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رئیس جمهور : 
بعضی ها غیرمنصفانه حرف می زنند ؛ دعا کنیم 

خداوند انصافی بر دل اینها نازل کند 

علم الهدی ، امام جمعه مشهد  : 
دشمن روحانی نیست اما نمی توانم مقابل

تضییع حق مردم سکوت کنم

ناطق نوری  :  
هر کسی مدرکی از فساد بستگان من

دارد، منتشر کند

بیراوند ، نماینده سابق مجلس :  
آقایان در پذیرش مسئولیت »آفتاب تابان 

برجام« سیاسی کاری می کنند

هر کس رئیس جمهور می شود فیلسوف می شود / »محسن رضایی« کاندید نمی شود / غیر مشروط از روحانی حمایت می کنیم  / توکلی: عقل سیاسی دارم که برابر فساد شهرداری مصلحت اندیشی نکنم / توصیه شوم رئیس سابق سیا به ترامپ / کواکبیان دیدارش را با سفیر انگلیس  به تعویق انداخت/ صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

از 734 طرح معرفی شده، بانک به 113 طرح  پرداخت 
داشته است/  تذکرات الزم را به بانک ها داده ایم

صفحه 7

وحدت ؛ راز اعتالی انقالب 

* هرم پور

وحدت  از  وقتی  جنوبی  خراسان  در  روزها  این   
به  سرها  و  روشن  ها   چشم  شود،  می  صحبت 
سرزمین  روی  بر  پرچمی  و  رود  می  باال  افتخار 
دلهای خوش نیت هر شیعه  و سنی این استان 
افراشته می شود که بیرق رستگاری، َعلَم مهربانی 
و  مودت  مهم  سمبل  و  نشانه  و  مذاهب  بین 

برادریست.  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

سرمقاله

انتقاد مدیران سه سازمان حمایتی از عملکرد
سلیقه ای بانک ها در کارگروه تخصصی اشتغال استان

سونامی 
خاموش
بیکاری 

  دشمن با ایجاد ادیان کاذب
 دنبال  تفرقه بین مسلمانان است

   صفحه 7
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 نماینده ولی فقیه در استان:

رسیدن به وکالت
 باوعده وعید

 شرعی نیست 
نماینده ولی فقیه در دیدار با مدیر کل روابط عمومی 
اساس  بر  ما  قانون  کرد:  عنوان  نگهبان   شورای 
شرع است و کسانی که می خواهند در انتخابات به 
نمایندگی از مردم وکالت بگیرند باید بر اساس شرع 
باشد و برخی افراد با وعده و ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

تاکید نماینده نهبندان و سربیشه 
بر ساخت مسکن کم هزینه

 برای محرومان 
صفحه ۷ 

کمک 3 میلیاردی مردم 
استان به عتبات عالیات
صفحه ۷

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف
 که مایه مباهات می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال 

توفیق روز افزون تان را در جهت خدمت به مردم خواهانیم. 

غالمرضا قنبری - محمد باقر قنبری

جناب آقای محمد شفیعی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

فرماندار شهرستان خوسف
 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد از صمیم قلب تبریک می گوییم

  هرگز  خدمات  بی شائبه که  برخاسته  از روحیه  خدمتگزاری و خلوص نیت شما در پیشبرد
 امور عمرانی و فرهنگی بزرگترین بخش استان فراموش نخواهد شد

 سعادت، سالمت و توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

چگونه فراموش کنیم غایت نگاه تان، مهربانی
 و صفای تان و راست قامتی و وقارتان 

و چگونه تاب آوریم فراق گرمی وجودتان را

گرامی می داریم یاد  و خاطره پدر عزیزمان

 حاج سید محمد حسین پور
 و خواهر دلسوزمان

 حاجیه زهره سادات حسین پور

 را با ذکر صلوات و فاتحه ای نثار روح شان.

خانواده حسین پور

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 و سرکار خانم نارمنجی
با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای 
آن مرحوم علو درجات و برای خانواده های داغدار و سایر بازماندگان محترم رحمت واسعه آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان شادروان احمد نارمنجی 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات

و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان بیرجند و انجمن صنفی شرکتهای 
خدماتی و پشتیبانی و فنی مهندسی خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند در نظر دارد برابر بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 134- 94/11/17 شورای محترم اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت 
شهرداری تهران مصوب 1355و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید. لذا 
از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه 
فرمایند و  حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 95/10/4 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکز اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده 
یکشنبه 95/10/5 ساعت 10 صبح در سالن جلسات برگزار خواهد شد. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است. سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده لحاظ 
گردیده است. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 32222200 داخلی 229 واحد امالک تماس حاصل نمایید.
1- یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت مبلغ پایه مزایده: 3/000/000 ریال 2- کیوسک واقع در ابتدای خیابان مدرس سمت راست مبلغ پایه مزایده: 9/000/000 ریال 
3- دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس به مساحت 53/60 متر مربع مبلغ پایه مزایده: 3/250/000 ریال 4- دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس 
به مساحت 48 مترمربع مبلغ پایه مزایده: 3/000/000 ریال 5- دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس به مساحت 41/26 مترمربع مبلغ پایه مزایده: 2/750/000 ریال 
6- طبقه فوقانی ساختمان بانک شهر واقع در خیابان مدرس مبلغ پایه مزایده : 10/000/000 ریال 7- کیوسک مطبوعاتی واقع در میدان ابوذر جنب واحد کنترل خطوط سازمان اتوبوسرانی مبلغ 
پایه مزایده : 2/900/000 ریال 8- غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند مبلغ پایه مزایده: 2/500/000 ریال 9- غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات، خواربار و 
خشکبار( مبلغ پایه مزایده: 7/000/000 ریال 10- غرفه تعویض روغن پایانه مسافربری بیرجند مبلغ پایه مزایده: 5/000/000 ریال 11- غرفه شماره 11 پایانه مسافربری )امور بانکی( مبلغ پایه مزایده: 

12/000/000 ریال 12- غرفه صافکاری پایانه مسافربری مبلغ پایه مزایده: 2/450/000 ریال 13- غرفه تعمیرگاه پایانه مسافربری مبلغ پایه مزایده: 4/500/000 ریال  
شهرداری بیرجند

مزایـده )مرحله اول(

حجت االسالم والمسلمین کمیلی
 مدیر محترم ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبی

 از زحمات جناب عالی و همکاران محترم تان در ستاد اقامه نماز استان 
در زمینه انتخاب آقای رحمت اله شبان به عنوان موذن نمونه استانی
 و معرفی ایشان به عنوان  موذن ممتاز کشوری در بیست و پنجمین 

اجالس سراسری نماز تقدیر و تشکر می نماییم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای چهکند روشناوند

جناب آقای عبدالرضا گرامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی
که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روز افزون 

شما بزرگوار را آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

سرپرست محترم بانک تجارت استان خراسان جنوبی
با قدردانی از همکاری صمیمانه جناب آقای الیق رئیس بانک تجارت استان انتصاب شایسته

 سرکار خانم توجهی را به سمت رئیس اعتبارات استان که نشان تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده 
ایشان در سطوح مختلف بانکداری کشور می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. امیدواریم چون 

گذشته در راه تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشند.

شرکت افشره ساز فردوس

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان خوسف صمیمانه تبریک عرض می نماییم
از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسئلت 
داریم و برای شما مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی 

این شهرستان تمنا داریم.

روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

سرکار خانم توجهی
انتصاب شایسته سرکارعالی را به سمت رئیس اعتبارات شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

 که حاصل توانمندی، تجربه  و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان 
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

نیرو هوایی ارتش ج.ا.ا
 از بین دارندگان دیپلم ریاضی و تجربی دانشجوی خلبانی
 می پذیرد. برای کسب آگاهی و ثبت نام به نشانی اینترنتی

 www.nahaja.aja.ir یا www.aja.ir مراجعه نمایید.
روابط عمومی پایگاه هوایی بیرجند

همکار محترم 

جناب آقای قاسم صابری 
تسلیت قلبی ما را به مناسبت مصیبت وارده  

فوت ناگهانی دختر عزیزتان پریسا جان  پذیرا باشید . شریک غمتان 

همکاران شما در بانک قوامین ، مدیریت شعب استان خراسان جنوبی
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طال کمترین قیمت ۱۰ ماه اخیر را تجربه کرد

جام جم -قیمت جهانی طال در معامالت امروز بازارهای جهانی همزمان 
با رشد قیمت نفت، به کمترین سطح خود در ۱۰ ماه اخیر رسید و دالر 
آمریکا نیز بیشترین ارزش در ۱۰ ماه اخیر را تجربه کرد.

سرمقاله

تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح 
جریمه مشموالن غایب

جام جم-سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا 
از تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح 
گفت:  و  داد  خبر  غایب  مشموالن  جریمه 
برابر ابالغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، 
مبنای محاسبه تاریخ ترک تحصیل یا اخراج 
این دسته از دانشجویان به تاریخ 3۱ شهریور 
که  تحصیلی  معافیت  دارای  افزود:دانشجویان  یافت.وی  تغییر   95
تحصیالت خود را به اتمام نرسانده و تا پایان شهریور ۱395 انصراف 
داده و یا اخراج شده باشند، از تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع قبلی 
غایب محسوب می شوند و چنانچه مدت غیبت آنان تا پایان ۱395 به 

بیش از 8 سال برسد، در شمول این معافیت قرار می گیرند.

تشکیل »کمیته تامین معلمان آینده«؛ 
به زودی

ایسنا-وزیر آموزش و پرورش بر تربیت دانشجو معلمان پژوهشگر از 
طرف دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد. دکتر فخر 
الدین دانش آشتیانی گفت: دانشگاه می تواند از 
طریق طرح های پژوهشی باکیفیت درآمد خود 
آموزش  اظهارکرد:همه  دهد.وی  افزایش  را 
وپرورش در مدرسه خالصه می شود و معلم 
مهمترین رکن مدرسه است،دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان باید 
شوند. مدارس  راهی  و سپس  گیرند  فرا  را  الزم  های  مهارت  ابتدا 

دانشگاه  بین  مشترک  کمیته  تشکیل  از  پرورش  و  آموزش  وزیر   
با  آینده  معلمان  تامین  کمیته  عنوان  با  ستادی  حوزه  و  فرهنگیان 
همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در آینده نزدیک خبر داد.

