعنوان  
آن  و  شدم  انتخاب  )مبصر(  کالس  نماینده 
رختخواب  به  مدرسه  روپوش  با  حتی  شب 

رفتم و از ذوق تاصبح خوابم نبرد .
امسال نیز روز اول مدرسه نیز مانند سالهای 
یا  بازیها   ها،  ،خنده  ها  گریه  با  گذشته 
روزها  این  و  بود  همراه  کودکانه  دعواهای 
گذشته ای پر خاطره می شود برای کالس 
اولی های امروز  که  بعد از گذشت ایام به 
شیرینی آن پی خواهی برد و باید همیشه به 

یاد داشت ))چه زود دیر می شود ...((

از روزنامه آوا بخاطر پیگیری بحث تامین آب فوالد 
قاین ممنونم . خواستم بپرسم آیا دادگاهی هست 
که بتوانم افرادی که بارها وعده الکی برای افتتاح 
کارخانه هایی مثل سیمان باقران را دادند به جرم 
فریب افکار عمومی شکایت کنم . وقت انتخابات 
که خوب شعار می دهند اما وقت عمل ... . لطفا 
دستگاه های نظارتی دقت کنند که چه خبر است ؟
910 ... 039
به  را  دکتر  نسخه  که  دکتر محمدی  داروخانه  از 
صورت تایپی روی دارو درج می کند کمال تشکر 
رو داریم دست خط بعضی از متصدیان داروخانه ها 
را باید پیش ده تا دکتر ببریم که ترجمه ش کنند. 
0936...345
آواجان تو رو خدا پیگیری کن که کی می خوان 
به وضعیت این سگ های ولگرد رسیدگی کنن!
0915...879

جوابیه های سازمان میراث فرهنگی  
خراسان جنوبی 

پیام  احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون 
آثار  فروش  خصوص  در   95/6/11 مورخ  شما 
بر  تاریخی  آثار  رساند:  می  استحضار  به  تاریخی 
اساس قانون قابل فروش نیستند و صرفا می تواند 
بناها یا مجموعه های تاریخی را برای بهره برداری 
بهتر و در جهت جذب گردشگر و حفاظت بیشتر به 
بخش خصوصی واگذار کرد. در خصوص فضای 
مشجر مجاور باغ رحیم آباد هم الزم به ذکر است 
در  زیرا  است  معماری  ارزش  فاقد  مجموعه  این 
آن هیچگونه عمارتی وجود ندارد. این فضا بعد از 
انقالب توسط بنیاد محترم مستضعفان دیوار کشی 
شده و متعلق به بنیاد مذکور است و امکان فروش 
آن میسر است لیکن چون در حریم باغ رحیم آباد 
واقع شده ساخت و ساز آن مجاز نیست و صرفا 
باید به عنوان فضای سبز از آن بهره برداری نمود. 
*احتراما در پاسخ به مطلبی مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/6/15 در خصوص باغ رحیم آباد به 
استحضار می رساند : میراث فرهنگی در سال های 
گذشته اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانده که از 
نتایج و ثمرات آن مردم آگاه هستند . ثبت جهانی 
سه اثر مهم در استان گویای تالش های میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان است. 
مرمت بیش از 100 اثر در سال 94، مشارکت مردم 
در مرمت خانه های تاریخی، مرمت اشیاء تاریخی 
، راه اندازی موزه ها، ثبت تعیین حریم آثار و ثبت 
دو بافت تاریخی اصفهک و نایبند، ثبت درختان 
فرهنگی  و  مهم  اقدامات  از  بخشی  کهنسال... 
میراث  خواسته  گرچه  رود.  می  شمار  به  استان 
و  حفاظت  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
مرمت همه آثار تاریخی است لیکن با محدودیت 
های اعتباری و کمبود زیرساخت ها، اقدامات انجام 
شده که برخی از آنها رتبه کشوری نیز به استان 

تعلق گرفته در خور توجه است. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده 
برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - اصلی شهر نهبندان قسمتی از پالک 41 
فرعی از 4 - اصلی بخش 5 نهبندان آقای رسول اردونی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 246/26 متر مربع خریداری شده ) مع الواسطه( 
 از آقای حسین دهقانی فرزند غالمحسین )مالک رسمی( به آدرس نهبندان کوی صاحب الزمان )عج( - محله داشخانه خیابان قائم غربی 12 
لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/16     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/07/01
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

اصالحیه

طی چاپ اطالعیه های ثبت نام مجمع و همچنین انتخاب اعضای هیئت رئیسه هیئت فوتبال 
خراسان جنوبی روز دوشنبه 29 شهریور ماه جاری با توجه به تغییر محل ثبت نام برای اطالعیه 
های ذکر شده، آدرس صحیح به نشانی بیرجند، خیابان استقالل ، سالن ورزشی 2500 نفری 

شهیدین قاسمی، دفتر هیئت فوتبال استان تغییر می یابد که بدین شرح اصالح می گردد.

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/33/18 
)نوبت اول(

دستگاه مناقصه گذار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: »واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای 
جدید االحداث پایانه مرزی ماهیرود )میل 78( به صورت حجمی« 

نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95/7/1 تا پایان وقت اداری سه شنبه 1395/7/6

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 95/7/7 تا ساعت 9 صبح یکشنبه 1395/7/18
زمان و محل قرائت پیشنهادات: چهارشنبه 1395/7/18 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
محل دریافت و برگشت اسناد: بیرجند ، خیابان غفاری، نبش غفاری 25، اداره منابع 

انسانی پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال به صورت ضمانت بانکی، فیش 

واریزی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های سانترال: 9-32342137 داخلی 219، واحد 
آدرس به  کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  به  یا  و   بازرگانی: 32342072 

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

جنگ هشت ساله این ملت را آبدیده، شجاع و متکی به نفس کرد »مقام معظم رهبری«
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک هفته دفاع مقدس بر دالور مردان هشت سال دفاع جانانه 

و هفته نیروی انتظامی به اطالع مردم شهید پرور و والیت مدار می رساند: 
نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

 حضرت حجت االسالم و المسلمین

 جناب آقای دکتر رضایی  امام جمعه مرکز استان
 اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها 

برادر محترم امیر قوام یوسفی
 فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )علیه السالم( و ارشد آجا در خراسان جنوبی 

خواهد بود.

زمان: جمعه95/7/3 ساعت 10/30 
مکان: خیابان پاسداران ، مسجد امام حسین )علیه السالم(

  )ضمناً معارفه دبیر ستاد  اجرایی امر به معروف و نهی از منکر بین الصالتین انجام می شود(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول -  نوبت دوم
چون در پرونده 94/524 اجرایی در قبال محکومیت آقای سید حسن جعفری به پرداخت مبلغ 279/471/882 ریال در حق 

محکوم له آقای محمد علی کیانی و پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف 
پالک ثبتی شماره 122 فرعی از 1830 اصلی بخش 2 بیرجند از سوی شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی که حسب نظریه کارشناس پالک مذکور در فاصله کمتر از 150 متری از منازل ساخته شده در شمال حاجی آباد قرار دارد که 
مساحت آن 11226/84 مترمربع و با کاربری کشاورزی است و در جنوب اراضی پل بندی وجود دارد و خارج از محدوده طرح بنیاد 
مسکن می باشد حال با توجه به موارد گفته شده هر مترمربع از اراضی فوق به مبلغ 200/000 ریال برآورد می گردد و در نتیجه قیمت 
کل 11226/84 مترمربع به مبلغ 2/245/368/000 ریال ارزیابی گردیده است که  از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/07/13 
از ساعت 9 الی 10  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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
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رونمایی از خواننده ای که هیچکس ندیده بودش

 سیامک عباسی که در طول سال های فعالیتش، طرفدارانش چهره او را ندیده بودند، باالخره بعد از ۱۰ سال به دیدار هوادارانش رفت و کنسرت این خواننده با اجرای منتخبی از آهنگ های
قدیمی و آلبوم جدید او برگزار شد. به گزارش جام جم آنالین، با قطعه »فرشته پاک« کنسرت سیامک عباسی شروع شد و او با تشویق بی امان طرفدارانش بر روی صحنه حاضر شد 
تا برای اولین بار طرفدارانش عالوه بر صدا با چهره او هم آشنا شوند، در ادامه قطعات »دلت شکست«، »تو که نیستی« و »جوون تر که بودم« در اولین کنسرت این خواننده اجرا 
شدند. بخش دوم این کنسرت با اجرای آنپالگد آهنگ »عشق عمیق« آغاز شد و سپس این خواننده قطعات »من راهیم« و »من انتخاب شدم« را همراه با تک نوازی پیانو در 

سالن میالد نمایشگاه بین المللی اجرا کرد. اولین کنسرت این خواننده با اجرای دوباره قطعه »خوشبختیت آرزومه« در میان استقبال هوادارانش به پایان رسید.

 در لس آنجلس برای مقابله
 با خشکسالی چه می کنند؟

برای  جالبی  روش  کالیفرنیا-  آنجلس-  لس  در 
خشکسالی  با  مقابله  و  شهری  های  آب  حفظ 
گزارش  به  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد 
پالستیکی  توپ  میلیون   96 حدود  خبرآنالین، 
بدین  تا  اند  کرده  شده  ذخیره  های  آب  وارد 
و  شیمیایی  مواد  باران،  خاک،  از  را  آن  ترتیب 
روش  این  با  کنند.  حفظ  وحش  حیات  زندگی 

یک  حدود  )در  گالون  میلیون   3۰۰ ساالنه 
از تبخیر شدن  لیتر( آب  میلیارد و 2۰۰ میلیون 
حفظ می شود. این توپها به صورت شناور روی 
جلوگیری  خورشید  اشعه  نفوذ  از  و  هستند  آب 
 UV اشعه  مشکی  رنگ  خاطر  به  و  کنند  می 
را نیز منحرف می کنند. با توجه به خشکسالی 
به  نسبت  روش  این  با  کالیفرنیا  در  تاریخی 
صرفه  دالر  میلیون   25۰ مشابه  های  تکنیک 

جویی می شود. 

کشورها  از  بسیاری  در  ابرها  بارورسازی 
بارش های محلی  افزایش  برای  ای  گزینه 
با  مقابله  برای  این روش  از  ایران  در  است 

خشکسالی استفاده می شود. 
به گزارش خبرآنالین - در سال های اخیر 
ایران  آبی  منابع  سرنوشت  خشکسالی  که 
روی  آن  با  مبارزه  مختلف  های  روش  شد 
به  آنها  با  تا  شد  چیده  مسووالن  میزهای 

جنگ خشکسالی بروند.
باروری ابرها یکی از همین روش هایی بود 
از طرف  بار  اخیر چندین  در سال های  که 
مسووالن برای مقابله با کم آبی مطرح شد. 
طرحی که برای اولین بار در سال ۱353به 
های  تجربه  اساس  بر  اما  بود.  درآمده  اجرا 
باروری  زمینه  این  در  مختلف  کشورهای 
ابرها را نمی توان روش مناسبی برای مقابله 

با خشکسالی حساب کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
های روش  از  یکی  ابرها  باروری   فناوری 

از  یکی  عنوان  به  و  آب  استحصال  مدرن 
آینده  در  آب  کمبود  جبران  راهکارهای 
شناخته شده است و در بسیاری از کشورهای 
برای  مرسوم  روش  یک  عنوان  به  دنیا 
قرار  استفاده  مورد  آب  استحصال  افزایش 
گرفته است. روسی ها در باروری مصنوعی 
اولین  و  شده  پیشقدم  بار  اولین  برای  ابرها 
کشوری بودند که ایده ایجاد بارش از طریق 
باروری ابرها را مطرح کردند. آمریکایی ها اما 

 قدم را فراتر برداشته و بیشترین پروژه های
را  زمینه  این  در  پژوهش  و  ابرها  باروری 

متعلق به خود کردند.
عراق،  عربستان،  مانند  عربی  کشورهای 

ردیف  در  نیز  غیره  و  امارات  سوریه، 
بارورکنندگان ابر هستند که تقریبا اکثر آنها 
این  اجرای  در  سال   ۱۰ از  بیش  ای  سابقه 

پروژه ها دارند.
و   ۱353 سال  ایران  در  ابرها  باروری  طرح 

میزان  که  درآمد  اجرا  به  نیرو  وزارت  توسط 
درصد   ۱۸.5 طرح  این  در  بارندگی  افزایش 
نیز به صورت  بعد  گزارش شد و سال های 
پراکنده این کار انجام شد اما به طور رسمی 

از سال ۱3۷6 مرکز ملی تحقیقات و مطالعات 
باروری ابرها در یزد آغاز به کار کرد.

