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نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش در صورت نیاز باشند / چرا یک اصالح طلب در مرکز پژوهش ها نیست؟ / به دنبال اجماع برای حمایت از روحانی نیستیم /  نهی رهبری به عملکرد دولت قبل مربوط است / سرنوشت امیر داعش در ایران / صفحه  8

پرویز فتاح  :  
چطور توانایی مقابله با داعش را داریم 
اما قاچاق را نه ؟ اقتصاد ما مریض است

دبیرکل حزب مردمی اصالحات :  
اکنون که ترس و لرز احمدی نژاد ریخت 

اصالح طلبان دنبال گزینه اصالح طلب باشند

فالحت پیشه ، نماینده مجلس :
هر دقیقه اداره مجلس ۳۰۰ میلیون تومان 

هزینه دارد ؛ لطفا وقت هدر ندهید

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

پیش بینی 
کاهش بارندگی
در پاییز امسال 

از  استان  هواشناسی  بینی  پیش  گروه  رئیس 
زراعی  سال  های  بارندگی  درصدی   35 کاهش 
95-94 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

انتقاد معاون استاندار از کم بودن 
عمر مفید آسفالت جاده ها

ساخت و ساز
بی کیفیت ، خیانت 

به مردم است
صفحه 3

راه اندازی اولین خط گرم فرمان 
از نزدیک شرکت برق استان

صفحه 4

عناب نیشابور
چرا  اید  اندیشده  موضوع  این  به  حال  به  تا  آیا 
بنام  را  زرشک وعناب و زعفران خراسان جنوبی 

دیگر جاها می شناسند  ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 ( 

هشدار یک مقام مسوول ؛

خراسان جنوبی ؛ دومین 
استان متخلف در سرعت

صفحه 7

رئیس جمهور : 

کشور در یکسال گذشته 
بی دغدغه اداره شد ؛ چرا 

شکر نعمت نمی کنید؟

نفت،  قیمت  کاهش  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گفت: یک سال گذشته که نفت از ۱2۰ دالر به 
4۰ دالر کاهش پیدا کرده بود، کشور بی دغدغه 
روحانی  کنید؟  نمی  نعمت  شکر  چرا  شد،  اداره 
به  که  کسی  هر  قبل  سال  سه  کرد:  تصریح 
سازمان ملل یا دیگر اجتماعات جهانی می رفت، 
شاهد وحدت غرب و شرق و مزدوران آنها برای 
روحانی  بودند.  ایران  بزرگ  ملت  به  زنی  اتهام 
گفت: در همه سخن ها و جلسات یا سخن آنها 
مثال  که  بود  ایرانی  مسئوالن  به  نصیحت  لحن 
چرا در امور داخلی کشورها مداخله می کنید؟ چرا 
سالح کشتار جمعی تولید می کنید؟ و چرا جهان 
بی  اتهامات  قبیل  این  از  و  کنید؟  می  تهدید  را 

اساس وارد می کردند. ) ادامه در صفحه 8 (

سرقت
برند  استان

 فرمانده انتظامی استان خبر داد : 

دستگیری ۳4 نفر از ابتدای سال 95 به جرم
حمل قاچاق پیاز محصوالت استراتژیک استان  

کشف ۸۷ تن پیاز زعفران در خراسان جنوبی
صفحه ۷

عکس : مجتبی گرگی

جناب آقای مهندس درویشی 
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

مصیبت  درگذشت مادر مهربان تان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان 
محترم  صبر و شکیبایی آرزومندیم.   

اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

جناب آقای فضل ا... سلجوقی
با نهایت تأثر درگذشت اندوه بار پدر بزرگوارتان 

را حضور شما  و خاندان محترم تسلیت عرض نموده ، بقای عمر و سالمتی برایتان آرزومندیم. 
ما را در غم خود شریک بدانید

خانواده های:  عسکری ، آشوری ، توجهی ، فرسوده ، بهارشاهی

)هوالباقی(
به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 فـرج ا... سلجـوقی
 )در تهران( جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/۷/۸ از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما 
سروران معظم موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: سلجوقی، ابراهیمی، عسکری  و سایر بستگان

جناب آقایان خامسان و امینی
ضمن عرض تسلیت، اندوه ما را در ضایعه درگذشت بزرگ خاندان روانشاد 

حاج  محسن خامسان پذیرا باشید، مزید فضل و رحمت پروردگار برای آن مرحوم
 و طول عمر بازماندگان محترم همراه سالمتی و حسن عاقبت بخیری را مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم(

جناب آقای درویشی
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت داریم.

سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مرتضی خامسان
معاون محترم بازرگانی و سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی

مصیبت فقدان بزرگ خاندان مرحوم حاج محسن خامسان

 را تسلیت گفته، آرامش ابدی در جوار رحمت واسعه الهی برای آن عزیز سفر کرده
 و صبر و بقای عمر با عزت برای شما و سایر بازماندگان مسئلت داریم.

 هیئت   مدیره ، مدیرعامل  و کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس امینی
با نهایت تأسف و تألم مصیبت درگذشت پدرخانم گرامی تان

 شادروان حاج محسن خامسان
 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل

 از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

خانواده هاي محترم خامسان
درگذشت بزرگ خاندان شادروان حاج محسن خامسان 

را خدمت شما و تمام فامیل وابسته تسلیت عرض مي نماییم ، براي آن مرحوم علو درجات 
و براي بازماندگان صبر مسئلت داریم.

خانواده هاي ضیائي

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

مرحومه بی بی گلثوم دستی گردی
)والده مکرمه حاج محمد یادگاری(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/۷/۸ از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر 
در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( )خیرآباد نو( برگزار می گردد

حضور پرمحبت شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های:یادگاری ، اسماعیل زاده

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه فاطمه سلطان فقیهی
)مادرمهندس محمود کیانی(  

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/۷/۸ از ساعت 2/45 الی ۳/45 بعدازظهر در محل هیئت 
ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های:فقیهی،کیانی،اوحدی،موسوی،وقارسیدین وسایربستگان

جناب آقای مهندس محمد مویدی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر و قدردانی از دوستان، اقوام، آشنایان 
و تمامی بزرگوارانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجیه طاهره هنری 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 
»خواهر شهید  حسین هنری« 

همسر سید رضا حسینی بازنشسته بانک ملی

 یاری نموده و همراهی کردند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/۷/۸ از ساعت 15 الی 16 در 

محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(
 منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: حسینی ، هنری و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 حاج غالمرضا نصرالهی )ُگل( 
)بازنشسته ارتش(

 جلسه بزرگداشتی جمعه 95/۷/9 از ساعت 9 الی 1۰ صبح
 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما 

سروران ارجمند موجب امتنان خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نصرالهی ، خشنود و سایر بستگان

ن مسا خا محسن  ج  حا
 نزد پروردگارش آرام گرفت.

مراسم تشییع: امروز پنجشنبه 95/۷/۸ ساعت ۳ غسالخانه  بیرجند
مراسم ترحیم: جمعه 95/۷/9 از ساعت 1۰:15 الی 11:15 

هیئت ابوالفضلی )مصلی(

انا هلل و انا الیه راجعون

کیفیت اتفاقی نیست
 کافی است یک بار امتحان کنید

تا تفاوت را احساس کنید
 مرغ بریان و غذای آماده یاس توحید

مرغ بریان کامل 13000تومان
 طعم با مزه خاص

آدرس: نرسیده به توحید 13
32445179

خاندان محترم خامسان
 با نهایت تأسف و تألم درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حاج محسن خامسان
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 

برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و  شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور پارس نقش
 حسین صباغ

 ASA آسـانسـور
 09158630313 
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هشدار پلیس فتا درباره سایت های جعلی سرشماری

رئیس مرکز تشخیص پلیس فتا، به توجه مردم درباره سایت های جعلی سرشماری نفوس و مسکن هشدار داد. سرهنگ نیک نفس با بیان اینکه انجام سرشماری به صورت اینترنتی و از 
طریق سایت www.sarshomari95.ir موجب کاهش هزینه ها و سهولت در انجام کار می شود، افزود: سایت های رسمی هیچگونه اطالعات شخصی و مربوط به کارت های بانکی 
از فرد تقاضا نمی کنند. وی از شناسایی سایت جعلی سرشماری در روزهای اخیر خبر داد و گفت: پلیس فتا اقدام به مسدودکردن و جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه این سایت شدند.

سرمقاله

عناب نیشابور

* مهرآیین

از  وقتی  تهران   در  عطاری  مغازه  یک  جلوی 
محصول  ها  عناب  پرسم  می  مغازه  صاحب 
کجاست می گوید نیشابور! در بازار ری هم متوجه 
از آن  می شوم که مشهد زرشک پفکی  دارد و 
جالب ترکشک های زیره ای بی نام و نشانی است 

که فروشنده احتمال می دهد مال کرمان باشد !
حال این را داشته باشید. مراغه شهر کوچک و زیبایی 
است در نزدیک تبریز بسیاری از ما اهالی خراسان 
 جنوبی تا کنون این شهر را ندید ایم و نمی شناسیم

اما نام صابون مراغه به گوشمان خورده و خودش 
هم البته احتماال به تنمان و از همین جاست که 
آوازه مراغه شهری در دوردست شمال غرب کشور 
در سرتاسر ایران  پیچیده است فقط بخاطر یک 
بله گاه می شود یک شهر یا حتی یک  صابون. 

کشور را بنام یک محصول یا غذا می شناسند.
فاصله  در  ما  دیار  در  االن  همین  مراغه  صابون 
شود  می  یافت  تولید  محل  از  کیلومتری   2000
حال آنکه شهر ما خود سال هاست در خاموشی 
و سکوت تولیدکننده صابون مخصوصی است که 
دارد.  برتری  آن  ای  مراغه  نوع  بر  منظر  هر  از 
جز آن زرشک، زعفران، عناب، کشک زیره ای، 
انواع دیگر محصوالت سرزمین ما  کله کنجد و 
هر کدام به تنهایی برای یافتن آوازه ای جهانی 

کفایت می کند .
اجازه بدهید از خودمان، تجار وکسبه و مسووالنمان 
بپرسیم آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید 
چرا صابون بیرجندی با این همه خاصیت  500 

کیلومتر آن سو تر شناخته نمی شود؟  
یا زرشک و عناب و زعفران ما را بنام دیگر جاها 
معرفی می کنند. ِسّر این معما را در درک نادرست 
توسط  امروز  دنیای  در  اقتصاد  و  تجارت  مفهوم 
فعاالن هم استانی باید یافت. نبود افق و مدیریت 
گوناگون  محصوالت  تجارت  در  هوشمندانه 
قالب  در  اسارت  و  اندک  به  قناعت  و  منطقه 
 دادوستد سنتی خرد و از همه بدتر صدور فله ای

تولیدات استان که شاید از نگاه بسیاری از تجار 
و کسبه سنتی اندیش ما مقوله چندان پراهمیتی 
ذکر اجمال  به  که  متعدد  دالیل  به  اما   نباشد 

می شود بسیار مهم است. اوال در در وضع فعلی 
سود تمام و کمال را واسطه ها و دالالن خارج از 
استان می برند و اشتغال و ارزش افزوده ای که 
برند سازی  از طریق بسته بندی و  می توانست 
این همه محصول در منطقه ایجاد و عاید مردم 
بسیار  نکته  شود.  می  نابود  اساس  از  شود  آن 
کلیدی در تولید محصوالت و کاالهای اقتصادی 
که به تبع همان رفتار نادرست باال به آن توجه 
فرهنگی  های  ظرفیت  از  غفلت  کنیم    نمی 
کاالهای تولیدی منطقه است. یک مثال ساده به 

روشن شدن این موضوع کمک می کند.
در  که  است  ایران  قلب  در  کویری  شهری  یزد 
و  کشور  زبانزد  وسنتی  صنعتی  تولیدات  زمینه 
تولیدات  همین  واسطه  به  وتوانسته  است  جهان 
تجارت  و  صنعت  حوزه  درآمد  از  باالیی  سهم 
نگذریم  حق  از  البته  کند.  خود  آن  از  را  کشور 
محصوالت یزدی به لحاظ کیفی هم حرف اول 
را می زند اما نکته جالب توجه درباره این کاالها 
بر اسم محصول در پسوند  این است که عالوه 
پتوی  دارند.  هم  را  سازنده  شهر  نام  پیشوند  یا 
گلبافت یزد، یزد بیسکوییت، یزد نیرو،  یزد تایر، 

یزدرنگ و نام های متعدد دیگر.
روانشناسی  دانش  بر  مبتنی  کار هوشمندانه  این 
شهر  این  اقتصادی  کاالهای  که  شده  باعث 
همزمان کارکرد و شناسنامه فرهنگی هم پیدا کند 
و نام این شهر را با خود به سرتاسر جهان ببرد. 
وقتی  شهرها  برخی  مصنوعات  آنکه  تر  زیرکانه 
 مزین به تصاویر آثار تاریخی، باستانی و گردشگری

ناخواسته ای در  دراز مدت گرایش  می شود در 
سفرهای  برای  کننده  مصرف  ناخودآگاه  ضمیر 

آینده به این شهرها ایجاد می کند...
) ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

نامشان  که  ... شهرهایی  قبل(  ستون  از  سرمقاله  ادامه   (

مدت ها قبل از طریق همین بیسکویت ها، ارده 
یعنی  است.  شده  ماندگار  ذهن  در  قطابها  و  ها 
اقتصادی  پاشیدن  دانه  طریق  از  گردشگر  جلب 
به معنای دیگر استفاده حداکثری از همه ظرفیت 
رونق  و  اشتغال  ایجاد  و  درآمد  کسب  برای  ها 
اقتصادی مفهومی که الزم است تجار، بازرگانان، 
صنعتگران و حتی کشاورزان ما به دقت، متعهدانه 

و هوشمندانه به آن بنگرند.
چندیست که در بستر همین غفلت ها فروش عناب 
 مانده نم زده به جای عناب تازه آن هم با قیمت های
راه  یا  شمال  های  جاده  کنار  در  آور  سرسام 
افرادی  توسط  مقدس  مشهد  به  منتهی  های 
کار  این  است.  یافته  رواج  همشهری  غیر  عموما 
به  بزرگی  ضربه  همه  از  بیش  فعلی  وضع  در 
مخصوصا  ماست  فرهنگی  و  تجاری  حیثیت 
و  کیفیت  بی  شده  عرضه  محصول  که  وقتی 
اگر قرار است  پیشنهاد می شود  باشد.  گران هم 
ها جاده  کنار  در  منطقه  نوبرانه   محصوالت 
های تیم  شکل  به  خودی  جوانان  شود   فروخته 
چند نفره دست به کار شوند تا اگر سودی هم در 
ارائه محصول  با  آنها شود و  کار است عاید خود 
با کیفیت به قیمت عادالنه ضمن معرفی شهر و 
دیارمان سودی هم اگر هست به جیب خود مردم 
برود. این شایسته نیست که فرصت طلب ها در 
از  و هم  ببرند  را  آبرویمان  مرج هم  و  این هرج 
البته در مورد سایر  نکته  این  ببرند.  کنار ما سود 
محصوالت تولیدی منطقه نیز صادق است و هرچه 
و  دلسوز  و  متعهد  اصناف  مجموعه  باید  سریعتر 
سازمان صنعت، معدن و تجارت وارد عرصه شوند 
بدون  استان  ندهند محصوالت گوناگون  اجازه  و 
بسته بندی و بی نام و نشان در بازاراهای شهرهای 

دیگر به نام دیگران فروخته شود. 

دستور حذف یارانه خانوارهای
 با درآمد ساالنه ۳۵ میلیونی

نقدی  یارانه  حذف  نامه  آیین  دولت  هیات 
تومان  میلیون   ۳5 ساالنه  درآمد  با  خانوارهای 
بر  کرد.  ابالغ  تعاون  وزارت  به  اجرا  برای  را 
تومان  میلیون   ۳5 رقم  نامه،  آیین  این  اساس 
پایین است و برای  شامل خانوارهای ۴ نفره به 

خانوارهای باالتر این رقم افزایش می یابد.

 شاهرودی: تکلیف موسسه مالی و اعتباری 
میزان طی 2 هفته آینده مشخص می شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: تکلیف موسسه مالی و اعتباری میزان 
به  شد.  خواهد  مشخص  آینده  هفته  دو  طی 
گزارش ایرنا، حسینی شاهرودی افزود: جلسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس به سوال نمایندگان 
از وزیر اقتصاد و امور دارایی اختصاص داده شد. 
وی  ادامه داد: مهمترین سواالت از وزیر، مصادره اموال ایران توسط 
آمریکا و برداشت از حساب ایران و تعیین تکلیف سپرده گذاران میزان 
بود. وی افزود: درخصوص موسسه میزان مقرر شد دو نفر از نمایندگان 
به همراه نماینده بانک صادرات و معاون نظارت بانک مرکزی طی 2 
هفته آینده درخصوص سپرده گذاران میزان تصمیم مشترک اتخاذ کنند.