ساختار حقوقی و اجرایی تعاونی های مسکن 
بازنگری می شود

مهر-حمید کالنتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بخش مسکن و ساختمان یکی از مهمترین 
شود  می  تلقی  کشور  اقتصادی  های  بخش 
به طوری که حدود 35 تا ۴۰ درصد از سبد 
دهد. می  اختصاص  خود  به  را  خانوار  هزینه 

حدود  مهر  مسکن  های  تعاونی  حوزه  در  ما 
هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک  که  داریم  فعال  تعاونی   8۰۰ و  هزار   ۱۰
نفر عضو دارند. ضمن اینکه حدود 5۰ تا ۶۰ هزار نفر اعضای هیات 
مدیره های این تعاونی ها هستند.وی گفت: مهمترین کارکرد این 
تعاونی ها این بود که با پول کم توانستند در فاصله سه تا پنج سال 
باشند. به ویژه کارگران موثر  اقشار کم درآمد  برای خانه دار شدن 

 ایسنا-گویی قرار است داستان ناتمام سرنوشت کارت 
نشینان  مجلس  نظر  اجماع  به  با  نهایت  در  سوخت، 
نشینان  برسد.مجلس  پایان  به  این کارت  ماندگاری  با 
مدت هاست که  حذف کارت سوخت را با دست پس 
می زنند و با پا پیش می کشند. به طوری که هنوز جوهر 
بر  نامه حفظ کارت سوخت خشک نشده تصمیم  مهر 
حذف آن می گیرند و تا مقدمات حذف فراهم می شود، 
کارت  تکراری  کنند.زندگینامه  حفظ  را  آن  می خواهند 
این  از  آشناست  همگی  گوش  به  دیگر  که  سوخت 

اواخر  از  سوخت  کارت های  از  استفاده  که  است  قرار 
استفاده  صرفا  ابتدا  در  که  شد  مطرح  هشتم   دولت 
مصرف  کنترل  و  مصرف  سازی  بهینه  برای  کارت  از 
نشد  انجام  هشتم  دولت  در  کار  این  اجرای  اما  بود 
هدفمندی  بحث  دهم  و  نهم  دولت  در  نهایت  در  و 
رسما  سوخت  کارت  و  اجرا  بندی  سهمیه  و  یارانه ها 
وارد نظام سوخت گیری کشور شد.سپس با تک نرخی 
دولت  در  بندی  سهمیه  شدن  برچیده  و  بنزین  شدن 
به  ضرورتی  چه  که  شد  مطرح  سوال  این  یازدهم، 

از کارت سوخت وجود دارد؟ این سوال باعث  استفاده 
شد در بررسی بودجه سال جاری تعدادی از نمایندگان 
کارت های سوخت،  برای حفظ  توجیهی  ایجاد  باهدف 
پیشنهادی مبنی بر دونرخی شدن بنزین به کمیسیون 
تلفیق بودجه ارائه کنند که طبق آن سهمیه پایه در نظر 
گرفته و استفاده بیش از آن سهمیه با پرداخت قیمت 
کرد  تصویب  در همین حکم مجلس  باشد.  تمام شده 
که همه خودروها کارت سوخت داشته باشند و مخالف 

با دو نرخی شدن و حذف کارت سوخت بود.

سرنوشت نامعلوم کارت سوخت در دست مجلس نشینان

ملی  سازمان  رئیس  پیروزبخت  نیره  ایرنا- 
استاندارد ایران گفت: استاندارد نان از مرحله تولید 
گندم تا آرد و پخت نان در نانوایی و از نظر حد 
مجاز سبوس، تجدید نظر می شود.وی افزود: با 
توجه به مشکالت تولید نان در ایران هم از نظر 
بهداشت تولید و هم از نظر مواد مصرفی موجود 
آسیب  مردم  به سالمت  تواند  می  که  نان  در 
برساند، مصوبه ای در شورای عالی سالمت و 
امنیت غذایی با حضور رئیس جمهوری داشته 

ایم که بر اساس آن تجدید نظر در استانداردهای 
نان را با همکاری وزارت بهداشت آغاز کرده ایم.

وی اظهار کرد: تمام مراحل تولید نان از وضعیت 
گندم، آرد، استانداردهای نمک، سبوس، بهداشت 
حذف  نان،  در  ها  مغذی  ریز  وضعیت  نانوایی، 
جوش شیرین و تجهیزات تولید آ رد و نان مورد 
گیرد. می  قرار  نظر  تجدید  و  مجدد  ارزیابی 

برای  افزود:  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
آموزش  نان،  استاندارد  و  کیفیت  ارتقای 

شود. انجام  نانوا  تا  کشاورز  سطح  از  باید 
وی گفت: گر چه بیشتر نان ها سنتی در ایران 
استانداردهای الزم را از نظر میزان نمک، سبوس 
و بهداشت پخت نان ندارند اما هیچ کس نمی 
خواهد نان سنتی را خذف کند بلکه می خواهیم 
فرایند تولید نان سنتی را در ایران اصالح کنیم.

کشاورزی  در  را  گندم  بتوانیم  افزود:وقتی  وی 
مکانیزه با آبیاری مدرن تولید کنیم هم کیفیت 
رویه  بی  مصرف  از  هم  و  رود  می  باال  گندم 

آب،جلوگیری می شود.وی خاطرنشان کرد که 
باید به سطحی از استاندارد برسیم که ریزمغذی 
آنها  به  نان  طریق  از  ایرانیان  نیاز  مورد  های 
برسد و مواد مضر موجود در نان مانند نمک و 
قسمت های سوخته که شامل کربن و سرطان 
کرد:این،  تصریح  باشد.وی  نداشته  وجود  زاست 
کار بزرگی است و می دانیم که فرایند حرکت 
سازی  استاندارد  و  سازی  صنعتی  سمت  به 
است. بر  زمان  و  در کشور طوالنی  نان  تولید 

استاندارد نان کشور تجدید نظر می شود

وحدت ؛ راز اعتالی انقالب 

* هرم پور

این  به  و  (خوشحالیم  اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

در  که  کنیم  می  افتخار  و  بالیم  می  خوشحالی 
نقش بر آب شدن نقشه ی دشمن در این جغرافیا 

از سرزمینمان، سربلند بوده ایم.
 از صدر اسالم تاکنون، که برخی تفاوت ها در 
بهانه  و  دشمن  برای  ای  دستمایه  به  جزئیات 
راستای  در  صفت  شیطان  خناسان  برای  ای 
منفعت  نهایتًا  و  انگیزی،  تفرقه  افکنی،  اختالف 
شده  تبدیل  موجود  های  اختالف  از  بردن 
که  اند  فهمیده  سنی  و  شیعه  زِن  و  مرد  است، 
و  هوشیارتر  لذا  و  دارد  برنامه  برایشان  دشمن 
آتش  از  را  اند خود  زمان کوشیده  هر  از  بیدارتر 
دارند.  نگه  دور  ای  ناجوانمردانه  ی  فتنه  چنین 
در  ایرانی  شیعیان  که  ای  اندازه  همان  به  امروز 
هم  ایرانی  سنت  اهل  تأثیرگذارند،  ایران  امنیت 
پاسدار انقالب و حافظ دستاوردهای ارزشمند آن 
همواره  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  هستند، 
نه در شعار که در عمل ثابت کرده حافظ حقوق 
از  ای  نقطه  هر  در  اسالمی  مذاهب  هاو  اقلیت 
کشور است و آنچه از نگاه راهبردی و آینده نگر 
وسنی  شیعه  وحدت  حفظ  دارد  اهمیت  برایش 
است.  در کل کشور  ملی  یکپارچگی  برقراری  و 
بازشناسی  بری  طالیی  موقعیتی  وحدت  هفته 
عملی  حوزه  در  موجود  تهدیدهای  و  ها  فرصت 
قطعًا  و  ضروریست  و  فراگیر  وحدت  این  کردن 
مرحله ای برای آسیب شناسی هرآنچه که برای 
ضروریست.  و  الزم  وحدت  این  کردن  عملیاتی 
خوشحالم که در استانی زندگی می کنم که شیعه 
و سنی اش با مهربانی در کنار هم قرن هاست 
به آسایش و آرامش روزگار می گذرانند، همکاری 
می کنند، شریک مال و اموال و امالک هم می 
شوند، وصلت می کنند، تجارت و داد وستد دارند، 
هر دو با پای پیاده و به عشق اهل بیت علیهم 
السالم به کربال ومشهد می روند، برای حفاظت 
از انقالب شهید می دهند و برای دفاع از مرزهای

نمی شناسند،  روز  و  ایران اسالمی، شب  شرقی 
جنوبیست،  خراسان  در  ما  افتخارات  ها  این 
و  سربیشه  اسدیه،  و  درمیان  در  که  افتخاراتی 
و  از هرکجا  بیشتر  زیرکوه،  و  بیرجند  و  نهبندان 
هر زمان به افتخار به چشم می آید. زنده باد این

وحدت، که منادی اش پیام آور رحمت و مهربانی 
احیاگرش  و  بود  )ص(  مصطفی  محمد  حضرت 
فرزندی از فرزندان والیت،  حضرت امام خمینی 
)ره(، و سرافراز باد دل و قلب هایی که برای این 
وحدت می تپند و دست و زبان و قدم و قلم هایی

که برای این وحدت حرکت می کنند.
های  یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  لطفا   (  

روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴383۱ ارسال فرمایید (

اعالم نتیجه آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش تا پایان آذر

سنجش  سازمان  رئیس  عالی  جم-مشاور  جام 
استخدامی  آزمون  گفت:نتایج  کشور  آموزش 
سایت  طریق  از  آذر  پایان  تا  پرورش  و  آموزش 
نتایج  سازمان سنجش اعالم می شود.وی گفت: 
آزمون استخدامی دانشگاه  های علوم پزشکی بر 
روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
گرفت و داوطلبان این آزمون می توانند با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش از نتیجه خود مطلع شوند.

جریمه مشترکان پرمصرف روی میز آمد

جریمه  عنوان  به  طرحی  پیش  سال  ایسنا-دو 
قرار  مسئوالن  میز  روی  پرمصرف  مشترکان 
و  آب  مصرف  الگوی  »اصالح  عنوان  با  گرفت 
مدیریت مصرف« به گفته  مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب کشور در آن زمان  به دلیل مصادف 
بحث  انتخابات  زمان  با  طرح  این  بررسی  شدن 
حذف  طرح  این  از  پرمصرف  مشترکان  جریمه 
شد، اما برخورد با مشترکان پرمصرف به  صورت 
دیده شد  این طرح  در  انشعاب  قطع  یا  آب  قطع 
شود. اجرایی  جار  سال  در  که  شد  قرار  و  در  و 

لغو دستور موقت برگزاری آزمون متمرکز 
دانشگاه آزاد  

متمرکزو  آزمون  برگزاری  موقت  تسنیم-دستور 
انتشار دفترچه آزمون تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
آزاد منتفی شد.دیوان عدالت اداری دستور موقت 
مبنی بر عدم اجرای بند 3 مصوبه شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره تحصیالت تکمیلی در 
مورد آزمون دانشگاه آزاد اسالمی و دستور انتشار 
تحصیلی سال  دانشجو  پذیرش  آزمون  دفترچه 
 9۶-97 در اجرای ماده ۴۰ قانون تشکیالت منتفی شد .

حذف تست هوش از سؤاالت آزمون های 
نمایندگی بیمه

عصر اعتبار- برابر تصمیم اتخاذ شده، تست هوش 
آیین نامه  موضوع  بیمه  نمایندگی  آزمون های  از 
حذف  بیمه  عالی  شورای  مصوبه   75 شماره 
می شود.از تاریخ اعالم این خبر الزم االجرا بوده و 
در آزمون های آتی نمایندگی بیمه اعمال می گردد.