از  ای  مجموعه  ابرها  باروری  نیاز  پیش 
عوامل طبیعی است که یکی از آنها میانگین 
ساالنه بارندگی است. مناطقی برای عملیات 

بارورسازی ابر مناسب اند که حداقل بارش 
را  میلیمتر   3۰۰ حدود  در  ساالنه  میانگین 
داشته باشند. میانگین بارندگي ساالنه کشور 
حدود 25۰ میلیمتر است که این عدد کمتر 

از میانگین بارندگي آسیا و حدود یک سوم 
بارندگي ساالنه جهان است؛ یکی  میانگین 
از پیش شرط های دیگر مستعد بودن ذاتی 

ابرها در بارش است.
کشورهای  در  که  همانگونه  دیگر  طرف  از 

به  ابر  بارورسازی  است  تجربه شده  مختلف 
هیچ وجه راهکاری برای مقابله با خشکسالی، 
رفع کم بارشی، حل مشکل کم آبی در یک 
منطقه و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه 
ها نیست و در هیچ جای جهان از این روش 
برای چنین اهدافی استفاده نمی شود. از طرف 
بر  مبنی  ادعاهایی  اخیر  در سال های  دیگر 
بر  ترکیه  کشور  در  ابرها  بارورسازی  اینکه 
است  گذاشته  تاثیر  ایران  در  بارش  کاهش 
بر  ها  بررسی  نتیجه  که  بود  شده  مطرح 
نشان  موجود  بررسی های  و  مدارک  اساس 
می دهد که موضوع بارورسازی ابرها توسط 
کشور ترکیه و اثر آن بر میزان بارش ایران به 
و  علمی  اصول صحیح  مبنای  بر  کلی  طور 
مستندات کافی مطرح نشده است و همچنین 
مدارک و مستندات علمی موجود داخلی و بین 

المللی چنین تاثیری را تایید نمی کند.
 2۰ پیرامون  زمانی  مقطع  در  ابرها  باروری 
محدوده  در  ترکیه  کشور  در  پیش  سال 
پذیرفته  صورت  وان  دریاچه  آبریز  حوضه 
اندرکاران موفقیت  است که برخی از دست 
افزایش  درصد   ۱۰ میزان  به  را  طرح  این 
بارندگی بیان کرده اند. از طرفی ناهنجاری 
کشور  غربی  مناطق  بین  بارزی  هواشناسی 
با شرق ترکیه مشاهده نمی شود. بنابر این 
عملیات بارورسازی ابرها توسط کشور ترکیه 
تاثیر چشمگیری بر بارش های جوی و منابع 

آب کشور نداشته است.

 بارور کردن ابرها دوای درد بی آبی و خشکسالی ایران می شود؟

تغییر رنگ خودرو چگونه صورت می گیرد؟

اگر از رنگ اتومبیل تان خسته شدید یا به هر دلیل 
دیگری تمایل دارید رنگ اتومبیل خود را تغییر دهید 
می توانید با مراجعه به یکی از مراکز تعویض پالک 
این کار را انجام دهید. به گزارش جام جم آنالین ، 
پس از مراجعه به مرکز تعویض پالک و دریافت 
نوبت، فرم بازدید فنی برای تغییر رنگ اتومبیل را 
دریافت کنید. هنگام مراجعه به مرکز، باید گواهی 
شهرداری،  عوارض  پرداخت  گواهی  خالف،  عدم 
مدرک احراز محل سکونت، بیمه نامه شخص ثالث 
و مدارک خودروی خود را به همراه داشته باشید. 

توسط  رنگ  تغییر  تقاضای  تایید  به  نوبت  سپس 
مدیرفنی مرکز می رسد و طی آن استعالم های 
مربوطه بعمل می آید و پس از موافقت به متقاضی 
تاکید می کنند که از رنگ های مخصوص تاکسی 
سپس  شود.  استفاده  نباید  نظامی  خودروهای  و 
می توانید با خروج از مرکز و مراجعه به واحدهای 
صافکاری و نقاشی، اتومبیل خود را با رنگ جدید 
نقاشی کنید. پس از اتمام نقاشی با اتومبیل خود به 
تا رنگ  همان مرکز تعویض پالک مراجعه کنید 
آمیزی جدید تایید و کارت جدید خودرو صادر گردد 

و فرآیند کار به پایان رسد.

موجودات فضایی مانع بروز
 جنگ هسته ای شدند!

ششمین  که  آمریکایی  فضانورد  میچل  ادگار 
بر سطح  قدم  بود که در سال ۱9۷۱  فضانوردی 
آمریکایی  نشریه  با  گو  و  گفت  در  گذاشت،  ماه 
میرور مدعی شد که موجودات فضایی همزمان با 
انجام نخستین آزمایشات هسته ای آمریکا در سال 
۱945 به کره زمین سفر کرده اند. به گزارش ایرنا، 
به گفته وی، موجودات فضایی با اطالع از انجام 
آزمایشات هسته ای و به منظور آگاهی پیدا کردن 
از توانمندی های نظامی ساکنان زمین وجلوگیری 
از بروز یک جنگ هسته ای به زمین سفر کرده 

بودند. وی ادعا کرد که بسیاری از افسران نیروی 
هوایی آمریکا در دوران جنگ سرد میان شوری و 
آمریکا، این حرف را تایید کرده و گفته اند که در 
آن دوران بشقاب پرنده های زیادی را دیده اند که 
بر فراز منطقه پرواز می کرده اند و در موارد زیادی 
موشک های هسته ای مستقر در این منطقه را از کار 
 انداخته و مانع پرواز های آزمایشی این موشک ها
شده اند. وی مدعی شده است که مقامات دولت 
آمریکا از ترس این که فن آوری های ارزشمندی 
که در تماس با این موجودات به دست آورده اند 
به دست دولت شوروی سوسیالیستی بیفتد همواره 
خبرمربوط به این واقعه را تحت عنوان اطالعات 
 مافوق محرمانه از مردم کشور مخفی نگه داشته اند.

کدام شهرهای جهان گرانترین
 اجاره مسکن را دارند

به گزارش جام جم آنالین، دو شهر اماراتی ابوظبی 
و دبی، از نظر اجاره خانه ها در میان گران ترین 
۱۰ شهر جهان قرار گرفتند. این خبر برای کسانی 

خبر  کنند،  زندگی  شهر  دو  این  در  ناچارند  که 
ناخوشایندی به نظر می آید اما برای سرمایه گذاران 
ساختمان های  خرید  به  که  امالک  بخش  در 

مسکونی مشغولند خبر خوشحال کننده ای است.

خوش آمدگویی دولت کانادا به پرستویی

مراسم نکوداشت پرویز پرستویی در ونکوور کانادا 
به  کانادا  دولت  رسمی  آمدگویی  خوش  نامه  با 
افتخار حضور این بازیگر برگزار شد. به گزارش 
آریا  شرکت  اجرایی  مدیر  هادوی  پژمان  مهر، 

پرسیس اعالم کرد که روز شنبه ۱۷ سپتامبر در 
سالن سنتیال تئاتر شهر ونکوور مراسم نکوداشت 

پرویز پرستویی برگزار شد.

خودروهای هیبریدی
 )Hybrid Electric Vehicle(

عادل بهدانی - خودروهای هیبریدی خودروهایی 
هستند که برای حرکت از ترکیب موتور احتراق 
داخلی و موتور الکتریکی همراه با باتری استفاده 
می کنند. با توجه به گرانی و کمبود سوخت های 
در  وری  بهره  آنها  همه  مشترک  هدف  فسیلی 
مسافت  و  بیشتر  قدرت  تولید  سوخت،  مصرف 
حرکت طوالنی تر در کنار انتشار حداقل گازهای 

گلخانه ای و آلودگی محیط زیست است.
5 ویژگی هیبرید سازی: 

این  به خودرو  قابلیت  این   :Idle-off قابلیت   )۱
امکان را می دهد تا در زمانی که خودرو متوقف 
تا  کند  خاموش  را  داخلی  احتراق  موتور  شده 

سوخت خودرو ذخیره شود.
 :)KERS( استفاده از انرژی بازیافتی ترمزها )2
در خودروها قسمتی از انرژی جنبشی در ترمزها 
به گرما تبدیل می شود و در نهایت انرژی جنبشی 
می شود. متوقف  خودرو  و  می شود  کاسته  آن 

موتور  از  حقیقت  در  بازیافتی  ترمزهای  در 
نیروی  جای  به   کردن  ترمز  برای  الکتریکی 
اصطکاک استفاده می شود. برای رسیدن به این 
ژنراتور  نقش  در  الکتریکی  موتور  امر می بایست 
عمل کند، انرژی جنبشی خودرو را بازیابی کند و 
پس از تبدیل انرژی جنبشی )مکانیکی چرخ ها( 
این  باتری ذخیره کند.  را در  الکتریکی آن ها  به 
به خودرو  ادامه  در  باتری  در  انرژی ذخیره شده 
کمک می کند تا بتواند انرژی جنبشی تولید نماید. 
3( دستیار توان و کوچک  سازی موتور: در حالت 
احتراق  موتور  از  استفاده  واقع  در  توان  دستیار 
داخلی به حداقل می رسد. فرآیند کوچک  سازی 
یعنی  فیزیکی صورت می گیرد  به صورت  موتور 
تعداد سیلندرها یا حجم موتور به منظور دستیابی 

به سیکل پربازده کاهش می یابد.

این  به  تنهایی:  الکتریکی  حالت  در  رانندگی   )4
در  تا  را می دهد  اجازه  این  به خودرو  تکنولوژی 
هنگام حرکت تنها از موتورهای الکتریکی جهت 

تولید انرژی پیشران استفاده کند.
5( استفاده از انرژی الکتریکی و باتری: قدم آخر 
در درجه هیبریداسیون استفاده از موتور الکتریکی 
طریق  از  باتری  شارژ  وسیله  به  باال  توان  با 
Plug-in است. در این حالت خودرو می تواند 3۰  

تا ۱۰۰ کیلومتر را با تکیه بر باتری ها طی کند.
انواع سیستم انتقال قدرت:

هیبریدهای  در  سری:  قدرت  انتقال  سیستم   )۱
تولید  تنهایی مسئول  به  الکتریکی  سری، موتور 
نیروی کشش خودرو است. موتور الکتریکی منبع 
الکتریسیته خود را از باتری ها که به وسیله موتور 
احتراق داخلی شارژ می شود به دست می آورد و 
هم به طور مستقیم از ژنراتور که خود به وسیله 

موتور احتراق داخلی رانده می شود.
2( سیستم انتقال قدرت موازی: در سیستم انتقال 
قدرت موازی هم موتور الکتریکی و هم موتور احتراق 

داخلی در به حرکت آوردن خودرو نقش دارند. 
3( سیستم انتقال قدرت سری / موازی: این نوع 
هیبرید  مزایای  از  تلفیقی  قدرت  انتقال  سیستم 
موازی و هیبرید سری را دارا می باشد. با ترکیب 
موتور  به  مستقیم  طور  به  چرخ ها  طراحی،  دو 
موتور  همچنین  شوند  متصل  داخلی  احتراق 
به  غیرمستقیم  طور  به  می تواند  داخلی  احتراق 
چرخ ها متصل شود تا موتور الکتریکی به تنهایی 

بتواند خودرو را حرکت دهد.
از معروف ترین خودروهای هیبرید می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد :
 TOYOTA PRIUS,BMW i8,NISSAN 
 LEAF,KIA NIRO,TESLA,HYUNDAI
IONIQ,VOLVO XC90 T8, MER-

CEDES BENZ S400h

۸۰ ایرانی درمالزی محکوم به اعدام هستند
دادستان کل کشور با اشاره به محبوس بودن 3۰۰ ایرانی در مالزی گفت: حدود ۸۰ نفر هم محکوم به اعدام هستند. به گزارش مهر، حجت االسالم محمدجعفر منتظری افزود: 
امیدواریم در اجرای توافقنامه ها و یادداشت تفاهم بین دو کشور، شاهد آثار و تبعات اجرای آن باشیم. منتظری با اشاره به این که توسعه همکاری های حقوقی و قضایی فی مابین 
و جلوگیری از وقوع جرم موثر است، اظهار داشت: این توسعه ها در حل برخی از مسائل بین دو کشور از جمله مواد مخدر و قاچاق انسان و سایر جرائم موثر می باشد.