 چرا دفترچه بیمه بیماران پرمصرف
 به سختی تمدید می شود؟

درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  معاون 
علت ایجاد محدودیت در خصوص تمدید اعتبار 
دفترچه های بیمه درمان برای بیماران پرمصرف 
گفت: از سال ها قبل یک قانون کلی برای ایجاد 
مراجعات  که  کسانی  خصوص  در  محدودیت 
زیاد درمانی دارند وجود داشته است. به گزارش 
ایسنا، همتی افزود: سازمان بیمه گر باید در کنترل هزینه های بی مورد 
راهکارها و مکانیزم هایی داشته باشد و آنها را اجرایی کند. وی  درباره 
علت ایجاد محدودیت هایی چون عدم تمدید دفترچه و یا تمدید کوتاه 
مدت اعتبار برای بیماران پرمصرف اظهار کرد: دفترچه های بیمه تمدید 

می شوند و آنگونه نیست که ارائه خدمات قطع شود.

 معاونت رصد فضای مجازی در 
دادستانی کشور تشکیل شد

دادستان کل کشور گفت: در دادستانی کل کشور 
معاونتی برای رصد فضای مجازی ایجاد کرده 
ایم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت 
االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور 
اظهار داشت: ما در کشور درگیر مسائل و جرائمی 
هستیم که باعث شده دیگر کشور های همسایه 
را درگیر کند و برای رفع آنها نیازمند تامل و همکاری با کشور های 
همسایه هستیم . وی افزود: از اسیب هایی که کل جهان اسالم را 
هدف قرار داده فضای مجازی است که جوانان را به انواع جنایات و 
جرائم کشانده و شرف انسانی را زیر سوال برده است. ما در دادستانی 

کل کشور معاونتی برای رصد فضای مجازی ایجاد کرده ایم.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به ثبت 
جریمه  پرداخت  طرح  در  نفر   2000 حدود  روزانه  نام 
غیبت، از آغاز ارسال اخطاریه کتبی از طریق پست برای 

سربازان غایب خبر داد.
به گزارش تسنیم، سردار ابراهیم کریمی با اشاره به 
استقبال خوب مشموالن غایب از طرح پرداخت جریمه 
غیبت، اظهار کرد: با توجه به استقبال مشموالن غایب 
نام  ثبت  دوم  مرحله  نقدی،  جریمه  پرداخت  طرح  از 
با  نیز  آن  اتمام  زمان  و  است  آغاز شده  نیز  مشموالن 

توجه به روند استقبال سربازان غایب برای ثبت نام در 
این طرح، تعیین و در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

جانشین سازمان وظیفه عمومی همچنین با اشاره به 
طرح تشدید برخورد با سربازان غایبی که برای تعیین 
تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، خاطرنشان 
کرد: سازمان وظیفه عمومی ناجا با ارسال پیامکی برای 
تکلیف  تعیین  برای  را  تمامی مشموالن غایب، مهلتی 
این  اتمام  به  توجه  با  که  کرد  معین  افراد  این  خدمت 
ارسال  حال  در  آن ها  برای  کتبی  اخطاریه های  مهلت، 

است. وی گفت: در مرحله اول، این اخطاریه ها به وسیله 
به  و  می شود  ارسال  غایب  مشموالن  نشانی  به  پست 
تاریخ  در  این مشموالن موظفند  اخطار،  آخرین  عنوان 
مراکز مشخص  به  مراجعه  با  اخطاریه ها،  این  در  مقرر 

شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.
نیز  این مرحله  پایان  از  افزود: پس  پایان  کریمی در 
مشموالنی  و  غایب  سربازان  برای  تشدیدی  اقدامات 
اقدام  خود  وظیفه  خدمت  تکلیف  تعیین  به  نسبت  که 

نکرده اند، اجرایی خواهد شد.

 خط و نشان جدی سازمان وظیفه عمومی برای سربازان غایب

عصر اعتبار- دبیر کارگروه مشاغل خانگی و 
روستایی کشور با اشاره به پرداخت تسهیالت 
توانمندی  گفت:  روستایی  خانگی  مشاغل 
مالک پرداخت تسهیالت است. حتی اگر افراد 
از بنیه مالی برخوردار نیستند به آنها تسهیالت 

می دهیم تا توانمند شوند.
درباره  زاده  اصغرنورا...  تسنیم،  گزارش  به 
راستای  در  گفت:  روستایی  خانگی  مشاغل 
رقابتی  مزیت های  روستایی  خانگی  مشاغل 

آن  در  است  قرار  و   شده  شناسایی  روستایی 
سرمایه گذاری مناسب مبتنی بر نگاه محلی و 

منطقه ای انجام شود.
محلی  توسعه  دنبال  به  اینکه  بابیان  وی 
روستایی  کارتوسعه  دنبال  باید  افزود:  هستیم 
در  زایی  اشتغال  های  ظرفیت  باید  باشیم، 

روستاها را شناسایی کنیم. 
در  استراتژی  دو  اینکه  بیان  با  زاده  نورا... 
در  افزود:  داریم  کار  دستور  در  روستا  توسعه 

فرآیند کار دو استراتژی داشتیم. یک استراتژی 
منبعث از منبع گرایی است که آن چیزی که 
دادیم.  قرار  مبنا  را  است  رقابتی  مزیت  منبع 
آن  نیاز  و  بازار  با  متناسب  نیز  دوم  استراتژی 

است. هر محیط روستایی قابلیت تولید دارد. 
روستایی  و  خانگی  مشاغل  کارگروه  دبیر 
کشور در بیان میزان تسهیالت مشاغل خانگی 
و روستایی و نرخ سود گفت: ما در طرح هایی 
انجام را  شناسایی  و  نیازسنجی  داریم   که 

را  ها  ظرفیت  و  ها  توانمندی  و  دهیم  می 
شناسایی می کنیم.

از  اینکه سقف تسهیالت  به  اشاره  با  نورا... 
صورت  به  تومان  میلیون   100 تا  میلیون   5
مالک  توانمندی  افزود:  است  الحسنه  قرض 
به  فرآیند  از  پرداخت تسهیالت است. بخشی 
توانمندسازی افراد بر می گردد. حتی اگر افراد 
از بنیه مالی برخوردار نیستند به آنها تسهیالت 

می دهیم تا توانمند شوند.

پرداخت تسهیالت ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای مشاغل خانگی روستایی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

091۵8994086 - 091۵1104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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

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

323۱9263- ۰9۱۵۱642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

نقد -  اقساط     با چک ۳ ماهه
۰ 9 ۰ ۱ 3 7 7 2 6 2 ان6

یگ
ل را

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

 0990۳189181
۳ 2 4 ۵  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 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

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

      نبش انقالب 6- شهر یاری

    0915 164  3778-32229117       

به دو نیروی خانم جهت کار 
در فست فود نیازمندیم

۳2421702 - 09128۳99۳9۵

پی کی فروشی ، فنی سالم، بیمه 
کامل، با تخفیف کامل مدل 84 ، 
رنگ نقره ای   091۵16080۳9
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ایجاد پژوهشکده و کتابخانه تخصصی زنان در خراسان جنوبی ضروری است

 ایرنا - مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: نبود مجتمع های فرهنگی و اجتماعی، علمی و پژوهشی، پژوهشکده زنان و کتابخانه های تخصصی حوزه زنان و خانواده از 
مشکالت بخش فرهنگی استان است که رفع این مشکل نیازمند توجه ویژه مسئوالن و برنامه ریزان است. نفیسه نخعی در دیدار مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی استان با نماینده ولی فقیه در 

از یادداشت خیانت به حق الناس ممنونم . من اگر خراسان جنوبی افزود: استان از لحاظ فضاهای فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان نیز با کمبودهایی مواجه است و برخی مناطق روستایی به دلیل فرهنگ سنتی با محدودیت های نیز مواجه است.
استعفا  تنها  نه  بودم  فعلی  شورای  اعضای  جای 

می دادم بلکه از شهر هم می رفتم 
930 ... 426
ملت  فقیرترین  جنوبی  خراسان  استان  ملت 
کشور است که با ماشینهای باالی پنجاه میلیون 
.بازهم  کنند  می  خرید  بازار  چهارشنبه  از  تومان 
بدبخترین کسبه کشور ،کسبه بیرجند هستند که 

با کرایه  و قبض برق باال مشتری ندارند
915...914
خواهشمنداست  محترم  شهرداری  از  سالم  با 
راه  چهار  مسیر  روی  پیاده  آسفالت  به  نسبت 
صیادشیرازی بسمت خیابان 1۷ شهریور دانشکده 

هنر که مسیر دانشجویان است اقدام فرمایند.  
933...653
از یادداشت بانک ها و توجه ویژه آوا به این مقوله 

خانمان برانداز در استان متشکریم
915 ... 932

و  راه   ، استانداری  عمرانی  معاونت  باسالم.از 
خواهشمندیم  بیرجند  شهرداری  و  شهرسازی 
و  روشنایی    ، آبنما   ، عالیم  نصب  به  نسبت 
در شان  اصال  که  بیرجند  ورودی  زیباسازی سه 
فرمایند.رسانه  اقدام  نیست  استان  مرکز  یک 
را  این مطلب  زبان مردم  بعنوان  آوا هم  توانمند 

پیگیری و گزارشی جامع تهیه فرماید
93۷...89۷
من از همه همشهریان عزیز بویژه کسانی که تا 
کنون از منطقه القورات دیداری نداشته اند استدعا 
جاده  کیلومتر 15  از  یکبار هم شده  برای  دارم  
بیرجند - مشهد  در روستای حاجی آباد به طرف 
 3 از  را  منطقه  این  و  داده   مسیر  تغییر  القورات 
نقطه نظر مورد بررسی دقیق قرار دهند : اول از 
نظر مناظر زیبا که تا  آرین شهر روستاها و مزارع 
بکر  نظر  نقطه  از  دوم   ، باشند  می  متصل  بهم 
بودن و محیط زیست  سالم برای ایجاد طرحهای 
کشاورزی و دامی و صنعتی روستایی ، سوم که 
مانده   ناشناخته  و  بوده  مهمتر  قبلی  مورد  دو  از 
مناظر زیبا و محسور کننده تپه ماهوره ای سطح 
ارتفاعات شاخنات که  تا  القورات و قهستان  کل 
چنانچه از ارتفاعات بلند القور و یا ) کوه گینو ( 
مراتب  به  کویر  جذابیت  از  یقینأ  شود  نگریسته 
از  بالقوه ای  امکانات  بهتر می باشد و می تواند 

صنعت گردشگری منطقه را فعال نماید .
915...639
که  را  مقدس  دفاع  و  دفاع  تقدس  یادداشت 
به  نگاهی  بود  شده  چاپ  روزدوشنبه  درشماره 
علیرغم  که  است  اسالمی  ایران  امنیت  و  اقتدار 
می  پارس  فقط  دراطرافش  دشمنان  تمام  اینکه 
کنند اما جرات نگاه چپ ندارند.امروز امنیت ایران 
سازمان  تمام  برای  جهان  منطقه  ترین  درناامن 
اینها  است.  سوال  جا  نظامی  و  جاسوسی  های 
حاصل رشادت ها و خودباوری های جوانان غیور 
این مرز وبوم است. به عنوان یک معلم که از اول 
انقالب شاهددشمنی  های امریکا ونامردی نوچه 
هایش درحق مردم ایران  بوده ام ،ضمن دست 
به  را  یادداشت  این  مطالعه   ، نویسنده  به  مریزاد 

همگان توصیه می کنم.
915...533

آوا جان از توجه ویژه شما به مسائل روز جامعه 
در  بدهم  پیشنهادی  خواستم   . ممنونم  بسیار 
خصوص وضعیت بانک ها . آقایان مسوولی که 
کنند  رصد  توانند  می  و  دارند  آمار  و  اطالعات 
به مردم اعالم کنند که کدام بانک ها با مردم 
استان  مردم  اقتصاد  با  یک  کدام  و  کرده  مدارا 
بازی می کنند ؟ کدام بانک سرمایه های استان 
را در داخل هزینه کرده است و کدام یک تحفه 
اند ؟ کدام  برای مدیران کشوری خود فرستاده 
بانک ها در اعطای تسهیالت به مردم تعلل می 
تاخیر  به  قسط  یک  تا  ها  بانک  کدام  ؟  کنند 
می افتد امالک و دارائی مردم را به مزایده می 
برای  اند  آماده  فقط  مردم  ا...  الحمد  ؟  گذارند 
استان ضربه  اقتصاد  به  آنهایی که  تحریم همه 
بیرجندی  کاسب  یک  عنوان  به  من   . زنند  می 
اگر همین امروز اسامی این بانک ها اعالم شود 
نه تنها حساب های خود را نزد ان بانک خواهم 
بست بلکه  چک آنها را قبول نخواهم کرد و نه  
شاید   . نمود  خواهم  استفاده  آن  پوز  دستگاه  از 
اینگونه بتوانیم به برخی از مدیران مالی استان 
گوشزد کنیم با پول مردم به مردم فشار نیاورند 

. از اوا هم بخاطر یادداشت ممنونم .
 ارسالی به کانال تلگرام آوا

شما   یادداشت  از  تشکر  با   . آوا  محترم  سردبیر 
می خواستم بگویم با هیچ سریشمی نمی توانید 
آدمهای پر مدعا بی خاصیت از زیر کار در رو و 
جاه طلب را که هیچ خیری برای این شهر نداشته 
اند به اصالح طلبان بچسبانید حداقل از سال ۷5 
تا  االن که جریان اصالحات در بیرجند را رصد 
هیچ  هستند  شورا  در  که  آقایان  این  کنیم  می 
وقت در هیچ تشکل و تفکر اصالح طلبی رویت 

نشده اند و قدمی بر  نداشته اند ...
915 ... 61۷

با سالم خیابانهای حر رو  جدول کشی کردن برای 
آسفالت اما حر 11رو فراموش کردن آقای شهردار...
 ارسالی به کانال تلگرام آوا

 دوهفته اب مصرفی اهالی مهر شهر از میزان زیاد 
کلر استفاده میشود لطفا کلر به خورد مردم ندهید

 ارسالی به کانال تلگرام آوا
زن  آتشنشان  استخدام  بجای  بهترنیست  سالم 
فکری برای جوان های مرد بیکار بردارن بخدا فقط 
دارن آبروی مرد بودنو از بین میبرن تمام مشکالت 
زندگی و آمار طالق ها مربوط به سرکار رفتن خانم 
یار  کمک  همسرانشان  هم  پیامبر  هاست.زمان 
بودن نه حاکم ! بنده خودم ازدواج ناموفق داشتم 
.هفتاد  بود  به سرکاررفتن خانمم  وعلتشم مربوط 

درصد خانواده ها همین مشکلودارن
 ارسالی به کانال تلگرام آوا

برای  زن  پزشک  وجود  با  اسالمی  مملکت  در 
بیمارستانها  در  که  است  تاسف  مایه  سونوگرافی 
پزشک مرد اقدام به گرفتن سونو از بانوان می کند.
915...212

انتقاد معاون عمرانی استاندار به کم بودن عمر مفید آسفالت جاده ها

ساخت و ساز بی کیفیت خیانت به مردم است
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  حسینی- 
استاندار عنوان کرد: بی توجهی به آسفالت 
در  کیفیت  بی  های  ساختمان  و  ها  جاده 
مجبور  سال  چند  هر  شده  موجب  گذشته 
به  خیانت  این  و  شویم  دوباره  آسفالت  به 

مردم استان است.
دستور  با  استان  فنی  شورای  دیروز  صبح 
کار ارائه گزارش کمیته های زیر مجموعه 
معاون عمرانی  در سالن جلسات  این شورا 

استانداری برگزار شد.
و  مدیریت  سازمان  فنی  معاون  عباسی 
که  پیمان  کمیته  کار  شرح  به  ابتدا  برنامه 
با  وی  پرداخت.  است  کمیته  ترین  فعال 
تا  سال  ابتدای  از  کمیته  این  اینکه  بیان 
برگزار کرده  25 مصوبه  با  9 جلسه  کنون 
در  مصوبات  این  بیشتر  کرد:  عنوان  است 
ابهامات  و  سواالت  به  پاسخگویی  محور 
اختالفات  رفع  و  ها  پروژه  اجرایی  عوامل 
پیمانکاران  و  اجرایی  های  دستگاه  بین 

بوده است.
وی از اعضای کمیته های حاضر در جلسه 
در خواست کرد: نسبت به ارائه پیشنهادات 

و نظرات فعال تر عمل کنند.
نیز  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  آرین 
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در 
به تصویب  90 مصوبه ای در شورای فنی 
رسید که در پی آن اختالفات دستگاه های 
اجرایی و پیمانکاران در کیمته پیمان مطرح 
کمیته  این  کارشناسانه  نظرات  از  و  شده 

تخصصی استفاده شود.
نهایی  نظر  به  طرفین  اگر  داد:  ادامه  وی 
کمیته اعتراض داشتند، اختالف به شورای 
فنی ارجاع داده می شود و اگر باز هم نظر 
این شورا را قبول نکردند به مراجع قضایی 

فرستاده می شوند.
ادامه همین  آرین خواستار نظر اعضا برای 
همین  اجرای  موافق  اکثریت  که  شد  روند 
روند بودند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
تاکید کرد تاکنون پیش نیامده که اختالف 
شود  داده  ارجاع  فنی  شورای  به  کمیته  از 

ولی پیش بینی این موارد الزامی است.
تجهیزات  و  نوسازی  کل  مدیر  بیکی 
مدارس نیز در این جلسه عنوان کرد: برخی 
های  دستگاه  و  پیمانکاران  های  بحث 
این  توان  می  و  هستند  پرتکرار  اجرایی 
موارد را اطالع رسانی کرد تا هزینه بیخود 

صرف حل این اختالفات نشود.

