
روزنامه صبح استان   یکشنبه  7  آذر  1395     27  صفر 1438      27  نوامبر  2016      سال بیستم       شماره  3661

سرمقاله

روزهای غم بار ماه صفر

* دادرس

محمد  حضرت  وفات  سالگرد  ایام  رسیدن  فرا 
اکبر  سبط  مظلومانه  شهادت  و  مصطفی)ص( 
امام حسن مجتبی)ع( و شهادت غریبانه  پیامبر، 
هشتمین پیشوای معصوم، حضرت امام علی بن 

موسی الرضا)ع(، بر تمامی مسلمان تسلیت باد.
این روزها ایام سالگرد وفات حضرت محمد)ص( 
است که بنای ستم و بیدادی را که بر فرزند آدم 
می رفت برانداخت و نوای خوش قسط و عدل را 
در  که  بزرگمردی  ساخت؛  طنین  افکن   جهان  در 
پیشگاه انسانیت، سرود توحید سر داد. با ظهورش 
پابرهنگان و آنانکه اربابان بیداد به استضعافشان 
کشانده  بودند، گوهر آزادگی و حریت را در آغوش 
کشیدند. او از جهان رفته است اما دیری نخواهد 
انسان عرضه  بر  توحید  واپسین حجت  که  پایید 
می گردد تا مومنان آفاق در پرتو خورشید اسالم، 
شاهد غروب بتان باشند. در چهاردهمین قرن از 
جهان  که  مصطفی)ص(  محمد  حضرت  ظهور 
ندای  گردیده،  پیش  از  شرتر  و  پرشور  بشری 
خدا  پیامبر  آخرین  پاک  گلوی  از  که  توحید  بلند 
برخاست هنوز در پهنه کره  خاکی طنین انداز است 
را  وحدت خویش  پیام  وفاتش  روز  در  او  امت  و 
در مأذنه های رفیع و شکوهمند اسالم به گوش 

جهانیان می رسانند . ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

وزیر کشور : 
ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده

قوه قضاییه برخورد کنند

رئیس کمیته انتخابات احزاب اصالح طلب :
فقدان گزینه دیگر کنار روحانی 

آسیب پذیری اصالح طلبان را باال می برد

وزیر دفاع :
کارهای انجام نشده ۲۰ سال پیش 

در این ۳ ساله انجام شد
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

نماینده طبس، سرایان، فردوس و بشرویه  :
نوبخت پیشنهاد ردیف خاص اعتباری

 ویژه خراسان جنوبی را داد
 صفحه ۷

مسئوالن از حوادث دردناک  عراق و تصادف قطار به آسانی عبور نکنند / می خواهند مقابل بیانات رهبری بایستند  / دادستان کل : چرا صدای آقای نماینده برای  سایر موارد بلند نمی شود ؟ /  بعد از برجام بخش زیادی از پول نفت وارد کشور نشده است / چامسکی خطاب به آمریکایی هایی که رای ندادند : اشتباه کردید!  / صفحه ۸

هتل 11 طبقه، ۲ طبقه از آب درآمد
هتل نیم بند در بند دره

یک عضو شورای شهر درباره پروژه هتلی که در 
ابتدای بند دره قرار بود احداث شود  گفت : به این 

پروژه وام های متعددی ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

صادرات بیش از 1۲6 میلیون 
دالر از گمرک ماهیرود

مدیرکل گمرک از صادرات بیش از 1۲6 میلیون و 
۲59 هزار و 515 دالر کاال از بازارچه مرزی ماهیرود  
از ابتدای سال تا آبان ماه ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

استقبال ازپیکر سه شهید 
گمنام دفاع مقدس در استان
پیکر پاک سه شهید گمنام دفاع مقدس صبح شنبه 
در فرودگاه بیرجند مورد استقبال مسئولین و خانواده 

شهدا  قرار گرفت ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

استاندار در شورای گفتگو خبر داد : 

300میلیارد  تومان
سرمایه گذاری در 
زرشک و زعفران
کسری 11میلیارد تومانی حقوق کارمندان استان 
راه اندازی مجدد سیمان باقران تا پایان سال
صفحه ۷

زائران پیاده خراسان جنوبی در چندکیلومتری مشهد مقدس / صفحه ۳

با تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع وتدفین

 مرحومه فاطمه زهرا هوشمندی 
شرکت فرمودند به اطالع می رساند: همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحومه جلسه ترحیمی 

امروز یکشنبه 95/9/7 از ساعت ۲/۳۰ الی ۳/۳۰ بعدازظهر در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع درخیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده سوزنده

جناب آقاي محمد هوشمندي و سركارخانم سمیه سوزنده

درگذشت خواهر و مادرگرامي تان مرحومه فاطمه زهرا هوشمندي
 را خدمت شما وخاندان محترم هوشمندي تسلیت عرض نموده

از درگاه ایزد منان براي آن شادروان علو درجات و براي بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

كانون فرهنگي آموزش بیرجند

جناب آقای مهندس حسن هوشمندی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت خواهر گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه

علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

بازگشت همه به سوی اوست

 در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسالم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا )ع(

 جلسه ترحیم یگانه خواهر عزیزمان مرحومه فاطمه زهرا هوشمندی

امروز یکشنبه 95/9/7 از ساعت 14/۳۰ الی 15/۳۰ در محل هیئت حسینی
 برگزار می گردد. 

خانواده های هوشمندی و سایر بستگان

اصالحیه مزایده خودرو
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مجوز شماره 950026 مورخ  
95/۷/2۸ کمیسیون ماده 2 استان دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل را از 

طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

میزان سپرده شرکت در مزایدهمدل رنگنوع کاربریردیف
1۳8415/۰۰۰/۰۰۰بژ متالیک  XV سمند1
1۳841۰/۰۰۰/۰۰۰سفیدGTXI پراید۲

 بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
محل بازدید: بیرجند- خیابان شهدا- نبش شهدا 5- محوطه اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

مهلت دریافت اسناد: از شنبه 95/9/6 لغایت پایان وقت اداری 95/09/11
محل دریافت اسناد: اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت 

و معدن- سایت اداری
مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری سه شنبه 95/9/23

محل تحویل پیشنهادات: حراست اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی واقع در 
انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری

بازگشایی پاکت ها: چهارشنبه 95/09/24 - ساعت 10 صبح
ضمنا شرکت کارکنان دولت در مزایده بالمانع می باشد.

اجرای نمای آلومینیوم و چلنیوم با پایین ترین قیمت 
۰9157۲۰1۰۰9 -۰91516555۳7

تقدیر و تشکر

با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان
به هر زبان و هر لهجه می ستاییم 

محبت های شما بزرگواران را
چه آن کس که با گل،خاطر سوگوارمان را تسلی 
بخشید و چه آن کس که به قدوم مبارک خود 

و چه آن عزیزی که به خط و جراید
گرد غم از چهره غمگین ما زدود.

جبران  به  قادر  خاکی  کوتاه  عمر  این  با 
 الطاف شما نیستیم، بدین وسیله از عنایت و 
حسن توجه کلیه اقوام، دوستان، همسایگان و 
 سروران محترم  و گرامی از  بانک سپه و کانون بازنشستگان، بانک قوامین، بانک ملی، دادگستری کل استان ،

شورای حل اختالف ، مخابرات خراسان جنوبی ، سازمان تعاون روستایی ، کارخانه سنگ کیمیا ، 
 کارخانه آرد سفید گلبرگ ، اعضای اتحادیه الکترونیک و کامپیوتر ، صندوق حمایت بخش کشاورزی ،

دارالشفاء فاطمه زهرا )س( از صمیم قلب تشکر و قدردانی می نماییم.

از طرف همسر و فرزندان مرحوم محمد حسین برمقدم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه عصمت نعیمی
 )همسر علیرضا ولی پور مطلق(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز یکشنبه 
95/9/7 ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر از محل بهشت متقین 
مناسبت سومین روز  به  گردد. ضمنا  می  برگزار  )غسالخانه( 
درگذشت آن مرحومه جلسه ترحیمی روز سه شنبه 95/9/9 از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل 

هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: ولی پور مطلق ، نعیمی و سایر بستگان 

لباقی
هوا

ثبت نام عتبات عالیات
دفتر زیارتی عماد

32224113 
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لغو حکم اعدام بابک زنجانی صحت ندارد

جام جم انالین - غالمرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: لغو حکم 
اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور صحت ندارد.وی افزود: این خبر را تایید نمی کنم
 و پرونده بابک زنجانی هنوز در دیوان عالی کشور به صدور رای منتهی نشده است.

جام جم آنالین- تداوم اجرای قانون خرید جریمه سربازی 
مشموالن غایب در سال آِینده، آخرین اطالعات دریافتی 
حاکی از آن است که با تصویب هیات دولت تبصره مربوطه 
در الیحه بودجه 96 نیز گنجانده شد و غائبان می توانند 
برای معافیت اقدام کنند. در سال گذشته و سال جاری، 
تبصره ای برای بودجه آمد که شرایطی را برای مشموالن 
غایب فراهم آورده و در راستای اجرای آن تعداد زیادی از 
غایبان می توانستند بر اساس مفاد آن نسبت به پرداخت 
جریمه اقدام کرده و کارت معافیت دریافت کنند. بعد از 
اجرای این قانون در سال 94، اجرای آن در سال جاری 

نیز در چند مرحله مورد بحث قرار گرفت، ولی در نهایت 
تبصره مربوطه با الیحه بودجه سال جاری به مجلس رفت، 
و در قالب تبصره )۱۱( قانون بودجه امسال به اجرا در آمد.

در شرایطی که برای تمدید این قانون در بودجه سال آینده 
نیز گاهی اظهارات متناقضی مطرح بود، در جریان بررسی 
و تصویب تبصره ها و احکام الیحه بودجه 96، بار دیگر 
تایید و تصویب هیات دولت،  البته  با تاکید وزیر دفاع و 
تبصره سال گذشته بار دیگر در الیحه قرار گرفته است و 
برای تصویب به مجلس خواهد رفت.بر اساس قانون بودجه 
95، دولت می تواند کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی 

را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه 
مدت زمان غیبت از ۱۰ تا 5۰ میلیون تومان به صورت نقد 
و اقساط تا پایان سال معاف کند که برای سال آینده نیز 
کلیت آن ظاهرا قابل اجراست، مگر اینکه در مورد قسطی 
پرداخت ها تغییری ایجاد شود.پایه جریمه برای مشموالن 
با بیش از هشت سال غیبت با تحصیالت زیردپیلم ۱۰ 
میلیون تومان، دیپلم ۱5 میلیون، فوق دیپلم ۲۰ میلیون، 
لیسانس ۲5 میلیون، فوق لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای 
و  میلیون   4۰ پزشکی  دکترای  میلیون،   ۳5 غیرپزشکی 

پزشکان متخصص و باالتر 5۰ میلیون تومان خواهد بود.

 قانون خرید جریمه سربازی تمدید شد 

یخچال های  جایگزینی  طرح  اعتبار-  عصر 
کلید  منتظر  گذشته  سال  اول  از  که  فرسوده 
خوردن بود سرانجام پس از گذشت بیش از یک 
سال اجرایی شد. جایگزینی محصوالت فرسودٔه 
یخچال و فریزر با محصوالت پربازده با بودجه ای 
بالغ بر 7۲ میلیارد ریال ازسوی سابا و با همکاری 
طرح  می شود.در  اجرایی  ایرانی  کارخانهٔ  سه 
با  سابا  فرسوده،  خانگی  لوازم  تعویض  پایلوت 
ارائهٔ تسهیالت قرض الحسنه برای اجرای طرح 

جایگزین یخچال و فریزر فرسوده با محصوالت 
و  یخچال  اسقاط  و  تحویل  طریق  از  پربازده 
جایگزینی  و  متقاضیان  از  فرسوده  فریزرهای 
و   A انرژی  رتبهٔ  با  فریزر  و  یخچال  با  آن ها 
باالتر اقدام کرده است.سابا در مورد جایگزینی 
محصوالت فرسوده با انواع راندمان باال در چند 
سال گذشته و بررسی جوانب مختلف اجرای این 
الگوی  اصالح  فرهنگی،  جنبه های  نظیر  طرح 
اقتصادی آن در جامعه، طرح  مصرف و صرفهٔ 

راندمان  انواع  با  فرسوده  جایگزینی محصوالت 
باالی آن به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های 
صورت گرفته است.تحویل یخچال و فریزرهای 
فرسوده از متقاضیان، اسقاط محصول فرسوده 
استفادٔه  گردونهٔ  از  آن ها  کامل  کردن  خارج  و 
مجدد، اعطای وام کم بهره 4 درصد با بازگشت 
فریزر  و  یخچال  مبلغ  به  حداکثر  ساله  سه 
و  ریال  میلیون  تا سقف سی  موردنظر  پربازده 
انحصاری از محصوالت تولید داخل با  استفادهٔ 

این  شرایط  جمله  از  باالتر،  و   A انرژی  رتبهٔ 
مصرف  سوم  است.یک  بوده  آزمایشی  طرح 
است؛  فریزر  و  یخچال  مصرف  از  خانه  برق 
تجهیزات  تابستان که مصرف  میانه  در  البته 
منازل  برق  مصرف  از  بخشی  سرمایشی 
مسکونی را شامل می شوند، این سهم کمتر 
می شود باید گفت که در طول سال به طور 
میانگین یک سوم مصرف برق خانوار را برق 
دهد. می  اختصاص  خود  به  فریزر  و  یخچال 

اعطای وام کم بهره برای تعویض یخچال  فرسوده 

2 پزشک انگلیسی و آمریکایی برای درمان 
ایثارگران به ایران می آیند

از  ایثارگران  امور  بنیاد شهید و  ایرج عربی مدیرکل درمان  ایرنا - 
کشورهای  از  تخصص  فوق  پزشک   ۲ سفر 
نزدیک  ای  آینده  در  آمریکا  و  انگلستان 
داد. خبر  ایران  به  ایثارگران  درمان  برای 
فوق  مهدیان،  حسین  پروفسور  افزود:  وی 
تخصص ستون فقرات از کشور انگلستان و 
پروفسور آنتونی ولف، فوق تخصص پیوند فک و صورت و جراحی 
به  ایثارگران  درمان  و  معاینه  برای  آمریکا  کشور  از  میکروسکوپی 
ایران سفر می کنند.وی اظهار کرد: بر اساس استراتژی هدف گذاری 
المللی در  بین  نام  به  اساتید  از  شده در درمان گروه هدف، دعوت 
برنامه های جاری معاونت بهداشت و درمان پیگیری و اجرا می شود.

 تعریف “منابع اضطراری آب” برای روز مبادا

تسنیم-وزارت نیرو با پیش بینی افزایش شهرهای درگیر با تنش آبی 
در تابستان سال 96، منابع اضطراری آب را در هر استان و شهر به شهر 
تعریف کرده تا در صورت بروز وضعیت قرمز 
در تأمین آب، این منابع به مدار بهره برداری 
بیایند.ستارمحمودی قائم مقام وزیر نیرو اظهار 
داریم  اضطراری  آب  منابع  یکسری  داشت: 
که برای یکسال می توانیم از این منابع آب 
اضطراری استفاده کنیم.وی افزود: معموال این منابع اضطراری آب یا 
منابع آبی است که نزدیک به شهرها است یا در کنار منابع آب موجود 
فعلی است و می توانیم با حفر یک چاه اضافه به این منابع دسترسی 
پیدا کنیم.وی گفت: در واقع در بیشتر موارد، از این منابع استفاده می 

شود اما در زمان مورد نیاز، فشار بیشتری به آنها می آوریم.

 دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
در مدارس آموزش از راه دور ثبت نام کنند

تسنیم -گودرز شاه مرادی مدیر مرکز آموزش از راه دور وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه ۱۸7 هزار نفر در 
کرده اند  نام  ثبت  دور  راه  از  آموزش  مدارس 
گفت:دانش آموزانی که امکان آموزش حضوری 
را ندارند می توانند در مدارس آموزش از راه دور 
ثبت نام کنند.وی اظهار کرد: آموزش الکترونیک 
در مقایسه با آموزش سنتی در حدود ۲5 درصد به تقویت یادگیری کمک 
می کند.وی افزود: آموزش از راه دور می تواند مکمل آموزش سنتی باشد 
و این نوع از آموزش به معنای نفی آموزش سنتی نیست.۱۸7 هزار و 
۱77 نفر در مدارس آموزش از راه دور تحصیل می کنند که توانسته ایم 

پذیرش دانش آموزان دختر و روستایی را افزایش دهیم.

تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو

تا شرایط  گرفته  تصمیم  تازگی  به  دولت  مهر-  
دهد،  تغییر  را  وارداتی  خودروهای  سفارش  ثبت 
بر این اساس در شرایط جدیدی که به گمرکات 
سازمان  ثبت سفارش  سیستم  در  و  شده  ابالغ 
تمامی  می شود،  اعمال  هم  ایران  تجارت  توسعه 
متقاضیان ثبت سفارش واردات خودرو باید نسبت 
خودرو  شناسایی  شماره  همان  یا   VIN ثبت  به 
کنند. اقدام  سفارش  ثبت  در  اظهار  زمان  در 

بارش های کشور
 ۱۷ میلی متر کاهش یافت

کرد:حجم  نیرو،اعالم  وزارت  آنالین-  جم  جام 
معادل  آذر   6 تا  مهر  اول  از  کشور  بارش  کلی 
مقدار  است.  مترمکعب  میلیون  و ۱6  میلیارد   ۲۸
مشابه  دوره های  میانگین  به  نسبت  بارندگی 
درازمدت 5۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه 
می دهد. نشان  کاهش  درصد   75 گذشته  سال 

هشدارهای هواشناسی برای جلوگیری 
خسارت به باغات مدیریت نمی شود

جام جم آنالین-علی وقف چی سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی مجلس گفت :هشدارهای هواشناسی برای 
جلوگیری از بروز خسارت در باغات و مزارع کشور 
متاسفانه مدیریت نمی شود.گفت: معموال هواشناسی 
پیش بینی وضعیت آب و هوا طی دو هفته آینده را 
اعالم می کند و این وظیفه دستگاههای مرتبط با 
بخش کشاورزی است که باید با کارهای ترویجی و 
آموزشی و اطالع رسانی درست کشاورزان را مطلع 
بروز  از  پیشگیرانه  روشهای  بکارگیری  با  تا  کنند 
جلوگیری شود. به محصوالت کشاروزی  خسارت 

تورم بخش کشاورزی به ۸ درصد رسید

عصر اعتبار- شاخص قیمت تولید کننده زراعت، 
باغداری و دامداری سنتی )۱۰۰=۱۳9۰( در فصل 
تابستان سال ۱۳95 به ۲4۸.۲7 رسید که نسبت 
به فصل قبل ۸.۰5 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ۳.6۸ درصد افزایش یافته است. درصد 
تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت 
به دوره مشابه سال قبل برابر با ۱.۸4 درصد است.

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت راهسازی ایتال استراده 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت راهسازی ایتال 
استراده فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد جازاری با کد شناسایی بیمه 69502819 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی جوشکاری پل های جاده ای داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت هدیش سازه پایدار 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت هدیش سازه 
پایدار فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد جازاری با کد شناسایی بیمه 69502819 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی جوشکار داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می 
گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای پیمانکاری گلیزه شرق 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری گلیزه شرق فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد جازاری با کد شناسایی بیمه 69502819 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی جوشکار 
داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را 
در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 

22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت خدماتی نظافتی 
کارگشایان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای مهدی باقریان گل با کد شناسایی بیمه 68906965 ادعای اشتغال در 
آن کارگاه با عنوان شغلی خدمات در شهرداری بیرجند داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند در 

صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950810 محکوم علیه شرکت پیوندگران امید محکوم است به پرداخت مبلغ 119/102/450 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم محمد صدیقی 

دستجرد و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح جدول که جمعا به مبلغ 130/000/000 ریال کارشناسی شده است. 

مبلغ )ریال(شرح و مشخصاتلوازمردیف

15/000/000اطاق کانکس 6* 2/5 سانتی متر یک عدد تقریبا مجهز و قابل استفاده و یک عدد مستعمل هر دو عددکانکس1
30/000/000جرثقیل کششی ساخت PASATEM به شماره اموال شرکت 30018 مستعمل و نیمه آماده جرثقیل2
20/000/000بتونیر چرخ الستیکی با موتور دیزل و الستیک مستعمل به شماره اموالی شرکت 300053 با الکتروموتور سه فاز و گیربکس آماده به کاربتونیر3
30/000/000سیلوی نگهداری سیمان با تناژ 100 تن و دو عدد پروژکتور به شماره اموالی شرکت 300104 آماده به کارسیلو4
35/000/000دامپر حمل مصالح ساختمانی آماده به کار با 4 حلقه الستیک و موتور دو سیلندر لیستر ساخت کشور انگلیس به شماره موتور D - 93862دامپر5

130/000/000جمع کل : یکصد و سی میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/9/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

به اطالع عموم می رساند
 شرکت توسعه شیالت توان آفرین 

خراسان جنوبی 
در حال تصفیه و انحالل می باشد. 

لذا از افرادی که طلب یا بدهی دارند 
درخواست می شود به آدرس ذیل 

مراجعه  فرمایند.

بیرجند -  میدان توحید
 اداره کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

 خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی

بدینوسیله به خانم مریم خدابخشی هفشجانی فرزند فتح اله با کد ملی 4622649187 به نشانی بیرجند انقالب 1 
و آقای ولی اله عبدالهی فرزند غالم با کد ملی 0652593429 به آدرس بیرجند خیابان رجایی 6 پالک 22 به عنوان ضامنین 
ابالغ می شود که اداره حقوقی بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به استناد قرارداد بانکی شماره 91/3200021-
1391/6/7 جهت وصول مبلغ 24.853.919 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 21.410.874 ریال بابت اصل و مبلغ 
3.443.045 ریال خسارات تاخیر تا روز درخواست 94/12/22 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی خانم 
زهرا رسول زاده تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و ضامنین فوق الذکر را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400724 در 
این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 95/1/7 مامور ابالغ 
، آدرس شما شناسایی نگردیده و امکان ابالغ اوارق اجرائیه در آدرس های فوق وفق میسر نبوده و بستانکار آدرس دقیقی از 
شما معرفی ننموده است لذا بنا به تقاضای بستانکار و بر طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ محسوب است علیه شما ادامه یافته و چنانچه ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید ، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار ارزیابی و از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفای خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 95/9/7           
 غالمرضا دادی - رئیس اجرای ثبت اسناد رسمی شهرستان بیرجند

سرمقاله

روزهای غم بار ماه صفر

* دادرس

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  این ایام همچنین سالروز 

شهادت سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی)ع( 
طوفانی  روزهای  در  که  است  صفر   ۲۸ روز  در 
صدر اسالم همچون بازویی پرتوان در کنار پدر 
بزرگوارش و نیز در دوران زمامداری کوتاه خودش 
از کیان اسالم و مسلمین دفاع کرد ولی نیرنگ 
منافقان و دشمنان اسالم که لباس دوستی دین 
و امارت مسلمین را به دروغ بر تن کرده بودند، 
و  آمد  بیرون  خانگی  دشمن  زهرآگین  کاسه  از 

دومین شهید امامت به جهان اسالم تقدیم شد.
 همچنین در ایام غمباِر سالگرد شهادت غریبانه 
آن  الرضا)ع(،  موسی  بن  علی  امام  مظلومانه  و 
امام همام را اینگونه خطاب قرار می دهیم که ای 
اماِم غریب! ای قبله ِی آماِل مشتاقان خوشنودی 
در  تو  نوِر  پر  گنبِد  نقِش  که  هنگامی  رضا!  و 
احساس  از  آمیزه ای  می افتد،  چشمانمان  پرده ِی 
نقشی  می نشیند.  قلب  هایمان  در  شکوه  و  تعالی 
رگانمان  در  پیوسته  را  تو  دوستِی  و  محبت  که 
می رساند  جان  و  جسم  منافِذ  دوردست ترین  به 
فروزان تر  جز  نیست  چیزی  پیوند  این  حاصل  و 
شدنِ آتِش عشِق والیِت تو که به مثابه ی میراثی 

پرارج در سینه هایمان جاوید شده  است.
 ، هایمان  استانی  هم   ، عزاداری  ایام  این  در 
هموطنانمان و همنوعانمان را در سرتاسر دنیا از 

دعای خیر فراموش نکنید. 

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت
 آزمون دستیاری از شنبه

ایسنا-دکتر محمدحسین پورکاظمی رییس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره 
تکمیل  مرحله  در  نفر   ۳۰۰ از  بیش  پذیرش  به 
داوطلبان  گفت:  پزشکی،  دستیاری  ظرفیت 
ازامروز تا 9 آذرماه جاری فرصت دارند در مرحله 
تکمیل ظرفیت دستیاری پزشکی ثبت نام کنند.
تکمیل  مرحله  برای  ثبت نام  کرد:  اظهار  وی 
سال  پزشکی  دستیاری  آزمون  ظرفیت 
شروع  آذرماه  ششم  شنبه  امروز  از  جاری 
دارد. ادامه  ماه  این  نهم  سه شنبه  تا  و 

وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی می توانند در 
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی 
نشده  پذیرفته  آزمون  این  در  که  کنند  ثبت نام 
پذیرفته  افراد  ثبت نام  صورت  در  چراکه  باشند. 
به  که  بخش هایی  در  جابه جایی  احتمال  شده، 
خدمت رسانی آنها نیاز است مشکل ایجاد می شود.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 7 آذر 1395 * شماره 3661

با دستفروشان  مبارزه  به جای   سالم شهرداری 
در چهارشنبه بازار و سطح شهر با افاغنه مبارزه 
کنند که باعث بیکاری استان هستند با چه قیمتی 

درآمد زایی می کنید . 
0915...742

آوا  بود  گفته  که  عزیزی  همشهری  جواب  در 
من  نظر  به  نیاورد  روزنامه  در  را  کسی  هر  اسم 
پر و  به عنوان یک خواننده  اما  دیکتاتوری است 
پا قرص آوا تاکید می کنم همین روشی که پیش 
گرفته اید و اخبار تمام طیف های سیاسی که در 
درون نظام کار می کنند را می زنید و تشخیص 
بهترین کار و روش  واگذار می کنید  به مردم  را 
است ؟ نمی دونم همشهری عزیزمون منظورشون 
چی بوده اما همیشه باید اعتدال رعایت بشه و حق 
انتخاب به خود مردم داده بشه نه اینکه آوا فقط 
شرایط  و  کنه  کار  رو  خاص  گروه  یک  خبرهای 

تشخیص صحیح رو از مردم بگیره 
910 ... 0۳9
و  حیوانات  مهرجویان  انجمن  از  ممنون  سالم، 
برای  بابت»سرپناهی  بده،  خیرتون  خدا  طبیعت، 
حیوانات رها شده« تشکر، این کار پسندیده و خدا 
دوستانه شما خیلی زیبا بود، بدونید خدای مهربون 

این عمل شما رو نادیده نمی گیره
091۳...19۳
سالم. آیا واقعا مشکل سیمان باقران فقط 20میلیارد 
 تومان وام از بانکه؟؟؟؟ چرا با شعور مردم بازی می کنید

و فکر می کنید مردم نمی فهمن؟؟؟؟
0915...704
سالم آوا  جان جاده زیرگذر چهکند به خاطر حفاری  

فاضالب خراب شده و به طرز بدی رها شده
0915...651
چرا  هست  مقاومتی  اقتصاد  سال  اگه  سالم 
کارواش  آخه  میکنن  اذیت  رو  کسبه  مسوولین 
که  داره  سالمت  کارت  به  احتیاجی  چه  ماشین 
برا  باید 60 هزارتومان خرجش کنم!! می خواین 

خودتون درآمد ایجاد کنید . 
0915...2۳2 
سالم از مسوولین مربوطه بپرسید ما اهالی خیابان 
اردیبهشت10باالتر از ظفر چرا در این فصل سرما 
باید بی گاز باشیم میگن تو طرح خیابونه! 40ساله 
که حرفشان همینه به خدا ما را مسوولین درک 
کنند بچه کوچک داریم سرما می خورن آب، برق 
و تلفن داریم حاال هر موقع طرح اجرا شد ما که 
ترک آب و برق کنیم ترک هزینه گاز هم خواهیم 

کرد شما را خدا پیگیری کنید.
915...259

  سالم آوا جان دستت درد نکنه که درد دل ما رو 
می نویسی دیشب یه کمی برف که اومد مردم تا 
نصف شب می رفتن بند دره که یه حال و هوایی 
جان آوا   ! امکانات  کم  یه  از  دریغ  کنن   عوض 
از  مسوولین  بلکه  بنویس  همیشه  مثل  هم  باز 
خواب غفلت بیدار شن که مردم نجیب وکم توقع 

بیرجند هم دلی دارند. با تشکر
915...۳1۳
دفاع  و  نجومی  های  فیش  افشای  زمان  در   
دولتمردان از همکارانشان؛ آقای استاندار فرمودند 
من دریافتی خود و سایر مدیران رو منتشر خواهم 
کرد! حال بعد از گذشت سه ماه از این حرف شعار 
گونه بهتر نیست به آن عمل شود تا مردم استان 
متوجه شوند چرا برخی برایشان صرفه دارد که به 
این استان محروم برای مدیر کل شدن کوچ نمایند
915...212

عبور سامانه های بارشی از خراسان جنوبی/ هوا گرمتر می شود
 

   مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از عبور سامانه های بارشی از استان خبر داد.علیرضا خندان رو در گفت و گو با  مهر اظهار کرد: با عبور 
سامانه های بارشی، کاهش رطوبت منطقه و تضعیف تدریجی زبانه های سیستم پرفشار روند افزایش دما از ظهر روز گذشته در استان آغاز  و از 

شدت سرما کاسته می شود. وی بیان کرد: این روند تا پایان هفته ادامه داشته و سبب گرمتر شدن دمای استان می شود.

چند قدم مانده به وصل 
زائران پیاده خراسان جنوبی در  چند کیلومتری مشهد مقدس

صفر،  ماه  آخر  دهه  برزجی-  عصمت 
به  منتهی  که  جنوبی  خراسان  جاده های 
مشهد می شود میزبان قدم های شیفتگانی  
است  که پای پیاده کوله بار سفر بر دوش 
مسیر  ناپذیر،  وصف  عشقی  با  و  گرفته 
چندصد  کیلومتری تا حرم مطهر امام رضا )ع( 
را با دل و جان طی می کنند. مردان و زنان 
خریده اند،  جان  به  را  راه  که سختی  عاشقی 
مادران و پدرانی که کودکان خود را در آغوش 
گرفته اند، پیرمردان و  جوانانی که   از شهرهای 
سربیشه،  فردوس،  بشرویه،  قاین،  بیرجند 
سرایان، خضری  و زیرکوه  عاشقانی که شهر و 
دیار خود را ترک کرده و پای در مسیر دلدادگی 

گذاشته اند.

بدون طلبیدن معشوق،
 عاشق را پای سفر نیست

قصد زیارت با خلوص نیت را می توان در سفر 
یافت؛  باز  پایانی صفر  دهه  در  پیاده  زائران 
با  ثامن الحجج)ع(  حضرت  زیارت  عاشقان 
با  و  می نهند  گام  زیارت  راه  در  پیاده  پای 
پاهای  و  مسیر  سختی های  بر  آوردن  تاب 
تاول زده و زخمی تا سرمنزل مقصود، ارادت 
خود را به امام رضا)ع( به نمایش می گذارند 
را  زیارت  توفیق  که  آن هستند  و شکرگزار 
نصیبشان کرده است؛ چراکه بدون طلبیدن 

معشوق، عاشق را پای سفر نیست.
آذرماه ساعت حدود 10 صبح   6 روز شنبه 
کاروان  زائرین  از  تن  است که شماره چند 
های پیاده را از دفتر روزنامه می گیریم و با 
آنان هم صحبت می شویم . مسئول یکی 
از کاروان ها  که صدایش هم کمی گرفته 
به  این سفر  از  در خصوص هدفش  است  
از  پر  دنیای  این  در  گوید:  می  ما  خبرنگار 
است    کردن  بندگی  هدف  آلودگی،  و  گناه 
و هدفمان از این زیارت، بندگی خدا است 

و شفیع قرار دادن امام هشتم.
زیارت  به  پیاده  پای  اینکه  بیان  با  وی   
است  بندگی  بزرگ  توفیق   یک  رفتن  
خود  هرکسی  روزها  این  کند:  می  اضافه 
را با مسائل روزمره و دنیوی مشغول کرده 
دورمانده.  به  معنویت  از  حدی  تا  و  است 
اما هنگامی که ارتباط با خدا حتی به مقدار 
بندگی  برای  باشد،  وصل  باریک  مویی 

کردن این گونه توفیق ها نصیب می شود.
مسیر  این  خاص  های  حال  و  شور  از  وی 
بندگی می گوید و تالش هایی که ایستگاه 
های صلواتی برای خدمات رسانی به زائران 

پیاده انجام می دهند. 
پیاده  کاروان  این  با  تماس  که  ساعتی 
است  ظهر  نزدیک  گرچه  بود  شده  برقرار 
اما به گفته این مسئول کاروان سرمای هوا 
مسیر  در  نیز  زائرین  و  است  شدید  بسیار 
تاول  پاهایشان  یا  اند  سرماخورده  ای  عده 

زده اما از پای ننشسته اند. 
جنوبی  خراسان  پیاده  های  کاروان  مسئول 
نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما، با بیان 
به مشهد  استان  از  کاروان  اینکه حدود 48 
کند:  می  نشان  خاطر  است  شده  اعزام 
رد  را  سفید  رباط  ها  کاروان  این  اکثریت 

کرده اند و در 80 کیلومتری مشهد هستند. 
حسینی که در زمان تماس خبرنگار ما در مسیر 
باغچه بود اضافه می کند: برای چهاردهمین 
ایم  شده  سفر  این  عازم  متوالی   سال 
 و هر سال هم استقبال زائرین بیشتر می شود.