 اختراع مکملی با قابلیت کاهش ۱۵ درصدي مصرف آب کشاورزي

گفتگوی اختصاصی با مخترع و پژوهشگر دکتر محمدرضا افخم الشعرا

آبی مناطق  نسرین کاری - دغدغه کم 
انسان  که  کند  می  اقتضا  کشور  مختلف 
همواره برای رفع این مشکل فکر کند. ایده 
از  الگوگیری  با  آبیاری  آب  مکمل  ساخت 
گیاهان مقاوم به خشکی ایجاد و آزمایشات 
تهران  دانشگاه  خاکشناسی  آزمایشگاه  در 
در  مزرعه  و  میدانی  آزمایشات  و  انجام شد 
کشور  مختلف  های  استان  از  شهر  چندین 
انجام شده و همچنان در حال انجام است.

نقطه  چند  در  مکمل  تولید  کارگاه  ایجاد 
کشور و تولید مکمل های ویژه هر محصول 

از برنامه های آتی می باشد.
گفتگویی با محمدرضا سعید افخم الشعرا که 
دکترای تخصصی اش را در رشته مهندسی 
منابع طبیعی از دانشگاه تهران اخذ کرده و 
مخترع ساخت مکمل آب آبیاری کشاورزی 

است انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
این مخترع  موفق به ساخت فرآورده اي به 
زراعي  گیاهان  براي  آبیاري  مکمل  عنوان 
و درختان میوه شده است که استفاده از آن 
عالوه بر ۱۸ تا 3۰ درصد افزایش عملکرد 
شاهد،  گروه  به  نسبت  محصول  افزایش  و 
بین ۱5 تا 3۰ درصد نیز کاهش مصرف آب 

به دنبال دارد.

11 فرمول از مقاوم ترین گیاهان 
مناسب با شوری و خشکی کویر

نشان  خاطر  الشعرا  افخم  محمدرضا  دکتر 
 ۱56 از  مکمل  این  ساخت  براي  کند:  می 
که  کردیم  استفاده  مختلف  گیاهان  عصاره 
براي هر یک از این عصاره ها یک فرمول 
این ۱56  بعد،  مرحله  در  است.  نوشته شده 
فرمول غربالگري شد و آن هایي که نسبت 
به تنش هاي خشکي و شوري ضعیف بود، 
به ۱۱  ها  آن  تعداد  نهایت  در  تا  حذف شد 
فرمول رسید. وی ادامه می دهد: سپس بر 
به مقاوم  این ۱۱ فرمول که مربوط  اساس 
و  شوري  تنش  به  نسبت  گیاهان  ترین 
به صورت  ها  آن  بود، عصاره  تنش خشک 
مزرعه  در  و  شد  ساخته  شیمیایي  و  معدني 
بر  گرفت.  قرار  بررسي  و  آزمایش  مورد 

اي،  مزرعه  بررسي هاي  یافته هاي  اساس 
در  را  تأثیرگذاري  بیشترین  که  عصاره   2

کاهش مصرف آب داشتند، انتخاب شدند.

محصول زمان ماندگاری رطوبت
 در اندام گیاهی را افزایش می دهد

کند:  می  اظهار  استانی  هم  پژوهشگر  این 
محصول زمان ماندگاري آب و رطوبت را در 
اندام هاي گیاهي افزایش مي دهد. همچنین 
را  امکان جذب حداکثر عناصر حاصلخیزي 
توسط تارهاي کشنده ریشه در زمان آبیاري 
براي گیاه فراهم مي کند. در واقع به جاي 

این که گیاه هر ۷ روز آبیاري شود، مي توان 
آن را هر ۱۰روز یک بار آبیاري کرد.

گیاهي  نمونه  عنوان  به  یونجه  گیاه  از  وي 
آزمایش  آن  روي  مکمل  این  که  برد  نام 
دلیل  پژوهشگر  این  گفته  به  است.  شده 
با  گیاهي  که  بود  این  یونجه  گیاه  انتخاب 
بود  این  ما  استدالل  لذا  باالست  آبي  نیاز 
نیاز  که  گیاه  یک  مورد  در  بتوانیم  اگر  که 
آبي بسیار باالیي دارد، موفق شویم کاهش 
آبیاري را اعمال کنیم، طبیعتا روي گیاهاني 

که نیاز آبي آن ها کمتر است نتایج بهتري 
در سطح  را  یونجه  گیاه  ما  گرفت.  خواهیم 
در  مزرعه  چند  در  هکتاري   5 گسترده 
این  از  استفاده  با  و  کردیم  بررسي  بیرجند 
روز   ۱6 به  را  روز   ۱2 آبیاري  دوره  مکمل، 
آمیز  نتایج موفقیت  از کسب  رساندیم. پس 
روي یونجه، مطالعه روي ذرت علوفه اي و 
 ذرت دانه اي شروع شد و در این آزمایش ها
آب،  مصرف  کاهش  درصد   2۰ بر  عالوه 
شاهد  را  عملکرد  افزایش  درصد   2۰ حدود 
بودیم. گندم و جو محصوالت دیگري بودند 
براي آب  مصرف  درصد   25 کاهش   که 

آن ها اعمال شد.

مصرف مکمل جدید،کشاورزان را از 
مصرف کودهاي تکمیلي بي نیازمي کند 

این استاد  دانشگاه بیرجند  با بیان این که 
کاشمر  آباد،  فیض  در  پسته  درختان  براي 
از  که  است  سال  چندین  نیز  سیرجان  و 
بر  عالوه  و  شده  استفاده  محصول  این 
حداقل  آب،  مصرف  درصدي   25 کاهش 
اند،  داشته  محصول  افزایش  درصد   2۰
که  دارد  نام  »آبسار«  مکمل  این  گفت: 

فسفر،  پتاسیم،  مانند  مختلف  ترکیبات  از 
ازت و نیز عناصر حاصلخیزي میکرو مانند 
که  شده  ساخته  بور  و  منگنز  مس،  آهن، 

مورد نیاز گیاه است.
این مکمل به صورت مایع در گالن هاي 4 و 
2۰ لیتري است و نحوه مصرف آن هم بدین 
صورت است که به نسبت یک لیتر مکمل به 
هزار لیتر آب تا یک لیتر مکمل به 2۰ هزار 

لیتر آب استفاده مي شود.
مصرف  کند:  می  خاطرنشان  مخترع  این 
از  استفاده  از  را  کشاورزان  »آبسار«  مکمل 
به  نیاز مي کند چون  بي  تکمیلي  کودهاي 

اندازه کافي باعث تقویت گیاه مي شود.

به چند شیوه مي توان از این مکمل استفاده 
کرد، در صورتي که کشاورزان مخزن داشته 
دفترچه  در  که  نسبتي  همان  به  باشند 
محصوالت  براي  محصول  این  راهنماي 
زراعي و گیاهان ذکر شده است و در اختیار 
ها  آن  از  باید  گیرد،  مي  قرار  کشاورزان 
را  آن  کردن،  آماده  از  پس  و  کنند  استفاده 

پاي گیاه بریزند.
در صورتي هم  الشعرا  افخم  دکتر  گفته  به 
به  آبیاري  و  نداشته  مخزن  کشاورز  که 

بشکه  یک  توان  مي  باشد،  سنتي  صورت 
5۰ یا 6۰ لیتري شیردار در ابتداي ورودي 
آب به مزرعه قرار داد و مکمل را داخل آن 
بشکه ریخت و شیر آب را متناسب با دبي 

آب باز کرد.
به این ترتیب مکمل با آب ترکیب و پاي 
آبیاري  هم  اگر  شود.  مي  ریخته  درخت 
با  مخزن  همین  هم  باز  باشد  فشار  تحت 
اصلي  مجراي  به  علمي  لوله  یک  اتصال 
موردنظر  نسبت  همان  به  هم  باز  و  آب 

تنظیم مي شود.
این پژوهشگر یاد آور می شود: مکمل جدید 
افزایش عملکرد  عالوه بر ۱۸ تا 3۰ درصد 

گیاه، موجب ۱5 تا 3۰ درصد کاهش مصرف 
آب کشاورزي نیز مي شود.

و  آب  ماندگاري  زمان  جدید  محصول 
افزایش گیاه  هاي  اندام  در  را   رطوبت 
مي دهد و در ساخت این مکمل از ترکیبات 
نیز  و  ازت  فسفر،  پتاسیم،  مانند  مختلف 
عناصر حاصلخیزي مانند آهن، مس، منگنز 

و بور استفاده شده است.
مصرف مکمل جدید، کشاورزان را از مصرف 

کودهاي تکمیلي بي نیاز مي کند.
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کارهایی که باعث افزایش انرژی مان می شوند

پنجشنبه * 1مهر  1395 * شماره 3509

آیه روز  

به آنها گفتم: »از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. تا باران هاى پر برکت آسمان 
را پى در پى بر شما فرستد« آیات 11-10 سوره نوح

حدیث روز  

نماز جماعت قرار داده شده است، تا اخالص و یگانگى و اسالم و عبادت براى خداوند آشکار، باز و ظاهر 
باشد. امام رضا )علیه السالم(

ما را به چه روى از تو صبورى باشد
یا طاقت دوستى و دورى باشد

جایى که درخت گل سورى باشد
جوشیدن بلبالن ضرورى باشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

انرژی فکر 

* تجسم همانند نقشه اى است که یک تصور را براى 
 ما به صورت یک شکل ایجاد کرده ، سپس انرژى 
را در یک میداني مغناطیسى جذب مى کند و در 
 مرحله بعد آن را به طرف تشکیل شکل مورد نظر 

راهنمایى مى کند.
*  حتى اگر ما به طور مستقیم و آگاهانه کار تجسم 
را انجام ندهیم باز هم مراحل این اصل طى مى شوند  
شما با پرورش دادن یک ایده در ذهن تان صورتى 
از انرژى که تجسم کرده اید را جذب کرده و این 
افکار در نهایت به صورت یک عمل انجام شده ظاهر 

خواهد گشت.
* اگر شما دائما به زیبایى فکر کنید به طور حتم زیبا 
خواهید شد و اگر به بیمارى فکر کنید عاقبت بیمار 
خواهید گردید. آنچه که ما تجسم و احساس مى کنیم 

باعث مى شود که در همان مسیر حرکت کنیم.
*  قانون تشعشع و جاذبه : بر اساس قانون سوم نیوتن، 
هر عملى عکس العملى دارد مساوى و در خالف 
جهت آن. یعنى هر چه بیشتر تالش کنید نتیجه اش 

بیشتر منعکس خواهد شد. 
* در کالم نورانى معصومین و آیات قرآن نیز به دفعات 
به این اصل مهم و اساسى اشاره گردیده است و ما به 
صورت مداوم این تذکرات را دریافت کرده ایم که : هر 

چه بکاریم همان را برداشت خواهیم کرد.
* مى توان مفهوم این اصل بى بدیل را بدین صورت 
نیز بررسى کرد که با توجه به باورها و افکارمان ، 
آنچه را که انتظار وقوع آن را داریم و به طور واضح و 
 روشن آن را تجسم مى کنیم ، در زندگى به آن جهت 

نیز جذب خواهیم شد. 

پارکینگ ارزان قیمت بانک و مرد زیرک

مسافرى شیک پوش داخل بانک در منهتن نیویورک شد 
و پیش کارشناس بانک رفت و گفت که براى مدت دو 
هفته قصد سفر تجارى به اروپا را داره و به همین دلیل 
نیاز به یک وام فورى به مبلغ 5000 دالر داده . کارشناس 
نگاهى به تیپ و لباس موجه مرد کرد و گفت که براى 
اعطاى وام نیاز به قدرى وثیقه و گارانتى دارد و مرد هم 
سریع دستش را کرد توى جیبش و کلید ماشین فرارى 
جدیدش را که دقیقا جلوى در بانک پارک کرده بود را به 
کارشناس داد و رئیس بانک هم با وام آقا موافقت کرد.