اعضای کمیته ها موظف اند نواقص
و ایرادات را اطالع رسانی کنند

با  هم  استاندار  عمرانی  معاون  نژاد  نخعی 
تفویض  روند  این  اصلی  بنای  اینکه  بیان 
کمیته  اعضای  کرد:  عنوان  است  اختیار 
اطالع  را  ایرادات  و  نواقص  اند  موظف  ها 
رسانی کنند تا شاهد برگزاری هر چه کمتر 
انضباط  نظم  که  زیرا  باشیم،  جلسات  این 

بیشتر خواهد شد.
در  برنامه  و  مدیریت  سازمان  فنی  معاون 

اشاره  نظارت  کمیته  مصوبات  به  ادامه 
اجرایی  از 22 دستگاه  بازدید  افزود:  کرد و 
و  است  شده  انجام  شهرستان  سطح  در 
ها  دستگاه  نقص  دلیل  به  ها  نظارت  این 
نیست بلکه برای بهینه شدن پروژه هاست. 
بازدید در 4 مهر  اولین  به  اشاره  با  عباسی 
ماه از پروژه های شهرستان درمیان اظهار 
کرد: تالش می شود در کمتر از 3 ماه تمام 
قرار  بازدید  مورد  استان  های  شهرستان 
گیرند. وی از دستگاه هایی که دارای نقشه 
ارسال  را  آن  کرد  خواست  در  هستند  تیپ 
کلی  لحاظ  به  نظارت  کمیته  در  تا  کنند 

سازگاری با شرایط استان بررسی شود.

کم بودن عمر مفید ساختمان ها
خیانت به مردم است

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه منابع 
کرد:  اعالم  است  اندک  بسیار  استان  مالی 

اگر بخواهیم همین مقدار کم را در اجرای 
عمر  ببریم،  کار  به  دقت  بدون  ها  پروژه 
این  و  شد  خواهد  کم  ها  ساختمان  مفید 

خیانت به مردم است.
ساخت  در  مقاومتی  اقتصاد  نژاد  نخعی 
عنوان  کیفیت  بردن  باال  همان  را  ساز  و 
هر  ما  استان  در  متاسفانه  گفت:  و  کرد 
است  شده  نظارت  مجری  اجرایی  دستگاه 
گسترده  تمام  نیمه  های  پروژه  حالیکه  در 
تخصصی  دستگاه  یک  باید  که  داریم  ای 

بر آن نظارت کند.

کرد:  تاکید  شورا  اعضای  به  خطاب  وی 
که  تمام  نیمه  های  پروژه  بر  باید  نظارت 
های  پروژه  شود،  انجام  ندارند  باال  کیفیت 
جدید نیز به دستگاه های تخصصی ارجاع 

داده شوند.
اطالع  بر  تاکید  با  استاندار  عمرانی  معاون 
اینکه کدام دستگاه  به مردم درباره  رسانی 
حق  این  گفت:  است  کرده  عمل  ضعیف 
ها  دستگاه  باید  و  بدانند  که  است  مردم 
بیکی  باشند.  پاسخگو  ضعیف  عملکرد  با 
کرد:  عنوان  نژاد  نخعی  سخنان  ادامه  در 
استفاده از مصالح استاندارد بحث عمده ای 
است امام االن اجناسی در بازار هستند که 
برچسب استاندارد دارند ولی کیفیت ندارند.

مصالح رودخانه ای استان
رو به پایان است

امامی مدیر عامل آب منطقه ای استان نیز 

استان،  مصالح  عمده  بخش  اینکه  بیان  با 
قیمت  افزایش  با  کرد:  اضافه  است  بتن 
می  استفاده  کیفیت  کم  مصالح  از  بتن 
اعالم  معادن  و  صنایع  وی  گفته  به  شود. 
با  مصالح  تولید  به  حاضر  که  است  کرده 
ها  هزینه  طرفی  از  ولی  باشد  می  کیفیت 
بر  تاکید  با  امامی  رفت.  خواهد  باال  نیز 
حال  در  استان  ای  رودخانه  مصالح  اینکه 
اتمام است گفت: درخواست داریم قسمتی 
تا  استفاده شود  با مصالح کوهی  از مصالح 
به صورت شک  ای  رودخانه  مصالح  اتمام 

وار به استان وارد نشود.
کرد:  بیان  نیز  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
در  هستند  کوهی  ما  مصالح  عمده  االن 
قیمت  و  نداریم  کوهی  معادن  که  حالی 

انفجار آن نیز باالست.
نیز  استان  استاندارد  مروی مقدم مدیر کل 
منزله  به  استاندارد  عالمت  اینکه  بیان  با 
رعایت حداقل ها است عنوان کرد: هرساله 
 ۷5 اکنون  و  داریم  هایی  بازرسی  بازار  از 
درصد پروانه های کاربردی استاندارد بوده 

اند و باقی در حال بررسی هستند.

معاونان و کارشناسان فنی
در دوره ها شرکت کنند

اشاره  آموزش  کمیته  به  ادامه  در  عباسی 
دوره   10 کمیته  این  در  داد:  ادامه  و  کرد 
اولویت  در  که  است  شده  بندی  جمع 
آخر  تا  شود  می  تالش  و  هستند  برگزاری 

سال هر ماه حداقل یک دوره برگزار شود. 
درخواست  اجرایی  های  دستگاه  از  وی 
دوره  ظرفیت  محدودیت  به  توجه  با  کرد: 
بیشتر معاونان و کارشناسان  ها سعی شود 

فنی شرکت کنند.
حمل  امور  و  فنی  دفتر  کل  مدیر  فرهادی 
و نقل خواستار اضافه شدن دو دوره دیگر 
دوره  این  به  آسفالت  و  عنوان خاک  تحت 
این  بررسی  بر  مبنی  قرار  که  شد  ها 

درخواست شد.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه کمیته 
ساختمانی  مصالح  کیفیت  کنترل  را  سوم 
اعالم کرد و گفت: 3 مصوبه در این کمیته 
واحدهای  شناسایی  که  است  شده  بررسی 
و  استاندارد  دارای  و  مصالح  کننده  تولید 
وضع  از  اطالعاتی  بانک  تهیه  همچنین 

تولید مصالح از جمله این مصوبات بود.
بر  تاکید  با  نیز  استاندار  عمرانی  معاون 
بخش  در  کرد:  عنوان  نیروها  آموزش 
در  علم  پیشرفت  رغم  علی  متخصصان 
از  بخشی  و  هستیم  مواجه  چالش  با  اجرا 
درباره  وی  گردد.  می  بر  آموزش  به  آن 
کیفیت مصالح خطاب به سازمان استاندارد 
جلسه  هر  در  هستید  موظف  کرد:  عنوان 
مورد  مصالح  کدام  که  دهید  ارائه  گزارشی 

تایید نیستند تا اطالع رسانی شود.

تکمیل باند دوم محور
شوسف-نهبندا-سربیشه-زاهدان

امور  پایان جلسه مدیر کل دفتر فنی و  در 
درخواست  به  را  ای  مصوبه  نقل  و  حمل 
اداره راه و شهرسازی تحت عنوان تکمیل 
باند دوم محور شوسف-نهبندان -سربیشه 
مصوبه  این  گفت:  و  کرد  مطرح  -زاهدان 
اجرایی،  دستگاه  از  متشکله  هیئت  در 
کارشناس صاحب نظر و ذیحساب مربوطه 
استاندار  با  آن  نهایی  تایید  و  شده  بررسی 
تقاضای  استاندار  داد:  ادامه  فرهادی  است. 

بررسی آن در شورای فنی را داشته اند.
این  راه و شهرسازی در  جعفری مدیر کل 
پیش  سال   5 پروژه  این  کرد:  بیان  رابطه 
دلیل ورشکستگی شرکت  به  اما  آغاز شده 

پیمانکار متوقف شده بود.
انجام  کارشناسی  کار  به  توجه  با  پایان  در 
فنی  شورای  در  پروژه  این  تکمیل  با  شده 

موافقت شد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950493 محکوم علیها خانم صدیقه مزیدی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 170/153/525 ریال بابت 
اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عبدالرضا گنجی نژاد و غیره با وکالت خانم صدیقه زارع پور و پرداخت مبلغ 8/886/075 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 233 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که حسب 
نظریه کارشناسی ارزش 3 دانگ از پالک فوق 150/000/000 ریال و توفیف سهم االرث محکوم علیها از باقیمانده پالک 232 و 234 اصلی که ارزش 
کل پالک فوق به مبلغ 900/000/000 ریال و ارزش سهم االرث محکوم علیها به مبلغ 225/000/000 ریال کارشناسی شده است ضمنا پالک های 
فوق واقع در خیابان حکیم نزاری- حکیم نزاری 4- جنب مسجد محمدیه پالک 23 و 25 می باشد که از طریق مزایده  روز شنبه تاریخ 1395/07/24 از 
ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

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

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت دایموند سازه شرق )نوبت اول(
تاریخ انتشار: 95/7/8

به اطالع کلیه سهامداران شرکت دایموند سازه شرق به شماره ثبت 4343 )سهامی خاص( و شناسه ملی 10360057944 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 95/7/18 ساعت 8 صبح در محل شرکت واقع در بیرجند- بلوار معلم 

خیابان فردوسی ساختمان ونوس - پالک 34 طبقه 3 برگزار می گردد، خواهشمند است حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره- انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال  غیر منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده 950015 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای علیرضا رحیمی فرزند غالمحسین به پرداخت مهریه به مبلغ 608/724/354 
ریال و مبلغ 82/221/000 ریال بابت نفقه معوقه و مبلغ 167/475/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی و 4/486/875 ریال بابت هزینه دادرسی 
جمعاً به مبلغ 862/907/229 ریال با توجه به توقیف ششدانگ منزل مسکونی واقع در خیابان معلم 24 پالک 16 با پالک ثبتی 1777 فرعی از 250 
اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت عرصه 200 متر و اعیان به مساحت حدود 140 مترمربع بنای ساختمان آجر و سقف آهن و آجر دارای پارکینگ 
و زیر زمین به مساحت حدود 24 متر کف اتاقها و آشپزخانه و حیاط موزاییک دارای نمای سنگ و دارای اشتراک آب و برق و گاز و تلفن می باشد 
که حسب نظریه کارشناس 2/850/000/000 ریال )دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است که قرار است از طریق مزایده در 
روز یکشنبه 1395/7/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند فروش برسد. به کسانی  که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی - مدیر اجرایی احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تأسیس شرکت جاودانه های دلگشای شوکت )سهامی خاص( در تاریخ 1395/7/7 به شماره ثبت 5427 
و شناسه ملی 14006203605 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد
موضوع شرکت: ساخت و توسعه فضاهای فرهنگی، هنری و گردشگری و پذیرایی، اداره سالن های نمایشی و برگزاری مراسم و جشن ها و 
کنفرانس ها و انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت 
شرکت مزبور با موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  
مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان توحید، توحید 42 پالک 246، کدپستی 9718873598  سرمایه شرکت: 
مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2446/110 
مورخ 1395/6/27 نزد بانک صادرات شعبه بیرجند پرداخت گردیده است.  اولین مدیران شرکت: خانم زهرا مومنی زاده به شماره ملی 
0889811342 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جاویدان پور به شماره ملی 0651941237 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمد جاویدان پور به شماره ملی 0942430190 به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.  
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
محمد جاویدان پور )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: آقای هادی دهجو به شماره 
ملی 0652243533 به عنوان بازرس اصلی و خانم عالیه کبروی به شماره ملی 0651799473 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد  و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت خاور پالن شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4175 و شناسه ملی 10360056198 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای مصعب ضیاء زاده به شماره ملی 0653099614 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مقداد ضیاءزاده 
به شماره ملی 0651931959 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم عطیه ضیاء زاده به شماره ملی 0640030440 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و اوراق عادی 
و اداری با امضای آقای مصعب ضیاء زاده )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.  با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، 
تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

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

آگهی تغییرات شرکت خاور پالن شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 4175 و شناسه ملی 10360056198 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای مصعب ضیاء زاده به شماره ملی 0653099614 و آقای مقداد ضیاءزاده به شماره ملی 0651931959 و خانم 
عطیه ضیاء زاده به شماره ملی 0640030440 به عنوان اعضای اصلی  هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم طیبه 
رحمانی به شماره ملی 0652389066 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرجان دری گیو به شماره ملی 0651945755 به عنوان بازرس علی 

البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

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

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.

 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 والیتمدار 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 جناب سرهنگ مجید شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی

 خواهند بود.

زمان: جمعه 95/7/9 ساعت 10/30
مکان: خیابان پاسداران - مسجد امام حسین )علیه السالم(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

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

فروشگاه لوازم خانگی و کادویی تهران کاال

این یک فرصت است
بین منتظری 16 و 18 - پالک 129     
  32224859 - 09126471223- دری

تخفیف  اساسی
 برای تمام محصوالت
 از 5 تا 18 درصد



یادداشت

ماهواره ؛ تهدیدها همیشه  
فرصت ها هرگز ...

* احمد محبی

گونه  هر  است  آمده  چنین  ماهواره  تعریف  در 
شیء ساخته انسان که به دور کره زمین، ماه و یا 
هر جسم فضایی دیگر گردش کند البته تعاریف 
این  است،  آمده  باره  این  در  نیز  دیگری  مشابه 
وسیله جدید ارتباطی با توجه به توانایی خود در 
جهت کسب اخبار و ارسال پیام و تصویر به نقاط 
دور دست زمینه های مخابراتی ارسال برنامه های 
رادیو- تلویزیون، پیش بینی آب و هوا و تغییرات 
جاسوسی  و  نظامی  امور  در  مداخله  و  جوی 
های عکس  فروش  یا  و  آن  تجاری  ابعاد   و 
ماهواره ای اهمیت این محصول ساخته انسان و 

استفاده از آن را مضاعف کرده است.
 در کشور ما رویت آنتن های بشقابی، ماهواره ای
بر فراز بام های منازل از اواخر سال 1372 آغاز 
 1373 سال  فروردین  از  ایران  در  ماهواره  شد. 
مورد  های  موضوع  ترین  کانونی  از  یکی  به 
ماهواره  ورود  آغاز  از  شد.  تبدیل  جامعه  توجه 
غیر  را  آن  اسالمی  شورای  مجلس   ، کشور  به 

قانونی اعالم کرد.
انجام   1391 سال  در  که  ای  مطالعه  طبق 
مجاز  غیر  ای  ماهواره  گیرنده  میلیون   5/4 شد، 
در کشور فعال بوده و از 17 هزار و 666 شبکه 
ماهواره ای جهانی، دو هزار شبکه با وضوح باال 
تعداد  این  از  است.  بوده  مشاهده  قابل  ایران  در 
380 شبکه مختص موسیقی است که به صورت 
24 ساعته موسیقی و کلیپ های تلویزیونی پخش 
در  دریافت  قابل  های  شبکه  میان  از  کنند.  می 
ایران 74 شبکه به تبلیغات لباس و لوازم آرایش، 
و  ساختگی  فرق  و  ادیان  تبلیغ  به  شبکه   273
ادیان،  و  مذاهب  بین  افکنی  اختالف  و  تاریخی 
کودکان  به  شبکه   252 ورزش،  به  شبکه   419
کارتنی  و  انیمیشنی  های  برنامه  با  نوجوانان  و 
به  شبکه   92 زودرس،  بلوغ  انگیزه  با  دار  هدف 
موضوعات اقتصادی و تجاری و ترویج کاالهای 
هایی شبکه  تعداد  همچنین  و  وارداتی   مصرفی 
که به مسائل  غیر اخالقی و مستهجن و مباحث 
و 81 شبکه  ترتیب 235  به  پردازند  می  جنسی 

ماهواره ای است.
ویژگی های عمده اطالعات ارائه شده به واسطه 
این فناوری ماهواره ای عبارتند از: غیرارادی بودن 
به  و  اجبار  به  زیرا  مخاطبان  جامعه  از طرف  آن 
صورت قهری مطرح شده و متاسفانه رشد کرده 
است و همچنین به دلیل وسعت فراگیری و نیز 
جذابیت فریبنده و محتوای کاذب و ظاهرا متنوع 
رفتار  و  فرهنگ  به  مخاطبان  ترغیب  نیز  و  آن 
 یکسان و روحیه منفعل و مضاف بر آن شبکه های
اوقات  گذران  جدید  ای  وسیله  به  ای  ماهواره 
اند  شده  مبدل  ها  خانواده  و  افراد  برای  فراغت 
عمده محتواهای تولیدی این شبکه ها به ترویج 
تفکر تغییر زمانه برای ترویج عادات غیرمتعارف و 
القای مدام این فکر انحرافی که زمانه تغییر کرده و 