رفاهی  امکانات  وجود  و  وی خدمات دهی 
کند  توصیف می  را خوب  زائرین  در مسیر 
و می افزاید: تا عصر روز یکشنبه در مشهد 

مستقر خواهیم شد. 

۱۵ هزار خدمه در حال حاضر 
مشغول خدمت رسانی به زائران 

 
زائران  خدمتگزاران  جمعیت  سخنگوی   
آغاز  به  اشاره  با  قبل  روز  چند  نیز  پیاده  
خدمت رسانی  مرکزی  ستاد  فعالیت  
همراه  به  )ع(  رضا  امام  پیاده  زائران  به 

کرد: تصریح  صلواتی  ایستگاه   60 
به تمام مدیران کاروان ها توصیه  شده است 
که با توجه به برودت هوا سمت شب و عصر 
به محض  و  ندهند  انجام  را  خود  حرکت 
پناهگاه  به نخستین  را  سرد شدن هوا خود 
برسانند. وی ادامه داد: 15 هزار خدمه نیز در 
زائران  به  حال حاضر مشغول خدمت رسانی 

در 600 محور خراسان رضوی هستند.

هر کاروان ۵0 زائر

  مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسالمی 

 ۳5 تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
به  استان  مختلف  نقاط  از  پیاده روی  کاروان 
از  کرد:  اظهار  اعزام شده اند،  مقدس  مشهد 
سربیشه،  از شهرستان  کاروان  دو  تعداد  این 
10 کاروان از شهرستان قاین و سه کاروان از 

شهرستان سرایان بوده اند.
 حجت االسالم احمدرضایی افزود: همچنین 
شش  بشرویه،  شهرستان  از  کاروان  هفت 
کاروان از شهرستان بیرجند، دو کاروان از شهر 
خضری، دو کاروان از شهرستان زیرکوه و سه 
اعزام شده اند.    فردوس  شهرستان  از  کاروان 
وی با بیان اینکه به طور میانگین هر کاروان 
50 زائر دارد، افزود: حضور مبلغ در کاروان ها 
امری ضروری بوده و در این راستا هماهنگی 
انجام شده است. مسئول تشکل  های الزم 
های دینی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با 
اشاره به عمده فعالیت های این کاروان ها در 

مسیر پیاده روی، گفت: قرائت زیارت عاشورا، 
دعای کمیل، دعای توسل، اقامه نماز جماعت 
از  راه  و قرائت دعای جوشن کبیر در مسیر 

جمله فعالیت های این کاروان ها است.
 وی با اشاره به حمایت های مردمی از کاروان 
های پیاده، اظهار کرد: این کاروان ها در برخی 
از شهرستان ها و روستاهای مسیر راه، مورد 

پذیرایی مردم قرار می گیرند.

برپایی 3 موکب برای خدمت رسانی 
به زائران حرم رضوی

خیریه  امور  و  اوقاف  فرهنگی  معاون   
خراسان جنوبی نیز در گفتگویی با خبرنگار ما 
اظهار کرد: همه ساله کاروان های پیاده ای در 
دهه آخر ماه صفر از خراسان جنوبی عازم مشهد 
الرضا)ع( می شوند و امسال نیز  در مسیر راه از 
جمله بین گناباد به تربت حیدریه ایستگاه های 
صلواتی در نظر گرفته شده و خدماتی به زائران 
ارائه می شود. وی گفت: توجه به برنامه های 
فرهنگی و آداب و مناسک دینی را نمونه ای از 
تعمیق بخشی به زیارت دانست و اظهار کرد: 
اخروی،  پاداش های  بر  عالوه  زیارت،  برای 
تزکیه نفس، خداشناسی، بیداری دل ها و یاد 
آخرت بیان شده است.وی از برپایی ۳ موکب 
برای خدمت رسانی به زائران حرم رضوی خبر 
داد و اعالم کرد: این موکب ها با مشارکت های 
منظور  به  جنوبی  خراسان  اوقاف  و  مردمی 

پذیرایی از زائرین پیاده رضوی برپا می شود.

امور  و  اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
داشت:  اذعان  جنوبی  خراسان  خیریه 
واقفین  نیات  اجرای  اساس  بر  اقدام  این 
خیراندیش و با استفاده از ظرفیت هیأت امناء 
و خادمین افتخاری و با هدف خدمت رسانی 

به زائران انجام می شود.
مؤمنی مقدم به مکان استقرار موکب ها اشاره 
این موکب ها در مسجد  کرد و توضیح داد: 
و  علوی  محمد  سید  امامزاده  گناباد،  پارک 
مستقر  حیدریه  تربت  آباد  زمان  روستای 
ارائه شده  عنوان کرد: خدمات  هستند. وی 
خدمات  رفاهی،  خدمات  شامل  زائران  به 

بهداشتی و درمانی، استفاده از فضای بقعه و 
پذیرایی،  برگزاری نماز جماعت و پاسخگویی 

به مسائل شرعی و دینی زائران است.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی ضمن قدردانی از کمک های 
 مردمی در برپایی این موکب ها تصریح کرد: 
این  برپایی  برای  جنوبی  خراسان  مردم 
کردند.  کمک  ریال  میلیون   100 موکب ها، 
لزوم تالش  بر  مؤمنی مقدم  االسالم  حجت 
مسؤوالن و مردم در راستای تأمین امکانات 
در  رضوی  زائران  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
و  کرد  تأکید  مشهد  به  منتهی  استان های 
آماده سازی کاروان سراها، استقرار  ادامه داد: 
در  زائران  اسکان  بهداشتی،  سرویس های 
حسینیه ها، مدارس و مراکز اقامتی از جمله 
راهکارهای ویژه در خدمات رسانی به زائران 

پیاده حرم رضوی است.

  پیام شما

 ای کاش همانطور که برای لغو یک سخنرانی 
از سران قوا گرفته تا وزراء و نمایندگان مجلس 
هم  قدر  همان  دهند  می  نشان  العمل  عکس 
گلبانگ  که  جوانانی  ازدواج  و  اشتغال  فکر  به 
بهارشان به خزانی زرد و سرد بی برگ می گراید 

دلسوزی و چاره جویی کنند.
915..211
 سالم آوا جان لطفا ازمسوولین بپرسین 4 گیگ 
نفوس  آمار  اینترنتی  نام  ثبت  بابت  که  اینترنتی 
شد؟  چی  بدن  مردم  به  خواستن  می  مسکن  و 
دروغگویی تا چه حد ! نمی دونن با این حرکاتشون 

مردم به نظام بدبین میشن؟
915...058
 آوای عزیز، دستمریزاد! یادداشت روز پنجشنبه ات

در مورد عملکرد شورا حرف دل مردم بیرجند بود 
که مانند بسیاری از مشکالت مبتال به استان از 
اعضای شورا  اگر جای  زده شد.  فریاد  آوا  حلقوم 

بودم استعفا که کم است، ترک دیار می کردم!
915...5۳۳

 آوا سالم، در رابطه با پیام پنجشنبه که همشهری 
گفته بود افغان ها نان ما را آجرکرده اند!  میخواستم 
بگم یادمان نرفته همین افغانها در دهه60 با خریدن 
قوت مردم مثل روغن کوپنی، قند، شکر و...  بردن 
و  پولدار  را  بازاریان  گزیک  آباد  شمس  به  آن 
 سرمایه دار کردن ولی حاال نانشان را آجرکرده اند!!

خداوند و مردم مظلوم فراموش نکرده اند.
915...662

واقعیت  شهر  شورای  درباره  سرمقاله  آوا:  سالم 
های تلخی بیان شده بود به نظر می رسد مجلس 
باید قانون شوراها را بازبینی کند تا فقط امکان 
انتخاب افراد متعهد و متخصص مربوط به مسائل 
شهر و جامعه وجود داشته باشد و هر کس از هر 

جا رسید وارد شورا نشود.
915...9۳۳

 سالم در جواب شهروندی که گفته چرا نماینده 
مجلس در خبر سیما اعالم کرد در منزل  ماهواره 

داره؛ عزیزم نحوه استفاده مهم هست.  
915...210 
وقتی مسوولین از رسانه ملی اعالم می کنند عزم 
درصد  نود  ورود  از  جلوگیری  برای  اراده جدی  و 
کاالی قاچاق وجود ندارد از طرف دیگر دلسوزان 
نظام توصیه می کنند برای اشتغال جوانان و رونق 
این  نخرید  قاچاق  و  خارجی  کاالی  داخل  تولید 
نفوذ  یا  و  ناتوانی  مدیریت   معناست سوء  به چه 

صاحبان قدرت و ثروت
915...211

از روزنامه آوا که همیشه حرف دل مردم ساکت 
گزارشی  خواهشمندیم  کند  می  بازگو  را  بیرجند 
جامع در مورد روند رسیدگی به ارگ بهارستان و 

باغ رحیم آباد تهیه فرمایند.
ارسالی به تلگرام آوا

واقعا مسوولین از وضعیت منطقه نمونه گردشگری 
بهداشتی  سرویس  یک  کشند  نمی  خجالت 

گذاشتند اونم توی یک روز شلوغ دربش قفل بود
ارسالی به تلگرام آوا

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

سینما بهمن سینمای خانواده   100% تضمینی
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:1516:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

نقد و اقساطآس و  پاسفروشنده
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امیدی برای درمان معلوالن؛ حرکت اعضای از کار افتاده بدن با نبض های الکتریکی 
 
مهر- قابلیت حرکت دادن اعضای از کار افتاده پس از آسیب به نخاع تا چند سال پیش یک رویا بود، اما اکنون به واقعیت پیوسته است. گروهی از محققان دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا مشغول تحقیق روی روشی هستند که 
به بیماران معلول کمک می کند تا دوباره اعضای از کار افتاده خود را حرکت دهند. آنها برای این کار الکترودهای کوچکی را در بدن بیمار قرار می دهند. سپس الکترودها به یک کنترل کننده )PIV( متصل می شوند تا فرایند 
ارسال نبض را انجام دهند. بنابراین بیماران میتوانند با پوشیدن یک جعبه کنترل به اندازه یک تلفن همراه )که از آن پیام هایی برای اعصاب مشخص شده ارسال می شود( دوباره اعضای از کار افتاده بدن خود را حرکت دهند.

یادداشت

تودیع و معارفه یا 
تحقیر و مقابله
* مهدی قمری

سالن مملو از جمعیت بود . تمامی چهره های ورزشی 
از مرد و زن ، پیشکسوت و جوان ، رئیس هیئت و دبیر 
و صدالبته کارکنان خدوم ورزش و جوانان به چشم می 
خوردند همه آمده بودند برای تودیع یا تکریم  مدیرکل 

سابق و معارفه مدیرکل جدید.
  لب به شکوه و گالیه آغاز کردن   امیر خادم 
از اوضاع و احوال ورزش استان در این مراسم 
کرد  دلگیر  را  نهایت حضار  بی  معارفه  و  تودیع 
رسم  است  ناگزیر  نیز  یادداشت  این  نویسنده  و 
آقای  از  سوال  چند  و  بشکند  را  نوازی  مهمان 

خادم معاون وزیر ورزش و جوانان بپرسد. 
شما  وزیر  محترم  معاون  خادم  آقای  جناب   
فرمودید متاسفانه سه مرتبه به مرکز استان تشریف 
آورده اید . ارمغانی که در این سه مرتبه آمدن به 
استانمان آورده اید چه بود؟ که حال انتظار خروجی 
آن  را  عنایت دارید  یا حتما بوده و ما خبر نداریم.
را  تاسف خود   در حوالی سخنرانی چند دفعه 
از اوضاع و احوال پیش آمده در ورزش و جوانان 
فرمایشات  که  گیرم  فرمودید.  ابراز  استانمان 
به  اتفاقات  این  مقصر  باشد  صحیح  جنابعالی 
وجود آمده که بوده؟ آیا غیر از تصمیمات مدیران 

وزارتخانه می شود برای آن مقصری پیدا کرد؟
به  باید همگی  فرمودید  خادم شما  دکتر  آقای 
کارکنان  از  باشیم  اسپانسر  و  منابع  جذب  دنبال 
ورزش و جوانان تا هیئت های ورزشی تا بچرخد 
چرخ ورزش . حال سوال این است وزارتخانه برای 
دستمزدهای میلیاردی بازیکنان و مربیان تیمهای 
معلوم الحال هم به دنبال منابع می چرخد؟ از کجا 
جذب منابع می کنید؟ از هرجا که زحمت جذب 
این منابع را انجام می دهید آیا می شود سهم یک 

بازیکن را هم به یک استان محروم بدهید؟
استان  دانید  می  آیا  وزیر  معاون  آقای   جناب 
گفتن  برای  حرفی  صنعت  در  ما  تاسیس  تازه 
ندارد؟ آیا می دانید خشکسالی های هجده ساله 

امان مردم را بریده است؟
استان چند صد کیلومتر مرز  این  دانید  آیا می 
مشترک با اولین تولید کننده مواد مخدر دنیا دارد؟ 
آیا می دانید روسای هیئت های ورزشی و عوامل 
اجرایی بدون مزد و منت عاشقانه برای جوانان و 
نوجوانان این مرز و بوم خدمت می کنند نه برای 
همسایه  خادم  دکتر  آقای  قدرت، شهرت!  کسب 
عزیز امیدوارم دفعه چهارمی که به بیرجند عزیمت 
و  شما  مراد  وفق  بر  احوال  و  اوضاع  نمایید  می 
در  نوجوانان  و  جوانان  دغدغه  که  کسانی  همان 
معرض خطر این استان را دارند باشد و امیدوارم 
که  برسد  حدی  به  استان  این  در  منابع  جذب 
پرداخت 15  برای  نباشیم جوانی  آن  دیگر شاهد 
هزار تومان بیمه ورزش ، ورزش مورد عالقه اش 
را ترک نماید. در انتها روی سخنم با آقای دکتر 
افضل پور جوان فرهیخته و متعهد است. حال که 
سکانداری ورزش استان را پذیرفته اید از جنابعالی 
درخواست می کنم برای پیشبرد اهداف عالیه از 
دلسوزان بی مدعا مشورت بگیرید نه خدای ناکرده 

از چاپلوسان پر ادعا.

مثنوی گزمه عصیان
* ملکی

ماه مانده در محاق دردها
غم شده همسایه شبگردها

کز کسوف مهر، دردستان شَدست
درد، همراه دل مردان شَدست

کلبه دنیا بدون کلبه بان
غصه و غم گشته بر دنیا عیان

شد امین، ایمن ز درد روزگار
روزگار از رفتنش بس بی قرار

ای خداوند ادب یا مصطفی
جرعه افشانی کن از جامت به ما

ای دریغ انسانیت کردی یتیم
مادر دوران ز همچون تو عقیم

باغ های معرفت بی میوه اند
َمرغزاران نیز بر این شیوه اند

کوکب بخت زمان خاموش شد
مهربانی بعد تو مدهوش شد

شکر دارم حضرت خیرالورا
هدیه هایی ناب را دادی به ما

هدیه اول بود دختت بتول
وان دگر موال علی شاه فحول

باز دادی هدیه از جنس کرم
مجتبی، مرد کریم بی حرم

ماهی دریا برایش گریه کرد
شد مدینه بعد کوچش پر ز درد

زینب آمد یاری اش سازد ز دل
بانوی آب و ادب ، شمع ِچِگل

تا حسین آمد تسالیش دهد
دید میخواهد که آوایش دهد

بس کن ای روح ادب این ماجرا
خود خبر داری  تو از کرب و بال

آری آری کربال بیداد شد
ظلم پَستان بر زمین بنیاد شد

شرم، آن روز از خجالت آب شد
چون که زرد از تشنگی مهتاب شد

آسمان از بودنش بیزار شد
ننگ هم زین ماجرا بیدار شد

گزمه عصیان به شالق ستم
بر خودش نفرین ها کردی نه کم

سکته زد آب فرات از این بال
صیحه می زد خاک گرم کربال

ریگ های دشت گریان می شدند
مرغ های دشت بِریان می شدند

تا که کفتاری سر از کفتر برید
دل ز بابای خودش دختر برید

 غنچه ها کز کرده بودند از عطش
کودکان از تشنگی در حال غش

سال ها بگذشت از این ماجرا
تا رسید این قصه بر جانم رضا ع

آب اگر از جّد او برداشتند
پیش او انگور غم بگذاشتند

ظاهرا مهمان نوازی کرده اند
با امامم دل نوازی کرده اند

سکه ها از نام او پرداختند
نام او را بر زبان انداختند

لکن آن بوزینگان نانجیب
کرده بس نامردمی هایی عجیب

طعم غربت را به جانش کاشتند
شادی از جان و دلش برداشتند

کرده مسمومش به انگور ستم
مبتال کرده خراسان را به غم

زان زمان مشهد شده کوی بهشت
یا که بهتر گویمت شد سرنوشت

صحن آزادی و ایوان طال
کرده جان عاشقان را مبتال

صحن گوهرشاد غوغا می کند
عشق را در دل هویدا می کند

صحن جامع، جامع عشق خداست
یادآورد حریم کبریاست

هر که عاشق بر بهشت هشتم است
در میان خیل عاشق ها گم است

با صدای منجلی آرد ندا
یا رضاجانم رضاجانم رضا

شبستان- بسیج یکی از نعمت های بزرگ 
الهی و یادگاری ارزشمند از سوی امام راحل 
الگویی  به  امروزه  که  بود  ایران  ملت  برای 
عراق،  مانند  منطقه  کشورهای  برخی  برای 

سوریه و لبنان تبدیل شده است.
ورود  زمینه هایی که  از  بسیاری  در  بسیج 
پیدا کرده، موفق بوده و توانسته تاثیر بسزایی 
را بگذارد، از اردو  های جهادی، راهیان نور، 
طرح های علمی و ... تا طرح بزرگ و موفق 
شجره طیبه صالحین که به خوبی در مساجد 
که  افراد شب هایی  از  خیلی  و  کرده  باز  جا 
حلقه ها  این  در  و  می مانند  می شود  تشکیل 

شرکت می کنند و به بحث می پردازند.
عالوه  که  طرحی  صالحین؛  طیبه  شجره 
اجتماعی،  مسائل  بیان  و  افزایی  بصیرت  بر 
اعتقادی و سیاسی در آن فرد یاد می گیرد که 
حرف مخالف خود را تحمل کند و اگر او هم 
حرفی داشته باشد بگوید و همه گوش می دهند 

و در پایان مربی حلقه جمع بندی می کند.
رهبر معظم انقالب در خصوص حلقه های 
صالحین می فرمایند: » این حلقات صالحین، 
از کارهای بسیار خوب و برجسته است که 
باید مورد توجه  گسترش کّمی و کیفی آن 

قرار گیرد«.
از  یکی  نیز  جنوبی  خراسان  استان 
استان هایی است که حلقه های صالحین در 
آن بسیار فعال است و در رده های مختلف 

بسیج این حلقه ها برگزار می شود.