خالصه مرد بعد از دو هفته همان طور که قرار بود برگشت 
5000 دالر + 15.86 دالر کارمزد وام را پرداخت کرد . 
کارشناس رو به مرد کرد و از قول رئیس بانک گفت : “از 
این که بانک ما رو انتخاب کردید متشکریم . “ و گفت: 
ما چک کردیم و معلوم شد که شما یک مولتى میلیونر 
هستید ولى فقط من یک سوال برام باقى مانده که با این 
همه ثروت چرا به خودتون زحمت دادین که 5000 دالر 
از ما وام بگیرید؟مسافر یه نگاهى به کارشناس بیچاره کرد 
و گفت : “ تو فقط به من بگو کجاى نیویورک مى توانم 
ماشین 250.000 دالرى را براى 2 هفته با اطمینان خاطر 

و با فقط 15.86 دالر پارک کنم!!!

صداى  است.  صبح  دقیقه   ۷:۳0 ساعت 
سرتان  از  دست  گوشى  آالرم  گوشخراش 
دنبال  به  بسته  نیمه  چشمانى  با  برنمى دارد. 
موبایل تان مى گردید تا آن صدا را خاموش کنید 
و دوباره به زیر لحاف برگردید چشمان تان دوباره 
بسته مى شود تا زمانى که به خودتان مى آیید و 
مى فهمید که تا آن لحظه سه بار دکمه »چرت« 
را زده اید. دیر شد که. به سرعت از زیر لحاف 
کار  سر  به  و  مى شوید  آماده  مى آیید،  بیرون 
مى رسید.  کارتان  دفتر  به  باالخره  مى روید. 
همین  براى  دارد؛  وجود  ایمیل  میلیون ها 
را کنار گذاشته و  ایمیل ها  به آن  پاسخگویى 
فقط به آن هایى پاسخ مى دهید که از آن موقع به 
بعد مى رسند. شما زمانى از خواب بیدار مى شوید 
که طبیعت تان ایجاب و معده تان درخواست غذا 
کند. باز هم چشمان تان سیاهى مى رود. انگار 
دوباره وقت آن است که به زیر لحافتان بروید 
و بخوابید.خواب، بیدارى، کار. و تکرار. کار سخت 
با شنیدن صداى  باعث مى شود  روزانه اى که 
از کوره در بروید.  بیدارباش صبحگاهى  زنگ 

چگونه  دارد.  کار  جز  بیشترى  معناى  زندگى 
مطمئن شوید که مقدار زمان مناسبى را به خود 

اختصاص مى دهید؟
زمان مشخصی را برای کار 

نکردن انتخاب کنید
جاشوا دورکین، امالک و مستغالت بیگرپاکتز: 
»تمرکز روى کار بهانه بسیار خوبى براى توجه  
نکردن به خود است. من زمان هایى را مشخص 
کرده ام که در آن ها کار نکنم و در عوض به 
خانواده و خودم برسم. به غیر از همایش ها یا 
حضور  آن ها  در  باید  که  ضرورى اى  جلسات 
داشته باشم، این زمان ها به خانواده ام و خودم 
اختصاص مى یابند و برایم مقدس هستند. این 

کار زندگى مرا تغییر داده است.«
روزتان را با تمرکز آغاز کنید

کریستوفر جونز، مالک السیو: »من هر روز صبح 
پنج تا ده دقیقه را به تمرکز اختصاص مى دهم. 
این کار به من کمک مى کند تا چیزهایى که 
قدردان آن ها هستم را تصور و از مسائل منفى 
و مخرب دورى کنم. من متوجه شده ام که این 

تمرکز و تامل خودآگاهى مرا افزایش مى دهد و 
به من کمک کرده تا مهم ترین مسائل را متوجه 
شوم. من همچنین رویکرد مثبت ترى به دست 

آورده ام و پر انرژى تر و شاد تر شده ام.«
ورزش کنید

بیگ اسکاى:  شرکت  مدیرعامل  دیالرد،  جان 
»من صبح زود بیدار مى شوم و در فضاى باز 
ورزش مى کنم. به غیر از فواید سالمتى که این 
ورزش براى من دارد، باعث پاک شدن ذهن 
 من و ایجاد ارتباط با دیگران و دوستان مى شود. 

این کار براى شروع صبح عالى است.«
به اندازه کافی بخوابید

استفانز:  رایان  بازاریابى  استفانز، شرکت  رایان 
دارد. خواب  بى شمارى  مزایاى علمى  »خواب 
بیشتر به معناى شادى بیشتر، سالمتى بهتر و 
تصمیم گیرى هوشمندانه تر است. گفتن ندارد که 
خواب باعث سم زدایى مغز مى شود. براى آن که 
بتوانید به بهترین شکل کارتان را انجام دهید، 
ضرورى است که به طور مداوم باترى بدن تان 

را شارژ کنید.«

یک شعر بنویسید
مشاوره اى:  شرکت  یک  مالک  مانوس،  ماتیو 
»شاید احمقانه به نظر برسد، اما من این کار را 
هر روز انجام مى دهم و باعث کاهش چشمگیر 
استرس و همچنین بهبود نگرش من نسبت به 
جزئیات دنیاى اطراف و موقعیت هایى مى شود 
نمى شدم.  آن  متوجه  اینصورت  غیر  در   که 
روزتان را با نوشتن یک شعر شروع کنید حتى 

شعرى بى قافیه!«
خاطره نویسی کنید

تولیدى:  شرکت  یک  مالک  لونستین،  کیت 
»مشغله هاى زیادى در زندگى وجود دارند. اما 
من فرصت مى کنم که خاطره هاى روزانه ام را 

به شکل تیتروار بنویسم: 
مالقات  کسانى  چه  با  کردم،  کارهایى  چه 
کردم، چه احساسى داشتم و غیره. این کار به 
من کمک کرده تا حضور ذهن بهترى داشته 
و  بسپارم  خاطر  به  را  کوچک  لحظات  باشم، 
 بهتر بتوانم از پس چالش هاى زندگى شخصى 

و حرفه اى ام برآیم.«

با خانواده و دوستان تان صحبت کنید
فراز خان، مالک شرکت گودیرکت لیدجنریشن: 
»خانواده و دوستان شما بزرگ ترین حامیان شما 
هستند. حتى اگر روز پر مشغله و استرس آورى 
را گذرانده باشید، مى توانید با تلفن زدن به مادر 
یا بهترین دوست تان و صحبت کردن در مورد 
افتاده  اتفاق  زندگى تان  در  که  خوبى  مسائل 
شما  کار  این  کنید.  پیدا  بهترى  حال   است، 

را سرحال مى کند.«
به آرامی از خواب بیدار شوید

جسى لیر، مدیر شرکت وى آى پى وستر سرویس: 
»براى من عجیب نیست که حتى 10 تا 15 
اگر  اما  دهم.  پاسخ  خوابم  تخت  در  را  ایمیل 
روزتان را این گونه شروع کنید ریتمى منفى براى 
آورده اید. وجود  به  دارید  رو  پیش  که   روزى 

 اما باور کنید که تمام این کارها را مى توانید کمى 
به تعویق بیندازید. من آموخته ام که اگر ۳0 تا 
۴5 دقیقه را در تختخواب بگذرانم، به آرامى بیدار 
شوم و قبل از چک کردن ایمیل ها دوش بگیرم، 

روز شادترى را خواهم داشت.«

عارفانه روز

  خداوندا: براى همسایه اى که نان مرا ربود، نان 
براى دوستى که قلب مرا شکست، مهربانى براى 

آن  کس که روح مرا آزرد، بخشایش و براى 
خویشتِن خویش، آگاهى و عشق مى طلبم.

زیباباش زیبازندگى کن زیبابیندیش  زیبا بخند 
 تنها راهزنى که دارو ندار آدمى رابه تاراج

 مى برد شادن نبودن و افکارمنفى خود اوست

آدم اگه بخواد خوشبخت بشود، موفق مي شود. 
ولي اگه بخواد از دیگران خوشبخت تر بشود، 
مشکل است، چون دیگران را خوشبخت تر از 

آنچه که هستند تصور مي کند.

بگذار آدمها تا مى توانند سنگ باشند 
مهم اینست که تو از نژاد چشمه اي پس 
جارى باش اجازه نده سنگهامانع حرکتت
 شوند  از روى آنها با لبخند عبور کن.

687519423
592463187
314872569
453987612
871326954
269145738
146738295
928654371
735291846

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

باغی به متراژ 3500 متر دیوار 
شده با دو ساعت آب از چاه 

عبدالهی تقاب با مجوز 30 متر خانه 
دارای انباری  و سرویس بهداشتی 

جدید به فروش می رسد.
09156687906

فروش رنو ساندرو اتومات، تحویلی 
برج 94/11 ولی مدل 95 خورده، 
6000 کار دارای روکش ، کفپوش 

و ... به قیمت کارشناسی
09156687906

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال برای کار در گالری نیازمندیم.

32423860 -09012363260

بازاریاب تلفنی مطبوعاتی خانم 
با روابط عمومی باال نبازمندیم 

09389282099

به چند کارگر خانم جهت کار 
در غذای اماده با حقوق عالی 
نیازمندیم ترجیحا با سابقه کار
32312514 -093820211616

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

کارت دانشجویی اینجانب علی منصوری به 
شماره دانشجویی 9312412520 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 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

فروش باغ  ویال 
 شامل 4000 متر گلخانه دو هزار زیر 

کشت به همراه سالن پرورش بلدرچین 
80متر - برق سه فاز و خانگی - گاز 

صنعتی و خانگی - 2 ساعت آب - جاده 
آسفالت - به قیمت کارشناسی آماده برای 

وام 500 میلیونی بلند مدت کم بهره 
فروش یا معاوضه با ملک در شهر

آدرس: معصوم آباد کیلومتر20 جاده خوسف  

09153622800
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برگزاری اولین دوره مسابقات قویترین مردان در قاینات

مسابقه مردان آهنین قاینات و زیرکوه در رشته ُکنده زنی با حضور16ورزشکار 
عصر سه شنبه در قاین برگزار شد. به نقل از ایرنا، رئیس کمیته قوی ترین 
مردان استان، گفت: این مسابقه در دو دسته 90 - و 90+ کیلوگرم برگزار شد 
که در دسته 90- کیلوگرم ابوالفضل فدایی از قاین با مهار کنده 100کیلویی 
مقام اول را کسب کرد. حمید یعقوبی افزود: ابراهیم ظفری با مهار کنده 97 
کیلوگرمی از آرین شهر دوم و محمد امجدی با مهارکنده 95 کیلوگرمی 
از قاین سوم شد. در دسته 90+ کیلوگرم حسن فالحت با باالبردن کنده 
135کیلوگرمی اول، مسعود قلندری با مهار کنده 130کیلوگرمی و مجید 
غالم پور با مهارکنده 102کیلوگرمی دوم و سوم شدند. مسئول برگزاری 
این مسابقات اظهار کرد: نفرهای برتر به مسابقات استانی راه پیدا کردند.

برترین های کاراته بانوان خراسان جنوبی معرفی شدند

مهر- مسابقات کاراته سبک های آزاد بانوان استان با حضور بیش از 100 
کاراته کار در بیرجند برگزار شد. رئیس هیئت کاراته استان با بیان اینکه 
این مسابقات در سالن مجموعه فرهنگی و ورزشی بسیج و در 5 رده سنی 
برگزار شد، گفت: سارا نصراللهی، مبینا سوداگر، ساجده زارعی، سعیده 
غالمی، هانیه حسن زاده، مریم بنی فخر، مرضیه سادات مرتضی زاده، 
مینا نصراللهی، زهرا سادات بنایی، زهرا کشتگر، ساجده عرب، نازنین براتی 
مقام های اول را به خود اختصاص دادند. رامین احمدی پیما افزود: زهرا 
شکوفه، زینب رفیعی، سارا رفیعی زاده، ملیکا لطفی، مهدیه ابراهیمی، 
فاطمه کاظمی، معصومه محمدی، هاجر نعمتی نیز مقام اول را از آن خود 
کردند. وی با اشاره به اینکه 19 ورزشکار مقام دوم را در این ورزش به خود 
اختصاص دادند، گفت: کاراته کاران پریسا عظیمی، مهسا رجب زاده، کیمیا 
عباسی اول، معصومه حسن نژاد، ندا فهرستی ثانی، مبینا جعفری ثانی، زهرا 
یوسفی، مائده محمدی، مهدیس عبدی، مریم فارسی، بهاره رضایی، مرضیه 
سیدی، سحرسادات بنایی، آتیه دهقان پور، نازیال براتی، ساجده ساالری، 
حمیده هشیار، زهرا قربانی و سپیده غالمی کسانی بودند که مقام دوم را 
کسب کردند. وی ادامه داد:  فاطمه عباسی مقدم، سعیده بهارستانی، مهسا 
عبدی، مبینا وظیفه دوست، فهیمه چاجی، مرضیه کارگر، فاطمه اصغری، 
فاطمه محمدی، سپیده قربانی، ناهید مقدم، زهره یاری، یاسمن اکبریان، 
الهام رحیمی، مبینا حسن زاده، مرجان میرزاده، شکیبا بیضی و سحرنیکدست 
مقام سوم را از آن خود کردند. احمدی پیما نیز متذکر شد: هیات کاراته خراسان 
جنوبی رتبه نخست ورزشکاران سازماندهی شده استان را کسب کرده است.

تیم ثامن پیروز رقابت های فوتسال 
در جام والیت سربیشه شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه، مسابقه فوتسال جام 
والیت که با هدف گرامیداشت دهه امامت و والیت در سالن اندیشه سربیشه 
برگزار شده بود، با معرفی تیم برتر به کار خود پایان داد. در این مسابقه چهار تیم 
هالل احمر، لوازم التحریر ثامن، استقالل و شهرک منیزیم با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که در پایان، لوازم التحریر ثامن توانست بر جایگاه قهرمانی بایستد.

اگر با سرویس به مدرسه می روید: 1- به موقع در 
محلی که سوار می شوید، آماده باشید 2- از شوخی و سر 
و صدا کردن در سرویس خودداری کنید 3- دویدن به 
دنبال سرویس خطرناک است 4- هنگام سوار و پیاده 
شدن عجله نکنید. اگر با وسیله نقلیه عمومی )اتوبوس 
و ...( به مدرسه می روید: 1- هنگام سوار و پیاده شدن 

نوبت را رعایت کنید 2- از جلوی اتوبوس و مینی بوس 
به آن طرف خیابان نروید 3- قبل از توقف کامل وسیله 
نقلیه پیاده نشوید 4- هنگام پیاده شدن از تاکسی از در 
سمت راست پیاده شوید 5- برای سوار شدن به تاکسی 
در محل ایستگاه بایستید. اگر با وسیله نقلیه والدین 
خود به مدرسه می روید: 1- بیرون آوردن سر و دست 

از خودرو خطرناک است 2- پیاده شدن از در سمت چپ 
اتومبیل خطرناک است 3- حرف زدن با راننده باعث پرت 
شدن حواس او می شود 4- کودکان کمتر از 12 سال 
نباید در صندلی جلو بنشینند 5- حتماً کمربند ایمنی ببندند.

اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان جنوبی

پیام های بهداشتی
 برای دانش آموزان 

1- هر دانش آموز لیوان مخصوص به خود را 
به همراه داشته باشد 2- هرگز از لیوان مشترک 
دهانتان  آب،  خوردن  هنگام  و  نکنید  استفاده 
با شیر آبخوری تماس نداشته باشد و با دست 
آب نخورید 3- همیشه با لباس و کفش تمیز در 

مدرسه حاضر شوید 4- هفته ای دو بار استحمام 
کنید و لباس های خود را تعویض نمایید و در 
پایان هر هفته ناخن ها گرفته شود و موها کوتاه 
باشد 5- صبحانه کامل و مغذی میل نمایید 
6- نکات بهداشتی را در هنگام استفاده از سرویس 
در   -7 کنید  رعایت  مدرسه  بهداشتی  های 
پاکیزگی محیط و فضای مدرسه بکوشید 8- شب 
ها زود بخوابید تا صبح سرحال و شاداب باشید.

از داروخانه درون منزل خود 
استفاده کنید

1- سیر برای سرماخوردگی: با چشم پوشی از تمام 
اثرات جانبی بوی بد دهان، سیر باعث افزایش 
سیستم ایمنی بدن می شود و به محض اینکه 
احساس سرماخوردگی کردید سیر به شما کمک 
می کند که زودتر بهبود یابید 2- درمان دل درد 

و تهوع با زنجبیل: زنجبیل تسکین دهنده واقعی 
قاشق چای  و یک چهارم  است  معده  ناراحتی 
خوری زنجبیل می تواند تهوع در بیماران شیمی 
درمانی را تا 40 درصد کاهش دهد 3- عسل به 
عنوان پانسمان برای زخم ها: می تواند زخم ها را 
بهبود و به عنوان پانسمان دردها را کاهش دهد 
4- درمان تورم با چای سیاه و سفید: راه حل فوری 
برای درمان سوختگی ها و کم کننده تورم هاست.

جادوی تناسب اندام با این برگ

برگ زیتون ضد سرطان بوده و در درمان سرطان 
خون مؤثر است. برگ زیتون کاهش دهنده فشار 
خون، قندخون، گشادکننده عروق خونی، کاهش 
دهنده کلسترول بد و برای افراد دیابتی بسیار 
مناسب است. اگر کمی اضافه وزن دارید ولی 
تا اطالع ثانوی تمایلی به رژیم گرفتن ندارید و 

نه غذایتان را کم می کنید می توانید با اصولی 
غذایی وزن خود را کاهش دهید. برگ زیتون 
اثر ضد چاقی دارد و به دلیل خواص ضد التهابی 
اش به پایین آمدن وزنتان بسیار کمک می کند. 
نتایج مطالعات نشان می دهند، افرادی که حوصله 
الغر شدن ندارند می توانند با مصرف این داروی 
گیاهی وزن خود را به مرور زمان کاهش دهند و 
سرعت کالری سوزی در بدنشان را افزایش دهند.

تاثیرات دیابت بر حافظه

پژوهشگران آلمانی طی تحقیقات علمی دریافتند 
که یکی از عوارض دیابت این است که افرادی 
که سطح قند خون باالتری دارند، نسبت به افراد 
عادی در به یاد آوردن کلمات ضعیف ترند، که 
اختالل در  این نشان می دهد، دیابت موجب 
حافظه می شود. در واقع محققان می گویند، 

افراد با سطح قند خون باال با مشکالت حافظه 
مواجه شده و در به یاد آوردن کلمات عملکرد 
ضعیف تری دارند؛ برعکس، افراد با سطح قند 
خون کم تر، در آزمون های حافظه نمرات بهتری 
را کسب می کنند. تحقیقات جدید نشان می دهد 
که باال بودن سطح قند خون حتی اگر به دیابت و 
عدم تحمل گلوکز )مرحله قبل از دیابت( منتهی 
نشود، می تواند به مشکالت حافظه منجر شود.

این ها را در خانه 
به دانش آموز خود آموزش دهید ...

خود  های  دست  موقع  چه  و  چگونه  که   -1
را با آب و صابون بشوید )بعنوان مثال بعد از 
خوردن  از  قبل  یا  کردن  ورزش  دستشویی، 
دستمال  مقداری  همیشه  که   -2 خوراکی( 
کاغذی همراه خود داشته باشد )موقع سرفه و یا 

عطسه، جلوی دهان و بینی خود را با آن بگیرد( 
3- از تنقالت و غذاهای خانگی در زنگ تفریح 
کودکان  چاقی  )علت  کند  استفاده  ناهار  یا  و 
امروزی، استفاده زیاد از غذاهای پرکالری و کم 
تحرکی به دلیل بازی های رایانه ای می باشد( 
4- آنها را تشویق کنید تا بیشتر فعالیت بدنی 
داشته باشند 5- هرگاه کودک شما به هر دلیلی 
بیمار شد، از رفتن او به مدرسه جلوگیری کنید.

بازگشایی مدارس؛ نکاتی درباره عبور و مرور دانش آموزان)2(

برخورد دو دستگاه پراید در بیرجند 
شش مجروح بر جای گذاشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، از برخورد دو دستگاه 
پراید و مصدوم شدن شش نفر در بیرجند خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی گفت: ساعت 23 
و 49 دقیقه سه شنبه شب برخورد دو دستگاه پراید در خیابان 
اردیبهشت بیرجند به مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور اعالم 
شد که مأموران به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با 
حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه پراید سفید 
رنگ با یک سرنشین با خودروی پراید نقره ای با شش سرنشین 
برخورد کرده است که در این حادثه همه سرنشینان پراید نقره ای 
رنگ مصدوم شده اند. علت این حادثه در دست بررسی است.

عصر روز گذشته،  واژگوني تریلي حامل فرش و موکت در زیرگذر مهرشهر شهرستان بیرجند

سواری پراید، جان عابری را در سرایان گرفت

برخورد پراید با عابر پیاده در جاده سرایان به بیرجند جان عابر 
پیاده را گرفت. به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس راه 
استان گفت: ساعت 19و 10 دقیقه سه شنبه شب با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف برون شهری در جاده 
سرایان به بیرجند روبروی پارک منابع طبیعی، بالفاصله ماموران 
به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ حسین رضایی افزود: 
مأموران مشاهده کردند یک دستگاه پراید سواری با عابر پیاده 
حدوداً 80 ساله که در حال عبور از عرض جاده بوده برخورد 
کرده است. وی ادامه داد: عابر پیاده توسط نیروهای امدادی 
به بیمارستان شهرستان سرایان منتقل شد که متأسفانه به 
علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.

دستگیری ۱۴۲ متخلف زیست محیطی 
و شکارچی غیرمجاز در خراسان جنوبی

 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، از دستگیری 142 
شکارچی غیرمجاز و متخلف زیست محیطی در شش ماهه 
نخست امسال خبر داد. به نقل از مهر، مسعود مستقیم گفت: با 
تالش های شبانه روزی مأموران در سطح مناطق تحت مدیریت 
و آزاد استان، هزار و 75 قطعه پرنده زینتی کشف و ضبط شده 
است. وی  افزود: همچنین 52 عدد انواع پرندگان وحشی شامل 22 
قطعه هوبره، یک بهله بحری، 9 قطعه تیهو، 19 قطعه کبک و 32 
رأس انواع پستانداران کشف شد. وی ادامه داد: 15 نفر از شکارچیان 
قبل از انجام شکار و بیش از 80 درصد از آنها نیز در مناطق آزاد 
مرزی با کشور افغانستان و مناطق آزاد کویری استان دستگیرشده اند.

 علت سقوط بالگرد اورژانس
برخورد به کابل فشار قوی اعالم شد

 
ایرنا- رئیس اورژانس 115 مازندران علت سقوط یک فروند بالگرد 
این مرکز در صبح روز گذشته جاده هراز را محدودیت دید ناشی از 
برخاستن گرد و غبار هنگام فرود اعالم کرد. دکتر فرهاد مصدری 
گفت: این بالگرد با 4 سرنشین شامل 2 نفر تکنسین، خلبان و 
کمک خلبان برای امداد رسانی به مجروحان تصادف 2 خودرو به 
منطقه اعزام شده بود. وی افزود: برخورد یک دستگاه کامیون با 
وانت در محدوده منظریه هراز 2 زخمی برجای گذاشت که بالگرد 
برای امدارسانی و رساندن این مصدومان به پرواز در آمد. وی 
ادامه داد: بالگرد در محل فرود به دلیل برخاستن گرد و خاک و 
ایجاد محدودیت در دید خلبان ، به کابل فشار قوی برخورد کرد.

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

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

خوانی نسخه آموزش دوره  

  5931  ماه مهر 7 از

 

  پنجشنبه سه شنبه الی

 
33/91الیصبح 1ساعت همه روزهبت نام : ثزمان   

5931ماه م مهرپنجمهلت ثبت نام :   
خیابان طالقانی . بیمارستان امام رضا)ع(  بیرجند، مکان ثبت نام:   

دربیمارستانهانظام پرستاری  رابطین درشهرستانهادفتر نظام پرستاری و  

  31957933393-31131333تماس :  تلفن 
زیستیکانونهای فرهنگی هنری مساجدوبهبسیج و ی اعضا ویژهتخفیف ده درصدی   

 

س وفردوس بیرجند ،طب                                          رد                             با اعطای مدرک معتبر  

ی اریانجمهوری اسالم   سازمان نظام رپستاری   

زگاار می نند نظام رپستاری بیرجند ب سازمان  واحد آموزش   
سینما بهمن سینمای خانواده 

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

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

سینما بهمن آمادگی دارد فیلم سینمایی ایستاده در غبار را به 
صورت سانس جهت ادارات، سازمان ها و ارگان ها در صورت 

تمایل به نمایش بگذارد.