باید آداب و عقاید هم تغییر کند!
قابل  آمار  به  شرمندگی  کمال  با  دهید  اجازه 
تامل پژوهشگاه فرهنگ و هنر در سال 1390 آن 
هم پنج سال پیش اشاره داشته باشم آنچه از این 
بررسی واقعی و عینی به نظر می رسد تداوم رشد 
استفاده از برنامه های کانال های ماهواره ای از 
سوی مردم است به گونه ای که میزان بینندگان 
شبکه های ماهواره ای از 19/3 درصد در سال 
1383 به 41/2 درصد در سال 90 افزایش یافته 
است با آن تعداد گیرنده ماهواره ای که در ابتدای 
سخن ذکر شد استفاده از تجهیزات ماهواره ای 
از آغاز به سرعت در حال افزایش بوده است به 
صورتی که در حال حاضر حدود 60 درصد مردم 

ایران مخاطب ماهواره اند.
این در حالیست که اغلب سریال ها و مستند 
ها و فیلم های سینمایی شبکه های متنوع رسانه 
ملی رشد کمی و کیفی خوبی در چند سال اخیر 
و  اجتماعی  مباحث  به  پرداختن  و  کرده  پیدا 
فرهنگی و آسیب های اجتماعی و مقوله جذابیت 
نیز  و  مخاطب  با  تعامل  و  تاثیرگذار  محتوای  و 
گیری  بهره  و  شاد  محلی  و  بومی  های  برنامه 
از ظرفیت هنرمندان طناز و از طرفی به خدمت 
گرفتن هوش فرهنگی در رسانه ملی که امکان 
میانجی گری در فضاهای کاری متنوع و متغیر 
و رقابتی را به خوبی راهبری و هدایت می کند 
باعث شده تا برنامه هایی به روی آنتن بروند که 
 خواص می پسندند و عوام هم آن را می فهمند
و درک می کنند و با آن ارتباط برقرار می کنند.
علیرغم این ظرفیت ها و تولید محتوای مناسب 
مقابله  نظر  به  ملی  رسانه  متعدد  در شبکه های 
ای  ماهواره  از شبکه های  ناشی  آسیب های  با 
توان  می  اما  نیست،  ملی  رسانه  وظیفه  تنها 
گفت رسانه ملی در مقابله با ماهواره های غربی 
مهمترین و اثربخش ترین نقش را داراست زیرا 
در جبهه مقابله و دفاع تناسب ابزار از ضروریات 
و  بیشتر  ملی سنخیت  رسانه  منظر  این  از  است 
بهتری در جهت مقابله با آثار منفی ماهواره های 
غربی دارد که مقام معظم رهبری با دوراندیشی و 
شناخت کامل نقش رسانه ملی را اینگونه مطرح 
می فرمایند در بخشی از سخنان گهربارشان که 
آرایش رسانه ای و سازمانی ما باید به گونه ای 
ابعاد  همه  در  را  کشورها  همه  بتوانیم  که  باشد 
در  و  باشد  کارآمد  باید  آرایش  این  بپوشانیم 
و  سرعت  توانایی،  گوناگون،  مسائل  با  برخورد 

چاالکی داشته باشد و بتواند کارساز باشد.

در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با 
آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری و مناظر 
برخی  هستند،  معروف  خود  جذاب  طبیعی 
شهرها نیز با افزایش اقدامات خشونت آمیز و 

قتل و فساد شناخته شده اند.
به گزارش جام جم آنالین از العالم، عوامل 
متعددی در ناامنی های جهان نقش دارد که 
از  تبعیض و تحوالت سیاسی  نابرابری،  فقر، 
آن دسته اند. 10 شهر خطرناک دنیا در سال 
2016 بر اساس گزارش پایگاه »ای بی سی 

نیوز پوینت« این شهرها هستند:
کیپ تاون، آفریقای جنوبی

و  زیباترین  از  شهر  این  که  آن  رغم  به 

توریستی ترین شهرهاست اما میانگین جرایمی 
مانند قتل و زورگیری در آن باالست.

 بغداد، عراق
که  است  عرب  جهان  بزرگ  شهر  دومین 
تعداد ساکنانش به 7 میلیون نفر می رسد. از 
سال 2003 تا 2011 و بعد از حملۀ نیروهای 
عمرانی  و  اقتصادی  نظر  از  آن  به  آمریکایی 
نیروهای  نشینی  عقب  از  بعد  شد.  ویران 
عملیات  انجام  با  داعش  نیز،  آمریکایی 
آن  و  افزود  شهر  های  ویرانی  به  تروریستی 
را به یکی از خطرناک ترین شهرهای جهان 

تبدیل کرد.

کاراکاس، ونزوئال
به دلیل این که پلیس و دستگاه های اجرای 
قانون در این شهر تقریبا وجود ندارد، میانگین 
قتل در آن بسیار باال است. این شهر در چند 
نظر  از  خطرناک  شهر  سومین  گذشته  سال 

جرایم خشونت و قتل بود.

 کراچی، پاکستان
بزرگ ترین شهر پاکستان دارای میانگین 

باالی قتل، ترور و آدم ربایی است.

گواتماال، گواتماال
جمعیت  پر  و  گواتماال  جمهوری  پایتخت 
قاچاق  به  مرکزی  آمریکای  در  شهر  ترین 
مواد مخدر شهرت دارد و میانگین قتل های 
گروهی، آدم ربایی، تجاوز و زورگیری و سرقت 

همواره در آن باالست.

سیوداد خوارز، مکزیک
یکی از مهم ترین مراکز قاچاق مواد مخدر در 
جهان است که میانگین جرایم در آن به دلیل 
ناکامی نیروهای دولتی برای جلوگیری از این 
جنایات خشونت آمیز مانند قتل و آدم ربایی و 

تجاوز باالست.

سن پدرو سوال، هندوراس
ترین جاهای  از خطرناک  این شهر یکی 
دنیاست که آمار قتل در آن باالست و محور 
اصلی قاچاق کوکائین به شمار می آید. سن 
پدرو سوال در اقدامات خشونت آمیزی مانند 

قتل و سرقت رتبه دوم را داراست.

ریودو ژانیرو، برزیل
رغم  به  برزیل  جمعیت  پر  شهر  دومین 
افزایش  از  توریست،  زیادی  تعداد  جذب 

زورگیری، قتل و تجاوز رنج می برد.

آکاپولکو، مکزیک

این شهر از معروف ترین مناطق توریستی 
مکزیک است اما در قتل و تجاوز و سرقت و 
سایر جرایم، به خصوص در هتل ها و مراکز 

گردشگری، آمار باالیی دارد.

کابل، افغانستان
میلیون   3.4 از  بیش  داشتن  با  شهر  این 
جمعیت، به دلیل حضور عناصر طالبان در آن، 
از  طالبان  است.  جهان  شهر  ترین  خطرناک 
قدرتمندترین سازمان ها در افغانستان است که 
در جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، زورگیری، 
شکنجه و فعالیت های مجرمانه مهم دیگری 

نقش دارد.

 10 شهر خطرناک جهان که نباید به آن سفر کنید

راه  مراسم  دیروز  ظهر  مالئی- 
نزدیک  از  فرمان  گرم  خط  اولین  اندازی 
معاون  نژاد  نخعی  حضور  با  بیرجند  در 
سازمان  رئیس  آرین  استاندار،  عمرانی 

برنامه و بودجه برگزار شد.  
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  شرکا 
به  الکتریکی  انرژی  کرد:  عنوان  استان 
ها  انرژی  ترین  ارزش  با  از  یکی  عنوان 

در اقتصاد هر کشور محسوب می شود.
منزل  در  راحتی  به  که  برق  وی جریان 
زحمات  نتیجه  را  شود  می  استفاده  آن  از 
پرسنل شرکت توزیع نیروی برق دانست و 
ایجاد فرهنگ کار  برای  توانیم  افزود: می 
جدید  های  فناوری  از  استفاده  و  اصولی 
های روش  و  زمان   از  را  بهره   بیشترین 

خط گرم انرژی ببریم.
در  گرم  خط  تاریخچه  کرد:  بیان  شرکا 
ایالت  در   1913 سال  از  الکتریکی  انرژی 
 1347 انجام می شده که در سال  آمریکا 
کار  به  شروع  ایران  در  تکنولوژی  این 

کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خاطرنشان 
کرد: در خراسان جنوبی 9 گروه “خط گرم 

فرمان از راه دور” فعالیت دارند.
راه  از  گرم  “خط  اندازی  راه  از  شرکا 
افزود:  و  خبرداد  استان  مرکز  در  نزدیک” 
برای فعالیت این گروه نیاز به قطع کردن  

نیست. برق شبکه 
شبکه  خاموشی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نوع  این  و  است  کشور  اقتصاد  ضرر  به 
اهمیت  بزرگ  های  استان  در  تکنولوژی 

زیادی دارد.
تصریح  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از  بیش  خط  این  اندازی  راه  برای  کرد: 
تجهیزات،  از  اعم  تومان  میلیون   750

برای  تخصصی  آموزش  و  آالت  ماشین 
پرسنل هزینه شده است.

اشاره  گرم  خط  این  مزایای  به  شرکا 
کار،  هنگام  در  باال  ایمنی  گفت:  و  کرد 
ارتقاء رضایتمندی  اقتصادی،  صرفه جویی 
و آسایش مشترکین برق را به همراه دارد.
 وی گفت: در صورت تامین اعتبار برای 
شهرستان های دیگر استان این تجهیزات 

خریداری می شود.

 اولین خط گرم فرمان از نزدیک راه اندازی شد
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 لباسی که از آشغال ساخته شده است 

نحوه  اینکه  برای  زیست  محیط  دوستدار  یک 
نگرش دیگران به آشغال هایی که تولید می کنند را 
عوض کند، حاضر شد همه آشغال هایی را که تولید 

کرده بپوشد! به گزارش مهر، راب گرینفیلد بعد از 
گذراندن 30 روز همه آشغال هایی را که خودش 
در این مدت به وجود آورده بود، پوشید. این لباس 

ساخته شده از حدود 50 کیلو آشغال بود.

هر توریست در ایران چقدر خرج می کند؟

میلیون   16 ورود  از  کشور  گردشگری  معاون 
گردشگر خارجی به ایران در سه سال گذشته خبر 
داد و گفت: گردشگران خارجی که در سه ونیم سال 
گذشته به ایران سفر کردند، هر یک 1500 دالر 
هزینه کرد داشتند که درآمدی برابر با 24 میلیارد 

دالر عاید کشورمان شده است.

شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از فضا

فضایی  ایستگاه  در  حاضر  آمریکایی  فضانورد 
در  کیلومتری   400 ارتفاع  از  احتماال  بین المللی 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت خواهد 
کرد. به گزارش ایسنا، کیت رابینز، فضانورد ناسا 

قرار بود اواخر اکتبر به زمین بازگردد اما این سفر 
به دالیل فنی به تاخیر خواهد افتاد. قانون گذاران 
تگزاس در سال 1997 قانونی را تصویب کردند که 

فضانوردان اجازه یافتند از فضا رای بدهند.

چند میلیون ایرانی از اینترنت
 موبایل استفاده می کنند؟

آمارهای رسمی منتشر شده گویای آن است که تا 
پایان خرداد سال جاری، اپراتورهای مختلف تلفن 
میلیون و 348 هزار مشترک  از 21  بیش  همراه 
اینترنت داشته اند. به گزارش ایسنا، طبق آمارهای 
در  همراه  اینترنت  کاربر  تعداد  این  شده  منتشر 
شرایطی است که در ایران بیش از 9 میلیون و 14 

هزار مشترک ADSL نیز وجود دارد.

محبوبیت کلینتون 4 درصد بیشتر از ترامپ

بر اساس جدیدترین نظرسنجی، هیالری کلینتون 
پیشی  ترامپ  دونالد  از  درصدی   4 اختالف  با 
گرفته است. به گزارش رویترز، نتایج نظرسنجی 

و  درصد   41 داد  نشان  »رویترز-ایپسوس«  اخیر 
37 درصد از رأی دهندگان به ترتیب از هیالری 

کلینتون و دونالد ترامپ حمایت کرده اند.

بدترین ویژگی های انگلیسی ها چیست؟

درباره  رأی گیری  یک  پی  در  فارس  گزارش  به 
جالبی  نتایج  انگلیس  مردم  ویژگی های  بدترین 
نوشیدن  باشد.  می  بدین شرح  که  آمد  دست  به 
بیش از حد مشروبات الکلی %42، تشکیل پرونده 
طبقه  هر  نپذیرفتن   ،27% کشور  دادگاه های  در 
اجتماعی توسط طبقه دیگر %22، تنبلی در کارهای 
روزانه %19، داشتن عادات بد غذایی %17، نگرش 
بیش از حد بدبینانه %17، بی ادبی در سطح جامعه 
دندان های  حد 11%،  از  بیش  گرایی  ملی   ،14%

خراب و عدم مراجعه به دندانپزشک 8%

مرد یخی 5300 ساله به حرف آمد!

»اوتسی« مرد یخی در نهایت سکوت 5300 ساله 
با  دانشمندان  ایسنا،  گزارش  به  را شکست.  خود 
استفاده از سی تی اسکن توانستند با موفقیت صدای 
یک مرد عصر حجری را بازسازی کنند. این پیکر 

یخ زده در سال 1991 در کوه های آلپ اوتسال در 
مرز میان اتریش و ایتالیا یافت  شد. وی کهن ترین 

مومیایی طبیعی یافت  شده در اروپا است.

کدام خودرو بیشترین فروش را در جهان دارد؟

 در یک بررسی جدید مشخص شد شرکت های آسیایی پرفروش ترین خودروهای جهان را تولید می کنند. به گزارش فارس، »فهرست پرفروش ترین خودروهای جهان« 
مربوط به نیمه نخست سال 2016 میالدی منتشر شد و در آن نام 100 مدل خودرو که بیشترین تعداد از آنها به فروش رسیده است آورده شد تا کمپانی های آسیایی بار 
دیگر نشان دهند رقبای آمریکایی خود را پشت سر گذاشته اند. بر اساس این لیست خودرو، کروال ساخت شرکت ژاپنی تویوتا عنوان پرفروش ترین محصول را به دست آورد.

قاب عکس کاریکاتور

محمد کارگر نانوایی مالک زنگویی   عکس : ضیائیان

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان خبرداد:
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آیه روز  

و مهر زنان را به عنوان هديه  اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزى از 
آن را به شما واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخوريد. سوره النساء, آيه 4

حدیث روز  

از سه چيز نبايد شرم کرد خدمتگزارى به مهمان به پا خواستن فرد از جايگاه خود براى پدر و آموزگارش 
جست و جوى حق اگر چه کم باشد . امام علی )عليه السالم(

نقاش رخت اگر نه يزدان بودى
استاد تو در نقش تو حيران بودى
داغ مهرت اگر نه در جان بودى

در عشق تو جان بدادن آسان بودى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

قانون شکرگزاری

* شکر گزارى يعنی تشکر کردن از صميم قلب. 
وقتی چنين می کنيد، انرژى از قلبتان جريان می 
پاسخ ها می  از  فعال سازى بعضی  باعث  و  يابد 
شود ، چه از جانب مردم و چه از جانب کائنات. اگر 
به جاى شکرگزارى ، چاپلوسی کنيد يا احساستان 
اين باشد که مجبوريد سپاسگزار باشيد ، آن گاه 
به سويتان  را  پاسخ  ، همان  افکارتان  و  گفته ها 

جذب نمی کند .
گاه  هيچ  که  کرد  می  تعريف  برايم  خانمی   *
نتوانسته بود رابطه ى خوبی با دخترش ماريا داشته 
آن  از  بدتر   . بود  او خشمگين  از  و هميشه  باشد 
از   . نبود  ، وضع مالی دخترش هم چندان خوب 
آنجا که قرار بود کريسمس را به او بگذراند ، می 
دانست که تعطيالت سخت و کسل کننده اى در 
، وقتی صبح کريسمس  اين  با وجود  پيش دارد. 
وارد خانه دخترش شد ماريا بسيار گرم و صميمی 
به او خوشامد گفت و نامه اى به او داد تا بخواند. 

*نامه اى مفصل بود و دخترش اطراف اتاق را هم 
به زيبايی تزئين کرده بود تا فضا ، تداعی کننده 
ى جشن و شادى باشد. دخترش گفت تا او نامه 

را بخواند برايش فنجانی قهوه آماده خواهد کرد.
*مادر در حالی که کمی نگران بود ، نشست . ابتدا 
تعجب کرده بود ولی به تدريج تعجب او تبديل به 
حسی آکنده از لذت و شعف شد. دخترش نامه اى 
تشکر آميز نوشته بود و بابت همه ى زحماتی که 
کرده  قدردانی  بود  کشيده  برايش  زمان  آن  تا  او 
بود . نامه پر بود از ماجراها و خاطراتی از دوران 

کودکی اش

بود  اما عجول  باهوش  بسيار  معمار، جوانی  شاگرد 
شروع  يافت  می  شنيدن  براى  گوشی  تا   گاهی 
توانايی هاى خويش در  از  می کرد تعريف نمودن 
معمارى و در نهايت می ناليد از اين که کسی قدر او را 

نمی داند و حقوقش پايين است.
روزى براى سلمانی به راه افتاد . ديد سلمانی مشغول 
است و کسی را موى کوتاه می کند. فرصت را مناسب 
شمرده و باز از هنر خويش بگفت و اينکه کسی قدر 
او را نمی داند و به اينجاى کار که رسيد کار سلمانی 
هم تمام شد. مردى که مويش کوتاه شده بود رو به 
جوان کرده و گفت:آيا چون هنر دارى ديگران بايد 
برايت اسباب آسايش بگسترند ؟!جوان گفت: آرى. مرد 
تنومند دستی به موهاى سفيدش کشيد و گفت: اگر 
هنر تو نقش زيباى کاشانه ايی شود پولی می گيرى در 
غير اينصورت با گداى کوچه و بازار فرقی ندارى.چون 
از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسيد او که بود 
که اينچنين گستاخانه با من سخن گفت؟استاد خنديد 
و گفت ساالر ايرانيان، ابومسلم خراسانی. جوان لرزيد و 
گفت: آرى حق با او بود من بيش از حد پر توقع هستم.

انديشمند کشورمان ارد بزرگ می گويد : آنچه بدست 
خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود .

 هشتم مهرماه در تقويم رسمی کشور به عنوان 
»روز بزرگداشت مولوى« ثبت شده است. 

جالل الدين محمد بلخی معروف به مولوى و 
موالنا و رومی در ششم ربيع االول سال 604 
هجرى در شهر بلخ ديده به جهان گشود. مولوى 
پارسی گوى  ايرانی تبار  از مشهورترين شاعران 
است نام کامل وى »محمد ابن محمد ابن حسين 
حسينی خطيبی بکرى بلخی« بوده و در دوران 
»خداوندگار«  »جالل الدين«،  القاب  به  حيات 
می شده است.  ناميده  خداوندگار«  »موالنا  و 
»موالنا«،  »مولوى«،  القاب  بعد  قرن هاى  در 
»مولوى رومی« و »مالى رومی« براى وى به 
کار رفته است و از برخی از اشعارش تخلص او را 
»خاموش« و »َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. 
زبان مادرى وى پارسی بوده است. پدر او موالنا 
محمد بن حسين خطيبی معروف به بهاءالدين 
ولد و سلطان العلما، از بزرگان صوفيه و مردى 
سخنور  مردى  مولوى  پدر  است.  بوده  عارف 
بوده و مردم بلخ عالقه فراوانی به او داشته که 
ظاهرا همين وابستگی مردم به او سبب ايجاد 

 ترس در محمد خوارزمشاه گرديد و او را عليه 
بهاءالدين ولد برانگيخت 
مسافرتهای مولوی

مولوى در سفر زيارتی که پدرش از بلخ عازم آن 
شد پدرش را همراهی نمود، در طی اين سفر 
ديدار شيخ  به  پدرش  نيشابور همراه  در شهر 
فريدالدين عطار عارف و شاعر شتافت. ظاهرا 
همان  در  را  مولوى  سفارش  فريدالدين  شيخ 
کودکيش به پدر نمود. در اين سفر حج عالوه بر 
نيشابور در بغداد نيز مدتی اقامت کردند و ظاهرا 
به خاطر فتنه تاتار از بازگشت به وطن منصرف 
گرديده و بهاء الدين ولد در آسياى صغير ساکن 
شد. اما پس از مدتی براساس دعوت عالء الدين 

کيقباد به شهر قونينه بازگشت.
ازدواج مولوی

مولوى در هجده سالگی با گوهر خاتون دختر 
خواجه الالى سمرقندى ازدواج نمود که حاصل 
اين ازدواج سه پسر و يک دختر بود. پس از فوت 
پدرش بهاء الدين ولد راه پدر را ادامه داده و به 

هدايت و ارشاد مردم عمر خود را سپرى نمود. 

سفر مولوی برای تحصیالت
مولوى در عين حالی که مردم را تربيت می نمود 
از خودش نيز غافل نبوده تا جايی که وقتی موفق 
به ديدار محقق ترمذى گرديد خود را شاگرد او 
کرده از تعليمات و ارشادات او نهايت بهره  را برد 
و ظاهرا به تشويق همين استادش براى تکميل 
معلوماتش رنج سفر به حلب را برخود آسان نموه 
و عازم شهر حلب گرديد. ايشان در شهر حلب 
علم فقه را از کمال الدين عديم فرا گرفت و 
 پس از مدتی که به شهر دمشق رفت از ديدار با 
محی الدين عربی، عارف و متفکر زمانش نيز 
کمال استفاده  را برد و از آنجا عازم شهر قونيه 
گرديد و بنابه درخواست سيد برهان الدين طريق 
رياضت را در پيش گرفت. پس از مرگ محقق 
ترمذى به مدت 5 سال مدرس علوم دينی گرديد 

که نتيجه آن تربيت چهارصد شاگرد می باشد.
مولوی، پیونددهنده ملت ها 

خراسان  در  وخش  يا  بلخ  زاده  خود  مولوى 
واقع  از آن  اکنون بخش هايی  )که  بود  بزرگ 
در افغانستان و تاجيکستان است(، و در زمان 

تصنيف آثارش )همچون مثنوى( در قونيه در 
ديار روم )واقع در ترکيه امروزى( می زيست. با 
آنکه آثار مولوى به عموم جهانيان تعلق دارد، ولی 
ايرانيان و پارسی زبانان بهره خود را از او بيشتر 
می دانند، چرا که آثار او به زبان پارسی سروده 
شده، و از محيط فرهنگ ايرانی بيشترين تاثير را 
پذيرفته است. داستانهاى مثنوى عموما با فرهنگ 
داستان  بوده است.  منطبق  روزگار  آن  ايران 
کبودى زدن قزوينی نمونه اى بارز از اينگونه تاثير 

فرهنگی ايران بر مثنوى و مولوى است.
پارسی گو گرچه تازى خوشتر است  

عشق را خود صد زبان ديگر است
آثار موالنا تأثير زيادى روى ادبيات و فرهنگ 
ترکی نيز داشته است. دليل اين امر اين است 
که اکثر جانشينان مولوى در طريقه صوفی گرى 
مربوط به او از ناحيه قونيه بودند و آرامگاه وى نيز 

در قونيه است.
اى بسا هندو و ترک همزبان  

اى بسا دو ترک چون بيگانگان
عبدالحسين  )ازجمله  مولوى شناسان  برخی 

زبان  مولوى،  دوران  در  که  برآنند  زرين کوب( 
مردم کوچه و بازار قونيه، زبان فارسی بوده است.

آثار موالنا
- مثنوى معنوى:   مثنوى معنوى که به زبان 

فارسی می باشد.
- غزليات شمس: غزليات شمس غزلياتی است 

که موالنا به نام مراد خود شمس سروده است.
- رباعيات: حاصل انديشه هاى موالناست.

- فيه ما فيه: که به نثر می باشد و حاوى تقريرات 
موالنا است که گاه در پاسخ پرسشی است و 

زمانی خطاب به شخص معين.
- مکاتيب: حاصل نامه هاى موالناست.

- مجالس سبعه: سخنانی است که موالنا در منبر 
ايراد فرموده است.

 درگذشت مولوی
مولوى  محمد  جالالدين  ناآرام  روح  باالخره 
در غروب خورشيد روز يکشنبه پنجم جمادى 
االخر سال 672 هـ قمرى بر اثر بيمارى ناگهانی 
 که طبيبان از درمان آن عاجز گشتند به ديار

 باقی شتافت.

عارفانه روز

پروردگارا يک صبح زيباى ديگر را با ترنم دلنشين 
پرندگانت آغاز نمودم شکر براى يک روز زيباى 
ديگر شکر براى سالمتی  جسم و جان شکر و 

هزاران شکر، براى وجود ارزشمند عزيزانم.

دوست خوب غمها را از بين نمی برد اما کمک 
می کند با وجود غمها محکم بايستيم، درست 
مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی کند،
 اما کمک می کند آسوده زير باران بايستيم

براى موفق شدن از 3 مرحله بايد گذشت:
 ابتدا مورد تمسخر واقع می شوى. سپس با 

خشونت به مخالفت با تو می پردازند،
 سرانجام به تو ايمان می آورند. آرتور شوپنهار

بهترين عشقی که می توانيد به کسی 
هديه بدهيد اين است که: توانمندش کنيد

 تا بتواند خود را باور کند

162947583
438561297
759823164
216739845
975184326
843256971
591478632
384612759
627395418

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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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

تجربه کنید.   09158668002 پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
اخالق،انصاف،کارخوب جنب مطب دکتر مطهری

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
رحیمآبادی

به یک راننده بیل مکانیکی با محل 
کار ثابت و قابل رفت و برگشت به 
شهر نیازمندیم.09151611201

به یک خانم برای انجام امور خانه 
)مرتب و تمیز( نیازمندیم.

09903188568-32222635

زمین فروشی واقع در غفاری 48 
قطعه دوم از حاشیه
09371943716

آژانس پائیزان )ویژه بانوان(
به تعدادی راننده خانم برای کار در آژانس 

نیازمند است.    09156646758

استخدام
مدیریت شعبه در شهرستان های 

بیرجند، قاین ، طبس 
آقا آشنا به بازار و امور بازاریابی با 5 سال 

سابقه  کار 
حقوق بیرجند:1/500/000 تومان + بیمه
قاین و طبس:  1/000/000 تومان + بیمه

09031623101
شرکت آرتا  گستر خراسان جنوبی

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

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

توجه              توجه

کلیهاجناس)پوشاک
بانوان(بهقیمتخرید
بهفروشمیرسد.
بینمدرس16و18

جنببانکمهراقتصاد
32236227

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
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

مــنآب نبات چوبی



مطالعات نشان می دهد چرت بیش از یک ساعت در 
طول روز یکی از مهمترین عالیم هشدار دهنده دیابت 
نوع 2 است. به گزارش سالمت نیوز، این مطالعه با تحلیل 
اطالعات بیش از 300 هزار نفر نشان می دهد افراد مبتال 
به بیماری های مزمن و دیابت تشخیص داده نشده، 
معموالً در طول روز خسته و کسل هستند. این مطالعه 

که توسط محققان دانشگاه توکیو صورت گرفت نشان 
می دهد بین چرت بیش از 60 دقیقه در روز و افزایش 
45 درصدی خطر ابتال به دیابت نوع 2، رابطه مستقیمی 
وجود دارد. در مورد چرت 45 دقیقه ای، این ارتباط وجود 
ندارد. احساس خستگی در طول روز می تواند ناشی از 
آپنه )قطع موقت تنفس در خواب( و اختالل خواب باشد. 

این عارضه احتمال بروز بیماری های قلبی، سکته مغزی، 
و بیماری های متابولیک از جمله دیابت را افزایش می 
دهد، همچنین در کاهش توانایی های مغز و توانایی های 
حرکتی موثر است. این مطالعه تاکید می کند که خستگی 
روزانه و چرت های طوالنی مدت می تواند یکی از 
مهمترین نشانه های دیابت باشد و باید جدی گرفته شود.

ُچرت زدن بیشتر از یک ساعت در روز، نشانه بیماری دیابت است!
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 انتخاب مهدی قمری به عنوان سرمربی تیم ملی بنگالدش

بر اساس ابالغ فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه  ای، مهدی قمری 
رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی در مسابقات جهانی 
اندونزی، به عنوان مربی تیم بنگالدش انتخاب شد. مهدی قمری، اظهار 
داشت: فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای هدایت تیم ملی بنگالدش 
در مسابقات جهانی اندونزی را به بنده سپرده است. وی گفت: مسابقات 
بین المللی زورخانه ای و کشتی پهلوانی سال 2016، امسال در کشور اندونزی با 
حضور 41 تیم از سراسر جهان در رشته های تیمی زورخانه ای، هنرهای فردی 
و کشتی پهلوانی برگزار می شود. رئیس هیأت ورزش های زورخانه ای خراسان 
جنوبی با اشاره به تغییرات در آیین نامه  بین المللی، اذعان داشت: 11 کشور 
درخواست مربی کرده اند و تعدادی مربی نیز در این زمینه از طرف فدراسیون 
بین المللی انتخاب شدند که افراد انتخاب شده 10 روز قبل از برگزاری مسابقات 
در کشور اندونزی حضور پیدا خواهند کرد و به تیم هایی که زودتر از برگزاری 
مسابقات در این کشور حضور پیدا کنند آموزش خواهند داد. قمری با بیان اینکه 
مسابقات از 16 مهر آغاز می شود و تا 21 جاری ادامه می یابد، تصریح کرد: 
تیم ملی ایران با حضور پنج نفر در رشته تیمی، دو نفر کشتی گیر در وزن 80 
تا 90 کیلوگرم و یک نفر میل گیری سنگین در این مسابقات شرکت می کند.

برگزاری یک دوره مسابقه والیبال در دهستان النو سربیشه

همزمان با هفته دفاع مقدس، یک دوره مسابقه والیبال ویژه بزرگساالن در 
دهستان النو شهرستان سربیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان سربیشه و به نقل از محمدقربانی رابط ورزش 
روستا، این مسابقه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 
در محل خانه ورزش النو برگزار شد. در این مسابقه 4 تیم با یکدیگر به 
رقابت پرداختند که در نهایت تیم شهید رجایی مقام اول و تیم مدافعین 
حرم مقام دوم را از آن خود کردند. در پایان از طرف دهیاری النو از تیم 
های اول و دوم و نفرات با اخالق مسابقه، با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد.

یک طال و یک برنز 
سهم پاراکانو کاران ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا

دو نماینده ایرانی شرکت کننده در رقابت های پاراکانوی قهرمانی آسیا با 
کسب یک مدال طال و یک برنز به کار خود پایان دادند. به گزارش ایرنا 
از فدراسیون ورزش های جانبازان ومعلولین، شهال بهروزی راد در کالس 
KL3 در مصاف با حریفان خود موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و مدال 
طالی این رقابت ها را به گردن آویخت و پاراکانوکارانی از ازبکستان و 
قزاقستان عناوین دوم و سوم را بدست آوردند. همچنین اسالم جاهدی دیگر 
نماینده کشورمان در کالس KL2 سوم شد و مدال برنز گرفت اما سومین 
پاراکانو کار ایرانی اکبر طهماسبی، در کالس KL3 به عنوان پنجمی بسنده 
کرد. مسعود مهدی نیا به عنوان مربی هدایت این ملی پوشان را بر عهد 
داشت. رقابت های قهرمانی آسیا در رشته پاراکانو از 7 تا 12 مهر ماه در 
شهر سمرقند کشور ازبکستان درحال برگزاری است، اما روز گذشته پرونده 
حضور نمایندگان کشورمان در این رقابت ها با کسب دو مدال بسته شد.

موادغذایی که نباید 
با شکم خالی مصرف کرد 

1- خرمالو و گوجه فرنگی: حاوی مقادیر زیادی 
معده  اسید  با  و  اسید هستند  تانیک  و  پکتین 
واکنش شیمایی صورت می دهند 2- نوشیدنی 
های سرد: معده و روده ها را تحریک کرده و 
باعث انقباض آنها می شود 3- موز: به شدت و 

به طور ناگهانی مقدار منیزیم در بدن را افزایش 
داده و منجر به به هم خوردن تعادل بین منیزیم 
و کلسیم در خون می شود و در نهایت سالمت 
انسان را به خطر می اندازد 4- شیر و شیرسویا: 
این دو مملو از پروتئین هستند. اگر با معده خالی 
بنوشید، پروتئین مجبور به تغییر شکل و تبدیل به 
انرژی شده تا مصرف شود و این کار باعث 
می شود خاصیت مغذی بودن آنها از بین برود.

برای رفع کسلی عصرها نعنا بخورید!

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه مصرف گیاه 
نعناع در ساعت 15 مانع خواب آلودگی افراد می 
شود، گفت: در هنگام کار و فعالیت با مصرف گیاه 
نعناع به صورت چای یا آدامس از ایجاد خستگی 
و کسلی جلوگیری کنید. علیزاده درباره مصرف 
عصرانه نیز افزود: در این زمان مصرف میوه جات 

به تنهایی برای افراد چاق توصیه می شود و افراد 
الغر عالوه بر مصرف میوه باید برای دریافت 
انرژی و مقاوم سازی بدنشان، مواد غذایی پروتئینی 
و پر انرژی همچون مغزدانه ها، نان و پنیر، ارده و 
شیر مصرف کنند. وی افزود: نوشیدن چای سبز و 
یک قاشق مرباخوری عسل در ساعت 9 شب، به 
دلیل ترشح مواد آرامش بخش باعث استراحت مغز 
شده و به  راحت تر خوابیدن شما کمک می کند.

با حمام کردن الغر شوید!

سستی  موجب  استحمام  مدت  شدن  طوالنی 
جسم، آسیب عصب، تحلیل حرارت غریزی و کم 
اشتهایی نسبت به غذا می شود. یک محقق طب 
اسالمی گفت: کسانی که می خواهند الغر شوند 
هر روز حمام بروند زیرا در حین استحمام بلغم از 
بین می رود. به گزارش ایسنا، محمد امین افرا  افزود: 

استحمام در حفظ سالمتی بدن تاثیر بسزایی دارد 
زیرا باعث باز شدن منافذ پوست و تعریق شده و در 
نتیجه رطوبت بدن را افزایش می دهد. وی با اشاره 
به اینکه استحمام روزانه باعث الغری می شود، 
گفت: افرادی که خواهان الغری هستند ناشتا آب 
مصرف کنند و هر روز استحمام داشته باشند. پس 
از استحمام نیز آب و نوشیدنی گرم مصرف کنید 
زیرا سبب روشن و نورانی شدن پوست می شود.

5 تاثیر پوشیدن کفش های پاشنه بلند 

دار  پاشنه  های  کفش  پوشیدن  به  گرایش 
همچنان بدون تغییر مانده است. یادتان نرودکه 
هرچیز خوبی، بدی هایی هم دارد. در زمان راه 
رفتن با کفش پاشنه بلند، تمام فشار بدن روی 
کمر متمرکز می شود. این مساله گردش خون 
را در آن نواحی کاهش می دهد که با درد در 

کمر و مفاصل ران همراه است. به عوارض جانبی 
پوشیدن آن ها توجه کنید: 1- کمر درد: تمام فشار 
بدن روی کمر متمرکز می شود 2- فشار شدید پا 
3- راه رفتن نامتعادل: احتمال پیچ خوردن و رگ 
به رگ شدن مچ پا، کشیدگی و التهاب عضالت و 
تاندون ها  نیز وجود دارد 4- بیماری های ستون 
فقرات: تراز طبیعی ستون فقرات به هم می خورد 
5- فرورفتگی ناخن های انگشتان پا در گوشت.

المپ های کم مصرف بیماری زا هستند؟ 

وزارت  پرتوهای  بهداشت  مسئول  کارشناس 
که  داد  خاطر  اطمینان  مردم  به  بهداشت 
شکسته  که  زمانی  تا  مصرف  کم  المپ های 
نشده اند، خطری برای سالمتی آنها ندارند. به نقل از 
سالمت نیوز، مهندس علی گورانی افزود: مکانیزم 
تولید نور در المپ های کم مصرف، تحریک بخار 

جیوه است. بعد از تحریک شدن بخارات جیوه، نور 
ماورای بنفش تولید می شود. این اشعه مرئی نیست 
و الیه ای از فلور سنت از داخل به دیواره المپ زده 
می شود تا نور مرئی تولید شود. این دو موضوع از 
نظر بهداشتی خطر محسوب می شوند. از طرف 
دیگر در صورت بازیافت نشدن، سبب آلودگی 
محیط زیست می شوند. اما در مجموع تا زمانی 
که شکسته نشوند، خطری برای سالمتی  ندارند.

سواری سمند با 160 کیلومتر سرعت توقیف و روانه پارکینگ شد

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی، از توقیف یک دستگاه سواری سمند که با سرعت 
غیر مجاز 160کیلومتر در حرکت بود خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: روز سه شنبه تیم کنترل سرعت پلیس راه استان 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه سواري سمند که باسرعت160کیلومتر در 
حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد با 
تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب تخلفات  حادثه ساز، 
سرعت و سبقت غیر مجاز خودروي مذکور دو میلیون ریال جریمه و 10نمره منفی در 
سوابق گواهینامه  راننده خاطی ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد. 
سرهنگ رضایي خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اعمال قانون این است تا رانندگان با 
توجه بیشتري قوانین و مقررات را رعایت کرده و سهم خود را در تامین امنیت راه ها 
ایفا نموده و با رعایت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آینده باشند.

. زغال اخته و تمشک
. ماهی سالمون

. سیب زمینی
. تخم مرغ
. جودوسر
. آووکادو 
. اسفناج
. ماست
. مغزها

. شیر

متقاضیان ثبت نام  اربعین حسینی، مراقب کالهبرداران فضای مجازی باشند

با توجه به ثبت نام اینترنتی مراسم اربعین حسینی، شاهد سوء استفاده افراد سودجو درفضای سایبر هستیم. این افراد با طراحی سایت ها و صفحات جعلی)فیشینگ( پرداخت آنالین در فضای مجازی 
اقدام به سرقت اطالعات بانکی و کالهبرداری از متقاضیان ثبت نام مراسم اربعین می نمایند. پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي خراسان جنوبی با اشاره به این مطلب افزود: 
طراحی صفحات پرداخت جعلی)فیشینگ(توسط افراد کالهبردار یکی از مهمترین شگردهای سرقت اطالعات خصوصی از قبیل اطالعات بانکی، هویتی، نام های کاربری و... می باشد و از آنجایی که 
صفحات ثبت نام و پرداخت وجوه مورد نیاز از جمله مواردی هستند که بازدید کنندگان بسیاری هنگام ثبت نام دارند زمینه را برای فعالیت مجرمانه فراهم می آورد تا کالهبرداران از کم توجهی و کم 
دقتی قربانیان نهایت استفاده را کرده و اطالعات آنها را به سرقت ببرند. از این رو به هموطنان عزیز توصیه می شود: 1- سعی کنند خودشان آدرس سایت مورد نظر را در قسمت url وارد کنند و از 
کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف و شبکه های اجتماعی ارائه می شود جداً خودداری کنند وجهت ثبت نام به سایت اصلی سازمان حج و زیارت،  https:// haj.ir مراجعه 
نمایند 2- هنگام وارد نمودن اطالعات حساب یا نام کاربري و... از صفحه کلید مجازي در نظر گرفته شده توسط سایت  استفاده نمایند 3- کاربران عزیز توجه داشته باشندآدرس درگاه های بانکی 
refresh کردن تغییر میکند ولی معمواًل دراکثرصفحات فیشینگ کد امنیتی به صورت عکس بوده وبا refreshشروع می شود 4- کد امنیتی درگاه های بانکی باهربار //https همیشه با پروتکل امن
کردن تغییر نمی کند  5- در خصوص ایمیل های ناخواسته و یا پیام های  تحت عنوان ثبت نام اربعین حسینی در شبکه های اجتماعی که با عناوین جذاب و اغوا کننده و... دریافت می کنید پاسخ 
ندهید 6.حتی االمکان برای ثبت نام از مراکز عمومی مانند کافی نت ها استفاده نکنید و در صورت استفاده پس از ثبت نام سریعاً نسبت به تغییر رمزهای بانکی خود اقدام نمائید. در نهایت پلیس فتا از 
هموطنان درخواست می کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش تماس با ما گزارش نمایند و هشدار های پلیس را جدی بگیرید. 

داده نما،

10 ماده غذایی فوق مغذی برای کودکان

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

ندای ملکوتی ابا عبدا...)علیه السالم( دیگر بار در حنجره مرده زمان 
جاری می شود که )هل من ناصر ینصرنی(

ضمن تسلیت این ایام به محضر حضرت بقیه ا... االعظم )عج( 
از تمامی دلسوختگان و خادمین حضرتش دعوت می شود 

در مراسم علم بندان که روز یکشنبه مورخ 95/7/11 

ساعت 2  الی 3/30 بعدازظهر در محل هیئت فاطمیه
برگزار می گردد، شرکت نموده و از این فیض بهره مند گردند.
ضمنا از شب دوم محرم تا پایان ماه صفر مراسم عزاداری 

در همین محل برگزار می گردد. 

موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا
هیئت فاطمیه- داراالیتام فاطمیه- دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

بسم رب الحسین )ع(
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کسب رتبه اول کشوری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در توسعه و ترویج فرهنگ نماز

دادرس مقدم-  ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط زیست موفق به کسب رتبه اول کشوری در بحث توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین ادارات کل 
حفاظت محیط زیست سراسر کشور در سال 94 شد. آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اعالم این خبر گفت: کسب رتبه اول در بین ادارات 

کل حفاظت محیط زیست استانها ، نتیجه زحمات اعضای شورای اقامه نماز و اهتمام کارکنان حفاظت محیط زیست استان به بحث نماز جماعت است.
پنجشنبه * 8 مهر 1395 * شماره 3615

7
پیش بینی هواشناسی از بارشهای پاییزی

کاهش بارندگی
 در پاییز امسال استان

برزجی- رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان از 
کاهش 35 درصدی بارندگی های سال زرعای -94
95 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شود امسال بارندگی های پاییز کمتر 
از نرمال باشد. رضا برهانی در گفتگوی اختصاصی با 
آوا اظهار کرد: سال زراعی 95-94 با بارش میانگین 
67/14 میلیمتر در استان گذشت که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 35 درصد کاهش داشته 
است. وی با بیان اینکه سال زراعی جدید از اول مهر 
ماه آغاز شده است گفت در فصل پاییز امسال پیش 

بینی کاهش 5 درصدی بارانها را داریم.

قطار تغییرات اوقاف استان
به بشرویه رسید

برزجی- با انجام 4 تودیع و معارفه قطار تغییرات 
اوقاف خراسان جنوبی از سربیشه به بشرویه رسید. 
به گزارش آوای خراسان جنوبی، در پی اعالم خبر 
تودیع و معارفه مدیر اوقاف سربیشه، روسای چندین 
اداره شهرستانی دیگر نیز تغییر کردند. پس از انتصاب 
علی امینی نسب به عنوان رئیس اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان سربیشه و تقدیر از زحمات حمید 
بهاری طی مراسمی با حضور مدیرکل اوقاف استان، 
امام جمعه و مسئولین شهرستانی خدایی به عنوان 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس منصوب و 
از زحمات حجت االسالم الهی تقدیر شد. براساس 
آخرین اخبار الهی از طبس به اوقاف فردوس رفت و 
در بشرویه نیز محمود قیصری سکان دار اوقاف شد. 
پیش از او مهدی ایمانی رئیس اداره اوقاف بشرویه 
از روابط عمومی  اخبار رسیده  البته در  بوده است. 
اوقاف استان مشخص نیست که رئیس اداره اوقاف 

بیرجند پس از خدایی چه کسی خواهد بود. 

صادرات 94هزار جلد پوست گوسفند
به مرکز کشور

مالئی- علیزاده سرپرست دامپزشکی بیرجند عنوان 
کرد: در کشتارگاه دام شهرستان برای تعداد 94هزار 
صنعتی   مصارف   در  بز   و  گوسفند  پوست  جلد 
مجوز بهداشتی صادر شد. وی افزود:تمامی فرآورده 
های خام دام، طیور و آبزیان از اهمیت بهداشتی 
استفاده  برای  باید  بسیار زیادی برخوردارهستند و 
کردن موارد بهداشتی باید رعایت شود. سرپرست 
ای  فرآورده  کرد:  بیان  استان  مرکز  دامپزشکی 
مانند پوست که در صورت نبود نظارت بهداشتی 
و قرنطینه ای می تواند باعث بروز و انتشار بسیاری 
بین  مشترک  و  دامی  خطرناک  های  بیماری  از 
در ضوابط  کرد:  تاکید  علیزاده  شود.  دام  و  انسان 
بهداشتی دامپزشکی تمامی پوست های استحصالی 
از کشتارگاه باید برای انتقال به کارخانجات مجوز 
حمل داشته باشند. وی ادامه داد: صادارت پوست 
به استان های تهران و خراسان رضوی انجام شده 
است. علیزاده تاکید کرد: ظرفیت منطقه در صورت 
تامین زیر ساخت های برای تولید وتهیه چرم باید 
و  رونق  به  تواند  این موضوع می  و  مناسب شود 

اقتصاد  روستا ها کمک ویژه ای کند. 

کارگروه ستادی بانوان استان
 تشکیل می شود

تأکید  با  استان  تسنیم- رئیس بسیج جامعه زنان 
جامعه  فرهنگی  موضوعات  به  پرداختن  لزوم  بر 
حضور  با  ستادی  کارگروهی  داریم  سعی  گفت: 
بانوان تشکیل دهیم و در این کارگروه فرمایشات 
مقام معظم رهبری را مدنظر قرار دهیم و در راستا 
با  دیدار  در  روستا  کنیم.  تالش  آن  کردن  عملی 
نماینده ولی فقیه اظهار کرد: بانوان در استان فعالیت 
دارند.  مختلف  عرصه های  در  زیادی  مشارکت  و 
بانوان شاغل  از  اکبرزاده و یکی  مادر شهید یاسر 
جلسه  این  در  نیز  استانداری  بانوان  امور  دفتر  در 
گفت: بانوان شاغل در استانداری و مشاوران بانوان 
تقاضا  نماینده ولی فقیه  از  اجرایی  در دستگاه های 
داریم تا جلسه دیدار با مقام معظم رهبری را برای 
ما فراهم کنند. نماینده ولی فقیه نیز در پاسخ به 
درخواست مادر شهید اکبرزاده گفت: ما خواسته شما 

را مطرح و پیگیری می کنیم.

مراجعه 1000 نفر به کتابخانه تخصصی 
اداره کل میراث فرهنگی استان

میراث  کل  اداره  تخصصی  کتابخانه  کاری- 
 6 در  سلطانی(  سعید  )شادروان  استان  فرهنگی 
کننده  مراجعه  نفر  هزار   95 سال  نخست  ماهه 
داشته است. مشتاقی مدیر کتابخانه اداره کل ضمن 
اعالم این خبر گفت: این کتابخانه  در مجموعه 
جهانی باغ اکبریه بیرجند واقع است و  بیش از 8 
هزار جلد کتاب و نشریه در زمینه هنر، معماری و 
مرمت، باستان شناسی، موزه داری، تاریخ و جغرافیا، 
صنایع دستی و هنرهای سنتی، گردشگری و .... دارد.

خدمات قرنطینه ای دامپزشکی
الکترونیک و غیر حضوری ارائه می شود

غالمی- معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی 
صورت  به  ای  قرنطینه  خدمات  برخی  ارائه  از 
این  مهمترین  معراجی  داد.  خبر  الکترونیکی 
خدمات را ثبت درخواست مجوز بهداشتی واردات، 
رفع نواقص درخواست مجوزهای بهداشتی و ثبت 
شرکت عنوان کرد و افزود: پیش از این متقاضیان 
کردند  اقدام می  یادشده حضوری  اقدامات  برای 
دیگر  الکترونیک  صورت  به  خدمات  ارایه  با  که 

نیازی به حضور متقاضیان نیست.

  تکیه ها و حسینیه ها غیرایمن
اجازه عزاداری ندارند

اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  فرماندار  ایرنا- 
از  بیرجند  در  ها  سازمان  نگهبانان  درصد   6۰
متولیان  گفت:  ندارند  آگاهی  ایمنی  آموزش های 
تکیه ها حسینیه ها باید نکات ایمن را رعایت کنند 
به  مراسم  برگزاری  اجازه  صورت  این  غیر  در  و 
همایش  نخستین  در  ناصری  نمی شود.  داده  آنها 
ایمنی شهر بیرجند که به مناسبت هفتم مهر ماه 

روز آتش نشانی و ایمنی برگزار شد، با بیان اینکه 
وظیفه همه متولیان این است که امن ترین مکانها 
را برای عزاداران سید الشهدا فراهم کنند تا مردم 
متولیان  افزود:  کنند،  عزادارای  آسوده  خیالی  با 
باید امنیت کامل را  حسینیه ها و مساجد، تکیه ها 
در تمامی مراحل حفظ کنند و در این راستا هیچ 
 8۰ وی  گفته  ه  نمی شود.  پذیرفته  سهل انگاری 
درصد موتورخانه های دستگاه های اجرایی، استاندارد 
نشت یاب ندارند و 3۰ درصد دودکش و روشنایی 

مناسب ندارند که باید هر چه زودتر مدیریت شود.

پروژه ها و کارگاه های نیمه فعال درمیان 
شناسایی شود

بر  تأکید  با  درمیان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
این  در  مرغداران  تعاونی  شرکت  احداث  ضرورت 
شهرستان گفت: پروژه ها و کارگاه های نیمه فعال 
بتوانیم در  تا  باید شناسایی شود  سطح شهرستان 
مؤثری  و  عملی  اقدامات  آنها  بهره وری  راستای 
انجام شود. بشیری زاده در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرستان درمیان با اشاره به مشکالت 
کارخانه قند قهستان گفت: در آخرین جلسه ای که 
شد  برگزار  کارخانه  این  مشکالت  حل  جهت  در 
مقرر شد مالک جدید ظرف مدت 15 روز نسبت به 
جابه جایی و انتقال اسناد اقدام کند اما بعد از گذشت 
چندماه هیچ اقدامی انجام نشده است که متأسفانه 
به علت اینکه مالکیت آنها قطعی و قانونی نیست 
بانکها نمی توانند به آنها تسهیالت پرداخت کنند. 
وی در ادامه عنوان کرد: ساخت شهرک گلخانه ای 
در نقطه ای که آب ندارد جز هدر رفت بیت المال 
چیزی عاید مردم و نظام نمی کند و همچنین ساخت 
کشتارگاه بدون برنامه ریزی انجام شده است که اگر 
کشتارگاه راه بیفتد دیگر سود مرغداران عاید دالالن 

نخواهد شد و مرغداران متضرر نخواهند شد.

410 میلیون تن ذخیره معادن
شهرستان درمیان است

رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان درمیان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: در این شهرستان 6 
میلیارد  ارزش 19۰  به  بهره برداری صنعتی  پروانه 
ریال صادر شده است. صادقی بیان کرد: همچنین 
آن  برای  که  است  شده  صادر  تأسیس  جواز   19
شده  ریالی  میلیارد  سرمایه گذاری 9۰3  پیش بینی 
است. وی تصریح کرد: با وجود اینکه ناحیه صنعتی 
با تمام زیرساختها در این شهرستان وجود دارد اما 
سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری نمی شوند از 
این رو وجود بازارچه مرزی یک توانایی بالقوه برای 
این شهرستان محسوب می شود که با بازگشایی آن 
رونق اقتصادی چشمگیری عاید شهرستان خواهد 
شد. به گفته وی یکی از مشکالت کشاورزان، عدم 
پرداخت غرامت محصوالت از سوی شرکت بیمه 

است که سبب بی انگیزه ای در تولید شده است.

غربال گری شنوایی نوزادان برای صدور 
شناسنامه در شهرستان سربیشه الزامی شد

حسینی- معاون امورتوسعه پیشگیری بهزیستی از 
اجباری شدن طرح  صدور شناسنامه پس از غربال 
شنوایی نوزادان در شهرستان سربیشه به صورت 
آزمایشی خبر داد. شیخانی عنوان کرد:   این طرح 
بصورت  ماه  مهر  پایان  لغایت  ماه  مهر  اول  از 
آزمایشی  در شهرستان سربیشه آغاز بکار نموده 
و کلیه نوزادان در بدو تولد در بستر زایشگاه ها 
توسط غربالگران شنوایی تحت پوشش طرح قرار 
گرفته و پس از غربال اولیه، والدین با در دست 
داشتن کارت سالمت یا کارت ارجاع شنوایی نوزاد 
دریافت  جهت  شهرستان  احوال  ثبت  به  خود، 

شناسنامه مراجعه می نمایند.

طرح آبرسانی به شهر»طبس مسینا«
تا پایان سال 95 به اتمام می رسد

ایرنا - مدیر آب و فاضالب شهری)آبفا( درمیان 
شهر  به  آبرسانی  طرح  اجرای  در  تاکنون  گفت: 
»طبس مسینا« مبلغ 2۰ میلیارد ریال هزینه شده 
اتمام  به   95 سال  پایان  تا  طرح  این  که  است 
می رسد. خسروی پیشرفت فیزیکی این طرح را 
برای تکمیل طرح  افزود:  و  98 درصد ذکر کرد 
گفته وی  به  است.  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد   6.5
میلیون  و 2۰  میلیارد  دو  این طرح  برای  امسال 
ریال اعتبار مصوب شد و شرکت های پیمانکار از  

آب و فاضالب شهری طلب دارند.

هشدار فرمانده انتظامی استان برای سرقت برند خراسان جنوبی

همایش »شور حسینی« در بیرجند برگزار می شود

کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده  مالئی- 
و  داد  خبر  استان  در  زعفران  پیاز  تن   87
این  که  باالیی  سود  علت  به  کرد:  تاکید 
افرادی  دارد  استان  راهبردی   محصول 
آن را قاچاق می کنند که از ابتدای امسال 
روز  صبح  شده اند.  دستگیر  نفر   34 تاکنون 
گذشته به مناسبت هفته ناجا نشست خبری 
انتظامی  فرمانده  شجاع  مجید  سرهنگ  با 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  ستاد  در  استان 
این  های  فعالیت  آمار  به  وی  شد.  برگزار 
کرد  اشاره  تاکنون  امسال  ابتدای  از  ستاد 
باند   28 از  مخدر  انواع  تن   5/14 افزود:  و 
کشف و ضبط شده است. شجاع بیان کرد: 
هزار   1۰۰ امسال  نخست  ماهه  شش  در 
استان  پلیسی  های  فوریت  مرکز  با  تماس 
تماس ها  این  درصد    6۰ که  برقرارشده 
عملیاتی شده است. فرمانده انتظامی استان 
گفت: کشف تجهیزات ماهواره ای دو درصد 

افزایش داشته است.

وقوع 2 فقره قتل دراستان

شجاع از وقوع دو فقره قتل از ابتدای امسال  
فقره   8 گذشته  سال  در  افزود:   و  داد  خبر 
قتل در استان صورت گرفته است و مجرمان 
دستگیر شده اند.  وی تصریح کرد: متأسفانه 
افزایش  با  استان  شهرستان های  دیگر  در 

که  هستیم  مواجه  سرقت ها  انواع  کشف 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد 

افزایش کشفیات سرقت مشاهده می شود.
این  در  داد:  ادامه  استان  انتظامی  فرمانده 
مدت 1۰ هزار از اتباع خارجی از استان طرد 
اجرای  به  اشاره  با  شجاع  سرهنگ  شدند. 

پلیس  در  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح های 
راهور استان، عنوان کرد:  در راستای اجرای 
این طرح با 35۰ هزار راننده متخلف برخورد 

شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
هفت درصد افزایش داشته است.

افزایش 9درصدی تصادفات فوتی

کرد:  بیان  و  اشاره  تصادفات  آمار  به  وی 

فقره    9۰۰ و  هزار  از  بیش  مدت  این  در 
داشته ایم  فوتی  و  خسارتی  جرحی،  تصادف 
به  منجر  تصادفات  درصد   9 متاسفانه  که 

استان  انتظامی  فرمانده  است.  شده  فوت 
تابستانه  تعطیالت  در  کرد:  خاطرنشان 
اند و  فقط در دو تصادف 13نفر فوت شده 
تصادفات جرحی دو درصد افزایش و دو هزار 

و 3۰۰ مجروح را به همراه داشته است. 
علی رغم  داد:  ادامه  شجاع  سرهنگ 

از  جلوگیری  راستای  در  پلیس  تالش های 
برخی  بی توجهی  سبب  به  و  تصادفات  آمار 
رانندگان آمار تصادفات افزایش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه پلیس فتا، بیان 
کرد: 37 دستگاه گوشی تلفن همراه، شش 
صحنه جرم و تعداد متعددی سیم کارت نیز 
بررسی شده است. وی از شناسایی 49 هکر 
گروه  چهار  گفت:   و  داد  خبر  استان  در 

هکری نیز منهدم شدند.

کشف ۸۷ تن پیاز زعفران قاچاق

سرهنگ شجاع از کشف 87 تن پیاز زعفران 
علت  به  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  در 
استراتژیک   محصول  این  که  باالیی  سود 
نفر   34 تاکنون   امسال  ابتدای  از  دارد 
کشفیات  داد:  ادامه  وی  دستگیرشده اند. 
کاالهای قاچاق به لحاظ ارزش کاال نسبت 
به شش ماهه ابتدای سال گذشته 34 درصد 
معادل 52 میلیارد ریال افزایش داشته است.

بر  بالغ  کرد:  عنوان  استان  انتظامی  فرمانده 
به همکاران  متخلف  افراد  ریال  میلیارد   3۰

نیروی انتظامی پیشنهاد رشوه شده است.
سرهنگ شجاع با اشاره به برنامه های هفته 
هفته  این  در  کرد:  بیان  انتظامی،  نیروی 
فرهنگی، هنری  برنامه  عنوان  بر 219  بالغ 
سرمایه  ارتقاء  وی  می شود.  اجرا  ورزشی  و 
و  امنیت  احساس  افزایش  ناجا،  اجتماعی 
جلب مشارکت مردم در امنیت اجتماعی را از 
جمله اهداف برگزاری این برنامه ها دانست.

نگهداری  مدیر  کریمپور  ابراهیم   - مالئی 
راه های در اداره کل راه و شهرسازی استان 
در گفت و گو با آوا عنوان کرد: از 16هزار و 
5۰۰کیلومتر مجموعه راه ها در استان فقط 9 

هزار کیلومتر آسفالت است.
و  کرد  اشاره  آسفالت  فرسودگی  به  وی 
استان  های  راه  باید  سال   7 هر  افزود: 
روکش شوند که به علت کمبود اعتبار این 

موضوع به کندی عملیاتی می شود.
کرد:  بیان  استان  های  راه  نگهداری  مدیر 
های  راه  برای  ملی  اعتبارات  متاسفانه 
و  روستایی  های  راه  و  اصلی   و  شریانی 
گرفته  نظر  در  استانی  اعتبارات  از  فرعی 
می شود. کریمپور گفت: از 11 هزار و 2۰۰ 
کیلومتر راه روستایی 5 هزار و 3۰۰ کیلومتر 
این  در  تصادفات  بیشتر  و  هستند  آسفالت 

اعتبار  به  جاده های صورت می گیرد. وی 
امسال  تومانی  95میلیون  و  میلیارد  یک 
فقط  مبلغ  این  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
تامین  را  ها  راه  تجهیزات  نیاز  از  2۰درصد 
می کند. وی افزود: با توجه به کمبود اعتبارات 
تجهیز راه ها کارها نیاز سنجی و اولویت بندی 
می شوند. کریمپور وضع ترافیک در جاده های 
استان را نامطلوب دانست و تاکید کرد: خراسان 

دومین  بلوچستان  و  سیستان  از  بعد  جنوبی 
استانی است که تخلف عدم رعایت سرعت 

مطمئنه و واژگونی را دارد.
وی نبود جاذبه در جاده های را یکی ازعوامل 
موثر در تصادفات استان دانست و خاطرنشان 
کرد: به علت نبود استراحتگاه و جاذبه برای 
رانندگان تصادفات بیشتر شده و رانندگان می 

خواهند هر چه سریعتر از کویر خارج شوند.

خراسان جنوبی دومین استان متخلف در سرعت 
یک مقام مسوول در حوزه راه های استان هشدار داد ؛

کاهش بروکراسی اداری و تسهیل قوانین شهرسازی

مالئی - پرویزی استاندار خراسان جنوبی 
عنوان   5 ماده  دومین جلسه کمیسیون  در 
با  طرحی  تهیه  به  نسبت  شهرداری  کرد: 
کند  اقدام  تشویقی  گرفتن ضوابط  نظر  در 
تراکم  و  تجاری  های  کاربری  تغییر  تا 
سایر  به  شهر  مرکز  از  ساختمانی  های 

منتقل شود. نقاط شهر 
و  اشاره  شهری  معابر  بازگشایی  به  وی 
تاکید کرد: مسئوالن ذی ربط باید به گونه 
ای برنامه ریزی کنند تا در این زمینه همه 
ساکنین و مالکان امالک به صورت یکسان 

و عادالنه از مزایای آن برخوردار شوند.
کمیسیون  مصوبات  اینکه  بیان  با  پرویزی 
شهرداری  تمامی  به  استان   5 ماده 
همه  افزود:  شود،  ابالغ  استان  های 

کلی  مشی  خط  با  را  خود  باید  شهرداران 
کنند.  هماهنگ  و  تنظیم  کمیسیون  این 

استاندار خاطرنشان کرد: طرح های ورودی 

نهایی  از  قبل  ها  شهرداری  و  شوراها  به 
فنی  و  شهری  دفاتر  و  شده  بررسی  شدن 

استانداری نیز بر تصویب و اجرای مصوبات 

نظارت کامل داشته باشند.
پرویزی، با اشاره به اینکه وظیفه کمیسیون 
نیست،  ها  طرح  جزئیات  به  ورود   5 ماده 
تصریح کرد: مسئولین امر در این کمیسیون 
به گونه ای تصمیم گیری کنند تا طرح های 
از  عمده ای  بخش  در  اجرا  قابلیت  مصوب 

استان را داشته باشد.
از طرح های شهری  برخی  از  انتقاد  با  وی 
:تغییر  گفت   5 ماده  کمیسیون  مصوبات  و 
مردم  برای  ها  طرح  از  برخی  کاربری 
آورده که مسئولین ذی  به وجود  مشکالتی 
احتمالی  نواقص  رفع  جهت  در  باید  ربط 
وی  دهند.  صورت  تری  جدی  تالش 
رفع  برای  فرصتی  را   5 ماده  کمیسیون 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مردم  مشکالت 

شهرداری ها و دستگاه های اجرایی در جهت 
بروکراسی  کاهش  و  مردم  مشکالت  رفع 
اداری و نیز تسهیل قوانین شهرسازی تالش 
کنند. استاندار، با بیان اینکه شهرداری ها به 
دنبال منابع پایدار مالی، اعتباری و درآمدی 
تفصیلی  طرح  اجرای  کرد:  تصریح  باشند، 
به  و  مالکان  رضایت  جلب  و  هماهنگی  با 

صورت عادالنه اجرا شود.
 35 جلسه  این  در  حاکیست،  گزارش  این 
های  کاربری  تغییر  در خصوص  کار  دستور 
تراکم  افزایش  نیز  و  تجاری  به  مسکونی 
که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  ساختمانی 
بود  شده  ساخته  غیرقانونی  که  مواردی  با 
مخالفت و بقیه موارد نیز مورد تصویب این 

کمیسیون قرار گرفت. 

تاکید استاندار در کمیسیون ماده 5:

اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  امور  معاون 
»شور  همایش  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
حسینی« در بیرجند همزمان با نخستین روز 

از ماه محرم خبر داد.
آبادی  سلم  مهر، حجت االسالم  گزارش  به 
هیئت  همایش  در  چهارشنبه  ظهر  از  پیش 
های مذهبی استان اظهار کرد: این همایش 
حضور  با  محرم  ماه  از  روز  نخستین  در 
مسئوالن و هیئت های مذهبی سراسر استان 

در حسینیه جماران بیرجند برگزار می شود.
سه  همایش  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مراسم سنتی عزاداری استان بازسازی و اجرا 
می شود، عنوان داشت: مراسم سنتی بیل زنی 
در خوسف، حسن و حسین و مراسم سنتی 
خواهد  مراسمات  این  جمله  از  بندان  علم 
بود که در روز همایش اجرا می شود. معاون 
جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  فرهنگی 
برای  مغتنم  فرصتی  را  محرم  ماه  همچنین 
امام  که  همان طور  گفت:  و  دانست  شیعیان 

فرمودند ما هر چه داریم از محرم و صفر است 
و بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

جلسات مذهبی شیعه را
نگه داشته است

همایش  این  در  نیز  قم  علمیه  حوزه  استاد 
مذهبی،  جلسات  باالی  کارکرد  به  اشاره  با 
مذهبی  جلسات  همین  نیز  تاکنون  گفت: 
بنابراین  است  داشته  نگه  را  شیعه  که  بوده 
باید از این فرصت ها به درستی استفاده کرد.

اظهار  توحیدی  ضیاء  حسن  حجت االسالم 
مراسمات  باید  مذهبی  های  هیئت  کرد: 
برگزار  گونه ای  به  را  اهل بیت)ع(  عزاداری 
داشته  حضور  آن  در  مردم  همه  که  کنند 

باشند و مانع حضور هیچ شخصی نشوند.
وی با بیان اینکه هرچند مداحی و سینه زنی 
بسیار خوب است، بیان داشت: با این وجود 
تبلیغ  و  سخنرانی  جایگزین  هیچ چیزی 
حتی  اوقات  گاهی  اما  نمی شود  مذهبی 

سخنرانی هم فراموش می شود.
توحیدی با تاکید بر اینکه همچنین مداح ها 
باید اشعار متناسب با شجاعت و هدف امام 
اوقات  گاهی  افزود:  بخوانند،  حسین)ع( 
با  که  می زنند  حرف هایی  افراد  از  برخی 

مکتب امام حسین )ع( سازگار نیست.

خروجی جلسات عزاداری
مطلوب نیست

عنوان  نیز  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
جلسات  از  باید  که  خروجی  وجود  کرد: 
و  نیست  مطلوبی  بگیریم خروجی  عزاداری 

برنامه ریزی مناسبی در آن وجود ندارد.
نوفرستی به وجود 92 هزار هیئت مذهبی در 
کشور اشاره کرد و افزود: اگر هر کدام از این 
هیئت ها تنها جلوی یک طالق را گرفته و 
خانواده  هزار  کند 92  آزاد  را  زندانی  یک  یا 
اینکه  از  انتقاد  با  وی  می کنند.  پیدا  نجات 
امروز متأسفانه هیئت ها را محصور و محدود 

به جلسات عزاداری در دو ماه محرم کرده و 
جنبه های دیگر آن را فراموش کرده ایم، گفت: 
ازاین رو به نظر می رسد باید تجدیدنظری در 

برنامه ریزی برای هیئت ها داشته باشیم.

لزوم کاربردی کردن
جلسات عزاداری

لزوم  بر  همچنین  زیارت  و  حج  مدیرکل 
سالم  و  عزاداری  جلسات  کردن  کاربردی 
و  کرد  تاکید  هیئت ها  محیط  نگه داشتن 
افزود:  امروز هیئت داری و مدیریت هیئت 
چراکه  دارد  زیادی  تفاوت  قبل  سال   2۰ با 
مباحث جدید پیش آمده است و دشمنان هر 

روز برای ما برنامه ریزی می کنند.
بانک  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  نوفرستی 
بیان  هیئت ها،  در  فعال  افراد  از  اطالعاتی 
بانک  باید  هیئت ها  مسئوالن  داشت: 
اطالعاتی از همه مداح ها، طبل زنان و سایر 
تا جلوی  باشند  داشته  در هیئت  فعال  افراد 

بسیاری از آسیب ها گرفته شود. وی با اشاره 
بحث  در  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  به 
همه کارهای  در  نفوذ  مسئله  گفت:  نفوذ، 
مهم ترین  از  یکی  که  دارد  وجود  فرهنگی 

کارهای فرهنگی نیز هیئت داری است.

شعور و تفکر حسینی
نباید فدای شور حسینی شود

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
اینکه شعور  بر  تاکید  با  بیرجند هم  صنعتی 
شورحسینی  فدای  نباید  حسینی  تفکر  و 
را  شود، گفت: آن شوری که تفکر حسینی 
از بین ببرد ازدایره انصاف خارج شده است.

حجت االسالم مسعودی با بیان اینکه تفکر 
از  یکی  افزود:  بود،  نماز  برپایی  بر  حسینی 
برگزاری  هیئت ها  مسئوالن  مهم  وظایف 
برای  تبلیغ  و  باشکوه  و  جماعت  نمازهای 
اقامه نماز است عزاداری ما به گونه ای باشد 

که کسی نتواند بر آن ایراد بگیرد.
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فرمانده کل قوا :

نیروهای مسلح کشور
باید همواره آماده ایفای 
نقش در صورت نیاز باشند

لزوم  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اعتقادی«،  و  »ایمانی  روزافزون  آمادگی های 
انضباطی«  و  »سازمانی   ، فنی«  و  »علمی 
نیروهای مسلح و انتقال تجربیات گرانبهای دفاع 
ملت  امروز  فرمودند:  جوان،  نیروهای  به  مقدس 
ایران به دلیل پافشاری بر اسالم، استقالل، ارزش 
های واالی خود و اعتقاد به حاکمیت دین خدا، با 
جبهه وسیعی از دشمنان مواجه است و نیروهای 
در  خود،  نقش  ایفای  آماده  همواره  باید  مسلح 
خامنه ای  آیت ا...  حضرت  باشند.  نیاز،  صورت 
را ثروت بزرگ  نیروهای جوان، مؤمن و کارآمد 
و واقعی کشور خواندند و با اشاره به دوران دفاع 
مقدس گفتند: دوران دفاع مقدس، آزمونی دشوار 
اسالمی  جمهوری  ارتش  جوهر  آن،  در  که  بود 
به  درخشانی  و  برجسته  کارهای  و  آشکار  ایران 

دست نیروهای ارتش انجام شد.

هر دقیقه اداره مجلس ۳۰۰ میلیون تومان 
هزینه دارد ؛ وقت هدر ندهید 

حشمت ا... فالحت پیشه، نماینده اسالم آباد غرب با 
تأکید بر اینکه هر دقیقه اداره مجلس ۳۰۰ میلیون 
تومان هزینه دارد، گفت: نباید وقت پارلمان با ارائه 

برخی گزارش ها هدر رود.

چطور توانایی مقابله با داعش را داریم 
اما قاچاق را نه ؛  اقتصاد ما مریض است

رئیس کمیته امداد گفت: چطور ما توانمندی مقابله 
اما  با یک داعشی در یک گوشه کشور را داریم، 
نمی توانیم با قاچاق مقابله کنیم؟ پرویز فتاح با انتقاد 
از وضعیت اقتصادی کشور و با بیان اینکه »اقتصاد 
ما مریض است«، گفت: مریض بودن اقتصاد ربطی 
به این دولت ندارد، چرا که ما مسایلی در جامعه و 

اقتصاد کشور داریم که فقرآفرین است.

یک اصالح طلب در مرکز پژوهش ها نیست؟

کواکبیان، نماینده تهران گفت: گالیه داریم چرا 
افرادی از اصالح طلبان در مرکز پژوهش ها مورد 
استفاده قرار نگرفته است. الریجانی نیز در پاسخ 
هستند  که  آقایانی  خود  گفت:  وی  سخنان  به 
خارج از این مرزبندی ها کار می کنند، ما با مارک 
به محتوا صحبت  راجع  کنیم  کار  نمی توانیم  که 
کنید. کواکبیان گفت: چرا همیشه یک طرفه غش 
می شود؟ الریجانی نیز با قطع سخنان کواکبیان 
 رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهر عشق آباد طبس تجلیل شدند  عکاس: سجاد نجفیعکس روز گفت: شما مراقب باشید پشت تریبون غش نکنید.

فایننشال تایمز : گزینه مقابل روحانی 
در لحظات آخر رونمایی می شود

فایننشال تایمز نوشت: برنامه های احمدی نژاد برای 
انتخابات آینده به هم ریخت. این امر درگیری میان 
تندروها برای شناسایی کاندیدای مناسب در رقابت 
با حسن روحانی را گسترش خواهد داد. در شرایط 
بتواند  فعلی اصولگرایان هیچ کاندیدای جدی که 
رقابت انتخاباتی را برنده شود، ندارند در نتیجه تنها 
گزینه باقی مانده برای آنها حمله به دستاوردهای 
اقتصادی روحانی است، اما اصولگرایان ممکن است 
برنامه ای برای پرده برداری از کاندیدای اصلی شان 
در لحظات آخر داشته باشند. حمید رضا ترقی یکی 
از منتقدان دولت و یک سیاستمدار ارشد در ایران 
گفته که اصولگرایان 18 کاندیدا را در نظر دارند. 
او اصرار داشت که توزیع برابر ثروت ملی کماکان 
اصلی ترین تقاضای ایرانی هاست که این امر بدان 
معناست که تندروها شانس بیشتری برای پیروزی 
سنجی  نظر  است  گفته  ترقی  دارند.  انتخابات  در 
های معتبر نشان می دهد که 8۰ درصد مردم از 
توافق هسته ای نا امید شده اند و کاهش محبوبیت 
روحانی چشم گیر است. تحلیلگران بر این باورند که 
عدم حضور احمدی نژاد باعث جلوگیری از تحریک 
رای دهندگان طبقه متوسط می شود. طبقه متوسط 
از اینکه با بازگشت احمدی نژاد به ریاست جمهوری 
و  خواهد شد  المللی کشورشان خراب  بین   روابط 

می تواند به افزایش فساد بیانجامد، می ترسند. 

سرنوشت امیر داعش در ایران

بزرگ ترین اقدام امنیتی در جلوگیری از شکل گیری 
هسته داعش در ایران انجام گرفت. بنابر این ادعا، 
از شهرهای مرزی کرمانشاه  چندی قبل در یکی 
امیر  به عنوان  است  قرار  ادعا می شد،  فردی که 
داعش در ایران اعالم شود در یک عملیات پیچیده 
و گسترده با همت سربازان گمنام امام زمان)عج( 
به هالکت رسید. برخی منابع داخلی نام او را فاش 
نکرده اند ولی برخی منابع محلی از وی با عنوان 
»ابوعایشه« نام برده اند که نام و عنوان واقعی نیست 
و صرفا در تشکیالت شان به این عنوان معروف 
نیروهای بخش های  اقدامات  این  در  است.  شده 
نوپو  تیراندازهای  از جمله تک  ناجا  مختلف سپاه، 
نقش جدی داشته اند. شایان ذکر است، این گروه 
از سوی سربازان  عراق  داخل خاک  از  تروریستی 

گمنام و سپاه پاسداران رهگیری شده اند.

صحبت کاهش قدرت نظامی عاقالنه نیست

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در شرایط امروز 
نیست  عاقالنه  نیابتی،  های  جنگ  وجود  با  و 
یا  و  کرده  نظامی  قدرت  کاهش  از  صحبت  که 
شکست  کشورهای  دادن  قرار  الگو  از  صحبت 
داد:  ادامه  کنیم. سردار سالمی  در جنگ  خورده 
امروز بیش از هر زمان دیگری به اقتدار دفاعی و 

قدرت بازدارنده نیازمند هستیم.

به دنبال اجماع برای حمایت از روحانی نیستیم

برخی  تکذیب  مبارز ضمن  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
روحانی  کاندیداتوری  برای  تیمی  اینکه  بر  مبنی  اخبار 
است، گفت:  هیچ گاه  تشکیل شده  روحانیت  در جامعه 
نداشته ایم.  روحانی  از  حمایت  برای  اجماع  از  صحبت 
ضرغامی  کاندیداتوری  احتمال  درباره  مصباحی مقدم 
خاطرنشان کرد: ما هنوز نسبت به مصادیق  ورود نکرده ایم، البته ما به جبهه 

پیروان گفته ایم که گزینه های خود را بدهند، اما هنوز پیشنهادی نداده اند.

اکنون که ترس و لرز احمدی نژاد ریخت اصالح طلبان دنبال گزینه اصالح طلب باشند
 

دبیرکل حزب مردمی اصالحات گفت: اکنون دیگر نیازی نیست بین بد و بدتر، روحانی را انتخاب کنیم بهتر است اصالح طلبان پیرو آرمان ها، 
گزینه مطلوبی را در صحنه قرار دهند. زارع فومنی گفت: با توجه به عدم حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96 دیگر نیازی نیست 
اصالح طلب  کاندیدای  یک  جمهوری  ریاست  انتخابات  دور  دوازدهمین  برای  اصالح طلبان  باید  بنابراین  بلرزد.  دست وپایشان  ما  همفکران 
معرفی کنند. وی با بیان اینکه اصولگرایان کاندیدای خاصی نخواهند داشت، گفت: اگر بخواهیم در سال 96 هم از روحانی حمایت کنیم قطعًا 

اصالح طلبان حضورشان در کابینه دولت دوازدهم کمرنگ خواهد بود. وی تاکید کرد به صالح نظام سیاسی کشور نیست که روحانی در یک میدان بی رقیب پیروز شود

عارف: نهی رهبری به عملکرد دولت قبل مربوط است

»نهی  گفت:  دهم  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس    
در  چراکه  برمی گردد  احمدی نژاد  عملکرد  به  رهبری« 
و دهم سوال های  نهم  دولت های  رئیس  مورد عملکرد 
جدی وجود دارد و احمدی نژاد و مسئوالن نزدیک به او 
باید نسبت به اختالس هایی که انجام گرفته و مشکالت 
فراوان مالی، پاسخگو باشند. محمدرضا عارف تصریح کرد: فرمایش های مقام 

معظم رهبری در همه امور فصل الخطاب است.

رئیس جمهور گفت: کشورهای غیرمتعهد 
به ما می گفتند پیروزی شما در مذاکرات 
هسته ای تنها دفاع از حقوق خودتان نبود 
بلکه دفاع از حقوق جهان در حال توسعه 

و همه کشورهای در حال پیشرفت بود.
صریح  پیام  این  افزود:  جمهور  رئیس 
اجالس غیرمتعهدها به ملت بزرگ ایران 
بود. امسال در سازمان ملل اگر سخن و 
که  بود  آنهایی  به  حمله  بود،  ای   حمله 
خوبی  به  برجام  فرصت  از  خواهند  می 
آن  بود  تندی  سخن  اگر  کنند.  استفاده 
سخن به آنهایی بود که به مردم مظلوم 

یمن حمله و آنها را بمباران می کنند.
در  دانید  می  شما  داد:  ادامه  روحانی 
تورم در عرض یک  ونزوئال ۴8۵ درصد 
شما است؟  آمده  وجود  به  گذشته   سال 

به  اخیر  روزهای  در  عربستان  دانید  می 
خاطر کاهش قیمت نفت، حقوق کارمندان 

خود را کاهش داده است؟ شما می دانید 
عربستان در سال گذشته 1۰۰ میلیارد دالر 
کشور  ذخایر  از  و  داشته  بودجه  کسری 

برای اداره امور خود استفاده کرده است؟
روزنامه  چرا  کرد:  عنوان  جمهور  رئیس 
ها، صدا و سیما، خبرنگاران و نویسندگان 
واقعیت های کشور را به مردم نمی گویند؟ 

با  بدانند در یک سالی که گذشت  مردم 
وجود افت قیمت نفت نه تنها ما از ذخایر 
برداشت نکردیم بلکه ۲۰ درصد درآمدمان 

در همه  ریختیم. وی گفت:  ذخایر  به  را 
پول  قیمت  نفت،  تولیدکننده  کشورهای 
به  کشورها  بعضی  در  و  نصف  به  ملی 
یک پنجم تنزل پیدا کرده است اما بازار 

ایران در شرایط سخت یک سال گذشته 
که نفت از 1۲۰ دالر به ۴۰ دالر کاهش 
کشور  و  بود  ثبات  دارای  بود،  کرده  پیدا 
نعمت  شکر  چرا  شد،  اداره  دغدغه   بی 

نمی کنید؟
روحانی گفت: به برخی کشورهای صادر 
گذشته  سال  یک  در  گفتند  نفت  کننده 
تورم  هم  و  داشتیم  اقتصادی  رشد  هم 
و  بودند  حیرت  دچار  که  یافته  کاهش 
از  می گفتند شما چند صد میلیارد دالر 
گفتم  من  اما  کردید،  برداشت  ذخایرتان 
ما میلیاردها دالر به ذخایرمان هم اضافه 
من  کرد:  عنوان  جمهور  رئیس  کردیم. 
گزارش  دهم،  نمی  دولت  کار  گزارش 
باید  دهم؛  می  را  ملت  شما  ایستادگی 
خودمان را برای ساختن ایران آماده کنیم 
زیرا تمام شاخص ها می گوید که حرکت 

اقتصادی در ایران رو به رشد است.

رئیس جمهور: کشور در یک سال گذشته بی دغدغه اداره شد
در یک سالی که گذشت با وجود افت قیمت نفت نه تنها ما از ذخایر برداشت نکردیم بلکه ۲۰ درصد درآمدمان را به ذخایر ریختیم

فروشی یا معاوضه با مشهد
فروش ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه 
امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند بلوار معلم حاشیه 
خیابان فردوسی در پنج سقف: )زیرزمین تجاری - همکف مغازه 
تجاری - سه طبقه واحد تجاری  باالی مغازه ( با زیر بنای ۲93 متر       

۰915161368۰

نمایشگاه اتومبیل فاطمی )پرشین سابق( 
به مکان جدید واقع در 

 خیابان محالتی، بین معلم  و غفاری روبروی پارک آزادگان   انتقال یافت.

۰915561۰۲6۲ - 3۲34۲11۲    مدیریت: سید مهدی فاطمی

جناب آقای دکتر جواد خامسان ،جناب آقای مهندس محمد امینی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 شادروان حاج محسن خامسان 
را حضور شما و فامیل وابسته صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم

 علو درجات و برای شما خاندان معزز صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

خانواده های محترم خامسان
با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج محسن خامسان 
 را  تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم و صبر و بردباری بازماندگان محترم را  از درگاه احدیت خواستاریم.

شرکت های زیارتی بیرجند تنعیم ، عماد ، فدک

جناب آقای دکتر احمد خامسان و فرزندان برومند
مرحوم حاج محسن خامسان

درگذشت پدر گرامی را حضور جناب عالی و سایر بازماندگان تسلیت می گویم
 برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما صبر از ایزد منان مسئلت دارم.

دکتر غالمرضا محتشمی برزادران 

جناب آقای مرتضی خامسان و خاندان محترم

اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیزتان مرحوم حاج محسن خامسان
 در واژه ها نمی گنجد، تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم طلب کنیم، امیدواریم وسعت صبرتان 

به اندازه دریای غم تان باشد. روحش شاد و یادش گرامی

 موسسه خیریه حضرت رسول ... )ص( بیرجند، کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر مهربان و مادرخانم عزیزمان

 مرحومه مغفوره حاجیه فاطمه کنی
 »همسر مرحوم حاج میرزا حسن عباس پور« 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/7/8 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد رضوی
 )واقع در خیابان 17 شهریور( منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز

 از دست رفته و تشکر و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: عباس پور، کنی ، پناهی ، شمشیرگران و سایر بستگان 

جناب آقای مهندس مرتضی خامسان
عضو محترم هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع(

ارتحال پدر گرامی تان، خیر محترم و عضو هیئت موسس صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( 

 حاج محسن خامسان  را  حضور جناب عالی و خاندان محترم آن مرحوم صمیمانه  تسلیت می گوییم.

هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( بیرجند

نا الیه راجعون
هلل و ا

انا

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

آدرس: بین معلم 1۲-1۰ 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: ۰9158677457

قبل از خرید هر بازی آموزشی و 
فکری با ما مشورت کنید