فعالیت بیش از ۹ هزار 
حلقه صالحین در استان

معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه انصارالرضا 
بیان  با  جنوبی  خراسان  استان  السالم(  )علیه 
اینکه هم اکنون بیش از ۹ هزار حلقه صالحین در 
استان فعال است، گفت: این حلقه ها در رده های 

مختلف کودکان، نونهاالن، نوجوانان، جوانان، 
می انساالن و پیشکسوتان در استان فعال است.

اظهارداشت:  آبادی  رحیم  االسالم  حجت 
در حلقه های صالحین آنچه باید یک بسیجی 
و انقالبی بداند و تمام مبانی و مسائل مختلف 
اسالمی در ۴عرصه معرفتی، بصیرتی، سیاسی و 
تربیتی و مهارتی بیان می شود. وی طرح شجره 

طیبه صالحین را طرحی جدید و نو دانست و 
در  جدید  رویکرد  حلقه ها  این  وجود  با  گفت: 
بسیج حاکم شده و میانگین کار بسیار قابل دفاع 
است اما باید تالش شود تا روز به روز کیفیت 

حلقه های صالحین باال تر برود.

حلقه های صالحین 
یکی از موفق ترین طرح های بسیج

حجت االسالم والمسلمین علی رضایی، امام 
جمعه بیرجند هم تشکیل حلقه های صالحین 

دانست  بسیج  طرح های  موفق ترین  از  را 
لزوم  بر  رهبری  معظم  مقام  کرد:  بیان  و 
و  رأس  در  ورز  اندیشه  هیئت های  تشکیل 

بدنه بسیج تاکید دارند.
وی با بیان اینکه بسیج وجدان بیدار ملت، 
نظام  و  انقالب  حفظ  ضامن  و  بصیرت  با 
پایگاه  به یک  باید هر مسجد  افزود:  است، 

علم، معرفت و ایمان شود.
نوفرستی،  غالمحسین  االسالم  حجت 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا 
)علیه السالم( خراسان جنوبی هم با بیان اینکه 
امروز در عرصه بین الملل شاهد جنگ نرم و 
تالش دشمن در زمینه های فکری، سیاسی و 
امثال این ها است، گفت: در حلقه های صالحین 
در چند سال اخیر که برگزار می شود با حضور 
از نظر  توانستیم  اساتید  مربیان، سرگروه ها و 
فرهنگی و معنوی در زمینه جنگ نرم بتوانیم 

بچه های بسیجی را بیمه کنیم.

وی گفت: افرادی که در حلقه های صالحین 
حضور پیدا می کنند می توانند پاسخگوی شبهاتی 

که برای آن ها پیش می آید باشند.
سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی گفت:   
همان طور که بسیجیان در عرصه های نظامی 
در  هم  امروز  بودند  پیشتاز  مقدس  دفاع  در 

عرصه جنگ نرم باید پیشتاز باشند.
اینکه هر  بیان  با  حجت االسالم نوفرستی 
پایگاهی به تناسب جمعیت خودش چند حلقه 
آگاهی  افزایش  برای  گفت:  دارد،  صالحین 
اساتید و مربیان دوره هایی در بیرجند، قم و 

مشهد برگزار می شود.

موضوع حلقه ای هفته گناهان زبان

مربی  نخعی پور،  علیرضا  االسالم  حجت 
حلقه شهید زین الدین هم که در حلقه خود 

مشغول  اعتقادی  و  معرفی  مسائل  بیان  به 
بر  را  زیادی  تاثیر  حلقه ها  این  گفت:  است، 

روی فکر و اندیشه افراد دارد.
صالحین  حلقه  در  در  اینکه  بیان  با  وی 
برای  را  زبان  گناه  موضوع  خود،  هفته  این 
از  بسیاری  گفت:  کردم،  انتخاب  کردن  بیان 
مشکالتی که در جامعه وجود دارد به زبان بر 
می گردد چراکه خوب تمرکز و فکر نمی کنند 
نسبت به سخنان و حرف های خود و بنابراین 
آن  از  شیطان  که  می شود  باعث  همین ها 

استفاده کند و طرف مقابل را گمراه کند.
این مربی حلقه صالحین با بیان اینکه بیشتر 
درگیری ها و مشکالتی که در جامعه به وجود 
در  اظهارداشت:  است،  زبان  دلیل  به  می آید 
گناه   ۴۰۰ زبان  برای  که  است  آمده  روایات 

وجود دارد، این حساسیت زبان را می رساند.
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  نخعی پور 
مباحث حلقه بنده اخالقی و معرفتی است، 
فرهنگی  و  اجتماعی  موضوعات  گفت: 
مطرح می شود و موضوعات و مسائل مهم 

روز رو هم مطرح می کنیم.
حلقه  دو  اباصالح  مسجد  در  ما  افزود:  وی 
رغبت  و  استقبال  از  نشان  که  داریم  کودکان 

کودکان به حضور در حلقه دارد.
حلقه  اعضای  از  یکی  کاووسی  محمود 
شهید شوشتری هم با بیان اینکه در حلقه های 
صالحین بیشتر مباحث روز، سیاسی، معرفتی 
و اخالقی بیان می شود، گفت: حلقه ما چون 
ویژه است هفته ای دو مرتبه تشکیل می شود. 
دارد،  عضو   15 ما  حلقه  اینکه  بیان  با  وی 
روز  مسائل  با  حلقه  اعضای  اظهارداشت: 
کشور آشنا می شود و مسائل اخالقی و احکام 

و اعتقادی آن ها هم پاسخ داده می شود.
در  شده  مطرح  مباحث  افزود:  کاووسی 
باعث  دارد  که  جذابیتی  بدلیل  حلقه ها 

می شود تا اعضا هر جلسه شرکت کنند.

درخت بسیج به بار نشست
تشکیل ۹ هزار حلقه صالحین در مساجد خراسان جنوبی

نکات ایمنی برای جلوگیری از 
آتش سوزی منزل
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از سیم های ساییده شده استفاده نکنید. 
عبور  ها  فرش  زیر  از  را  برق  های  سیم 
ساییده  باعث  تواند  می  کار  این  ندهید. 
از این شدن سیم ها شود و در زمان استفاده 
 سیم ها جرقه هایی ایجاد شده و آتش بگیرند.

دیگر  و  سوخت  نوع  هر  با  ها  بخاري  از 
وسایل مانند چراغ خوراک پزي نفتي و گازي 
و غیره براي گرم کردن حمام استفاده نکنید.

ها،   بخاری  و  سنتي  گرمازاي  وسایل  در 
پرنکنید. بودن  روشن  زمان  در  را  نفت  باک 

در صورت بروز آتش سوزي خونسردي خود را حفظ كرده و سازمان آتش نشاني را مطلع نمائید.

داده نما،

رضا باقریکاریکاتور

کار این افراد سرما و گرما نداره؛ کمتر آشغال بریزیم تا زودتر برگردن خونه.قاب عکس
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تیتر روز گذشته آوا

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

اصالحیه   پیرو آگهی پذیره نویسی شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی
)سهامی عام( در شرف تأسیس در روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 13۹5/0۹/03 مدت پذیره نویسی از تاریخ 13۹5/0۹/08 به مدت 30 روز کاری تمدید گردید.

شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی سهامی عام طبق مجوز شماره ی 122/10104 مورخ  95/5/10 سازمان بورس و اوراق بهادار ، اقدام به پذیره نویسی می نماید . 1-نام شرکت : توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی  2- مرکز اصلی شرکت : بیرجند – میدان آزادی – ابتدای 
خیابان شهیدفهمیده – ساختمان اقلیم – طبقه اول –  کد پستی 9715699457     تلفن : 32319657-056 3-موضوع شرکت :   انجام امور مربوط به کشاورزی ، دامداری، دامپروری و ماکیان اعم از پرورش ، صید،شیالت و صنایع وابسته  و تبدیلی ،  انجام امور مربوط به صنایع نفت و گاز ، صنعت و معدن و صنایع وابسته و تبدیلی 
انجام فعالیت های عمرانی،شهری، روستایی و عشایری و صنایع وابسته و تبدیلی انجام خدمات تحقیقاتی ، مطالعاتی و اجرایی و تخصصی در فعالیت های ذیل به نحوی که با موارد فوق مرتبط باشد  : ارایه خدمات کشاورزی ، فنی و مهندسی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مختلف صنعتی ، معدنی ، عمرانی ، تاسیس 
و بهره برداری مراکز و جایگاه های سوخت و موارد مرتبط با پروژه های نفتی ، پتروشیمی ،و گازی و صنایع وابسته و تبدیلی تاسیس و بهره برداری از مراکز پزشکی و دامپزشکی ازقبیل بیمارستان درمانگاه و سایرموارد مشابه ، ساخت و تجهیز هتلها و مهمانسرا ها و سایر مجتمع های اقامتی و سیاحتی، سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه 
های فرهنگی هنری از قبیل تولید فیلم و برگزاری دوره ها و مسابقات فرهنگی و هنری و ساخت مراکز فرهنگی ، مذهبی ، ازقبیل کتابخانه ،سالن اجتماعات ، و... تاسیس و بهره برداری ازمراکز بارگیری ، تخلیه بار ، سردخانه در مناطق آزاد و انبارها و سردخانه های مختلف و حمل و نقل کاال و امور مرتبط به آن و خدمات گمرکی ، ارایه 
طرح های کارآفرینی ،اقتصادی، صنعتی ، و گردشگری و استفاده از فناوری مدرن IT تجارت الکترونیک و جذب سرمایه خارجی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای تولید شده و مواد اولیه ، مصالح و ماشین آالت ساختمانی ،کشاورزی ، صنعتی ، و وسایل نقلیه زمینی و غیره و مرتبط با موضوع شرکت .ایجاد فروشگاه های زنجبره ای و انجام 
خدمات جانبی آن و اعطا و اخذ نمایندگی به متقاضیان داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی ، انعقاد عقوداسالمی بامراجع مالی و بانکی کشورو اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از آن ها،  حمایت و پشتیبانی مالی و تامین تجهیزات و مواد اولیه مشاغل خانگی و تقویت صنایع داخلی اعم 
از کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و غذایی و ... انجام کلیه فعالیت هایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باموضوع شرکت مرتبط ودر چارچوب قوانین و مقررات کشور نافع و مفید باشد ودر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارتخانه و سایر ارگانهای مرتبط 4-مدت شرکت : فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود 
خواهدبود. 5- مبلغ سرمایة شرکت: 50/000/000/000 ریال 6- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: 20 درصد از سهام شرکت توسط مؤسسان تعهد گردیده  است. 75 درصد از مبلغ تعهد شده به حساب 1-505909-11-2210  بانک ایران زمین  شعبۀ آزادی بیرجند کد 2210  به  نام شرکت توسعه بین المللی اقتصادی وعمرانی 

اقلیم خراسان جنوبی سهامی عام در شرف تأسیس نقداً واریز گردیده است. با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسان، 80 درصد  از سهام شرکت جهت پذیره نویسی و خرید به عموم عرضه می گردد. 7- مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند:  مزایایی جهت موسسین  درنظرگرفته نشده است
8- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان:

 نام شرکت                                                           ش.ثبت            تعداد سهام          درصدمالکیت
شرکت توسعه و عمران فردوس شاد سهامی خاص       25937           2/000/000                 2             شناسه ملی:10380413510                        تلفن:38518113 -051  

شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور سهامی خاص      25509       2/000/000                2           شناسه ملی: 10380409301                         تلفن شرکت:051-38473578        
شرکت حمل و نقل جهان گسترفردوس سهامی خاص       1004           2/000/000                2          شناسه ملی:10980192170                         تلفن شرکت :051-38518113
شرکت آساگستران خراسان سهامی خاص                    14949          2/000/000                  2          شناسه ملی:1030305808                           تلفن شرکت: 051-38518114
شرکت توسعه تجارت رضوان هیراد سورنا سهامی خاص  51151           2/000/000                  2          شناسه ملی:14004029931142                   تلفن شرکت: 051-38518115

۹- هزینه های مؤسسان تازمان تأسیس شرکت:.
مجموع هزینه های تاسیس شرکت اعم از هزینه های مطالعات ، بررسی و جمع آوری اطالعات ، حق مشاوره مشاوران و کارشناسان و هزینه آگهی در رسانه های گروهی و هزینه پذیره نویسی ثبت شرکت و غیره تا شروع فعالیت شرکت از حداکثر 1 درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نخواهد کرد . 10 میزان سهام قابل پذیره نویسی : 
هشتاد )80( درصد سرمایه شرکت به مبلغ چهل میلیارد )40/000/000/000( ریال منقسم به چهل میلیون  )40/000/000( سهم یکهزار ریالی جهت پذیره نویسی به اشخاص حقیقی وحقوقی عرضه می گردد ضمنا از 20% سرمایه تعهد شده 75% آن به مبلغ  هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال )7/500/000/000(ریال نقدأ توسط 
موسسین پرداخت گردیده است.شرکت با هماهنگی بانک عامل از پذیره نویسی مازاد بر سهام عرضه شده جلوگیری خواهد کرد . میزان خرید سهام حداکثر5/000/000 سهم می باشد.مهلت ارسال مدارک 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره نویسی است و مدارک بایستی مستقیما به آدرس شرکت واقع در بیرجند – میدان آزادی – 
ابتدای خیابان شهید فهمیده – ساختمان بانک ایران زمین – طبقه اول  ارسال شود . 11- تاریخ شروع و خاتمه پذیره نویسی : پذیره نویسان از تاریخ درج اصالحیه آگهی در روزنامه آوای خراسان جنوبی به مدت 30روز کاری مهلت دارند تا ضمن مراجعه به شعب بانک ایران زمین نسبت به واریز وجه و تکمیل ورقه سهام اقدام نمایند .
12- مشخصات حساب بانکی و چگونگی پذیره نویسی:  حساب شماره 2210115059091 شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی  اقلیم خراسان جنوبی سهامی عام در شرف تأسیس نزد بانک ایران زمین شعبه بیرجند میدان آزادی کد 2210 واقع در بیرجند  برای واریز وجوه سهام مفتوح شده است عالقه مندان به پذیره نویسی 
در مهلت تعیین شده می توانند به کلیه شعب بانک ایران زمین مراجعه و ضمن واریز 80 درصد ارزش اسمی سهام مورد پذیره نویسی به حساب مذکور برگه تعهد خرید سهام را از شعبه مربوطه دریافت ، تکمیل وبا سایر مدارک الزم به همان شعبه ارائه نمایند . سهام مورد پذیره نویسی در بانک به اشخاص حقیقی  و حقوقی واگذار خواهد شد .

13- مدارک الزم جهت پذیره نویسی : 13-1- تصویرکلیه صفحات شناسنامه پذیره نویس 13-2- برگ تعهد خرید سهام که میبایست ازشعب بانک ایران زمین  دریافت و تکمیل گردد . 14- چگونه تخصیص سهام به پذیره نویسان: در پایان مهلت پذیره نویسی، سهام پذیره نویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در 
بند ]10[  این اعالمیه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد سهام پذیره نویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام . پذیره نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره نویسی، حسب مندرجات ماشین تحویل دار بانک، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی 
به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.  15- طرح اساسنامه و اظهارنامه مؤسسان : طرح اساسنامه و اظهارنامه مؤسسان جهت مطالعه متقاضیان در اداره ثبت شرکت های بیرجند و دفتر شرکت واقع در بیرجند – میدان آزادی – ابتدای 

خیابان شهید فهمیده –ساختمان بانک ایران زمین – طبقه اول موجود است . 16- روزنامه کثیر االنتشار که اطالعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود : روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسسین منحصرأ در آن منتشر خواهد شد .