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
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برگزاری ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در شرکت گاز استان

دادرس مقدم- در راستای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت ویژه برنامه هایي به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شرکت گاز استان برگزار می گردد. حسن شیرین 
فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان شرکت گاز عنوان کرد: به مناسبت این هفته برنامه هایي از قبیل فضاسازی، ساخت سنگر، آذین بندی ساختمان شرکت با عکس و پوستر های 
دفاع مقدس، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه برادران و خواهران بسیجی و برگزاری برنامه کوهپیمایی به همراه برگزاری مسابقات و اهدای جوایز صورت خواهد گرفت.

پنجشنبه * 1 مهر 1395 * شماره 3609
7

تقدیم هدایای دفتر مقام معظم رهبری

به مدارس 4 شهرستان استان

مالئی- رئیس سازمان بنیاد مستضعفان استان بیان 
کرد: با همکاری نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری، 
براساس نیاز سنجی های انجام شده از طرف بنیاد 
علوی و نمایندگی مقام معظم رهبری به مدارس 

بیرجند، سربیشه  محروم شهرستان های درمیان، 
و قائن تعدادی رایانه همراه، چرخ خیاطی و ویدئو 
در  اگر  کرد:  عنوان  خسروی  شد.  اهدا  پروژکتور 
خراسان جنوبی مطالبه گر باشیم می توانیم هر چه 
زودتر به توسعه استان برسیم. وی از توزیع 2 هزار 
و 530 سبد کاال برای مادران باردار خبر داد و افزود: 
این تعداد کاال به طور ماهیانه در مناطق محروم 

استان بین اقشار کم درآمد توزیع خواهد شد.

دولت به خراسان جنوبی بی توجه است

مالئی- نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: خراسان 
توسعه  تواند  نمی  پایین  ساالنه  درآمد  با  جنوبی 
یابد. عبادی ادامه داد: 70 درصد مردم شهرستان 
های استان تحت پوشش کمیته امداد هستند و 
دولت هیچ درکی نسبت به وضع خراسان جنوبی 
یارانه به مردم نکرده  ندارد و کاری جز پرداخت 
است. این در حالیست که روستاییان استان نه آب 
دارند و نه نانی برای خوردن و در این وضع منابع 
طبیعی هم اراضی را از دست آن ها خارج می کند. 
وی با بیان اینکه تاکنون توجه ویژه ای از سوی 
وظیفه  کرد:  عنوان  است  نشده  استان  به  دولت 
دولت در این استان سنگین تر است و باید توازن 
ایجاد کند. وی به ماده 180 اعتبارات ملی اشاره 
مناطق  به  بودجه  کل  از  درصد   2 گفت:  و  کرد 
اینکه  بیان  با  یافته است. وی  محروم اختصاص 
در  فقط  اعتدال  افزود:  است  اعتدال  دولت  شعار 
سیاست نیست و باید از نظر اقتصادی هم اعتدال 
نیافتن  تخصیص  از  انتقاد  با  عبادی  شود.  ایجاد 
این  کرد:  تصریح  آهن  راه  میلیاردی   10 اعتبار 
ردیف اعتباری در مجلس گذشته با تهدید استعفا 
گرفه شد اما همان را هم به ما ندادند. وی با بیان 
برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  مالقات  به  اینکه 
بودجه  درصد   65 گفت:  ام  رفته  بودجه  و  ریزی 
راه آهن رشت- تهران اختصاص یافته چون آقای 
نوبخت از رشت هستند و هر سال ردیف اعتباری 
آن بیشتر می شود. گفتنی است عبادی از نوبخت 
در خواست کرد همین میزان اعتبار را به خراسان 

جنوبی تخصیص دهد.

آغاز جشن شکوفه ها در شهرستان درمیان

ایرنا- همزمان با سراسر کشور جشن شکوفه ها 
روز چهارشنبه ویژه دانش آموزان اول ابتدایی در 
مدارس شهرستان مرزی درمیان برگزار شد. مدیر 
آموزش و پرورش درمیان در مراسم نواختن زنگ 
شکوفه ها در مدرسه 22 بهمن شهر اسدیه، افزود: 
امروز جشن شکوفه ها در 116 مدرسه شهرستان 
برگزار شد و یک هزار و 115 دانش آموز کالس 

اولی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

تقارن بهار تعلیم و تربیت و دفاع مقدس 
ستون ایثار و تعقل در کنار هم است

و  آموزش  اداره  متوسطه  آموزش  معاون  ایرنا- 
بهار  تقارن  گفت:  بیرجند،  شهرستان  پرورش 
تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس بیانگر ستون 
مقاومت، ایثار، شهادت و نمایانگر تقدس و تعقل 
در کنار هم است. حسنی روز چهارشنبه در جشن 
جوانه ها که هم زمان با آغاز سال تحصیلی -96 
با حضور مسئوالن  بیرجند  مدرسه شاهد  در   95
آموزش و پرورش و شهرستان برگزار شد، افزود: 
بر  دانش  و  فراگیری علم  با  آموزان  دانش  نقش 
اساس موازین علمی - اسالمی می توانند نقش 

مهمی را در راهبرد توسعه شهرستان ایفا کنند.

دفاع مقدس به فرصتی برای اثبات 
توانمندی اسالم، انقالب و کشور تبدیل شد

طبس  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  ایرنا- 
گفت: هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز 
ناپذیری  پایان  ملی  غرور  منشا  دشمن،  وحشیانه 
برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران، به فرصتی 
برای اثبات توانمندی های اسالم و انقالب و کشور 
تبدیل شد. سرهنگ فرحبخش ثانی روز چهارشنبه 
عنوان  شهرستان  مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  در 
کرد: این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس 
می شود دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و 
آزاده در اذهان تداعی می شود که عطر معنویت و 

صفای خاصی به ما ارزانی می دارد.

پدیده فرونشست در دشت های استان
قابل بازگشت نیست

گفت:  استان  منطقه ای  آب  مدیرعامل  ایسنا- 
پدیده فرو نشست زمین در دشت هایی که اتفاق 
این  بتوان  شاید  اما  نیست،  بازگشت  قابل  افتاده 
پدیده را کنترل کرد. امامی یادآورشد: تنها راه موثر 
کاهش  فرونشست،  گسترش  از  جلوگیری  برای 
برداشت و تعدیل پروانه های کشاورزی منطبق با 

آب تجدید شونده آبخوان است.

ساخت تخت حمل بیمار ضایعه نخاعی
در بیرجند

صدا و سیما- برای اولین بار در کشور تخت حمل 
 180 حالت  تغییر  قابلیت  با  نخاعی  ضایعه   بیمار 
شد.  ساخته  و  بیرجند طراحی  در  بیمار  ای  درجه 
این تخت را آقای حسنی از کارشناسان اتاق عمل 
زیر نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی در 14 ماه با 
هزینه 10 میلیون تومان ساخت.  تکنیک به کار 
رفته در این نوع تخت استفاده از ریل بوربرینگ 
است که می تواند به نرمی و بدون ارتعاشات اضافی 

عمل جا به جایی و تغییر وضع بیمار را انجام دهد.

دیدار کارکنان آتش نشانی
با نماینده ولی فقیه

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
آتش نشانان در سخت ترین شرایط بندگان خدا را 
کمک می کنند که این از ارزش زیادی برخوردار 
خطر  بروز  هنگام  به  آتش نشانان  گفت:  است، 
نجات  از حادثه  را  مردم  تا  گذاشته  از جان خود 
با  دیدار  در  دیروز  عبادی  االسالم  حجت  دهند 
کارکنان آتش نشانی استان اظهار کرد: هر کسی 
در جامعه به دنبال شغلی است اما این میان شغل 
آتش نشانی جزو مشاغل مقدس است و شغلی که 
شما آتش نشانان تعهد کردید عالوه بر اینکه کار 

روزمره شماست، ارزش زیادی دارد.

صرفه جویی ۱۰۴ میلیون متر مکعب آب 
در برداشت از چاه های کشاورزی

به  اشاره  با  استان  جهادکشاورزی  رئیس  تسنیم- 
اینکه مهمترین نگرانی در استان محدودیت منابع 
آبی است، گفت: در سال گذشته 104 میلیون متر 
شده  برداشت  کمتر  کشاورزی  چاه های  از  مکعب 
است. ولی پورمطلق در مراسم گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس با اشاره به اینکه  امسال جهاد کشاورزی 
از موفقترین وزارت خانه ها بوده است، اظهارکرد: این 
سازمان با 5.7 درصد باالترین رشد اقتصادی را رقم 
زد و همچنین امسال با تمام سختی ها برای دومین 

بار در کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم.

امنیت زمینه رشد و تعالی ما را
در سطح جهان حفظ می کند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( 
ابعاد مختلف  امامت ترسیم زندگی بشر در  گفت: 
است. حجت االسالم نوفرستی در مراسم اولین روز 
از هفته دفاع مقدس در جهاد کشاورزی با اشاره به 
گرامیداشت یاد شهدای انقالب، شهدای دفاع مقدس 
و شهدای بسیج جهادسازندگی که سنگرسازان این 
مقدس  دفاع  دوران  در  کرد:  اظهار  بودند،  سنگر 
شهید  هزار   230 مصیبت ها  و  سختی ها  علیرغم 
آنان  رشادتهای  سایه  در  که  شدند  انقالب  تقدیم 
انقالب اسالمی عزت پیدا کرد. گفتنی است کتاب 

»گردان هفتم« نیز در این مراسم رونمایی شد.

برکات دفاع مقدس بعد از سال ها
همچنان در جامعه ما تداوم دارد

از  بعد  گفت:  بشرویه  ناحیه  سپاه  فرمانده  ایرنا- 
امروز  تحمیلی،  جنگ  دوران  از  ها  سال  گذشت 
ما  جامعه  در  مقدس  دفاع  های  برکت  همچنان 
تداوم دارد. سرگرد خبازی در مراسم رژه نیروهای 
مسلح شهرستان بشرویه افزود: سایر دستاوردهای 
نظامی، دفاعی و علمی که امروز به دست آورده ایم 
حاصل جانفشانی های دوران جنگ تحمیلی است 
و ما امروز وظیفه داریم در صحنه دفاع از میهن، 

فقط شنونده نباشیم و در مقام عمل برآییم.

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان  
برگزار می شود

غالمی- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان از برگزاری چهارمین کنگره 
تاریخ معماری و شهرسازی ایران استان به منظور 
آشنایی بیشتر صاحب نظران، محققان و نیز بیان 
شهرسازی  و  معماری  های  ارزش  و  ها  قابلیت 
این کنگره  استان خبر داد. رمضانی عنوان کرد: 
از پنجم تا هفتم بهمن سال جاری در شهر های 

بیرجند، فردوس و خوسف برگزار می گردد.

استکبار به دنبال محو هویت فرهنگی
و اسالمی ایران اسالمی است

ایرنا - فرمانده ناحیه مقاومت بسیح سپاه شهرستان 
درمیان گفت: استکبار جهانی به دنبال محو هویت 
این منظور  برای  ایران است،  فرهنگی و اسالمی 
برنامه های مختلفی را طراحی و در دست اجرا دارد.

نیروهای  یگان  رژه  مراسم  در  خدادادی  سرگرد 
مسلح شهرستان مرزی درمیان افزود: آماده ایم با 
جهاد کبیر که فرمان مقام معظم رهبری است در 
عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و هنری 

افتخار سربازی را داشته باشیم.

وحشیان جنگ ها،  مدعی حقوق بشر

تاکید  استان  در  ولی فقیه  نماینده  مالئی- 
کرد:  امروزه آمریکا شیطان بزرگ است که 
مظهر عهد شکنی و مظلوم کشی در جهان 
حقوق  مدعی   را  خود  که  وحشیانی  است، 
بشر، حقوق کودکان و دموکراسی می دانند. 
صبح چهارشنبه مراسم رژه نیروهای مسلح 
استان باحضور مقامات ارشد استانی و حجت 
ولی  نماینده  عبادی  علیرضا  سید  االسالم 
که  شد  برگزار  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
مسلمانان  کرد:  عنوان  وی  مراسم  این  در 
همواره در آزمایش بزرگی قرار گرفته اند که 

باید برای پیروز شدن در آن تالش کنند.
بقا  و  حیات  پیروزی  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  است،  مرگ  قاصد  شکست  و 
بلکه  نیست  قراردادی  مسئله ای  پیروزی 
که  شود  می  محسوب  دار  ریشه  مسئله ای 
در عمق جهان تکوین و ذات فطرت انسان 

پیروزی معین و مشخص است.
نماینده ولی فقیه بیان کرد: اگر همه دنیا را 
اما یک لقمان حکیم وجود  نادانان پر کنند 

داشته باشد بی شک لقمان پیروز است.
یک  اگر  داد:  ادامه  عبادی  االسالم  حجت 
چهره همچون امام علی )ع( بر حکومت در 
نوع حکومت بشری وجود داشته باشد و همه 
آن  میدان  پیروز  کنند  پر  ستمگران  را  دنیا 

شخصیت خواهد بود.

وحشیان در کفر خود  نفاق دارند
وی خاطرنشان کرد: وحشیان فعلی بدتر از 
مغول که روی وحشیان دوران قبل را سفید 
کرده اند، از هیچ جنایتی فرو گذار نمی کنند 
و پیرو هیچ قانونی نیز نیستند که حتی در 

کفر خود نیز نفاق دارند.

آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  ولی فقیه  نماینده 
دخالت  کشور   52 در  جهانی  جنگ  از  پس 
غیر قانونی داشته است، یادآورشد: اوکراین 
آمریکا  امروز  و یمن کشورهایی هستند که 

به خود حق دخالت در آن ها را داده است.

تنها  کرد:  خاطرنشان  عبادی  السالم  حجت 
یک  ها  گری  وحشی  این  به  اعتراض  منبع 
نقطه است و آن هم اعتراض حق طلبانه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران محسوب می 
شود که فریاد امام حسین )ع( را از زبان مقام 

معظم رهبری به گوش مردم می رساند.

در قتل عام نیجریه
سازمان ملل زبان باز نکرد 

مردم  مگر  اینکه  بیان  با  ولی فقیه  نماینده 
عناصر  که  بودند  کرده  جرمی  چه  نیجیریه 

غربی آن ها را قتل عام کردند و سازمان ملل 
زبان باز نکرد، تصریح کرد: سازمان های بین 
مردم  مورد  در  می توانند  نظری  چه  المللی 

سوریه، افغانستان و فلسطین داشته باشند.
وی با اشاره به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 

در کشور ایران، عنوان کرد: غربی ها در برابر 
این قانون ایران ادعای حقوق بشر می کنند 
را  فروخته  خود  عناصر  خود  که  حالی  در 
تا  می دهند  آموزش  اسراییل  کشور  در 

دانشمندان ما را ترور کنند.
نگه داری  اینکه  به  اشاره  با  ولی فقیه  نماینده 
قدرت  ظلمت  و  خفقان  در  مردم  و  کودکان 
و  ظلم  مقابل  در  گفت:  نمی شود،  محسوب 
ستمی که می کنند صبح سپیدی وجود دارد که 
امیدواریم آن صبح سپید پیروزی دین و عقل 

بر کفر و ظلم با ظهور امام زمان )عج( باشد.

مهمترین رکن نظام
همبستگی مردم با والیت فقیه است
خراسان  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید   
جنوبی نیز عنوان کرد: قطعًا اگر سپاه مقتدر 
ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس نبود 

معلوم  و  داشت  اسفباری  امروز کشور وضع 
نبود چه بالیی به سر مردم می آمد.

قدرت های  ابر  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
جمهوری  نظام  بردن  بین  از  برای  جهان 
داده  هم  دست  به  دست  ایران  اسالمی 
رشادت های  با  خوشبختانه  افزود:  بودند، 
مردم همیشه در صحنه، انقالب اسالمی تا 

این مرحله حفظ شده است.
استاندار با اشاره به اینکه دولت برای زنده 
انقالب  حفظ  و  شهدا  خون  داشتن  نگه 
نیاز  مردم  کمک  و  حمایت  به  همواره 

دارند، ادامه داد: نیروهای مسلح مهم ترین 
امنیت در کشور هستند. عامل 

در  رکن  سه  تأثیر  به  اشاره  با  پرویزی 
و  اولین  کرد:  تصریح  کشور،  دفاعی  حوزه 
توانمند  و  مقتدرانه  رهبری  رکن  مهم ترین 
منسجم  و  نظامی  نیروهای  هدایت  برای 

کردن مردم است.
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی 
رکن دوم دفاعی کشور را تشکیل می دهند، 
بیان کرد: اساسی ترین عنصر نیروهای نظامی 
ملت پر شور و سرمایه عظیم مردمی هستند. 
اینکه هرجایی که ملت  به  با اشاره  پرویزی 
از مشکالت  انقالب  است  کرده  پیدا  حضور 
عبور و به صورت مقتدرانه آن را برطرف کرده 
است، افزود: قطعاً در سی و هفت سال گذشته 
مردم  حمایت  و  رهبری  صحیح  مدیریت  با 
توانسته ایم با مشکالت پیش رو مقابله کنیم.

وحدت تنها راه ناامیدی دشمنان
وی با بیان اینکه وحدت در جامعه ، دشمنان 
را نا امید و نا کام می کند، گفت: هر بخشی 
از هرم دفاعی کشور دچار آسیب شود جامعه 

با مشکل روبه رو خواهد شد.
بین  در  وحدت  اینکه  به  اشاره  با  پرویزی 
نیروهای امنیتی باید به خوبی حفظ و ارتقا 
کشور  امنیت  امروز  کرد:  اظهار  کند،  پیدا 
مدیون حمایت های مردم، نیروهای نظامی و 
رهبری است. استاندار با بیان اینکه نیروهای 
انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف  مسلح 
وحدت  مردم  حمایت  و  کمک  اما  می دهند 
جامعه را افزایش می دهد، بیان کرد: اعضای 
هم  گرد  برای  رزمندگان  گرامیداشت  ستاد 

آوردن رزمندگان نیز برنامه ریزی کنند.

نماینده والیت فقیه در رژه نیروی های مسلح بیان کرد:

  30 درصد تجهیزات آتش نشانی بیرجند نیازمند نوسازی 

با  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  برزجی- 
بیان اینکه 30 درصد تجهیزات آتش نشانی نیازمند 
نوسازی است  گفت: آتش نشانی بیرجند70 درصد 
تجهیزات مورد نیاز شهر را دارد و 30 درصد دیگر 

نیاز به نوسازی دارد.  تجهیزات 
از  آوا،  با  اختصاصی  گفتگوی  در  میرزایی  موسی 
وجود 6 ایستگاه آتش نشانی در این شهر 270 هزار 
نفری خبر داد و  افزود: ایستگاه مهر شده نیز از سه 
فعالیت  به   اشاره  با  وی  است.  فعال شده  قبل  ماه 
به  نیز  نیرو   8 گفت:  بیرجند  در  نشان  آتش   108
زودی جذب سازمان آتش نشانی بیرجند می شوند. 
بیرجند  اینکه آتش نشانی  بیان  با  این مقام مسئول 
از حداقل های استاندارد جهانی برخوردار است یاد 
تجهیزات  به  مهر  نیز  خودرو  دستگاه  یک  شد:  آور 

بیرجند اضافه می شود.  آتش نشانی 
میرزایی در پاسخ به این سوال که محدوده خدمات 
بیرجند کدام قسمت های شهر  نشانی  رسانی آتش 
سازمان،  قانونی  محدوده  کرد:  نشان  خاطر  است 
اما  است  شهری  خدمات  حوزه  و  بیرجند  شهر 
اخالقی خود  وظیفه  اساس  بر  نشانی  آتش  سازمان 
کل استان را پوشش می دهد. وی با اشاره به چند 
عملیات اخیر این سازمان در مناطقی دورتر از جمله 
افزود:میانگین   اطراف  روستاهای  و  خور   ، ماژان 
مدت زمان  خدمت رسانی در حوزه خدمات شهری 
طی سال 95 حدود 2 دقیقه و 50 ثانیه بوده است. 
در  سوزی  آتش  حوادث  درصدی   5 کاهش  از  وی 
سال 94 خبر داد و گفت: تمام خدمات عملیاتی این 

سازمان رایگان می باشد. 

برگزاری 69 دوره آموزشی در قالب طرح توانمند سازی مهارتی روستاییان و عشایر

مهارتی  سازی  توانمند  کمیته  کاری- 
مرزی  و  محروم  مناطق  عشایر،  روستاییان، 
زیر مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به منظور 
جلب مشارکت دستگاه های همکار و افزایش 
اهداف  راستای  در  افزایی  هم  و  وری  بهره 

اقتصاد مقاومتی برگزار شد.  
آموزش های  و  توانمندسازی  طرح  اجرای 
مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و 
مرزی در 8 مرحله با بهره گیری از ظرفیت 
دولتی  نهادهای  سایر  سازمانی،  درون  های 
اجرا  حال  در  استان  در  خصوصی  بخش  و 
حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  باشد.  می 

ای استان در این نشست گفت: این طرح به 

منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه 
خدمات براساس مزیت های منطقه ای با بهره 

گیری از ظرفیت های محلی و بهبود وضع و 

کیفیت زندگی جامعه هدف، اجرا می شود.
به گفته خوش آیند گسترش عدالت اجتماعی 

در مناطق روستایی، عشایری، کمتر توسعه 
جلوگیری  و  کشور  محروم  و  مرزی  یافته، 
و گسترش  روستاییان  رویه  بی  مهاجرت  از 
پدیده حاشیه نشینی شهرها از جمله اهداف 
مهارتی  های  آموزش  و  توانمندسازی  طرح 
روستاییان، عشایر،مناطق محروم و مرزی با 

رویکرد اشتغال پایدار است.
راستای  در  تاکنون  که  اقداماتی  درباره  وی 
کرد:  عنوان  است  شده  اجرایی  طرح  این 
پس از انجام نیازسنجی آموزشی با همکاری 
های  شورای  و  ها  دهیاری  ها،  فرمانداری 
روستا در سال گذشته 2 هزار و 959 نفردوره 
در  را  نفرساعت   344 و  هزار   464 معادل 

جامعه  توانمندسازی  طرح  اجرای  راستای 
خوش  کردیم.  برگزار  عشایری  و  روستایی 
و  فنی  آموزش  رسالت  اینکه  بیان  با  آیند 
است  مهارتی  آموزش های  ارائه  حرفه ای 
تصریح کرد: در این راستا در 5 ماهه نخست 
و  برای یک هزار  آموزشی  دوره  امسال 69 

581 نفر برگزار شد.
بر 224  بالغ  دوره ها  این  در  کرد:  بیان  وی 
برق  رشته های  در  آموزش  نفرساعت  هزار 
زنبورعسل،  جوشکاری،پرورش  ساختمان، 
خیاطی،  قارچ،  پرورش  دارویی،  گیاهان 
کردیم  برگزار  غیره  و  کامپیوتر  پرده دوزی، 

که این دوره ها تا پایان سال ادامه می یابد.

در کمیته توانمند سازی مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی عنوان شد

هفته دفاع مقدس با رژه نیروی های مسلح در بیرجند آغاز شد

سید محسن سربازی- آیین گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس در فردوس با مراسم رژه و سان 
نیروهای نظامی و انتظامی در این شهرستان 
و  مسئوالن  ابتدا  مراسم  این  در  شد.  آغاز 
اعضای شورای تامین شهرستان به مقام شامخ 
شهداء ادای احترام کردند و با قرائت فاتحه علو 
درجات برای آنها آرزو کردند. در ادامه نیروهای 
امام  از مقابل تمثال  مسلح حاضر در مراسم 

امام  رفتند.  رژه  رهبری  معظم  مقام  و  راحل 
جمعه فردوس در این مراسم امیدواری رهبر 
بدلیل  را  نظام  این  آینده  به  نسبت  انقالب 
حضور مردم در صحنه  دانست و اظهار کرد: 
مردم وفادار به انقالب و والیت در تمام فراز 
و نشیب ها همراه و همگام با رهبری حرکت 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  کردند. 
فردوس نیزسیاست مرموزانه استکبار و استعمار 

پیر انگلیس را تفرقه میان مسلمانان برشمرد تا 
با تقسیم قدرت بزرگ  اسالم بتوانند به اهداف 
شوم خود برسند. سرهنگ محمودی جذب و 
نفوذ در حکام و سران کشورهای اسالمی، و به 
راه انداختن جنگ های قومی و قبیله ای را از 
دیگر سیاست های استکبار در جهان اسالم 
دانست که الزمه مقابله با این توطئه ها  اتحاد 

کشورهای اسالمی است.

مراسم رژه و سان نیروهای مسلح در شهرستان فردوس

بیرجند در لیست نهضت هتل سازی ایران

برزجی- مدیر عامل هلدینگ گردشگری سازمان تامین 
 100« طرح  اجرای  به  اشاره  با  قبل  چندی  اجتماعی 
هتل - 100 کسب و کار« از آغاز نهضت هتل سازی 
در ایران خبر داده بود که هتل کویر بیرجند یکی از این 
100 هتل است. وی از معرفی  150 طرح خبر داد که  

به ساخت 100 هتل منجر خواهد شد. 
خراسان  به  که  سفری  در  گذشته  سال  مسئول  این 
کرد.  گفتگو  و  دیدار  وقت  استاندار  با  داشت  جنوبی 
ابراهیم بای سالمی در این دیدار  با بیان اینکه هتل 
نبود  خالء  می تواند  تکمیل  صورت  در  بیرجند  کویر 
را  کشور  شرق  در  بین المللی  استانداردهای  با  هتلی 
پر کند، یادآور شد: مرکز هلدینگ رفاه و گردشگری 
اولویت های اصلی  می تواند ساخت هتل کویر را جزو 

برای سرمایه گذاری قرار دهد.

در همین رابطه  مدیر هتل جهانگردي و رییس انجمن 
صنفي واحد هاي اقامتي استان در گفتگو با خبرنگار ما، 
با بیان اینکه این پروژه متعلق به شرکت ایرانگردی و 
جهانگردی است، تصریح کرد: در سال 1380 با توجه 
به استان شدن منطقه و با توجه به نیاز استان این پروژه 
توسط شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 
خریداری شد. معینی فر با اشاره به اینکه تکمیل پروژه 
هتل کویر نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار است، افزود: 
این طرح که ادامه عملیات ساخت آن دوباره آغاز شده 

ظرفیت تبدیل به هتل پنج ستاره را دارد.
بانکی  تسهیالت  پرداخت  در صورت  کرد:  اعالم  وی 
شرکت ایرانگردی و جهانگردی که مجری این طرح 
است اعالم کرده که پروژه را ظرف دو سال آینده به 

پایان برساند که این امر همت مسؤوالن را می طلبد.
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هاشمی : باید خرابی های 8 ساله گذشته 
را با تکیه بر وحدت جبران کنیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
مردم باید خیال شان از بابت نان در سفره خویش 
راحت باشد و این در گرو گسترش عالمانه تولیدات 
کشاورزی است. هاشمی رفسنجانی به عدم حضور 
ایرانیان در حج امسال اشاره کرد و گفت: کسانی 
که مانع حج و رسیدن مردم به مسجدالحرام شدند، 
مرتکب یک ظلم تاریخی شده اند. وی با تشریح 
رفع  و  پسابرجام  شرایط  به  کشور  داخلی  اوضاع 
تحریم اشاره کرد و اظهار داشت: باید از فرصت 
با  را  ساله گذشته  خرابی های 8  تا  کنیم  استفاده 

تکیه بر وحدت و همدلی جبران کنیم.

وزیر ارشاد دولت دهم: احمدی نژاد 
توصیه منع حضورش را پذیراست

 سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم گفت:
آقای احمدی نژاد علی القاعده مصالح ملی را بر 
حاضر  و  می دهد  ترجیح  گروهی  و  فردی  منافع 
نیست به خاطر وی فتنه جدیدی در کشور برپا شود 
در  مقاومت  جبهه  بلکه  اسالمی  ایران  تنها  نه  و 
با معضالت و بحران ها مواجه گردد. وی  منطقه 
تصریح کرد: بر این اساس آقای احمدی نژاد هم 
با طیب خاطر این توصیه حکیمانه را پذیرا خواهد 
بود و خدمت به مردم و انقالب را تنها در کسوت 

ریاست جمهوری نخواهد دید.

 آمدن احمدی نژاد یک جور جبر است
 اما خودش واقعًا عالقه ای ندارد

عبدالرضا داوری، از طرفداران جدی رئیس دولت 
کشور  وزارت  در  دولت  این  زمان  در  که  دهم 
حضور داشت، در کانال تلگرامی خود از »نیامدن 
احمدی نژاد« خبر داد و نوشت: من اعتقاد دارم که 
آقای  اینکه  و  عمومی  مطالبات  و  کشور  شرایط 
مجموعه  و  نیست  از صحنه  حذف  قابل  روحانی 
آقای  کشور  سیاسی  صحنه  داخل  فشارهای 
احمدی نژاد را نهایتاً می آورد. من اعتقاد دارم آمدن 
اما با خودش که  احمدی نژاد یک جور جبر است 
واقعاً صحبت می کنیم، می  بینیم که درون خودش 

هیچ عالقه و برنامه ای برای آمدن ندارد.«

شکست روحانی در انتخابات یعنی پیروزی 
برخی کشورهای عربی و اسرائیل

از  برخی  شدید  اصرار  نوشت:  اینترست  نشنال 
سیاستمداران آمریکایی برای اعمال سیاست هایی 
هم پیمانانش  و  ایران  کردن  محدود  جهت  در 
ایران  در  روحانی  مخالفان  گرفتن  قدرت  باعث 
شده است. واضح است که چنین چیزی در نهایت 
به سود و پیروزی برخی کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس و اسرائیل تمام خواهد شد.

اروپا باید به بانک ها و بیمه ها برای همکاری اطمینان دهد

ایفای  اینکه  بر  تأکید  با  فرانسه  جمهور  رئیس  با  دیدار  در  روحانی 
تعهدات موجب پایداری توافق برجام  خواهد بود، اظهار داشت: اینکه 
محدودیت های  ایجاد  با  بخواهد  کشوری  توافق،  اجرای  مسیر  در 
غیرسازنده در مسیر اجرای توافقات، خواسته های خود را فرامرزی کند، 
قابل قبول نیست. رئیس جمهور با بیان »پس از دوران طوالنی مدت 
مذاکره، ملت ها و شرکت های ما و منطقه باید از فواید برجام منتفع شوند«، گفت: در این 

مسیر رهبران اروپا باید به بانک ها و بیمه ها برای همکاری مالی تضمین و اطمینان دهند.

سرلشکر جعفری : رفتار آمریکایی ها در خلیج فارس غیرحرفه ای است ؛  لحظه ای از افزایش قدرت تهاجمی خود غافل نمی شویم
 

سردار جعفری، فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه به رغم رفتارهای غیرحرفه ای آمریکایی ها، به حمد ا... با هوشمندی و هوشیاری نیروی دریایی سپاه امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تأمین شده است، گفت: پیامدهای حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه 
هرمز نشان می دهد واگذاری مأموریت برقراری امنیت در این منطقه به این نیرو، دقیق، هوشمندانه و درست بوده است. سرلشکر جعفری در ادامه با اشاره به رفتارهای غیرحرفه ای آمریکایی ها در منطقه گفت: این آمریکایی ها هستند که به دلیل رفتارهای نامتعادل و 
عدم تسلط و اشراف اطالعاتی برای خود و برخی کشورها تولید هزینه کرده اند. وی ادامه داد: در واقع آنها که مدعی رفتار حرفه ای هستند از خود سؤال کنند که حضورشان در خلیج فارس امنیت آفرین بوده است یا مخل یا خسارت آفرین منطقه؟ فرمانده کل سپاه خطاب 
به آمریکایی ها تأکید کرد: به تأسی از رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا به آمریکایی ها اعالم می کنیم، بهتر است بیش از این سرمایه و ثروت مردم آمریکا را با حضور شرارت آمیز و خسارت آفرین در خلیج فارس ضایع نکند و برای عرض اندام و ماجراجویی به 

همان خلیج خوک ها بروند.  وی گفت: انسجام، هم افزایی، هم پوشانی، تعامل و همکاری های دقیق در مجموعه  نیروهای مسلح به ویژه ارتش و سپاه از جمله در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان واقعیتی انکار ناپذیر بوده و به عنوان ید واحده مشت آهنین ملت ایران برابر دشمنان خواهیم بود.

برجام دستاورد من بود ؛ اسرائیل تا آخر نمی تواند اشغالگر بماند 

 رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل حل مسئله هسته ای ایران را به عنوان مهم ترین دستاورد دوران 
ریاست جمهوری خود یاد کرد. اوباما افزود: ما نمی توانیم از چشم انداز 
یک جنگ هسته ای دور شویم تا وقتی که همگی نسبت به جلوگیری از 
آن متحد نشویم. وی به بحران میان فلسطینیان و اسرائیلی ها هم اشاره 
کرد و در این رابطه گفت: اگر فلسطینی ها از خشونت دست می کشیدند و اسرائیل هم می فهمید 

تا ابد نمی تواند زمین های فلسطین را اشغال کند، روابط دو طرف بهتر می شد.

سرلشکر رشید: ایران را قتلگاه متجاوزان می کنیم 

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: امروز نیازی نداریم 
یا در رسانه ها قدرت و ثبات  دشمنان سلطه گر پای میز مذاکره و 
به  اشاره  با  رشید  سرلشکر  بشناسند.  رسمیت  به  را  ایران  سیاسی 
نیست، گفت:  بر همه روشن است که جنگ مطلوب  امروز  اینکه 
ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما هر اقدامی از سوی دشمن که 
متوجه ارزش دینی و انقالبی و تمامیت ارضی و استقالل و حقوق ملت شود، سرسختانه و 

قاطعانه سرزمین ایران اسالمی را قتلگاه متجاوزان خواهد کرد.

مراسم رژه نیروهای مسلح 
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس 
عکس : مجتبی گرگی - ایرنا

آدرس: شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

سرکار خانم دکتر زهره سورگی
پذیرش شما را در رشته

 اعصاب و روان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی
 تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از درگاه حق مسئلت داریم.

فاطمه و سمیرا شاه وردی

نیکوکار گرامی جناب آقای حسین عنایتی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات
 و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

 قبل از خرید هر بازی آموزشی و فکری 
با ما مشورت کنید بین معلم 10-12 جنب بانک قوامین  

09158677457 تلفن: 

فروشگاه تخصصی بازی فکری 
تعویض چرخ و باالنس کامپیوتری
تعویض و باالنس چرخ های اسپرت انجام می گیرد

با هر تعویض روغن، کارواش موتور و روشویی خودرو/ رایگان 
پنچرگیری انواع الستیک های تیوپی و تیوپلس
 )موتور- دوچرخه( باد نیتروژن

 تعویض روغن و  پنچرگیری بهنامیان

میدان امام- پشت پمپ بنزین - جنب تعمیرگاه 
پراید خزاعی     09156666972 - صادق بهنامیان

مناقصه عمـومي یک مرحله اي  " نوبت اول"
اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بیرجند- سراب - خیابان سپیده- سپیده 12( در نظر دارد: اجراي پروژه هاي 
عمراني ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمان کاران داراي صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد 
شرایط متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد مي توانند براي دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 95/7/6 به واحد امور پیمانکاران این اداره 

کل واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12 مراجعه نمایند. ضمنا این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني)http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانرشتهموضوع
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1395 )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل حداقل پایه
اسناد

تاریخ 
بازگشایی

تخریب و 
احداث مدرسه 

3 کالسه چاه 
اسالم آباد قاین

روستای 
چاه 

اسالم 
آباد

 قاین

آموزشی- 
سرویس 

بهداشتی- 
حصارکشی 

و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

بخشنامه
 متر مربع 

زیربنا 
)سرجمع( 
به شماره 

 100/6405
مورخ 89/2/4

6 ماه

6 ماه

4458990202223000000 5
ساختمان  
3 شخص 

حقیقی

حداکثر ساعت 
8 صبح 

مورخ 
1395/7/17

ساعت
 9 صبح 

1395/07/17

تخریب و 
احداث مدرسه 

3 کالسه 
خانکوک 

فردوس

روستای 
خانکوک 
فردوس

آموزشی- 
سرویس 

بهداشتی - 
حصارکشی

 و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

4910976920246000000 5
ساختمان 
3 شخص 

حقیقی

تخریب و 
احداث مدرسه 

سه کالسه 
کوشکک 

درمیان

روستای 
کوشکک 

درمیان

 آموزشی - 
سرویس 

بهداشتی  - 
حصار کشی 

و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

5 64305051485216000000 ماه
ساختمان   

3 شخص 
حقیقی

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22  و مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدي به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملي شعبه مرکزي بیرجند در وجه اداره کل نوسازي ، توسعه 
و تجهیز مدارس خراسان جنوبی و محل تحویل اسناد و  پیشنهادات دبیرخانه این اداره کل واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12 و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره 

کل مي باشد.
اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي