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 

تـوكــل
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رحلت رسول اکرم )ص( خاتم مهربانى و عشق

یکشنبه *7 آذر  1395 * شماره 3661

آیه روز  

از شكيبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين ]كار[ گران است مگر بر فروتنان
سوره البقرة ، آيه 45

حدیث روز  

خداوند، سه چیز را دوست می دارد : کم گویی، کم خوابی و کم خوری ؛ و سه چیز را خداوند
دشمن می دارد : ُپرگویی، ُپرخوابی و ُپرخوری. )رسول خدا صلی ا... علیه و آله(

 روزها فكر من اين است و همه شب سخنم
كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم؟

اى خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست
به هواى سر كويش پر و بالى بزنم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

یک لحظه مکث کن

 امام حسن)ع( اسوه حلم و خویشتن داری

از صفات برجسته امام حسن )ع( حلم و بردباری بود. 
بردباری و سعه صدر آن حضرت به اندازه ای بوده 
است که سرسخت ترین دشمنان او نیز به این صفت 
اعتراف داشتند. نقل است وقتی جنازه امام حسن )ع( را 
به طرف بقیع حمل می کردند، امام حسین )ع( متوّجه 
شدند که مروان یکی از سرسخت ترین دشمنان امام 
گرفته  دوش  به  را  تابوت  طرف  یک  )ع(  حسن 
است. امام حسین )ع( از این کار او متعجب شدند 
و پرسیدند: »شما که تا برادرم زنده بود همواره مایه 
 اندوه او بودید. چه شده که اکنون در تشیع جنازه اش
شرکت کرده اید؟« مروان گفت: »آری این کارها را 
در حق کسی انجام دادم که حلم و خویشتن داری او 

با کوه ها برابری داشت«.
حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن )ع( 
گرچه به اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود 
امام مانع از به اجرا درآوردن برخی از نّیات پلیدشان 
بود. از جمله اهداف معاویه تعیین جانشین برای خود 
بود. وی از اجرای این تصمیم که برخالف مفاد صلح 
نامه او با امام حسن )ع( بود وحشت داشت و می 
دانست که بدون شک با مخالفت شدید حسن بن 
علی )ع( روبه رو خواهد شد. بر این اساس تصمیم 
گرفت امام )ع( را به شهادت برساند. پس از بررسی 
های زیاد جعده همسر امام حسن )ع( را مناسب ترین 
فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف پلید دید. آن 
گاه به صورت محرمانه و با ارسال صدهزار درهم 
به جعده، به او قول داد که اگر امام حسن )ع( را به 
شهادت برساند او را به همسری یزید درخواهد آورد. 
بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر در آب 
آشامیدنی مسموم کرد و طولی نکشید بر اثر آن، امام 

حسن )ع( به شهادت رسید.

 پیامبر اکرم)ص( پس از بیست و سه سال 
دعوت و مجاهدت و ابالغ پیام الهی و پس از 
فراز و نشیب های فراوان در راه انجام رسالت 
بزرگ خویش، سرانجام در روز دوشنبه، بیست 
از  پس  هجرت  یازدهم  صفر  ماه  هشتم  و 
چهارده روز بیماری و کسالت، رحلت فرمودند 
و در هجرۀ مسکونی خویش در جوار مسجدی 

که تأسیس کرده بود، به خاک سپرده شد.

آخرین روزهای وفات پیامبر)ص(
پیامبر)ص( شب پیش از بیماری شدیدش 
در حالی که دست علی)ع( را گرفته بود، همراه 
جماعتی برای طلب آمرزش به قبرستان بقیع 
رفت و برای اهل قبور درود فرستاد و برای 
به  آنگاه  کرد.  طوالنی  استغفار  طلب  آنان 
علی)ع( فرمود: »جبرئیل هر سال یک مرتبه 
قرآن را بر من عرضه می کرد؛ ولی امسال دو 
مرتبه این امر صورت گرفته است و این دلیلی 

ندارد مگر اینکه اجل من نزدیک باشد.«
دنیا  از  من  »اگر  گفت:  علی)ع(  به  پس 

دیگر  روایت  در  بده.«  غسل  مرا  تو  رفتم، 
کسی  هر  به  »فرمودند:  که  است  آمده 
هر  به  و  بگیرد  را  آن  باید  دادم،  وعده ای 

کسی ِدینی دارم، باخبرم سازد.«
پیامبر)ص( برای پیش گیری از بدعت ها، 
فرمود: »ای مردم، آتش فتنه شعله ور شده و 
فتنه ها مانند پاره های شب تاریک، رو آورده 
و شما هیچ دستاویزی علیه من ندارید؛ زیرا 
حالل  قرآن  آنچه  مگر  نکردم  حالل  من 
دانسته و حرام نکردم مگر آنچه قرآن حرام 

داشته است.«

وصیت پیامبر)ص( در لحظات پایانی
پیامبر)ص( در حضور جمع، رو به حضرت 
علی)ع( کرد و به او وصیت کرد و به ایشان 
و  شمشیر  و  زره  سپس  بیا،  نزدیک  فرمود: 
خاتم و مهرش را به علی)ع( داد و فرمود »برو 
منزل«. پس از لحظاتی بیماری ایشان شدید 
را  بهتر شد، علی)ع(  آنگاه که حالش  و  شد 
ندید. به زنان خود گفت: »برادرم و صاحبم 

باز  و  آمد  آو  و  گفتند  ابوبکر  به  آنان  بیاید« 
بار به  این  پیامبر)ص( جمله را تکرار کرد و 
سراغ عمر رفتند و عمر آمد؛ ولی پیامبر)ص( 
»ام سلمه«  بیاید«  و صاحبم  »برادرم  فرمود: 
بگوئید  او  به  می طلبد،  را  »علی)ع(  فرمود: 
طور  به  هم  با  مدتی  و  آمد  بیاید«.علی)ع( 
خصوصی و در گوشی صحبت کردند. وقتی از 

علی)ع( پرسیدند، پیامبر)ص( چه گفت؟
در پاسخ فرمود: به من هزار باب علم که 
از هر بابی هزار باب دیگر منشعب شده بود، 
آموخت و چیزهایی را به من سفارش کرد که 

انجام خواهم داد.
تا  خواست  »بالل«  از  آخر  روزهای  در 
خطبه یی  کند،  حاضر  مسجد  در  را  مردم 
خواند، بعد از مردم خواست اگر کسی حقی 
از او به گردن دارد، مطالبه کند. هیچ کس 
پاسخی نداد تا سه بار پیامبر)ص( تکرار کرد 
برخاست  »عکاشه«  بنام  غالمی  اینکه  تا 
قصد  به  کرد،  مطالبه  ایشان  از  را  حقی  و 
کردند؛  آماده  شالقی  پیامبر)ص(،  از  انتقام 

ولی همین که خواست قصاص کند بر بدن 
حضرت افتاد و شروع به گریه کرد و ایشان 
را عفو نمود و پیامبر)ص( فرمود او رفیق من 

در بهشت خواهد بود.
سپس به علی)ع( دستور داد، آن پول ها را 
که نزد یکی از زنان بود، بگیرد و میان فقرا 

تقسیم کند.

فاطمه)س( و لحظۀ وداع با پدر
پیامبر)ص(،  عمر  آخر  لحظات  در 
فاطمه)س( بسیار گریان بود. پیامبر)ص( او 
او  را به نزدیک خود طلبید و مطالبی را به 
گفت: که فاطمه)س( گریه اش شدت یافت. 
آنگاه مطلبی را به ایشان گفت: که حضرت 
سؤال  پاسخ  بر  ایشان  کرد.  تبسم  زهرا 
پیامبر)ص(  اول  دیگران فرمودند که لحظۀ 
فرمودند: »در همین درد می میرم« و در باب 
شادی و تبسم اش فرمودند: تو اولین کس از 
ملحق  من  به  که  هستی  من  بیت)ع(  اهل 

می شود« و این بود که من تبسم کردم.

در لحظات واپسین عمر پیامبر)ص( سرش 
در دامان امیرالمؤمنین)ع( قرار داشت.

کفن و دفن پیامبر)ص(
را غسل  پیامبر)ص(  علی)ع( جسد مطهر 
سفارش  پیامبر)ص(  چون  کرد؛  کفن  و  داد 
غسل  مرا  کس  نزدیکترین  که  بود  کرده 
کسی  علی  جز  شخص  این  و  داد  خواهد 
گشود  را  حضرت  آن  چهره  سپس  نیست. 
دیدگانش  از  اشک  سیالب  که  حالی  در 
جاری بود. فرمود: »پدر و مادرم فدایت ای 
و  نبوت  رشته  تو  رحلت  با  خدا)ص(  رسول 
وحی الهی و اخبار آسمان ها قطع گردید... 
اگر ما را به صبر و شکیبایی امر نمی کردید، 
را  آنقدر گریه می کردم که سرچشمه اشک 

می خشکانید«.
»ابوعبیده  توسط  که  قبری  در  سپس 
بود  شده  آماده  سهل«  بن  »زید  و  جراح« 
و در همان حجره ای که وفات یافته بود، در 

خانه ی خودش به خاک سپرده شد.

عارفانه روز

همچون رودخانه باش....
روان  و  رها

وگرنه تبديل به مرداب خواهى شد
و مرداب هرگز به دريا نمى رسد

 آسمان ، فرصت پرواز بلند است
 اما قصه این است که

 تا چه اندازه کبوتر باشی ...!

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم،
مهم آن است که

با چه کسی سفر میکنید

بـراى عـاشقـى ، نـبايد يـک شخِص
 مـتفاوت را دوست داشت

بـلـكه بـايـد
يک شـخِص عـادى را متفاوت دوست داشـت

طراح: نسرین کاری                        

مالحظه  و  نظر    -1 افقي: 
افسار   - رساندن  پایان  به   -
اي  رشته    -2 اسب  یراق  و  
شدن  کم   - شمشیربازي  در 
پیشواي    -3 شیریني  نوعي   -
شیر    -4 موقع  بي   - مذهبي 
کشور   - امام  و  پیشوا    - عرب 
در  دانشگاهي   -  5 اقلیم  و 
از   - مدرن   معماري  با  مکزیک 
برهنه  و  لخت   - ترکمن  طوایف 
کنار  در  جواني   - عرب  نه    -6
داماد - مسلک و آرمان 7-  بانو 
  -8 آلودگي  پسوند  زمستاني-   -
ورم - طریق کوتاه - حرف تردید 
نوبت    -9 خیاطي  چرخ  شهر   -
مهربان   - افسانه  شاعر   - بازي 
گاو    -10 باریتعالي  صفات  از  و 
ماه    - موچینه   - زن  شخم 
واضح   - آغوش    -11 زمستان 
هر  پوشش  سقف،   - آشکار  و 
موطن  و  تولد  محل   -12 چیز 
  -13 آچار  نوعي   - خنک  باد   -
چیرگي،   - رستوران  پیشخدمت 
تازي  خرگوش    -14 برتري 
اسالمي  جمهوري  خبرگزاري   -
گوزن   -15 شده  شکسته   -

مینیاتوري - کالنتر - خوابیده

1-  گرداگرد دهان  عمودي: 
- اثر هومر - آبگوشت سبزي 2-  
پیشخدمت رستوران - پشت سر 
- سطح چیزي 3-  جذب کردن 
چوبدستي   - مشرق  سمت   -
پایه   - مسأله  کردن  بیان    -4
آرزوي    -5 نامادري  بنیاد-   و 
  -6 معروف  و  مشهور   - بزرگ 
جوش بدن - پرنده کوچک تر از 
کبوتر - خودداري کردن 7-  از 
اي...  علي   - خراسان  شهرهاي 
سرخ  فلز    -8 نصف   - رحمت 
ماه   - عکس  روي  دستکاري   -

پاییزي - شهر رازي 9-  پایتخت 
دوره   - سازش  و  صلح   - یونان 
تجدید حیات اروپا 10-  درخور و 
شایسته - همراه پشتک - طرف 
 - محترم  و  عزیز   -  11 چپ 
اقلیم  یک  بر  کردن  فرمانروایي 
آبگینه   - پایین  به  رو    -12
گمان  و  خیال   -  13 شگون   -
کردن-  آفریده شدگان - کفش 
14- دودمان - رهبر قزاق هاي 
روسي و فاتح سیبري - واحد پول 
گامبیا 15 - وقار - تالش کردن 

- شهر فراري

شهادت امام رضا )ع( در روایات

رسول  که  شده  روایت  صادق)ع(  حضرت  از   *
خدا)ص( فرمودندکه: پاره ای از تن من در خراسان 
مدفون خواهد شد. هر مومنی که او را زیارت کند،  
البته که بهشت بر او واجب شود و بدنش بر آتش 

جهنم حرام گردد.
فرمودند:  که  است  منقول  )ع(  علی  حضرت  از   *
مردی از فرزندان من در زمین خراسان به زهر سم 
و عدوان شهید خواهد شدکه هر که او را در غربت 
زیارت کند حق تعالی گناهان گذشته و آینده ی او را 
بیامرزد اگرچه به عدد ستاره های آسمان و قطره های 

باران و برگ درختان باشد.
* ابو بصیراز امام صادق)ع( نقل می کند که فرمود: 
ای جابر از آن لوح که در دست مادرم فاطمه)س(

والدت  تبریک  بگو.گفت:برای  سخن  برایم  دیدی 
فاطمه)س(  مادرت  حضور  به  علی)ع(  بن  حسین 
شرفیاب شدم. در دست وی لوح سبزی دیدم درباره 
آن لوح از فاطمه)س( سوال کردم. در پاسخ فرمودند: 
هدیه ی خداوندی است به پدرم که در آن نام پدرم، 
همسرم، فرزندانم و امامان نسل من آمده است. پدرم 
نیز آن را به من داده است تا مرا مژده بخشد. در 
بخشی از لوح که به امام هشتم)ع( مربوط است چنین 

آمده که او را عفریتی قدرت طلب خواهد کشت.
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جدول شماره 3661
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

مشتریان گرامی
 برای پاسخگویی و رزرو 
تاالر از تاریخ 95/9/5

به محل تاالر سینا 
واقع در شوکت آباد

 مراجعه فرمایید.
09155612669    

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كاماًل توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
 و نيسان و كارگر ماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

به یک نفر خانم برای همکاری
 در گالری میرداماد نیازمندیم.

32225820 -09158185147

آگهی همکاری
واحد تولیدی واقع در

 شهرک صنعتی به افراد ذیل
 نیازمند است:

•  Mdf کار

•  کناف کار
•  رنگ کار چوب

•  مدیر مالی با تجربه مکفی
09151104997

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435  

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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
لوله کشى و آبرسانى، اجرای فاضالب

سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر 

لوله باز کنى با فنر برقى
تشخیص و رفع ترکیدگى لوله 

    09158651167 - شهریاری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی
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تیم والیبال خوسف بر جوانان بیرجند غلبه کرد

اداره ورزش وجوانان شهرستان خوسف،  به گزارش روابط عمومی 
مسابقات لیگ والیبال استان ،دور رفت با حضور تیم جوانان بیرجند 
به   17/30 95/9/4ساعت  مورخ  شنبه  پنج  روز  عصر  وتیم خوسف 
خوسف  تیم  سود  به  بریک  سه  نتیجه  با  رفتند،و  یکدیگر  مصاف 

بازی به پایان رسید.

برگزاری اولین دوره مسابقه سیمولتانه شطرنج 
دانشجویان در خراسان جنوبی

جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت  سرپرست  مرادی  حمید 
ویژه  شطرنج  سیمولتانه  مسابقه  دوره  اولین  گفت:  خراسان جنوبی 
می شود.وی  برگزار  بیرجند  در  استان  دانشگاهیان  و  دانشجویان 
مجتبی  آقای  زمان  هم  بازی  با  مسابقه  از  دوره  این  اظهارکرد: 
 30 با  استان  در  بین المللی  ریتینگ  باالترین  دارنده  مود  قالسی 

نفر برگزار می شود.

شکست میزبان در اولین گام مسابقات والیبال
 لیگ مردان استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و 
به نقل از هیئت والیبال این شهرستان، مسابقات والیبال لیگ استان 
خراسان جنوبی با شرکت 11 تیم در دو گروه شش و هفت تیمی 
به  شود.  می  برگزار  استان  منطقه  دو  در  برگشت  و  رفت  بصورت 
گفته معزی رئیس هیئت والیبال شهرستان: تیم های منطقه یک: 
سربیشه،خوسف  با  بیرجند  از  سه  هر  وبزرگساالن  جوانان،نوجوانان 
ونهبندان ...در گروه منطقه دو: تیم های: سرایان،فردوس،قاین،طبس 
و بشرویه شرکت کردند و تیم ها به صورت رفت و برگشت با هم 
روز  در  گفت:  شهرستان  والیبال  هیئت  کرد.رئیس  خواهند  رقابت 
اول این بازی ها پنج شنبه 4 آذر ساعت 17تیم والیبال شهرستان 
سرایان در اولین دیدار خود میزبان تیم طبس بود که در یک بازی 
نتیجه  با  توانست  که  بود  میهمان  تیم  این  نزدیک  و  دیدنی  بسیار 
3 بر 2 بر میهمان خود غلبه کند.معزی افزود: در واقع تیم والیبال 
و  شد  بازیها  این  وارد  آمادگی  و  تمرین  بدون  سرایان  شهرستان 
تیم و شروع تمرینات  این مسابقات هماهنگی  از شرکت در  هدف 
است:  ذکر  به  الزم  باشد.  می  استان  قهرمانی  آتی  مسابقات  برای 
داشتند. عهده  بر  سرایان  از  جمالی  و  بهرامی  را  دیدار  این  داوری 

:مهدی  بازی  این  در  شهرستان  آزاد  تیم  های  والیبالیست  اسامی 
ابوالفضل  نظافت،  مجید  قربانزاده،  یعقوبی،امیر  پور،امیر  یوسف 
جهانگیر، نعمت بهروز،صادق طاهری،محمد مهدی حقدادی بودند.

شریف  اکبر  بهشتی،علی  اکبر  علی  شهرستان:  تیم  غایب  نفرات 
زاده، مسلم اکبری، جواد قشقاییضمن اینکه محسن دهقان بهترین 

بازیکن والیبال شهرستان در تیم مقابل حضور داشت.

مصرف  همچنین  و  شیر  و  باعسل  سیب  مصرف 
بقای  به  و  شود  می  حافظه  افزایش  موجب  بادام 
مغز کمک می کند ...بادام دانه ای بسیار با ارزش 
افزایش حافظه است و به حفظ و بقای مغز  برای 
در طول شب  بادام  است  کند.بهتر  می  کمک  نیز 
با عسل  و  کنده  را  آن  پوست  وبعد  خیسانده شده 

یا شیر مصرف کرد. مصرف سیب با عسل و شیر 
نیز موجب افزایش حافظه و قدرت تمرکز می شود.
موز در برخی منابع برای از بین بردن ضعف روحیه 
توصیه شده است. زیرا دارای برخی اسیدهای آمینه 
ضروری برای بدن است. جویدن و آهسته بلعیدن 
است.فسفاتیدیل  مناسب  روحیه  بهبود  برای  موز 

سرین و فسفاتیدیل کولین )لستین( موادی هستند 
که به تولید میانجیگر عصبی حافظه به نام استیل 
کولین کمک می کنند. در یک مطالعه، افراد مصرف 
آزمون های حافظه و  کننده فسفاتیدیل سرین در 
یادگیری 30 درصد امتیاز بیشتری داشتند. این مواد 

در تخم مرغ به مقدار قابل توجهی وجود دارد.

                                      سیب + عسل + شیر= حافظه قوی

نباید توت و خرما را با چای بخوریم

اگر بر این باورید که مصرف »توت« یا »خرما« به 
»قند خون«  میزان  رفتن  باال  از  می تواند  قند  جای 
توت  خرما،  قند  اشتباهید  در  سخت  کند  جلوگیری 
آب  با  که  هنگامی  قندی  هرمواد  کلی  طور  به  و 
تمام  بدن  می کند  پیدا  تماس  داغ  چای  یا  جوش 
»انرژی«  و  کرده  جذب  را  مواد  این  شیرینی های 
است  گفتنی  شود  نمی  بدن  جذب  آنها  در  موجود 

نوشیدنی های  دنیا  تمام کشورهای  در  قهوه  و  چای 
را  آنها  دارند  عادت  افراد  که  هستند  رایجی  بسیار 
به  قند  مواد  این  اما  کنند  مصرف  شیرین  مواد  با 
سالمت »دندان ها« آسیب رسانده و سبب باال بردن 
قند خون و در نهایت »دیابت« می شود.گفتنی است 
بهترین  چای  کنار  در  خشک«  »میوه های  مصرف 

گزینه به جای قند، خرما و »توت« است.

کمبود فیبر چه عوارضی دارد؟

کمبود فیبر در بدن یک سری عوارضی را نیز به همراه 
دارد.اگر شما در عرض یک هفته مقدار کمی از مواد 
زائد بدن خود را دفع می کنید و مدفوعتان خشک است 
یعنی یبوست دارید. یبوست می تواند نتیجه کمبود فیبر 
باشد. این مشکل گوارشی از دالیل دیگری از جمله 
داروهای  و  غذایی  مکمل های  مصرف  و  کم  ورزش 
شیمایی نیز ناشی می شود.سعی کنید روزانه حدود 25 

تا 30 گرم فیبر مصرف کنید و این مقدار فیبر در میوه 
از  های تازه و حبوبات وجود دارد. رژیمی که سرشار 
حبوبات فیبردار است احتمال ابتال به دیابت را 2۸ درصد 
کاهش می دهد. پژوهش های دیگر هم نشان می دهد 
که قند باال و کمبود فیبر خطر ابتال به دیابت را در خانم 
امان  بودن و در  برای سالم  بنابراین  برد.  باال می  ها 

ماندن از خطر سرطان، مصرف فیبر را افزایش دهید.

چه بخوریم تا راحت بخوابیم...

خواب  داشتن  در  مناسب  و  مفید  غذایی  مواد  مصرف 
راحت موثر است.ساعت کاری زیاد، خوردن موادغذایی 
است.  راحت  خواب  مانع  نشستن  جا  یک  نامناسب، 
خوردن یک موز یا نوشیدن یک لیوان شیر در داشتن 
خواب راحت شبانه موثر است و این در حالی است که 
افراد  کافئین خواب  یا مصرف  و  تند  خوردن غذاهای 
به  خواب  از  قبل  شیرگرم  نوشیدن  می کند.  مختل  را 

موجود  می کند.کلسیم  خوابیدن کمک  راحت  در  افراد 
اثری آرام بخش بر روی سیستم عصبی دارد. در شیر 

گیالس منبع طبیعی مالتونین در مغز است که چرخه 
خواب و بیداری را تنظیم می کند. خوردن گیالس یک 
ساعت قبل از خواب به ویژه گیالس های ترش می تواند 
به داشتن خواب بهتر کمک کند.موز منبع غنی از پتاسیم 

و منیزیم، آهن، ویتامین B6، کربوهیدرات ها است.

چند دلیل خوب برای خوردن لوبیا سبز

معدنی  مواد  و   A، B ویتامین های  از  سرشار  لوبیا 
آهن، فسفر، کلسیم و پتاسیم است. در بین لوبیا سبز 
 C کم کالری، بر خالف لوبیا خشک حاوی ویتامین
و بسیار مغذی است.لوبیا سبز منبع فوق العاده ی منگنز 
بوده و برای زنان یائسه بسیار مفید است. لوبیا سبز 
حاوی رنگدانه ی آنتی اکسیدانی به نام فالوونوئیدها 
ترکیبات  می دهد  نشان  پژوهش ها  است.نتایج 

فالوونوئیدی رشد سلول های سرطانی سینه و روده 
ها را کاهش می دهد. افزایش لوبیا سبز به ساالدهای 
پتاسیم  میزان  که  می شود  باعث  عالقه تان  مورد 
کند.  پیدا  افزایش  درصد   19 میزان  به  دریافتی تان 
واقعیت این است که بین آرتروز دست ها و زانوها و 
میزان کم پتاسیم خون ارتباط زیادی وجود دارد. لوبیا 
سبز حاوی فیبرهایی است که قلبتان را نجات می دهد

با شکوفه انار دیابت را کنترل کنید!!
 

دیابت  انار  از شکوفه  کردن  استفاده  با  میتوانید  شما 
انار  را کنترل کنید.متخصصان عنوان می کنند  خود 
می تواند موجب بهبود حافظه شده و به کنترل گلوکز 
ترکیبی  انار  تردید  بدون  کند.  می  کمک  هم  خون 
بلکه  انار،  دانه های  تنها  نه  از سالمت و مزه است. 
هستند.  متعددی  فواید  حاوی  هم  انار  های  شکوفه 
و  بوده  اکسیدان  آنتی  از  غنی  میوه  این  های  گل 

کاهش  به  که  هستند  فتوشیمیایی  ذخایر  حاوی 
می  کمک  دیابت  به  سالمت  مشکالت  و  عوارض 
کنند.از این رو افراد دیابتی می توانند با مصرف این 
گل ها، به بهترین شکل سطح گلوکز خون شان را 
از  غنی  که  انار  های  نمایند. مصرف شکوفه  کنترل 
آنتی اکسیدان هستند، به مقابله با استرس اکسایشی 

کمک کرده و در نتیجه عملکرد مغز بهبود می یابد.

29فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع 29 فقره تصادف طی هفته گذشته در معابر 
درون شهری استان خبر داد.سرهنگ علیرضا رضایی با اعالم این خبرگفت: هفته گذشته متاسفانه 
در اثر تصادفات 41 نفر مجروح گردیده اند که بیشترین آمار مجروحین مربوط به موتورسواران با 41 
درصد بوده است. وی علت 30 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم ،30درصد عدم 
توجه به جلو و40 درصد را نیز سایر علل دانست و بیشترین ساعت وقوع تصادفات را بین ساعت 12 
الی 14 اعالم کرد.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین از ثبت 454۸ فقره انواع تخلف 
رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان در یک هفته گذشته خبر داد که از این تعداد 
507تخلف،حادثه ساز بوده است.وی افزود: در این مدت تعداد 209 دستگاه موتور سیکلت و 13 دستگاه 
خودرو نیز که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند توقیف شده است که از این تعداد 36 راننده به 
علت نداشتن گواهی نامه وسیله نقلیه آنها توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه اعزام گردیده اند.

دو کشته و چهار مجروح در محورسربیشه- نهبندان 

یک  با   405 پژو  سواري  تصادف  گفت:  سربیشه  انتظامي  فرمانده 
چهار  و  کشته  »سربیشه-نهبندان«دو  محور  در  خاور  دستگاه 
مجروح برجاي گذاشت.سرهنگ علیرضا فوالدی افزود : یک فقره 
-نهبندان«به  »سربیشه  محور  هشت  کیلومتر  در  رانندگي  سانحه 
مأموران  بالفاصله  که  شد  اعالم   110 پلیسي  هاي  فوریت  مرکز 
وي  شدند.  اعزام  سانحه  محل  به  امداد  گروه  همراه  به  انتظامي 
افزود:در این حادثه که با برخورد پژو 405 و یک خاور اتفاق افتاد، 
و  کشته  دم  در  آن  سرنشینان  از  یکی  و    405 پژو  خودرو  راننده 
چهار نفر دیگر مصدوم و توسط نیروهاي امدادي حاضر در صحنه 

به بیمارستان سربیشه منتقل شدند.

دو هزار قلم لوازم آرایشي و بهداشتي قاچاق در بیرجندکشف شد

فرمانده انتظامي بیرجند از کشف دو هزار قلم لوازم آرایشي و بهداشتي قاچاق 
داشت:  اظهار  زاده  امیرآبادي  علیرضا  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در 
یک  به  شهر  در  زني  گشت  هنگام  بیرجند   11 کالنتري  انتظامي  مأموران 
سواري پژو 405 مشکوك و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند، مأموران 
قاچاق که  بهداشتي  آرایشي و  لوازم  انواع  قلم  از خودرو دو هزار  بازرسي  در 
بیان  زاده  آبادي  امیر  کردند. سرهنگ  بود کشف  مجوز حمل  گونه  هر  فاقد 
مراحل  برای  پرونده  تشکیل  با  متهم  و  توقیف  خودرو  رابطه  این  داشت:در 
قانوني به مراجع قضائي معرفي شد و با اشاره به اینکه لوازم آرایشي قاچاق 
اند  عمدتا لوازمي هستندکه به دلیل بي کیفیتي یا تولید زیر زمیني نتوانسته 

مسیر هاي قانوني را طي کنند و قاچاق وارد کشور مي کنند. 

هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند برگزار می کند:

مراسم سخنرانی و عزاداری ایام آخر ماه صفر
1. شب 28 صفر )95/9/7( لغایت شب 30 صفر )95/9/9(

 سخنرانی و عزاداری 
شروع مراسم ساعت 18/30

سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

 2. صبح 28 صفر )95/9/8( رحلت پیامبر )ص( و شهادت امام حسن )ع(
 سخنرانی و عزاداری از ساعت 9/30 الی 11/30

3. صبح 30 صفر 95/9/10 شهادت امام رضا )ع( 
سخنرانی و عزاداری از ساعت 9/30 الی 12
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 اوحدیسخنران:حجه االسالم  
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 صبح9ساعت 
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 پبیگبه حکیمه خبتون )علیهبالسالم( و  کبنون تخصصی مهدویت  -هیئت بقیه ا... مکتب نرجس)علیهبالسالم( 

 مکتب نرجس)علیهبالسالم(

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
 لوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 
کارگران و چهارراه دولت

ایزوگام 
شرق بخشـی

آدرس: میدان توحید
 -32442331 

09155622050

تعمیر لوازم خانگی 
 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    



7
بازدید عکاسان خراسان رضوی از مجموعه جهانی قنات بلده و شهر تاریخی تون

دادرس مقدم-یک گروه عکاس از خراسان رضوی در قالب تور عکاسی، از مجموعه جهانی قنوات بلده و آثار تاریخی شهرستان فردوس بازدید 
نمودند. کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی تون و مجموعه جهانی قنات بلده گفت: اعضای این تور عکاسی، تصاویری را از مناظر طبیعت 
یکشنبه * 7 آذر 1395 * شماره 3661پاییزی باغستان، مسیر آب بلده و سیستم استحصال آب و کاریزهای آن و همچنین مدرسه تاریخی علیا و مسجد جامع این شهر ثبت کردند.

7
صادرات بیش از 126 میلیون دالر 
از گمرک ماهیرود 
برزجی- مدیرکل گمرک استان از صادرات بیش 
از  کاال  و 515 دالر  هزار  و 259  میلیون  از 126 
بازارچه مرزی ماهیروی  از ابتدای امسال تا پایان 
گفتگوی  در  خاشی  علی  محمد  داد.  خبر  آبان  
ابتدای امسال تا  از  با آوا عنوان کرد:   اختصاصی 
پایان آبان ماه 3455 فقره اظهارنامه صادراتی به 
ارزش 126 میلیون و 259 هزار و 515 دالر تشکیل 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 
اظهارنامه 48 درصد از نظر ارزش 16 درصد و از نظر 
وزن 41 درصد افزایش داشته است. وی عمده اقالم 
صادرات قطعی گمرک استان را هیروکربن سبک، 
هیدروکربن  گازوئیل،  سرامیک،  و  کاشی  سیمان، 
سنگین، خوراک کامل طیور، کود اوره، میلگرد، رب 
گوجه فرنگی و جوجه یخ زده عنوان کرد و افزود:  
عمده این اقالم به کشور افغانستان ، عراق، پاکستان 

و ترکمنستان صادر شده است.

دشمنان با نفوذ در فرهنگ در پی
تغییر رفتار و اخالق مسلمانان هستند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
شخص  یک  مختص  فرعونی  تفکر  و  فرعون 
در  نفوذ  با  دشمنان  گفت:  نیست  خاص  زمان  و 
فرهنگ جامعه در پی تغییر رفتار، اخالق و نهایت 
از بین بردن وحدت بین مسلمانان هستند زیرا از 
وحدت مسلمانان وحشت دارند. آیت ا... عبادی در 
نشست صمیمی با علما، روحانیون، هیئت امنای 
بسیج  مقاومت  پایگاه  های  فرماندهان  و  مساجد 
تابع  باید  ما  همه  کرد:  اظهار  درمیان  شهرستان 
احساسات  از مطرح کردن  و  باشیم  دین  و  قرآن 
و مسایل افراطی و تفریطی فاصله گیری کنیم و 
اگر می خواهید دشمن بر شما مسلط نشود از مسیر 
و راهش پیروی نکنید. فرماندار درمیان نیز در این 
دیدار با بیان اینکه مردم شهرستان مرزی درمیان 
که متشکل از تشیع و تسنن هستند در همه حال 
با حفظ برادری و انسجام در صحنه حضور دارند 
گفت: وظیفه همه ما مدیران و مسئوالن است که 
صادقانه و خالصانه به مردم غیور این کشور خدمت 
کنیم. امام جمعه اهل سنت درمیان نیز اظهار کرد: 
قدیم  از  سنی  و  شیعه  علمای  این شهرستان  در 
روابط دوستانه ای داشته اند و فضای خوبی همراه با 
اتحاد و وحدت ایجاد کرده اند و در همه مراسمات 

ملی و مذهبی حضور فعالی داشته اند.

کمبود تکنولوژی در کارخانجات و صنایع 
تولیدی به اقتصاد صدمه وارد می کند

کمبود  یا  نبود  به  کشور  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تکنولوژی در کارخانجات و صنایع تولیدی اشاره کرد 
و افزود:کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای تولیدی 
از تکنولوژی روز دنیا چند گام عقب ترند که این 
می تواند صدمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد 
وارد نماید. شافعی در دیدار با استاندار تاکید کرد: این 
نقیصه باید به هر شکل ممکن مرتفع شود و دولت 
در این زمینه چه با ارائه تسهیالت و یا درنظرگرفتن 
به  توجهی  شایان  های  کمک  ویژه،  تخفیفات 

تولیدکنندگان کرده که قابل تحسین است.

پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس در 
فرودگاه بیرجند مورد استقبال قرار گرفت

ایرنا- پیکر پاک سه شهید گمنام دفاع مقدس 
استقبال  مورد  بیرجند  فرودگاه  در  شنبه  صبح 
انتظامی،  نظامی،  معاونانش، مسئوالن  و  استاندار 
از  جمعی  و  بیرجند  فرماندار  علمیه،  های  حوزه 
این  مطهر  پیکر  گرفت.  قرار  شهدا  های  خانواده 
شهدا به معراج شهدای بیرجند انتقال می یابد و روز 
دوشنبه هفته جاری با حضور اقشار مختلف مردم 
و مسئوالن از بوستان شهدای گمنام این شهر تا 

حسینیه جماران تشییع می شوند.

سومین جشنواره قدردانی از برترین های 
سال 94 شرکت گاز استان برگزار شد

غالمی- سومین جشنواره نظام مشارکت بمنظور 
نظام  مختلف  هاي  حوزه  برگزیدگان  از  قدردانی 
برگزار  استان در سال 94  پیشنهادات شرکت گاز 
شد. دشتي، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره 
به اهمیت مشارکت در میان کارکنان و تاثیر این 
سازمان  یک  در  وري  بهره  بر  گروهي  مشارکت 
گفت: شناسایي خالقیت ها و توانایي هاي کارکنان 
از اهمیت باالیي برخوردار است وسیستم پیشنهادات 
مي تواند دراین راستا فعالیت گسترده اي داشته باشد.

مدیریت در هیات های ورزشی
مشارکتی و بر مبنای خرد جمعی باشد

ایرنا- مدیرکل ورزش و جوانان گفت: مدیریت در 
سطح هیات های ورزشی مشارکتی باشد و تصمیم 
گیری ها با تبیین اهداف انجام شود تا بر مبنای 
خرد جمعی نتیجه بهتری حاصل شود. افضل پور 
در مجمع عمومی سالیانه هیات ژیمناستیک استان 
در بیرجند عنوان کرد: هر هیات ورزشی در استان 
باید هدف میان مدت و بلند مدت برای خود داشته 
باشد و با هدف گذاری مناسب پس از مدتی ورزش 

مورد نظر به جایگاه واقعی خود برسد.

توسعه استان در گرو رونق روستاها است
تاکید رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در شورای اداری:

استان  اداری  شورای  دیروز  صبح  مالئی- 
با حضور شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن ایران و بی بی عصمت سرفرازی معاون 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  هماهنگی  امور  جدید 
و  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  استانداری، 
نماینده مردم طبس، سرایان، فردوس و بشرویه 

در استانداری برگزار شد.

پیشنهادی نوبخت برای
ردیف خاص اعتباری ویژه استان

نماینده مردم طبس، سرایان، فردوس و بشرویه 
در مجلس عنوان کرد: فصل بودجه ریزی شروع 
باید  دولتی  مدیران  و  استاندار  که  است  شده 
پیگیری جذب باشند. امیرحسنخانی به جلسه ای 
که قرار بود برای رفع مشکالت استان در سازمان 
اشاره کرد و  برگزار شود  برنامه و بودجه کشور 
آقای نوبخت خودشان پیشنهاد بودجه و  افزود: 
را  جنوبی  خراسان  برای  خاص  اعتباری  ردیف 
دادند و از ما گذشته تاکنون سه بار شده وقت می 

گیریم و جلسه برگزار نمی شود.

و  برف  بارش  درصدی   80 کاهش  به  وی 
باران نسبت به سال گذشته اشاره کرد و ادامه 
داد:باید پیش بینی حوادث غیر مترقبه را بکنیم. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: وضع اقتصادی 
مردم از همه چیز مهمتر است و استان نیازمند 

همکاری بخش خصوصی است.
  

کسری 11میلیارد تومانی
حقوق کارمندان رسمی و پیمانی استان

با  گذشته  ماه   3 در  کرد:  بیان  نیز   استاندار 
رئیس جمهور و معاون اول وی درباره مشکالت 
به  جمهور  رئیس  که  کردم  صحبت  استان 
نهاوندیان مدیردفتر خود ماموریت های ویژه ای 

برای خراسان جنوبی محول کرد.
اینکه  به  اشاره  با  پرویزی  اکبر  علی  سید 
رونق  برای  هایی  قول  دیدارها  این  در 
عملیاتی  تا  که  شد  داده  استان  در  اقتصادی 
پایان  تا  افزود:   ، کنیم  نمی  ای  رسانه  نشود 
معاون  جهانگیری  و  وزیر  چندین  سال 
خواهند  سفر  استان  به  جمهور  رئیس  اول 

مدیران  اگر  براینکه  تاکید  با  استاندار  کرد. 
اختیاراتشان  از ظرفیت  اجرایی  دستگاه های 
 ، نیست  دولت  مشکل  کنند  نمی  استفاده 
یادآورشد:تا کنون 140مورد از اختیارات وزرا 
است.  شده  واگذار  مدیران  و  استانداران  به 
روی  بر  مجلس  نمایندگان  نظارت  نبود  وی 
عمومی  منابع  از  درصد  دو  اختصاص  قانون 
مشکالت  از  یکی  را  ها  استان  به  کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: با وجود این قانون 
بازهم مجلس رای می دهد و سازمان برنامه 

بودجه آن را نادیده می گیرد.
حقوق  تومانی  11میلیارد  کسری  از  وی 
خبر  استان  دولت  پیمانی  و  رسمی  کارمندان 
داد و گفت:بودجه جاری استان ها را حل کنند 
برای  چون  شود  محاسبه  ملی  بودجه  با  یا  و 
پرداخت هزینه های آب ، برق ، گاز و سوخت 
هم مانده ایم. استاندار کم بودن وجدان کاری 
دردستگاه های اجرایی را یک مشکل دانست 

و افزود: فرهنگ کار باید نهادینه شود.
که  هایی  استانی  با هم  مذاکره  از  پرویزی 

ادامه  و  خبرداد  هستند  مقام  دارای  کشور  در 
پیگیری  هم  استانداری  سیاسی  معاون  داد: 
مذاکره با نیروهای بومی برای بکارگیری آن 

ها در بدنه اجرایی استان هستند.

مفهوم رونق با توسعه فرق دارد
ایران  بازرگانی، صنایع و معادن  اتاق  رئیس 
نیز در این جلسه عنوان کرد: متاسفانه ما مفهوم 

توسعه را رونق یکسان ارزیابی کرده ایم.
شافعی وجود افزایش پروندهای قضایی را 
و  دانست  جامعه  اقتصادی  مسایل  از  ناشی 
توسعه  مسیر  در  را  ما  ظاهری  رونق  افزود: 
قرار نمی دهد. شافعی با تاکید براینکه شرط 
به روستاییان  یافتگی توجه ویژه  اول توسعه 
روستاها  به  وقتی  کرد:  خاطرنشان  است، 
و  نشینی  حاشیه  و  مهاجرت  از  شود  توجه 

هزاران مشکل دیگر جلوگیری خواهد کرد.
باید  توسعه  به  نگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای  باید  سیستم  که  نوعی  به  کند  تغییر 

یک جامعه تصمصیم بگیرد نه یک فرد.

بت تمرکز گرایی را بشکنید
وی بر شکستن بت تمرکز گرایی سرمایه ها در 
مرکز کشورتاکید کرد و ادامه داد: توزیع قدرت باید 
در همه استان ها انجام شود و اگر این موضوع 
تحقق نیابد “در همچنان روی یک پاشنه نخواهد 
چرخید” این مقام مسئول گفت: همه کشور ها به 
این نتیجه رسیده اند که ایران تنها راه رسیدن به 
اقتصاد برون مرزی است و اتاق بازرگانی بیرجند 
به عنوان معین ملی اتاق ایران در خراسان جنوبی 

در مرز شرق کشور فعال خواهد بود.
بی بی عصمت سرفرازی معاون جدید امور 
هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
نیز در این جلسه عنوان کرد:مقام معظم رهبری 
تاکید بر مشارکت و دیده شدن مردم در همه 
زمینه ها هستند. وی افزود: عامل اصلی توسعه 

پشتوانه های مردمی است که منجز به ارتقا و 
سرمایه های اجتماعی می شوند.

مشیرالحق  زحمات  از  مراسم  این  پایان  در 
عابدی برای سرپرستی معاونت امور هماهنگی 
و  قدردانی  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
در  زن  معاون  اولین  سرفرازی  عصمت  بی  بی 
استانداری خراسان جنوبی به این  سمت منصوب 
شد. وی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و 
دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی است 
که مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری البرز، مدیرکل دفتر آموزش و 
پژوهش استانداری البرز، مشاور استاندار قزوین، 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری 
خراسان جنوبی و نماینده سازمان ملی جوانان در 

استان را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد.

حسینی-حسنی صفت یکی از اعضای شورای 
شهر بیرجند درباره هتلی که در ابتدای بند دره قرار 
بود با 9 طبقه احداث شود و تسهیالت فراوانی هم 
گرفته بود، عنوان کرد: االن تمام بنا در 2 و نیم 
طبقه احداث شده که هیچ شباهتی به هتل ندارد.

بیرجند  شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح 
کمیسیون  های  نامه  بررسی  کار  دستور  با 

فرهنگی، خدمات و عمران برگزار شد.
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نژاد  عبدالرزاق 
عکاسان  از  جمعی  درخواست  نامه  قرائت  با 
در  بیرجند  جشنواره  برگزاری  برای  بیرجند 
قبلی  مصوبه  در  کرد:  عنوان  ایران  قاب 
با  ولی  بودید  داده  جشنواره  این  لغو  به  رای 
درخواست آنان، جلسه ای با حضور نمایندگان 
با  بود  قرار  به گفته وی  برگزار شد.  افراد  این 
ها،  هزینه  آوردن  پایین  جمله  از  مسائلی  حل 
و  آن،  های  حواشی  جشنواره، حل  دبیر  تغییر 
حضور داوران استانی به جای داوران تهرانی، با 
برگزاری آن موافقت شود که نمایندگان فقط با 
حل مشکالت حواشی جشنواره موافقت کردند.

برای راحت شدن از بودجه و مشکالت
از زیر بار وظیفه شانه خالی نکنید

مدیح شهردار بیرجند نیز عنوان کرد: با جشنواره 
عکس مخالف نیست بلکه نحوه برگزاری آن را 
نمی پسندد. وی تاکید کرد: شهرداری به لحاظ 
مالی در وضع مناسبی نیست و نمی تواند هزینه 
ای معادل با 20 تا 30 میلیونی برگزاری جشنواره 
عکس را بدهد. در ادامه اعضای شورا نظرات خود 
را مطرح کردند که “سلیم” از اعضای شورا، در 
این باره بیان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف 
شهرداری ایجاد شور و نشاط در شهر است و نباید 
به خاطر راحت شدن از بودجه و گرفتاری های 
آن، از زیر بار وظیفه شانه خالی کرد. در پایان و 
پس از بحث های فراوان، مصوب شد جلسه ی 
فوریتی تا شنبه هفته آینده، با حضور نمایندگان 
موافق و البته مخالف این جشنواره برگزار شود و 

حتی االمکان دبیر جشنواره تغییر کند.

المان قرآنی شهر باید با کیفیت باشد
کل  مدیر  تقاضای  شده،  خوانده  دوم  نامه 

المان  نصب  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بود که در کمیسیون فرهنگی  قرآنی در شهر 
های  المان  نصب  هنگام  شد  برآن  تصمیم 
نوروزی، این موضوع نیز بررسی و عملی شود. 
با  مخالفت  با  شورا  عضو  دیگر  صفت  حسنی 
این نظر اعالم کرد: المان های نوروزی موقتی 
المان  شان  در  این  و  هستند  کیفیت  فاقد  و 
وی  نیست.  باشد  ماندگار  بخواهیم  که  قرآنی 
خود  ارشاد  و  فرهنگ  سازمان  داد:  پیشنهاد 
فقط  شهرداری  و  بسازد  کیفیت  با  المان  یک 
محل نصب آن را آماده کند. طاهری با رد این 
پیشنهاد تاکید کرد: نمی توان درخواست آنان 
محل  از  باید  که  زیرا  داد،  پاسخ  گونه  این  را 
بودجه شهرداری تامین شود. در پایان پس از 
نظرات سایر اعضا مصوب شد شهرداری جدای 
فراخوان  هنرمندان  به  نوروزی  های  المان  از 

دهد و در نهایت ساخت آن مشارکتی باشد.
درخواست مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند 
برای برپایی پایگاه غربالگری کودکان ناشنوا و 
کم شنوا در شهر از دیگر نامه های قرائت شده 

بود که عبدالرزاق نژاد عنوان کرد: در کمیسیون 
این  برای  ابوذر  میدان  در  مقرر شد شهرداری 

منظور محلی را در نظر بگیرد.
اکثریت  موافقت  با  نهایت  در  موضوع  این 
به  اشاره  با  آرا تصویب شد ولی حسنی صفت 
اینکه نامه در شهریور به شورا داده شده و زمان 
غربالگری نیز آبان بوده است عنوان کرد: این 
که شورا االن پاسخ می دهد وجهه جالبی ندارد. 
در ادامه تعداد دیگری  از نامه های کمیسیون 
فرهنگی و همچنین خدمان و عمران قرائت شد.

در حاشیه:
شهرداری بدهی های

پرداخت نشده خود را بدهد
درخواست  شده  خوانده  های  نامه  از  یکی 
 7 معادل  مبلغی  تا  بود  هنر  دانشگاه  رئیس 
برگزاری  برای  شهرداری  از  را  تومان  میلیون 

جشنواره باستان شناسی بیرجند دریافت کند.
با دادن  ابتدا شدیدا  حسنی صفت در همان 
بودجه  وضع  گفت:  و  کرد  مخالفت  مبلغ  این 

به گفته خود شما در شرایط خوبی  شهرداری 
نیست، می توان از همین مبلغ برای کارهای 
اینکه  با اشاره به  واجب تر استفاده کرد. وی 
زیادی  نشده  پرداخت  های  بدهی  شهرداری 
دارد ادامه داد: به یک شرکت خدماتی بیشتر 
حالی  در  دارید.  بدهی  که  است  ماه  دو  از 
 2 تا  تواند  می  شهرداری  قرارداد  طبق  که 
زمان  از  حتی  االن  و  باشد  داشته  بدهی  ماه 
مقرر هم بیشتر شده است. پس از اعتراضات 
مداوم این عضو شورا به پرداخت نشدن بدهی 
شهرداری  مالی  مسئول  با  مدیح  ها،  شرکت 
این  ماه  مهر  بدهی  قرار شد  و  گرفت  تماس 
که  است  ذکر  شایان  شود.  پرداخت  شرکت 
مصوب  نیز  مذکور  جشنواره  برگزاری  برای 
شد شهرداری 2 میلیون تومان پرداخت کند.

هتلی که با تسهیالت فراوان
هتل ساخته نشد

در  خبرنگاران  با  مصاحبه  در  صفت  حسنی 
حاشیه جلسه شورای شهر بیرجند، درباره پروژه 

هتلی که در ابتدای بند دره قرار بود احداث شود 
بهره  کم  های  وام  پروژه  این  به  کرد:  عنوان 
متعددی پرداخت شد و حتی عوارض شهرداری 
این  با  اما  با تخفیف محاسبه کردند  آنان  با  را 
شرط که 3 ساله تمام شود. به گفته وی زمینی 
که بیش از 14 هزار مترمربع با 11 طبقه قرار 
بود ساخته شود االن تمام بنا در 2 و نیم طبقه 

احداث شده که هیچ شباهتی به هتل ندارد.
حسنی صفت با بیان اینکه صاحب پروژه در 
شورا عنوان کرده بود این فاز اول است ادامه 
ای  گونه  به  ساختمان  فوندانسیون  اما  داد: 

نیست که بتوان ساخت آن را ادامه داد.
وی با یادآوری اینکه یک ماه قبل در شورا 
این موضوع را مطرح کردیم بیان کرد: گفته شد 
اما  تا موضوع بررسی شود  10 روز صبر کنید 
هنوز اتفاقی نیافتاده و قطعا زد و بندها مانع کار 
شده است. وی همچنین مبلغ بدهی شهرداری 
به شرکت خدماتی ذکر شده در جلسه را ماهی 
500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: هنوز 

بدهی شهریور نیز پرداخت نشده است.

هتل نیم بند در بند دره
هتل 11 طبقه، 2 طبقه از آب درآمد

سلیم: برای راحت شدن از بودجه و گرفتاری های آن، از زیر بار وظیفه شانه خالی نکنید

 300 گذاری  سرمایه  از  استاندار  مالئی- 
میلیارد تومانی یک موسسه خصوصی بر روی 
محصوالت زرشک و زعفران خبر داد و عنوان 
به  موسسه  این  مسئوالن  آینده  هفته  در  کرد: 
استان سفر خواهند که دستگاه های اجرایی باید 

با  این موسسه همکاری کامل داشته باشند.
صبح دیروز شورای گفتگوی بخش خصوصی 
با دولت با حضور نظرافضلی نماینده مردم نهبندان 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  و  مجلس  در  سربیشه  و 
صنایع و معادن ایران در حوزه استاندار برگزار شد.

جهاد  سازمان  رئیس  مطلق  پور  ولی 
کرد: کمترین  عنوان  این جلسه  در  کشاورزی 
بهره  بیشترین  و  باغات  کشت  زیر  زمین 
کشور  به  نسبت  استان  محصوالت  وری 
است.  حوزه  این  به  ویژه  توجه  دهنده  نشان 

افزوده  ارزش  بودن  باال  و  کیفیت  افزود:  وی 
بخش  بودن  زنده  دهنده  نشان  محصوالت 
کشاورزی استان است اما باید همین وضع را 
حفظ کنیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی از 
سطح کشت 30 هزار هکتاری در استان خبر 
میلیارد   300 محصوالت  داد:تمام  ادامه  و  داد 
تمام  افزوده داشته که 15درصد  ارزش  تومان 
کشور را شامل می شود. وی به تولید 59 تن 
زعفران و 16 هزار و 800 تن زرشک در استان 
اشاره و خاطرنشان کرد: نبود صنایع تبدیلی و 
معرفی درست این محصوالت در کشور باعث 
 شده خیلی از کشورها از وجود این محصوالت 
بر  تاکید  با  مطلق  پور  ولی  باشند.  خبر  بی 
مرغ  و  زعفران  زرشک،  محصوالت  اینکه 
نیازمند یارانه صادرات هستند تصریح کرد: در 

استان صادرات زرشک نداریم و زرشک ما، از 
افغانستان به کشور های دیگر صادر می شود!

راه اندازی دوباره سیمان باقران
تا پایان سال

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
تجارت از رتبه 20 استان در جذب اعتبارات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و بیان کرد: 
در  و معدن خراسان جنوبی  90 درصد صنعت 
اختیار بخش خصوصی است و ما باید به عنوان 
نماینده دولت مشکالت این بخش را حل کنیم.

باقران  سیمان  قاین،  فوالد  کارخانه  به  وی 
و  کک طبس اشاره کرد و ادامه داد: مشکالت 
سهامداران فوالد حل شد که 49درصد دولت و 
51درصد بخش خصوصی است. شهرکی از راه 
اندازی دوباره سیمان باقران تاپایان سال خبر داد 
و تصریح کرد: کارخانه کک طبس هم در دستور 
رشد  از  )صمت(  سازمان  رئیس  دارد.  قرار  کار 
گذشته  ماه   8 در  صادرات  دالری  126میلیون 

خبر داد و عنوان کرد:خروجی تمام کاالها از مرز 
استان 640 میلیون دالر است.      

 
ورود 12سرمایه گذار خارجی به استان

جعفری گیو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
نیز در این جلسه از اعالم آمادگی  12سرمایه 
بادی،  نیروگاه  معادن،  روی  بر  خارجی  گذاری 
خورشیدی، آب و فاضالب خبر داد و بیان کرد: 
باید در استان تفکرات سرمایه گذاری تغییر کند.
گذاری  سرمایه  مشکالت  از  برخی  به  وی 
بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: متاسفانه 
های  معافیت  از  نشین  مرز  های  تعاونی 
مشکل  این  که  نیستند  دار  برخورد  مالیاتی 
امور  باید هر چه سریعتر حل شود.  مدیرکل 
هزینه  نکردن  برگشت  از  دارایی  و  اقتصادی 
های بازارچه های مرزی خبر داد و یادآور شد: 
بازارچه های مرزی به شکل درآمد هزینه ای 
اداره می شوند و از ابتدای سال فقط 17درصد 

از درآمد برگشت کرده است.

سرمایه گذاری 300 میلیاردی
موسسه خصوصی  

این  نیز در  استاندار  پرویزی  اکبر  سید علی 
تومانی  میلیارد   300 گذاری  سرمایه  از  جلسه 
محصوالت  روی  بر  خصوصی  موسسه  یک 
در  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  زعفران  و  زرشک 
استان  به  موسسه  این  مسئوالن  آینده  هفته 
باید  اجرایی  های  دستگاه  که  خواهند  سفر 
نهایت همکاری را با این موسسه داشته باشند. 
وی افزود: این موسسه دارای کمیته دارویی و 
بهداشتی است که برای روی این دو محصول 
مهم مطالعات پژوهشی و سرمایه گذاری می 
کند. استاندار تاکید کرد: در 3سال اخیر چنین 
اجماعی برای تولید تشکیل نشده بود و مقام 
استان  عملکرد  گزارش  ماهانه  رهبری  معظم 
کمیته  ایجاد  از  پرویزی  خواهند.  می  را  ها 
در  قضایی  و  حقوقی  موانع  رفع  ویژه  ای 
کرد:روابط  خاطرنشان  و  داد  خبر  قضاییه  قوه 
باید  و  است  خورده  گره  سیاسی  با  اقتصادی 

به دنبال کیفیت کاالها برای صادرات باشیم.

طرح مطالعاتی زرشک و زعفران
با سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران 
شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
از حفظ  این جلسه  در  نیز  ایران  و کشاورزی 
در  زعفران  و  زرشک  راهبردی  محصوالت 
دو  این  آینده  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  استان 
محصول را خوب نمی بینیم به نوعی که 30 
است.  نکرده  تغییر  آن  بندی  بسته  سال شده 
وی به کاشت زعفران در افغانستان اشاره کرد 
اما  کرد  کنترل  را  کاشت  توان  نمی  افزود:  و 
این  کاشت  در  ایران  که  قدمتی  و  تجربه  با 
محصول دارد باید کاشت زعفران را مدیریت 
بازرگانی  اتاق  کرد:  خاطرنشان  شافعی  کنیم. 
و  زرشک  محصوالت  مطالعاتی  طرح  ایران 
هزینه  تمام  و  کند  ریزی  برنامه  را  زعفران 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  را  طرح  این  های 

معادن و کشاورزی ایران تامین می کند.

300 میلیارد تومانی سرمایه گذاری در زرشک و زعفران 
استاندار در شورای گفتگو خبر داد:

با تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان معجزه حسینی 
شرکت فرمودند به اطالع می رساند: جلسه ترحیمی همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحومه امروز یکشنبه 95/9/7 از ساعت 2/30 الی 3/30 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: جهانگیر - حسینی 

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 - علی آبادی 
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مسئوالن از حوادث دردناک عراق 
و تصادف قطار به آسانی عبور نکنند

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
اسالمی در پی حوادث تلخ و دردناک شهادت ده ها 
السالم(  )علیه  زائران حضرت سیدالشهداء  از  نفر 
آسیب دیدگی  و  جان باختن  همچنین  و  عراق  در 
رضا  امام  حضرت  زائران  و  مسافران  از  جمعی 
و  رحمت  طلب  ضمن  پیامی  در  السالم(،  )علیه 
مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای 
این  از  مسئوالن  کردند:  تأکید  آسیب دیدگان، 
حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و دغدغه  حّل 
ریشه ای این مصایب و امثال آن از مسایل مردم 

را در صدر اولویت های خود قرار دهند.

 می خواهند مقابل بیانات رهبری بایستند 

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه فتنه 88 
ایران به حماسه  با رشادت و ایمان باالی مردم 
9 دی مبدل شد، گفت: به  نظر می رسد مخالفان 
به  نسبت  نیز  داخلی  ضدانقالب های  و  داخلی 
تحرکات امنیتی علیه ایران ناامید شده اند. منظور 
بنده از مخالفان داخلی مفهوم ضد انقالب سیاسی 
بوده که این واژه جدید می خواهد در مقابل بیانات 

رهبری و اهداف انقالب بایستد.

دادستان کل : چرا صدای آقای نماینده 
برای  سایر موارد بلند نمی شود ؟

دادستان کل کشور با اشاره به حواشی ایجاد شده 
در رابطه با لغو یک سخنرانی در مشهد گفت: در 
دستور  قضاییه  قوه  محترم  ریاست  مشهد  جریان 
بررسی داده اند و هنوز به نتیجه نرسیده ایم و باید 
ابعاد قضیه بررسی شود. منتظری افزود: سئوال ما 
این است چطور شد اگر چنانچه جلوی سخنرانی 
طرف مقابل را بگیرند و مانع سخنرانی آن جناح در 
دانشگاهی شوند آقایان فریاد نمی زنند که آزادی 
از بین رفت! چرا صدای این آقای نماینده مجلس 
که نایب رئیس هم مجلس است و ادعای آزادی 
بیان می کند برای مواردی که سخنرانی طرف مقابل 
لغو شده، بلند نمی شود و فریاد رئیس جمهور، رئیس 

مجلس و نماینده مجلس  بلند نمی شود.

اعزام هیئت عزاداران حضرت علی اکبر)ع( به مشهد مقدس      عکس : امین جمعکس روز 

عکس روز 

استقبال از پیکر سه شهید 
گمنام دفاع مقدس
در فرودگاه بیرجند

عکس:
مجتبی گرگی

سردار دهقان : کارهای انجام نشده
 ۲۰ سال پیش در این ۳ ساله انجام شد

بود قرار  کارها  برخی  شاید  گفت:  دفاع   وزیر 
بود،  نشده  انجام  که  انجام شود  پیش  سال   20
دهقان  سردار  شد.  انجام  سال  سه  این  در  اما 
با اشاره به نقش بسیج تصریح کرد: بسیج یک 
در  یا  باشد  کار  سر  دولتی  هر  که  است  امری 
علیه کشور صورت  بخواهد  اقدامی  فضایی،  هر 
گیرد، حضورشان ضروری است. وزیر دفاع تاکید 
کرد: امروز در سوریه، عراق و یمن آنچه انجام 
اعتقاد  همین  با  ملت ها  که  است  این  می شود، 
افراد  شرورترین  با  و  آمده  میدان  به  بسیجی 
را  ملت ها  این  که  چیزی  آن  و  می کنند  مقابله 

نگه خواهد داشت، همین وحدت فعلی است.
 

سرلشکر باقری: بعد از برجام بخش 
زیادی از پول نفت وارد کشور نشده است

نیروهای مسلح  رئیس ستاد کل  باقری،  سرلشکر 
با بیان اینکه کشور گرفتار تحریم، فروش نفت و 
مشکل دریافت پول نفت است، گفت: بعد از برجام 
بخش  اما  شد،  برداشته  نفت  فروش  تحریم های 
زیادی از پول نفت وارد کشور نشده و این گرفتاری ها 
که  بود  این  دولت  مسئوالن  برداشت  دارد.  ادامه 
پرداخت پول نفت با سرعت و سهولت بیشتری انجام 
می گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و مشکالت ما 
در بخش بودجه نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد.

چامسکی خطاب به آمریکایی هایی
 که رای ندادند: اشتباه کردید!

آمریکایی  سرشناس  نظریه پرداز  و  زبان شناس 
به  که  کسانی  به  آمریکا خطاب  انتخابات  درباره 
هیالری کلینتون رای ندادند تا جلوی دونالد ترامپ 
شده اند.  بزرگی  خطای  مرتکب  گفت:  بگیرند،  را 
نوآم چامسکی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره 
به  دادن  رای   آمریکا  انتخابات  مساله  کرد:  بیان 
»شری بهتر« بوده است و تاکید کرد »آنهایی که 
تصمیم گرفتند رای ندهند به گمان من مرتکب 
را  بدی شدند.« وی حزب جمهوری خواه  خطای 
معرفی  جهان«  تاریخ  در  سازمان  »خطرناکترین 
کرد. او گفت: قابل پیش بینی ترین جنبه ترامپ این 

است که او غیر قابل پیش بینی است. 
 

داعش فرار از موصل را آغاز کرده است

فرمانده عملیات آزادسازی موصل گفت: تروریست 
و  می شوند  محاصره  به زودی  داعشی  های 
شد.  خواهد  بسته  آنها  روی  به  نیز  گذرگاه   تنها 
نجم الجبوری اظهار داشت: گروه تروریستی داعش 
حلقه  شدن  تنگ تر  از  بعد  و  ندارد  خوبی  وضع 
محاصره علیه خود از سوی نیروهای پلیس فدرال، 
فرار به منطقه جزیره غربی را آغاز کرده است. وی 
زیرا  را شروع کرده،  از موصل  فرار  افزود: داعش 
می داند که محاصره خواهد شد و تنها گذرگاه نیز 

به روی او کامال بسته خواهد شد.

رهامی : فقدان گزینه دیگر کنار روحانی آسیب پذیری اصالح طلبان را باال می برد
 

رئیس کمیته انتخابات احزاب اصالح طلب با بیان »فعاًل بر سر روحانی اجماع داریم« درباره احتمال معرفی نامزد دیگری کنار روحانی برای 
انتخابات 96، گفت: ما هم می خواهیم انسجام باشد و با چند کاندیدا وارد نشویم تا شکست 84 تکرار نشود، اما اگر از ابتدا اعالم شود که نامزد 
دیگری نداریم آسیب پذیری ما باال می رود و ممکن است مشکلی پیش بیاید که دست ما در انتخابات خالی شود. حجت االسالم رهامی با بیان 
اینکه تجربه شورای شهر چهارم و مجلس دهم نشان داد نباید انشقاقی بین اصالح طلبان به وجود بیاید، اظهار کرد: درباره ریاست جمهوری 

قرار نیست این دو مرجع )شورای سیاست گذاری و شورای هماهنگی( دخالت کنند بلکه نهادهایی مؤثرتر همچون برخی علمای قم، شخصیت های ملی مانند هاشمی، ناطق 
نوری، سیدحسن خمینی و رئیس دولت اصالحات صاحب نظر هستند و در این راستا نگرانی از بابت ایجاد شکاف موضوعیت ندارد. وی افزود: اگر بگوییم اصالح طلبان 
نامزد دارای صالحیت ندارند، عیب بزرگی برای جبهه اصالحات است و نقطه ضعف ماست و آن وقت اگر روحانی نتوانست در انتخابات ثبت نام کند تکلیف چه می شود؟

وزیر کشور ضمن انتقاد از آنچه در فضای 
است،  دادن  رخ  حال  در  کشور  مجازی 
گفت: متاسفانه بی بند و باری و ولنگاری 
در فضای مجازی بسیار افزایش یافته و 
قوه قضاییه باید در این خصوص ورود و 
و...  سوابق  آبرو،  متاسفانه  کند.  برخورد 
شده،  گرفته  بازی  به  فضا  این  در  افراد 
لذا در این خصوص نیاز به تذکر نیست 
انجام شود.  باید حتما برخورد مناسب  و 
ایجاد  مشکلی  جا  هر  نیز  راستا  این  در 
شد، بنده به عنوان  رئیس شورای امنیت 
چنین  که  صفحاتی  بستن  برای  کشور 
خواهم  جدی  حمایت  دارند،  را  رویه ای 
کرد. رحمانی فضلی تاکید کرد: این مناسب 
نیست حرفی توسط شخصیتی زده شود و 
برای آن  از آن صدها مسخره بازی  پس 

شیوه  این  شود.  نوشته  صفحات  این  در 
یعنی هزینه شخصیت ها. نباید به اعتماد 

عمومی لطمه وارد شود، قطعا حریم های 
است.  قرمز  خط  افراد  آبروی  و  اخالقی 
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 

عملیات تروریستی حله و پیگیری دولت 
جمهوری اسالمی ایران گفت: با توجه به 

کشور  در  تروریستی  عملیات  این  اینکه 
عراق انجام شده است، به طور جدی در 
دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته 

تا پیگیری شود. همچنین رئیس جمهور 
نیز نامه ای در این خصوص نوشته اند تا 
با همکاری کشور عراق این موضوع به 
گیرد.  قرار  پیگیری  مورد  دقیق  صورت 
برگزاری  از  قبل  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
مراسم اربعین اعالم آمادگی کرده بودیم 
زائران  امنیت  تامین  خصوص  در  که 
کشورمان با کشور عراق مشارکت داشته 
اما این کشور پذیرفت که امنیت  باشیم 
را خودش تامین خواهد کرد. در سنوات 
گذشته نیز این کار را به صورت مناسبی 
انجام داده است اما در مسیرهای فرعی 
داشته  وجود  که  خالءهایی  به  توجه  با 
این  از  دشمن  ناکامی ها،  به  توجه  با  و 
فرصت استفاده کرده و دست به عملیات 

تروریستی زده است. 

ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده ، قوه قضاییه برخورد کند
وزیر کشور: به عنوان رئیس شورای امنیت کشور از این اقدام حمایت می کنم

فروشگاه تخصصی
 بازی فکری 

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

اسباب بازی فقط  عروسک و ماشین نیست

برگزاری دوره آموزشی دارویاری
 )نسخه پیچی(

توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی 

مرجع ذیصالح برای بکارگیری آموزش دیده های

 دارای مدرک دارو یاری از این انجمن 

مراجعه برای ثبت نام: بیرجند - خیابان طالقانی

 روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی

جناب آقای مهندس هوشمندی
عضو محترم هیئت امنای موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامی تان را تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم

 صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
روحش شاد و یادش گرامی

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی