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

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

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه احدی از ورثه مرحوم حسین صفاری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت نه چهاردهم سهم مشاع از 12سهم 
ششدانگ پالک یک فرعی از شماره 639- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به مرحوم حسین صفاری می باشد به 
علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 5218 صفحه 538 دفتر 93 امالک به 
نام حسین صفاری ثبت و سند مالکیت صادر و  تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید و اال بعد از مدت 10 روز بعد 

از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی -  کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/1110 و 1002/95 اجرایی یک دستگاه خودروی کمپرسی تیپ 911 مدل 1361 به 

شماره پالک 412 ع 83 - ایران 12 و شماره شاسی 37411114892028 به مبلغ 220/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال 
بدهی آقای حمیدرضا محبی پور به مبلغ 52/636/841 ریال در حق آقای علیجان خسروی و مبلغ 53/065/772 ریال در حق آقای 
علی اکبر براتی نورشک و جمعا مبلغ 4/930/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/10/06 از 
ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بهساز کویر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت بهساز 
کویر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی بذرگر با کد شناسایی بیمه 68909113  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی تاسیسات مکانیکی  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 شرکت فنی مهندسی سینا

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت فنی 
مهندسی سینا فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی بذرگر با کد شناسایی بیمه 68909113  ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی تاسیسات مکانیکی  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 نماید 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 شرکت شکوفه امین طوس

/15356 شماره  نامه  تصویب   8 ماده   5 تبصره  اجرای  در 
ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
شرکت شکوفه امین طوس فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
آقای علی بذرگر با کد شناسایی بیمه 68909113  ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی تاسیسات مکانیکی 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. 
تا خوانده در  روزنامه درج می گردد  در  بدینوسیله  موضوع 
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 نماید. 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

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مسافربری شماره 8 لوان نور بیرجند 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 467 و شماره ملی 10360017395

به اطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند: با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

 ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 95/9/18 به حد نصاب نرسیده جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

)نوبت دوم( این شرکت ساعت 10 صبح روز یکشنبه 95/10/5 در محل دفتر شرکت واقع در بلوار 

مسافر، پایانه مسافربری بیرجند برگزار می گردد.

 لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 

کاهش اعضای هیئت مدیره و اصالح ماده اساسنامه

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مصرف وحدت پرسنل نیروی انتظامی بیرجند در نظر دارد: قبل از پایان 
ماموریت سه ساله هیئت مدیره )سال 1397( مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و هیئت 
مدیره جدید انتخاب شوند. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا در مجمع 
عمومی فوق العاده حضور یابند. )آرای وکالتی برای اعضا حداکثر 3 و غیر عضو یک رای 
برگزار خواهد شد و  تاریخ 95/10/22 ساعت 10 صبح  بود( جلسه مجمع در  خواهد 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس تا تاریخ 95/10/15 تقاضای خود را به شرکت 

تسلیم نمایند. داوطلبان باید با امور تعاونی آشنایی داشته باشند.
هیئت مدیره

محالتی - بین توحید و مدرس   ۰9۱536۱9297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

حمل  اثاثیه منزل

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

09159639065
علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

  پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
سه شنبه * 23 آذر 1395 * شماره 3671

۱۴۰ گفتمان دینی در مدارس خراسان جنوبی برگزار می شود
 

مهر- دبیر گفتمان های دینی خراسان جنوبی از برگزاری ۱۴۰ گفتمان دینی در مدارس استان تا پایان سال جاری خبر داد. حجت االسالم ابوالفضل صادقی خواه 
بیان کرد: گفتمان های دینی به صورت خودکار فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش می دهد.  وی زمینه سازی به ایجاد کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه ها 

و حوزه ها، افزایش اطالعات و معلومات نسل جوان و ترویج فرهنگ دینی و معنوی را دیگر اهداف برگزاری این گفتمان ها دانست.

آردی که داخل استان  توزیع می شود  کیفیت خوبی  ندارد/ شرکت غله بر کیفیت گندم و آرد نظارت دارد

 نسرین کاری - »آقا چرا این نون سوخته؟ 
ده ها  از  نمونه هایی  چراها  این  خمیره؟«  چرا 
نانوایی ها بین مشتری ها  چرایی است که در 
می شود.کمتر  بدل  و  رد  نانوایی  کارکنان  و 
شخصی را می توان یافت که پا به مغازه نانوایی 
گذاشته باشد و شاهد مطرح  شدن این سوال ها 
نبوده یا خودش آنها را از  آقای شاطر نپرسیده 

باشد.
دست هایي که در گرما و سرما، در کمبود آرد 
و گاز، با کاستي هاي دستمزد و با سختي کار 
نان را به من و شما مي رسانند هیچ گاه خود 
را با کاري که قبول کرده اند و انجام مي دهند 
غریبه ندانستند و نان درآوردن از تنور در صبح 
زود و پخت نان  در صبح زود و شبهای سرد 
زمستان و روزهای داغ تابستان کاری بزرگ 
است. ناني که هر روز بر سفره میلیون ها ایراني 
گذاشته مي شود، حاصل کار، کارگراني است که 
در سرما و گرما، در کنار تنور هر رنج و سختي 
را تحمل مي کنند، آنان وظیفه انجام  یكي از 
سخت ترین کارها را بر دوش دارند، اما آیا کسي 

پاي درد دل آن ها مي نشیند؟

گشتی در شهر

کنار میز آهنی که نان ها را روی آن می چیند 
تپه کوچكی از سنگ است. سنگ هایی که قرار 
است کف تنور بنشینند و به خمیر نان بچسبند. 
صف طوالنی تا اواسط پیاده رو حكایت از نانی 
نانی که به قول بعضی ها به  باکیفیت دارد. 
زحمت خریدش می ارزد. نانی به قیمت 2۰۰۰ 
تومان. البته اگر کنجد روی آن نباشد. همان 
قیمت  به  تومان  دویست  کنجد  دانه  تا  چند 
اضافه می کند. اینجا یک نانوایی سنگكی است 
و بیشتر مورد توجه مردم است چون معتقدند 

نان سنگک سالم ترین نان است. 
نان لواش هم جزو نان های پرطرفدار است 
آن هم به خاطر نرم بودنش و اینكه با خیلی 
از غذاهای ایرانی جور درمی آید، وقتی لقمه 
می گیری یا سمبوسه با آن درست می کنی 
حسابی لذیذ می شود. یكی از مشتری های 
یک نانوایی لواش پز مرکز شهر که چند تا نان 
هم روی دست گرفته و تازه دارد از نانوایی برمی 
 گردد از نان ها تعریف می کند و می گوید: 
از وقتی که دستگاهایش را عوض کرده کیفیت 
نانش خیلی بهتر شده است. قباًل نانش مثل 
کش بود و کش می آمد. نمی شد جوید، بماند که 
 دورش هم خمیر بود و فقط وسط نان می ماند 
و خالصه خیلی حیف و میل می شد. اما حاال 
نانش حرف ندارد خیلی بهتر از سابق می پزد. 
اما اگر این نانوایی هم که تنها نانوایی دولتی 
این محله است آزاد پز شود شاید ما هم به نان 

شب مان محتاج شویم.
وقتی بحث کیفیت نان به میان می آید نظرات 
 متفاوت می شود. بعضی از مشتری ها می گویند

 نان لواش چه دولتی چه آزادش اصاًل کیفیت 
ندارد. بعضی ها می گویند تا چند سال پیش 
تافتون خوب بود اما حاال باید بگردی تافتونی 
خوب پیدا کنی اما نظر اکثر مشتری ها نسبت 

به سنگک مساعد است. هرچند سنگک هم 
حاال خوب و بد دارد.

یكی از مشتری ها می گوید: انصافاً این نانوایی 
نان خوب دست مردم می دهد اما آن طرف 
خیابان چند کوچه باالتر هم سنگک هست که 
فقط داغ داغش را می شود خورد. به محض 
 اینكه نان سرد شد، مثل الستیک سفت می شود. 
  انصاف نیست برکت خدا را این طور   دست 

مشتری بدهند.

نان شمال شهری ها 
و جنوب شهری ها

مشتری ها یا از قیمت می نالند یا از کیفیت آن 
یعنی آنهایی که قیمت نان هم مثل قیمت هیچ 
چیز دیگری برای شان اهمیتی ندارد الاقل از 

کیفیتش راضی نیستند.
جالب اینكه مشتری یكی از نانوایی های شمال از 
 کیفیت خوب نانوایی های  جنوب شهر می گوید :

 چرا باید شمال شهری ها از خیلی امكانات 
جنوب شهر بی بهره باشند مگر فرق ما با آنها 
چه است؟ از او می پرسم چه فرقی وجود دارد؟ 
می گوید: نمی دانم ولی کیفیت آن بهتراست با 
اینكه ما هم همان قیمت را برای نان پرداخت 
می کنیم ولی وضع نانوایی های شمال شهر 
 بدتر است حتی این را در بهداشت این نانوایی ها

 هم می توانید مشاهده کنید. 

خبری از بیمه نیست

حدود 2۰ دقیقه ای است که در نانوایی سنگک 
حال حرف زدن  در  مشتری ها  با  شهر  جنوب 
هستیم برای همین آقای شاطر از حضورم در 
جمع مشتری ها با خبرشده و همان طور که با 
ناخن مشغول شكل دادن خمیر است، می گوید: 
هزینه های نانوایی هم باالست برای صاحبكار 
صرف نمی کند که یكی را بگذارد اینجا که فقط 

از دست مشتری پول بگیرد، آن وقت آخر ماه 
باید یک چیزی از جیب خودش بگذارد تا بتواند 
اجاره مغازه را بدهد. به گفته او که  حسینی 
نام دارد، برای اجاره مغازه نانوایی سه میلیون 
تومان پول پیش پرداخت شده و ماهی 5۰۰ 

هزار تومان هم اجاره ماهیانه آن است.
کارفرما  باال،  کرایه های  این  با  می گوید:  او 
مجبور است تعداد کارکنان را کم کند تا آخر 
این در حالی است  بماند.  برایش  ماه چیزی 
که کار در نانوایی سنگكی سخت تر از همه 
است  شاطر می گوید، ۱۱سال  نانوایی هاست. 
در نانوایی کار می کند، ولی در این مدت تنها 
یک سال سابقه بیمه دارد، شاطر اضافه می کند: 
تا چند سال پیش بازرس های بیمه گاهی به 
نانوایی ها سر می زدند، ولی مدتی است خبری 

از آنها نیست.

کارکنان  برخی  بد  برخورد  درباره  حسینی 
می کند:  اضافه  هم  مشتری ها  با  نانوایی 
جواب  در  همكارانم  از  بعضی  است  درست 
بد بودن کیفیت نان به مشتری ها می گویند 
همینی که هست. من رفتار بد آنها را توجیه 
هم  آنها  کرد  فراموش  نباید  ولی  نمی کنم، 
دوست  شاطری  هیچ  هستند.  فشار  تحت 

ندارد نان بد به دست مشتری بدهد.

کیفیت نان بستگی به آرد آن دارد

یک نانوای تافتونی در همان محله درباره پایین 
بودن کیفیت لواش و تافتون می گوید: »کیفیت 
نان به کیفیت آرد بستگی دارد. گاهی که آرد 
خوب و باکیفیت به دستمان می رسد نان هم 
 باکیفیت می شود اما وقتی آرد نامرغوب می دهند 
ما چه کار می توانیم بكنیم؟ البته نانوا هم مهم 
دستمزد  اینكه  برای  نانواها  اکثر  االن  است؛ 
که  جوانانی  به  بدهند  کارگرشان  به  کمتری 
دنبال کار  هستند و اصاًل شاید در عمرشان 
یكبار هم نان نپخته اند کار می دهند. برای 

همین کیفیت نان هم پایین می آید.
رضایی معتقد است: وقتی هزینه های آرد و 
نانوا  و  باالست  اینقدر  مسایل  باقی  و  مكان 
بیمه کند و  را  مجبور است کارگران خودش 
حقوق بدهد چطور می شود یک نان خوب و با 
کیفیت باال  و قیمت پایین به مردم داد؟ باید از 

نانوایان حمایت ویژه شود. 
 محمدی پور  نانوای شمال  شهری هم معتقد 
 است: آردی که داخل خراسان جنوبی توزیع

می شود  اصال کیفیت خوبی  ندارد و سیاه است 
چون غله بیرجند می خواهد آرد را رزانترآماده 
کند!  به گفته این نانوای بیرجندی سامانه خرید 
آرد را سه مرحله ای کرده اند که واقعا خرید 
یعنی  است.  شده  ها سخت  نانوایی  ما  برای 
کل سهمیه آرد را باید در سه مرحله خرید کرد 
یعنی سه دفعه هزینه هنگفتی با توجه به اینكه 

خمیرمایه نمک و سایر مواد اولیه نان را گران 
کردند اما قیمت خود نان را افزایش نمی دهند.

قبوض باالی گاز و برق 
برای نانوایی ها

عجم نانوای دیگر همشهری از وضع قبض 
 گاز و برق عمومی گالیه مند است و می گوید: 
این قبوض تجاری حساب می شوند و تنها 

آب عمومی محاسبه می شود .
وی خاطر نشان می کند: بهتر است مسئوالن 
تا  بدهند   ها  نانوایی  به  بهره  کم  های  وام 
دستگاه های قدیمی خود را عوض و به روز 
شوند چون با این وضع اقتصادی پولی برای 
 پس انداز نمی ماند. یک شاطر دیگر می گوید: 
زده  نانوایی ها  تمام  نان روی شیشه  قیمت 
شده ولی بازهم خیلی ها سؤال می کنند و 
باال  شبه  یک  نان  قیمت  ترسند  می  هنوز 
برود. حتی بعضی ها از ما می پرسند کی همه 

نانوایی ها آزادپز می شوند.
 به گفته او قیمت برق هم ماهانه افزایش می یابد

 و مغازه نانوایی که 3 کارگر دارد فقط کفاف 
هزینه های کارگران را می کند چرا که اگر 
نانوایی را تعطیل کند و کارگران به اداره بیمه 
شكایت کنند هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد.

استفاده از گندم داخلی
 دلیل بی کیفیتی نان

 مرادی کارشناس اتحادیه نانوایان عنوان می کند:
 تا بحال گندم خارجی را با گندم داخلی مخلوط 
می کردند و کیفیت عالی داشت ولی االن چون 
فقط از گندم داخلی استفاده می شود کیفیت 
 نان ضعیف تر شده و نانوایان ما نمی توانند

و  بدهند  مردم  به  قبلی  کیفیت  به  را  نان 
 موجب نارضایتی شده است و نانوایان متضرر 
می شوند. به گفته وی، بارها این موضوع را به 
مسئوالن ارجاع داده ایم ولی آنها با بیان اینكه 
قیمت نان باید از تهران ابالغ شود شانه خالی 
می کنند و نانوایان هم که قشر زحمت کش 

هستند حاضر به کم فروشی نیستند.
به گفته این کارشناس کیسه ۴2 کیلوی آرد 
از 22 هزار تومان   سال 93 االن به 32 هزار 
تومان افزایش یافته است و ۴5 درصد قیمت 
صعودی داشته است ولی قیمت نان فقط 3۰ 

درصد افزایش یافته است.

گندم با پارامترهای کیفیتی
 و کنترل به نانوایی ها می رسد

مدیر شرکت غله و خدمات خراسان جنوبی هم 
عنوان می کند:  کیفیت آرد و نان متأثر از عوامل 
مختلف مانند نوع گندم،  نحوه نگهداری و مدت 
زمان نگهداری آرد در واحدهای خبازی است  . 
محمدی خاطر نشان می کند:  امسال خوشبختانه 
میزان تولید و خرید گندم  استان در سال جاری 
از رشد چشمگیر و کیفیت مطلوبی برخوردار بوده 
است. در حال حاضر گندم مورد نیاز واحدهای 
 آرد سازی پس از اختالط، از نظر شاخص های

 کیفی توسط واحد کنترل کیفی شرکت مورد 
ارزیابی و سپس به کارخانه آرد سازی حمل و 
از  نیز  سازی  آرد  کارخانجات  در  تولیدی  آرد 
نظر پارامترهای کیفی کنترل و پس از تائید به 

واحدهای نانوایی حمل می گردد.
به گفته وی تیره بودن نان نه تنها نقص در تولید 
آرد و نان نیست بلكه مؤّید میزان سبوس موجود 
در آرد بوده و نشان از ارزش غذایی باالی نان 
دارد که در سالمت شهروندان مؤثرمی باشد. 
در همین راستا این شرکت خود را موظف می 
داند به منظور ارتقای سالمت شهروندان محترم 
از آرد با درصد سبوس باالتری  استفاده گردد 
و انتظار می رود شهروندان نیز از این موضوع 

استقبال نمایند.
محمدی می گوید: کارگروه کنترل  کیفی به 
طور متوالی بر امرکیفیت  پروسه تولید آرد و 
نان استان نظارت دارند. همچنین اداره  نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان 
به طور مستمر عملكرد واحدهای نانوایی استان  

را مورد پایش قرار می دهد.

مشقت های پخت یک قرص نان 

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
آباد  حاجی  واحدی  پروژه ۱35  در خصوص  شما 
بیرجند به استحضار می رساند: پروژه ۱35 واحدی 
ویالیی حاجی آباد بیرجند به صورت ویالیی یک 
طبقه با 8۰ متر مربع بنا و حدود ۱7۰ متر مربع 
بنیاد مسكن  داخلی  منابع  از محل  ملكی  عرصه 
شروع به ساخت نموده و با عنایت به وضعیت آماده 
سازی سایت و همچنین هزینه ساخت هر واحد 
با حصار کشی و شبكه های آب و برق و گاز و 
معابر با وضعیت موجود قیمت گذاری واحدها انجام 
به رویت متقاضیان هم رسیده و جهت  گرفته و 
مساعدت با متقاضیان حدود ۱5 تا 2۰ درصد قیمت 
واحد به صورت نقدی از متقاضیان گرفته شده و 
مابقی هزینه ها نیز بسته به نوع تسهیالت جهت 
متقاضی تقسیط گردیده سایر هزینه های مربوط 
نیز توسط دهیاری حاجی آباد به منظور آماده سازی 

و پیاده سازی از متقاضیان اخذ گردد. 

شدیم  خوشحال  اداری  سایت  اهالی  ما  سالم   
خواست  می  پیش  روز  مان   چندساله  آرزوی 
سایت  محبت  خیابان  دوم  الین  و  شود  برآورده 
اداری  زیر سازی و آسفالت شود چند رور پیش 
و  کردند  رها  تمام  نیمه  و  کردند   شروع  را  کار 
انتظار  باز  و  پیدا شد  مهمتری  پروژه  گویا  رفتند 
برای  خواهم  ذیربط می  مسئوالن  از  شروع شد 

روشن شدن اذهان مردم محل توضیح دهند.
9۱5...۰38
باسالم. چرا شرکت برق نسبت به جابجایی دو تیر 
اجرای درخت کاری  باعث بن بست در  برق که 
پیامبراعظم)ص(حد فاصل خیابان غفاری  حاشیه 

و پاسداران شده اقدام نمی کند.
9۱5...9۰6
که  ارگانی  هر  یا  شهرداری  خواهشا  خواهشا 
مسئول هست یک فكری به حال این متكدیان 
داخل قبرستان بكند،آسایش رو از همه عزاداران 
می گیرن و متاسفانه بیشتر این افراد ، افرادی از 
لحاظ جسمی کامال سالم هستند که به علت تنبلی 
به انجام کار یا اعتیاد روی به این امور آوردن و 

واقعا نیازمند به نظر نمی رسند.
936...936
با سالم و خداقوت به آقای مدیح شهردار محترم. 
می خواستم بدونم آیا آسفالت خیابان و کوچه های 
نه دی مهر شهر امسال اجرایی میشه یا نه؟  با تشكر
9۱5...9۰۰
در  چرا  فرمودی  که  عزیزی  با سالم همشهری 
کمر بندی سمت آخر سجاد شهردور برگردان را 
نظر  ترافیک  مهندسان  آنجا  آخه عزیز  اند  بسته 

دادند اما از نوع کشاورزی !!
9۱5...7۴2
با آغاز نهضت آسفالت در مهرشهر لطفا  با سالم 
یا  نكنید  فراموش  رو هم  خیابان حر ۱۱  آسفالت 
این که ال اقل با گریدر چاله چوله ها رو بگیرین 

ما راضی هستیم.
9۱5...۱5۱
سالم ضمن تشكر از شهردار بیرجند بابت آسفالت  
بلوار بهجت  مهرشهر. به عرض برسد تا ماشین 
آالت آسفالت آنجاست لطف کرده نصف باقیمانده از 
فلكه اول مهرشهر را هم آسفالت کرده تا از تصادفات 
جلوگیری شود و اهالی هم دعاگو هستند. فلكه اول 

فاطمیه مهرشهر
9۱5...7۴5
تشكر از اداره راه قاین که جمعه شب با دور اندیشی 
در مناطق کوهستانی ، هر ۱۰ کیلومتر یک کامیون 
برف روب حامل شن و نمک بصورت آماده باش 

قرار داده بود. خسته نباشید.
9۱5...223
خوسف   شهر  فرسوده  ورزشی  سالن  تنها   . سالم 
وضعیتی نامطلوب از نظر فضا ، روشنایی و امكانات 
دارد و در این سال ها هیچ اقدامی در جهت بازسازی 

و تعمیر آن صورت نگرفته است  .
9۱5....۰۰8
از مالیات بر  اینكه شهرداری، مبلغی  با توجه به 
 ارزش افزوده را با عنوان عوارض دریافت می کند،
خیابانهای  آسفالت  از  اعم  خدماتی  هیچگونه 
سنوات  که  صورتی  در  دهد.  نمی   .... و  اصلی 
از  عوارض  دریافت  عدم  به  توجه  با  گذشته، 
بابت مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری خدمات 
شورای  مسئوالن  لطفا  نموده.  ارائه  ای  گسترده 

شهر و شهرداری پاسخگو باشند.
9۱5...۱95
بنیاد شهید مزار  با سالم و خداقوت به مسئوالن 
شهدای روستای گل بدون سقف و برق و امكانات 

اولیه است رسیدگی فرمایید.
9۱5...۱57
با سالم . پلیس زحمت کش راهنمایی  اعتماد مردم 
پارک   . کنند  راستای عدالت محوری حفظ  در  را 
خودرو جلوی منابع طبیعی کل همراه با جریمه اما 
جلوی اداره کل مالیاتی  با اغماض تمام . وا مصیبتا
۰9۱5...۰25

با سالم در پاسخ به فرمایش فرماندهی محترم نیروی 
انتظامی استان باید گفت: در اینكه خطای انسانی 
عامل 98 درصد تصادفات جاده ای است هیچ شكی 
نیست ولی اگر همین جاده بیرجند، قاین عریض و 
افتد اتفاق نمی   دو طرفه شود تصادف رخ به رخ 

 و خسارات مالی و جانی ناشی از سایر حوادث نیز 
خیلی کاهش می یابد.

یک شهروند
با سالم از راهنمایی و رانندگیتقاضا داریم چهارراه 
صیاد که به پشت پادگان امتداد دارد را سه زمانه 
کنید زیرا ترافیک زیاد وگردش به راست و چپ به 

سختی انجام می شود.
۰9۱5...87۰

شوخی مربوط به رانندگی خانم ها جالب بود کلی 
خندیدیم اما گذشته از شوخی از حق نگذریم باعث 
و بانی اکثر خالف ها وتصادفات آقایون به ویژه 

جوانان محترم هستند.
۰9۱5....77۰

باسالم، مسئوالن ما خوابند چرا که امروزصبح باعث 
برویم   نشده  شسته  صورت  با  ام  بچه  و  من  شد 
بیرون چون آب سایت اداری قطع بود. واقعا جای 
تاسف داره در این چند ماه بارها آب سایت قطع شده 

مسئول مربوطه پاسخگو باشد؟
933...759

بین  بدترین فعلها و رفتار در  از  آقا یكی    سالم 
تمام عقاید و فرهنگها دروغ است مخصوصا توسط 
درباره  دروغ  و  وعده  کی  تا  متولیان  و  مسئوالن 
معوقات صندوق منحله میزان باید شنید؛ چرا هیچ 
کس جوابگو نیست؛ چرا وعده تو خالی می دهید از 
مسئوالن ارشد استان گرفته تا کارمند جزء ؛ آقایان با 
معیشت مردم بازی نكنید عاقبت خوبی ندارد. از صبر 
مردم مال باخته سو استفاده نكنید که منجر به فوران 

شود ؛ و دیر شود برای جبران وعده های دروغ.   
۰9۱5...267

فرمایش   برخالف  بیرجند  نماینده  اطالع  برای 
مردم  باغات  کارشناسی  غیر  تخریب  حضرتعالی 
توسط جهاد کشاورزی که به خاطر یک خانه در 
باغشون در این خشكسالی با تانكر و مشقت زنده 
نگه داشته اند همچنان  ادامه دارد و متاسفانه متولی 
امر درختكاری !!!دقیقا کمر همت بسته برای نابودی 
درختان و چند باغ باقیمانده از خشكسالی ویرانگر .  

کی به داد مردم این استان خواهید رسید؟
۰939...86۴

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61  - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

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

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

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

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  
09155622050 
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ارائهتمامیخدماتدانشجوییالکترونیکیمیشود
 
ایسنا- رئیس سازمان امور دانشجویان از الکترونیکی شدن سیستم خدمات دانشجویی در وزارت علوم خبر داد و گفت: تایید مدارک تحصیلی، ارزشیابی مدارک خارجی، بورس، اعزام، نقل و انتقال و 
غیره از جمله خدماتی است که توسط سازمان دانشجویان در حوزه های مختلف ارائه می شود که با راه اندازی  “سیستم جامع خدمات الکترونیکی” ارائه این خدمات اینترنتی انجام می شود. دکتر صدیقی 
افزود: دانشجویان از دهه فجر می توانند درخواست های خود را در حوزه های مختلف به صورت الکترونیکی به سازمان دانشجویی ارسال و پاسخ خود را نیز از طریق  همین سیستم دریافت کنند.

یادداشت

هنر بومی

احیایصنایعدستی
گامیموثردرعملیاتی
کردناقتصادمقاومتی
* حسین عباس زاده 

اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  شعار  تحقق  برای   
در  خصوص  به  را  دستی  صنایع  باید  عمل«  و 
روستاها احیا کنیم و زمینه اشتغال را برای نسل 

جوان در ادامه  راه گذشتگان فراهم کنیم.
  مشکل اصلی صنایع دستی  نبود بازار عرضه 
مناسب و بازاریابی درست محصوالت است، لذا  
هنرمندان  تولیدات  روز  علم  به  تجهیز  با  باید 
جامعه  روز  نیازهای  سمت  به  را  دستی  صنایع 
حضور  برای  زمینه  ایجاد  با  باید  دهیم.  سوق 
نخبگان  کنار  در  علمی  و  فرهنگی  نخبگان 
دستی  صنایع  رونق  و  توسعه  زمینه  هنری 

خراسان جنوبی را فراهم کنیم.
اقتصادی  توسعه  ابزار  بهترین  فرهنگ سازی 
در  مصداقی  دستی  صنایع  از  حمایت  و   است 

عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است.
   نمایشگاه صنایع دستی شرق کشور زمینه 
ای برای هم افزایی، هم اندیشی و مبادله تجارب 
بین هنرمندان صنایع دستی استان و هنرمندان 
های  درنمایشگاه  حضور  است.  ها  استان  سایر 
صنایع دستی زمینه ای برای ارتباط تولید کننده 
با مصرف کننده و شناسایی نیازهای بازار است. 
نمایشگاه  در  کیفی محصوالت  و  کمی  مقایسه 
از بخش های انکار ناپذیر و جدا نشدنی است و 
مسئوالن به لحاظ کمی و کیفی هنرمندان خود 
صنایع  نمایشگاه   این  در  کنند.  می  ارزیابی  را 
دستی استان تجلی احساس خالقیت و نوآوری 
این نمایشگاه  از  را شاهد هستیم.استقبال مردم 
اهالی استان خراسان جنوبی  برآیند تعلق خاطر 
با  استان  به هنرهای دستی منطقه است. مردم 
نمایشگاه  از  که  نظیری  بی  استقبال  و  حضور 
داشته اند با صنایع دستی که برگرفته از فرهنگ 
و رسوم استان عجین است رابطه عمیق دارند.

کاریکاتور نمایشگاه صنایع دستی استان - امین جمقاب عکسکتاب کیلویی چند؟؟؟ -  رسول آذرگون

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
چـطوری هدر رفت بنزین رو کم کنیم؟

زمانی که باک نیمه خالیست بنزین بزنید.

وقتی باک زیاد خالی باشد هوای داخل باک بنزین زیاد است و باعث 

تبخیر بنزین می شود بدون اینکه شما استفاده کرده باشید.

جوشیدن هست  حال  در  که  روی ظرفی  را  چوبی  قاشق  یک 

بگذارید و با خیال راحت به کارهایتان برسید. مطمئن باشید مایع 

داخل ظرف سر نمی رود و اجاق گاز کثیف نخواهد شد.

متوسط وزن لباس های فضانوردان ناسا 

81 کیلوگرم است و هر کدام دارای قیمت 

نزدیک به 42 میلیارد تومان هستند ؟! 

خاموش کردن چراغ های اضافی، پس انداز کردن پول خردها و 

صدقه دادن از جمله کارهایی است که عادات و رفتارهای مثبت 

در بچه ها ایجاد می کند که یک عمر با آن ها می ماند.

امین جم؛ برزجی-  دومین نما یشگاه منطقه ای صنایع 
دستی شرق کشور که چند روز قبل با حضور استاندار در بیرجند 
افتتاح شد، هم اکنون میزبان عالقه مندان به هنر است. این 
نمایشگاه محلی برای معرفی میراث غنی ایرانی است. در 
هرگوشه ای از نمایشگاه که سر می چرخانی زیبایی و شکوه این 
آثار محسوس است؛ از سفالگری و میناکاری و قلم زنی گرفته تا 

حصیربافی و سوزن دوزی و گلیم بافی.
یکی از بازدید کنندگان با بیان اینکه کاالهای صنایع دستی 
در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کاربردی تر شده به خبرنگار 
ما می گوید: این هنر های سنتی را می شود غیر از استفاده 
تزئینی در زندگی روزمره هم استفاده کرد. دیگر شهروندی که 
در حال بازدید از نمایشگاه بود نیز وضعی غرفه ها را مناسب 
ارزیابی کرد و گفت: چادرهای عشایری و آش و کلوچه های 

محلی در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی خیلی جذاب است.
به سراغ چند تن از غرفه داران نمایشگاه می رویم و چند 
دقیقه ای را با آنان به گفتگو می نشینیم:وارد غرفه ای می 
شویم که سفره آردی در آن به نمایش گذاشته شده است. 
غرفه دار می گوید از مهنج قاین آمده او در توضیح بیشتر این 
هنر سنتی به خبرنگار ما خاطر نشان می کند: سفره اردی اسم 
سنتی یک نوع گلیم فرش است که از رنگ های گیاهی و 
پشم خالص گوسفند تهیه شده است.مسئول این غرفه با بیان 
اینکه سفره آردی برای مردم جالب است،عنوان می کند: مردم 
در مورد سفره آردی سوال می کنند و جذابیت زیادی برایشان 
دارد ولی برای خرید خیلی کمتر مراجعه می کنند. وی با اشاره 
به عالقه ای که به این کار دارد زمان تهیه هر سفره آردی را 
یک ماه و گاها 6ماه عنوان می کند و می گوید: این هنر  کمک 
خوبی به اقتصاد خانوار ها است. وی با بیان اینکه برگزاری 
نمایشگاه برای معرفی کل صنایع دستی استان اقدام خوبی 
است،ادامه می دهد:قشر جوان کمتر با هنرهای سنتی آشنا 
هستند لذا برگزاری این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی 

صنایع دستی استان است. 

عروسک های سربیشه ناقل فرهنگ بومی

غرفه دیگری که در این نمایشگاه جلب توجه می کند 
عروسک سازی های سربیشه است وارد غرفه شده و با مسئول 
آن به گفتگو می نشینیم. او می گوید: عروسک های بومی 
در قدیم خیلی استفاده می شده زمانی هم  این عروسک ها 
منسوخ شد اما اکنون با احیای این هنر توانسته ایم به معرفی 

فرهنگ بومی مردم استان بپردازیم. 
وی با بیان اینکه روستاهایی که عروسک سازی را احیا کرده 
اند تحت نظر پروژه ترسیب کربن هستند می افزاید: تاکنون 

مردم از خرید این عروسک ها استقبال خوبی کرده اند. 
وی با این توضیح که فرهنگ شهرستان ها برای بسیاری از 
مردم استان ناشناخته است می گوید: ساخت عروسک ها مردم 

را با فرهنگ خودشان آشنا می کند. 

چرم بیرجند مغفول مانده در نگاه مردم

غرفه چرم دوزی نیز دست ساخته های زیبایی دارد که 
نظرمان را جلب نموده با غرفه دار به صحبت می نشینیم. او از 
استقبال خوب مردم یاد می کند و می افزاید: گرچه تعداد بازدید 

کنندگان قابل قبول است اما خرید کمتر می شود .
این فعال صنایع دستی در بیرجند که چرم ماندگار را کار 
می کند برگزاری نمایشگاه را عامل برای شناخت بهتر استان 
و قابلیت های آن می داند و تصریح می کند: حدود سه سال 
پیش فعالیت در کار چرم را شروع کرده و هم اکنون مجموعه 
را  دیپلمات  و  مردانه  زنانه،  های چرمی  کیف  انواع  دوخت 

پذیرش می کنم. 
وی بر توجه بیشتر مردم به این هنر دستی تاکید می کند و 
می افزاید: باید از صنایع دستی حمایت شود تا فرهنگ مردم 

نیز ماندگار بماند. 

سنگ هایی که درمان می کنند

غرفه ی سنگ نمک تزیینی مخاطب دیگر ما می شود او 
ضمن تشکر از استقبال مردم می گوید: سنگ های نمک را 
از معادن گرمسار، سمنان و نیشابور استخراج می شود و در 
کارگاهی که ما داریم با استفاده از فناوری فرآوری در چند نمونه 

برای عرضه آماده می شود. گویا با بیان اینکه این سنگ ها به 
عنوان چراغ خواب استفاده می شود خاطر نشان می کند: این 
سنگها در کنار کاربرد تزیینی جنبه درمانی و طبی نیز دارد. 
وی ادامه می دهد:  در تحقیقاتی که انجام شده ، این گرمای 
سنگ نمک باعث یونیزاسیون رطوبت موجود در هوا شده و 
این منجربه جذب امواج منفی مانند امواج مدم ، تلویزیون یا هر 

وسیله الکترونیکی دیگر می شود.

گام های کفش بیرجندی در نمایشگاه

زینلی یکی دیگر از  غرفه داران نمایشگاه مشغول کفش 
دوزی سنی بیرجند که با او نیز هم صحبت می شویم او با بیان 
اینکه خرید مردم کم و بیش خوب است می گوید: فروشگاه 

دائمی کفش بیرجند در شهر داریم که استقبال مردم کم است 
اما حضور در این نمایشگاه باعث شد که این هنر بیشتر برای 
مردم معرفی شود.   پاپیه ماشه یکی از صنایع دستی مشهد 
است که در نمایشگاه غرفه زده مسئول این غرفه به خبرنگار ما 
می گوید: پاپیه ماشه یک کلمه فرانسوی به معنای خمیر کاغذ 
فشرده است. برخی غرفه داران نیز از سوی نهاد کمیته امداد به 

عنوان کار آفرین و مشاغل خانگی حضور داشتند.  

شناسایی ۸۰ رشته صنایع دستی در استان 
خراسان جنوبی

مشاور معاون صنایع دستی کشور  که در آیین افتتاحیه 
این نمایشگاه حضور یافته بود ضمن تاکید بر اینکه صنایع 
دستی در خراسان جنوبی می تواند تاثیر قابل توجهی در رشد 
اقتصادی این استان ایفا کند، خاطر نشان کرد: همچنین در 
روستاهاخراسان جنوبی با توجه به پراکندگی و تعداد قابل توجه 

می توان از این قابلیت بهره گرفت. 
توحدی  تاکید کرد: توجه به صنایع دستی به منظور تحقق 
اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی روستاییان و کمک به معیشت 

آنها می تواند راهکار بسیار خوبی باشد. توحدی به شناسایی 8۰ 
رشته صنایع دستی در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و با بیان 
اینکه از این تعداد 4۰ رشته هم اکنون فعال است، بر حمایت 
مسئوالن از تولیدکنندگان صنایع دستی تاکید کرد تا اقتصاد 
استان به پویایی نزدیک شود. وی گفت: در کشور ۷2 روستا به 
صورت ویژه برای حمایت از صنایع دستی انتخاب شده اند که 

از این تعداد ۵ روستا در خراسان جنوبی است.

افزایش هنرمندان صنایع دستی خراسان 
جنوبی به ۶ هزار نفر

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان جنوبی نیز    با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تعداد 3 
هزار نفر در استان به هنرمندان دارای کارت شناسایی خراسان 
جنوبی اضافه شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته 

فروش صنایع دستی ما رشد چشمگیری داشته است.
رمضانی با بیان اینکه تعداد تعاونی های صنایع دستی از 12 
تعاونی در ابتدای دولت تدبیر و امید امروز به 3۰ شرکت تعاونی 
رسیده که در شهرها و روستاها فعال است، افزود: صادرات 
صنایع دستی ما به خارج از کشور در سال 94 حدود 4۷۰ هزار 
دالر بوده است که رشد چشمگیری دارد. وی گفت: در دومین 
نمایشگاه صنایع دستی منطقه شرق غرفه هایی از استانهای 
خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان 
و همدان حضور دارند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه دومین نمایشگاه 
صنایع دستي منطقه ای شرق کشور از 19 تا 23 آذر ساعت 
16 لغایت 22 در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برای بازدید 
عالقمندان دایر است، افزود: به جز استانهای مهمان، بالغ بر 8۰ 

غرفه دیگر از خراسان جنوبی در این نمایشگاه است.
گفتنی است این نمایشگاه تا ساعت 22 امشب ) 23 آذر( به 

روی عالقه مندان باز است  و قابل تمدید نیز نیست.

گزارشمیدانیآواازدومیننمایشگاهمنطقهایصنایعدستیشرقکشور

هنر های بومی در آیینه نگاه مردم خراسان جنوبی 

می دانید که یکی از دالیل حوادث منجر به چپ شدن 
خودرو عدم توجه به تاریخ انقضاء الستیك هاست ؟!

،،،، ،،،،

چنانچه تایر پس از سال 2۰۰۰ ساخته شده باشد، دو عدد اول نشان دهنده هفته ساخت 
و دو رقم بعد نشان دهنده سال ساخت تایر می باشد و در شرایط متعادل مدت ۶ 
سال از تاریخ تولید را به عنوان حد مجاز مصرف باید در نظر گرفت.

پخل بافی، هنر زنان سرزمین
 خورشید و کویر

 
نوعی  خراسان  در 
دارد  رواج  سبدبافی  از 
محلی  زمان  به  که 
گویند.  بافی  پخل 
مواد اولیه آن از ساقه 
می شود.  تهیه  گندم 
هنگام برداشت گندم ، 
خوشه ی گندم را با ساقه آن درو کرده، قسمت بند 
خوشه را که دارای دانه های گندم است جدا می کنند 
 . قسمت بدون بند جهت بافت سبد بکار می رود . باید 
پوست رویی ساقه را کنده و ساقه ها را به مدت 48 
تا کاماًل نرم ،  انعطاف  ساعت در آب قرار می دهند 
پذیر و آماده برای بافت گردد . برای شروع بافت دو 
ساقه گندم را در دست گرفته که اصطالحاً » تو « 
نامند . ساقه ی دیگری که » ساقه پیچ « گفته می شود ، 
در وسط تو قرار داده و شروع به پیچاندن دور  توها 
می نمایند . به اندازه ای آن را می پیچند که با تا دادن 
آن یک دایره کوچک تشکیل شود سپس بافت را 
خم کرده و توها همه زیر دست قرار می گیرند تا  فرم 

دایره ای کوچک مشخص شود.
 برای بست زدن، ساقه پیچ را بعد از 3 دور پیچاندن 
  ،  از زیر سوراخ ردیف قبلی  عبور داده و به روی کار 
آورده ، دوباره یک دور، دور» توها « پیچیده و از روی 
تک قالب بوجود آمده بست می خورد و به زیر کار 
می رود. در این هنگام ساقه پیچ دوباره زیر کار قرار 
گرفته  و برای پیچاندن آماده می باشد . بنابراین با 3 
دور پیچاندن یک بست زده می شود و بافت به همین 

صورت ادامه می یابد. 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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درس هایی که باید از رابطه شکست خورده تان بگیرید

سه شنبه *23 آذر  1395 * شماره 3671

آیه روز  

و با خدا معبودى ديگر قرار مدهيد كه من از جانب او هشداردهنده  اى آشكارم.
سوره الذاريات، آيه 51

حدیث روز  

هيچ عزيزى حّق را رها نكند، مگر آن كه ذليل گردد و هيچ ذليلى به حّق نياويزد، مگر آن كه عزيز شود. 
امام حسن عسكرى )عليه السالم(

افسوس که بیگاه شد و ما تنها
در دریائی کرانه اش ناپیدا

کشتی و شب و غمام و ما میرانیم
در بحر خدا به فضل و توفیق خدا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

اتمام يک رابطه عاطفى يكى از سختترين 
است.  ها  انسان  ما  زندگى  هاى  تجربه 
سر  به  عاشقانه  رابطه  يک  در  كه   زمانى 
نكات  روى  به  را  هايمان  چشم  بريم،  مى 
منفى و كمبودهاى آن مى بنديم اما زمانى كه 
 رابطه خاتمه مى يابد، ناگهان تمام افكار منفى 
كه  طورى  كنند  مى  تسخير  را  مان  ذهن 
مان  بين  اتفاقى  چه  كه  مانيم  مى  مبهوت 
رابطه  يک  توان  مى  چگونه  است؟  افتاده 
عاطفى بهترى ساخت؟ چه اشتباه هايى را 
رابطه شكست  يک  از  يا  ايم  مرتكب شده 
خورده چه درس هايى را مى توان آموخت؟ 
طبيعى است كه فكر كردن در اين شرايط 
سخت است و نمى توان تصميم درست را 
گرفت اما اين را بدانيد كه هر رابطه فرصتى 
را برايتان فراهم مى كند تا خودتان را بيشتر 
بشناسيد و براى بهبود شخصيت تان تالش 
از  توان  مى  كه  درسى   7 اينجا  در  كنيد. 
 يک رابطه شكست خورده گرفت را برايتان 
آورده ايم تا اگر شما هم در اين شرايط به سر 

مى بريد، از آن نهايت استفاده را بكنيد. 
 دلیل شادی زندگی، خودتان هستید

 اگر مدت زيادى را با فرد ديگرى گذرانده ايد، 
سخت است فكر كنيد كه دليل شادى زندگى، 
خودتان هستيد نه شريک زندگى تان. شما 
خاطرات زيادى را با او گذرانده ايد و روزهاى 
خوشى را پشت سر گذاشته ايد اما ديگر او 
نيست كه براى شادى شما تالش كند. تمام 
اينها درست، اما اين بدين معنى نيست كه 
زندگى شاد محروم  از يک  را  شما خودتان 
 كنيد. در واقع، اگر شما ندانيد كه چگونه لبخند
بر لبان تان نقش مى بندد، هيچ فرد ديگرى 

نمى تواند اين كار را براى شما انجام دهد. 
 وقت تان با ارزش است

رابطه  اتمام يک  از  است كه پس   طبيعى 
احساس تنهايى كنيد اما اين تنهايى فرصتى 
را برايتان فراهم مى كند تا بيشتر به خود و 
لحظه هاى با ارزش زندگى تان بيانديشيد. 
چه آرزوهايى در سر داريد، چه چيزى الهام 
 بخش زندگى شماست؟ چه سرگرمى هايى را

مى پسنديد و چه چيزى در زندگى خوشحالتان 
مى كند؟ اگر خوب به اين موارد بيانديشيد، 
خواهيد دانست كه وقت تان با ارزش تر از 
آن است كه آن را صرف غصه خوردن كنيد.

 احساسات خود را کنترل کنید
 اگر مى خواهيد مردم يا حتى جهان اطراف 
خود را تغيير دهيد، اول از همه بايد بر خود 
اگر  باشيد.  داشته  كنترل  تان  احساسات  و 
 نتوانيد خودتان را كنترل كنيد، به هيچ وجه 
نمى توانيد در اطراف تان تغييرى ايجاد كنيد. 
بگوييد كه چه  به ديگران  توانيد  شما نمى 
چيزى درست و چه چيزى غلط است، نمى 
توانيد به جاى آنها تصميم بگيريد مگر اين 
كه كنترل زندگى خود را به دست بگيريد و 
خودتان را از وابستگى اطرافيان، حتى شريک 

زندگى تان، نيز رها كنيد.
شما فوق العاده اید

 شما براى تاييد خود احتياج به ديگران نداريد. 
شما خود بايد براى تصميماتى كه مى گيريد 
و حتى عادات و عالقمندى هاى شخص تان 

ارزش قائل شويد. باور كنيد كه شما يک فرد 
كامل و فوق العاده هستيد و جهان به حضور 

فردى چون شما احتياج دارد. 
 هر انسانی جایز الخطاست

 هر كسى در زندگى اشتباهاتى را مرتكب شده 
است. شما نبايد تنها يک نفر را براى اتمام 
رابطه علطفى خود مقصر بدانيد. جدا شدن از 
شريک زندگى تان، نه اشتباه شما و نه تنها 
اشتباه او بوده است بلكه هر دوى شما در اين 
تصميم گيرى نقش داشته ايد. پس بخشش 
را چه در مورد خودتان و چه در مورد ديگران 

بياموزيد زيرا كه هر انسانى جايز الخاطاست.
 شما مالک هیچ کسی نیستید

اكثر ما زمانى كه وارد يک رابطه عاطفى   
مالک  كه  كنيم  مى  احساس  شويم،  مى 
طرف مقابل مان شده ايم و به همين دليل 
هر چيزى كه ما مى گوييم بايد تمام و كمال 
عملى شود. در صورتى كه اين طرز فكر كامال 
اشتباه است. شما مالک زندگى هيچ كسى، 
جز خودتان، نيستيد و هر كسى حق اين را 

دارد كه براى زندگى خود تصميم بگيرد. اگر 
مى خواهيد بر اطرافيان تان تاثيرگذار باشيد، 
ارتباط سالم خود را با آنها بيشتر كنيد، به آنها 
اعتماد كنيد و به نظرات شان احترام بگذاريد تا 
آنها نيز به خواسته خود براى حرف هاى شما 

ارزش قائل شوند.
 زمان چون باد در گذر است

 ما نمى توانيم تمام روابط عاطفى مان را تا ابد 
حفظ كنيم و مطمئنا بسيارى از آنها كمرنگ 
مى شوند و به جايشان افراد ديگرى به زندگى 
تمام كردن  اگر چه  پيدا مى كنند.  راه  مان 
بخشيدن  آن  از  تر  سخت  و  سخت  روابط 
زندگى  طبيعت  اين  اما  است  مقابل  طرف 
است. ما بايد ياد بگيريم كه پس از هر رابطه 
از خودمان فردى قوى تر، سالم تر و بهتر از 
قبل بسازيم. ياد بگيريم كه زندگى در زمان 
 حال است و گذشته دردى از دردهاى ما را دوا 
نمى كند و تنها تجربه اى است براى بهبود 
حال  زمان  در  بنابراين،  مان.  آينده  زندگى 

زندگى كنيد و قدر لحظه لحظه آن را بدانيد.

عارفانه روز

پروردگارا آفتاب امروز نیز برآمد درود بر 
جاده های بی انتهای جبروتت تو را عاشقانه 

فریاد می زنم چون به تکرار اسمت 
عادت کرده ام خدایا شکرت

شما زمانى در جذب موفق خواهى بود 
كه ابتدا ذهنت را براى پذيرش آماده كنى
 مثال اگر عشق مى خواهى بايد در ذهنت

 عشقت رو به دست بيارى

استعدادهاى خود را كشف كنيد، آنها را پنهان 
نكنيد. زيرا استعداد براى اين خلق شده است كه 
به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابى در سايه 

چه فايده اى دارد؟  »بنجامين فرانكلين«

زندگی امروز شما، رویا و تفکر گذشته 
شماست. پس بیندیشید، باور کنید و 

درخواست کنید؛ قطعا جواب خواهید گرفت.

                        

 - شدن  آزرده   -1 افقي: 
راهنمايي كردن  - افشرده گوجه 
فرنگي 2- گشادگي ميان دو كوه 
- افسانه گوي  - همه با هم 3- 
نوعي بيماري ويروسي كشنده - 
گله كردن - تمامي و جملگي 4- 
ني باريك-  آب منجمد - مشك 
خالص - كلمه پرسش 5- خرس 
فلكي - مسخره كردن - داراي 
در  اي  ضربه   -6 بودن  چيزي 
توت  درون - شهر  بدمينتون - 
7 - خانه - مقايسه كردن دو چيز 
داريوش  برادر  نام  - حرارت 8- 
نژاد  كنار-  درخت   - هخامنشي 
كشور كرواسي 9- پلنگ - آبي 
سين  هفت  از   - دارد  نمك  كه 
جد   - پدر   - ربط  حرف   -10
مادري حضرت سليمان 11- برد 
معروف - حريص -  ضمير اول 
 - محبت    -  12 جمع  شخص 
-  چهارمن  ... رحمت  اي  علي 
چرم   -13 كوتاه  تپه  تبريز-  
 - كشور  جنوب  تنگه   - خوشبو 
پنهاني 14- مشاور -  واحد طول 
انگليسي-  نامي براي زهره 15-  
عضو باالنشين - كتاب شاعران 

- بدرقه

روحي-   معالجه   -1 عمودي: 
دوست   -2 ميالدي  سوم  ماه 
بد -  كاپيتاليست 3- سرگرمي 
سالم - پزشك و طبيب - قابل 
مشاهده 4 - سال آذري - بازي 
حرف   - قديم  اي  خانه  قهوه 
و  پاداش   - ها   خانم  تعجب 
اجرت 5- سخن به رمز و اشاره 
- اثر - ساز تنهايي 6 -گرداگرد 
دهان - بخيل و فرومايه - طعام 
عروسى 7 -غذاي بيمار -  كنايه 

از شخص بردبار و متين-  نژاد 
ما 8- هم پيشه - دور از هم - 
عقيده و باور  9- سالم  - زمان 
پيشين-  طال 10- كمك رساني 
خون   - يوناني  بزرگ  شاعر   -
دستبرد   - توفير  حرف   -11
شير  در  موجود  آنزيم   - غذا  به 
برگه خريد    - آبكي  دام    -12
- سيال تنفسي 13 - زمان مرگ 
- مجلس روسيه - سنگ معدني 
-گوناگون  قزح   و  قوس   -  14

15 - سينه - طبيعي دان

ثروتمندى از پنجره اتاقش به بيرون نگاه كرد و 
مردى را ديد كه در سطل زباله اش دنبال چيزى 

مى گردد. گفت، خدا رو شكر فقير نيستم.
با  ديوانه اى  و  كرد  نگاه  را  اطرافش  فقير  مرد 
را خدا  گفت،  و  ديد  خيابان  در  جنون آميز   رفتار 

شكر ديوانه نيستم. آن ديوانه در خيابان آمبوالنسى 
رو  خدا  گفت،  مى كرد  حمل  را  بيمارى  كه  ديد 
شكر بيمار نيستم. مريضى در بيمارستان ديد كه 
جنازه اى را به سرد خانه مى برند. گفت، خدا رو 
شكر زنده ام. فقط يک مرده نمى تواند از خدا تشكر 
كند. چرا امروز از خدا تشكر نمى كنيم كه يک روز 

ديگر به ما فرصت زندگى داده است؟
به ديگران هم اين را مى گوييد تا بدانند خدا آنها 
را هم دوست دارد؟زندگى: براى اينكه زندگى را 
بهتر بفهميم بايد به سه مكان برويم: بيمارستان، 
زندان،  قبرستان در بيمارستان مى فهميد كه هيچ 
چيز زيباتر از تندرستى نيست.در زندان مى بينيد كه 
قبرستان  شماست.در  دارايى  گرانبهاترين  آزادى 
درمى يابيد كه زندگى هيچ ارزشى ندارد. زمينى كه 
امروز روى آن قدم مى زنيم فردا سقف مان خواهد 

بود.پس بياييد براى همه چيز  سپاسگزار باشيم.
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نگرش

ایده خوب برای کسب و کار، 
چه ایده ای است؟

نكته اى كه بيشتر در مورد ايده خوب براى كسب 
و كار بيان مى شود، سادگى آن ها است. بايد بتوان 
ايده را به خوبى و سادگى توضيح داد. ايده متعلق 
به شما است ولى اين مجموعه مورد نظر است كه 
بر روى محصول نهايى نظر مى دهد. اما با اين 
حال خواندن اين نكات براى پيشبرد ايده ها خالى 

از لطف نيست و مى تواند موثر واقع شود:
بخش  روى  بر  كه  نيست  هم  غيرممكن  البته 
حاشيه اى و كوچک بازار تمركز كنيد و به موفقيت 
برسيد. اما سعى كنيد تا بازارهاى بزرگ تر را در 
نظر بگيريد. اين كار قطعا كمى سخت تر از حالت 
معمول است، اما وقتى مبلغى كه در ازاى دريافت 
حق امتياز ايده هايتان دريافت مى كنيد به دستتان 

برسد، اوضاع كمى فرق خواهد كرد. 
اگر در بازار رقابتى محصول شما بتواند با قيمت 
شما  براى  بزرگى  برنده  برگ  شود،  ارائه  خوبى 
خواهد بود. اما اگر ايده اى داشته باشيد كه نياز 
به تجهيزات و ساز و كار جديد داشته باشد، كار 
سختتر خواهد شد و بايد بتوانيد كمپانى را متقاعد 
كنيد كه اين هزينه در نهايت به نفع آن ها خواهد 
بود. به همين دليل است كه ايده هاى خيلى بزرگ 
خيلى براى شروع كسب و كار مناسب نيستند و 

احتمال شكست خوردن آن ها بيشتر است. 
پيچيده  بسيار  كار  مشتريان  به  دادن  آموزش 
ارزش  كه  است  جا  اين  است.  برى  هزينه  و 
 بيانيه يک جمله اى شما در توضيح محصولتان 

مشخص مى شود. 

طراح: نسرین کاری
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هچغابرنفناشوبا1

رامیتیرتکشارت2

درگشبکارنمکاو3

مکیتیوهنیسوک4

بندالماسجاول5

یمسکانناروتا6

لردسنالابلابو7

مامیدالاینخ8

متیرنامیرنکشم9

یماکانزابخشر10

امداریاهیاپز11

نامرسسیرااسن12

دووادتناوندرگ13

ارلککلاسناریو14

رادواچدابافیرش15

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

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

 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

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

کار خوب اتفاقی نیست

شرکت صنایع شیر ایران پگاه

شعبه بیرجند به یک نفر 
راننده نیسان و یک نفر راننده 

ایسوزو با مدرک حداقل 
دیپلم و شرایط قانون کار برای 

پخش محصوالت لبنی پگاه
 در سطح استان نیازمند است. 
متقاضیان به آدرس: بیرجند  
بلوار شهدای عبادی ، میدان 
ابن حسام ، جنب آهن آالت 

موالیی ، شرکت پگاه 
مراجعه  نمایند.

اجرای نمای آلومینیــوم و چلنیــوم 
با پایین ترین قیمت 

   09157201009 - 09151655537

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم
اخالق، انصاف، کار خوب 09158619396

سرلوحه خدمات ماست
به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل توافقی

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

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

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

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
700 نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4
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کسب کاپ اخالق و منش پهلوانی ورزشکاران تیم پهلوانی  
و زورخانه ای بسیج خراسان جنوبی  

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان بیرجند:مسابقات قهرمانی 
کشتی پهلوانی وزورخانه ای بسیج کشور که آذر امسال در زورخانه شهید 
فهمیده تهران برگزار گردید تیم منتخب هنرهای فردی ورزش پهلوانی 
وزورخانه ای هیات پهلوانی بسیج انصار الرضا )ع( استان خراسان جنوبی 
به سر پرستی آقای مهندس هومر شکری ومربیگری آقایان مجتبی 

آهنی وعلی مقیمی موفق به کسب عناوین قهرمانی گردید.

کسب مقام نایب قهرمانی چرخ تیز مسابقات هنرهای فردی 
بسیج توسط ورزشکار خراسان جنوبی

بیرجند:مسابقات  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هنرهای فردی بسیج کشور به میزبانی استان تهران برگزار و آقای 
خشایار ایزدی مقام نایب قهرمانی چرخ تیز و اقای محمد سرچاهی 

مقام سوم چرخ چمنی را از آن خود کردند.

برگزاری مسابقات ووشو دانشجویان
 دانشگاه های خراسان جنوبی

مسابقات ووشو دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی خراسان جنوبی در محل خانه ووشوی استان برگزار شد.در این 
مسابقات نفرات اول وزن های 52، 60، 70 و 80 کیلوگرم به مسابقات 
کشوری فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برای انتخای تیم ملی 
دانشجویان اعزام می شوند.برگزیدگان مسابقات انتخابی در بیست و 

نهمین یونیورساد دانشجویان جهان شرکت خواهند کرد.

برگزاری اختتامیه مسابقات فوتسال درون دانشگاهی 
دانشجویان دانشگاه بیرجند

مسابقات فوتسال دانشجویان پسر از سری مسابقات جشنواره ورزش 
های درون دانشگاهی با شرکت 19 تیم در چهار گروه با دیدارهای 
فجر  ورزشی  سالن  در  نهایی  و  نهایی  نیمه  حذفی،  مقدماتی،  دور 
دانشگاه بیرجند برگزار شد.در پایان 44 دیدار تیم کاغذ کشاورزی مقام 
اول، تیم مهندسی مقام دوم و تیم شهدای گمنام مقام سوم را کسب 
کردند. تیم بسیج کشاورزی به عنوان تیم برتر اخالق و محمدرضا 
ابوترابی به عنوان با اخالق ترین بازیکن این مسابقات معرفی شدند.

برگزاری مسابقات قهرمانی تیراندازی تفنگ بادی  کشوری 
ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

خانم زهرا محمدی ماهکان از جهاد کشاورزی خراسان جنوبی حائز 
مقام سوم کشوری در بین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شد.این 

مسابقات در بین 22 استان کشور برگزار گردید.

کمبود کلسیم چه عالئمی دارد؟

و  قوی  استخوان های  داشتن  برای  ما  بدن 
سالم به مصرف مقدار کافی کلسیم نیاز دارد 
و کمبود آن موجب بروز مشکالت استخوانی 
نشانه هایی وجود  استخوان می شود.  و پوکی 
دارند که به شما هشدار می دهد باید مصرف 
کلسیم را در رژیم غذایی خود افزایش دهید. 
بنابراین چنانچه دچار درد و گرفتگی عضالت 

سوزن  سوزن  پاهایتان  و  دست ها  شده اید، 
می شود یا بی حس است و با شکستگی های 
مکرر دست و پا روبه رو هستید، باید مصرف 
دهید. افزایش  را  کلسیم  حاوی  غذایی  مواد 

مدت  یا  است  شدیدتر  نشانه ها  چنانچه  البته 
ادامه پیدا می کند، مراجعه به  زمانی طوالنی 

پزشك را نیز فراموش نکنید. 

چه کسانی نباید ژلوفن بخورند؟ 

مصرف داروی ژلوفن در مواردی منع مصرف 
دارد که نداشتن آگاهی در این خصوص می 
تواند باعث بروز مشکالتی شود:1- افراد مبتال 
به آسم نباید از ژلوفن استفاده کنند2- مبتالیان 
به فشار خون نیز نمی توانند از ژلوفن استفاده 
کنند چرا که حجم خونشان باال می رود3- افراد 
مبتال به ناراحتی های خونی مثل هموفیلی و 

افرادی که مشکالت انعقادی دارند نیز باید از 
خوردن داروی ژلوفن پرهیز کنند4- این دارو 
بر روی معده اثر می گذارد بنابراین اگر افرادی 
برایشان  ژلوفن  باشند  معده  زخم  به  مبتال 
مضر است.5- ژلوفن استامینوفن و همچنین 
و  دارد  دارویی  تداخل  انعقادی  ضد  داروهای 

نباید همراه این داروها استفاده شود.

8 توصیۀغذایی برای تقویت حافظه

می  کمك  ما  به  مناسب  غذایی  برنامۀ  یك 
 8 کنیم.این  محافظت  مغزمان  از  که  کند 
از  زیادی  تعداد  از  پیشگیری  برای  توصیه 
بیماری ها سودمند و مفیداند:1- صبحانه ای 
کربوهیدرات  از  ناهار،  بخورید2-برای  کامل 
های تصفیه شده کمتر استفاده کنید 3-برای 
شام، کربوهیدرات های تصفیه شده اجباری 

اجتناب  زیاد  به مقدار  از خوردن غذا  اند 4- 
کنید 5-امگا3 بخورید 6- میوه و سبزیجات 
آهن،که   -7 کنید  مصرف  زیاد  مقدار  به  را 
دیده می شود،  زنان  بین  در  کمبودش  غالبًا 
نقش بسیار مهمی بازی می کند 8- در آخر 
تواند  می  نیز  آب  کمبود  که  شد  یادآور  باید 

باعث کاهش تمرکز شود.

ماهی را با ماست نخورید

اسید الکتیك موجود در ماست، روی عصب 
این  که  آنجا  از  گذارد.  می  اثر  پاراسمپاتیك 
عصب کند کننده است، حالت لختی در بدن 
به وجود می آورد. این خاصیت در ماهی نیز 
تا حدی وجود دارد و بهتر است با هم مصرف 
نشوند.به طور قطع، تناسب غذاها با هم باید 
حفظ شود. برخی از افراد نیز حساسیت خاص 

پوستی  بثورات  بروز  امکان  و  دارند  غذایی 
اینکه قدیمی ها برحسب تجربه  دارد.  وجود 
می گفتند:” این دو را با هم نخور، لك می 
زنی “، مطلب ثابت شده ای در علم پزشکی 
نیست و البته هنوز کسی روی آن کار نکرده 
خوب  چه  ایم،  کرده  عادت  اگر  ولی  است. 

است از این بهانه استفاده کنیم.

 پرتقال: دارویی شیرین

مصرف روزانه دو تا چهار عدد پرتقال جلوی 
سرماخوردگی را می گیرد،کلسترول را کم می 
کند.از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده یا 
سنگ های موجود در بدن را از بین می برد 
را  روده  به سرطان  ابتال  ریسك  و همچنین 
ترین  از غنی  یکی  پرتقال  کاهش می دهد. 
منابع ویتامین C می باشد. پرتقال سرشار از 

ویتامین های B و C و دارای آهن، کلسیم، 
ویتامین  است.  و مس  پتاسیم، سدیم  فسفر، 
مورد  این  در  ولی  است  ناپدید  پرتقال  در   A
دانید  می  چنانچه  و  دارد  وجود  کاروتن 
کاروتن، ماده ای زرد رنگ است که البته آن 
را در هویج کشف کرده اند و بعضی از میوه 

های دیگر هم این ماده را دارند.

نقش شاگرد جواهرفروشی در سرقت 2کیلو طال

 دزدان جواهرفروشی آبدانان که نزدیك به 2 کیلو طال به سرقت برده بودند در 
کمتر از 24 ساعت دستگیر شدند.فرمانده انتظامی ایالم گفت: به دنبال وقوع یك  
تیم های  تدابیر ویژه و تشکیل  اجرای  با  آبدانان، بالفاصله  سرقت طالفروشی 
تخصصی، دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت. وی اذعان کرد: بررسی 
های اولیه پلیس، حکایت از آن داشت که سارقان بدون شکستن در ورودی با 
استفاده از کلید وارد طالفروشی شده و یك کیلو و 795 گرم طال را به سرقت برده 
بودند.وی تصریح کرد: با اشراف اطالعاتی پلیس و استفاده از شگردهای پلیسی 
دو متهم این پرونده در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شدند.تحقیقات و 
اعترافات سارقان مشخص کرد یکی از متهمان قبال شاگرد این طالفروشی بوده 

که از رفاقت سواستفاده کرده و با تهیه کلید مشابه اقدام به سرقت کرده اند.

ساعت 9 تا 11 شب: زمانی است برای از بین بردن 
مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط 
ساعت  این  در  شود.  می  انجام  ها  اکسیدان  آنتی 
این  بهتر است بدن در حال آرامش باشد. در غیر 
صورت اثر منفی بر روی سالمتی خود گذاشته اید.

مواد  بردن  بین  از  عملیات  شب:   1 تا   11 ساعت 

سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق 
باشید. ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی 
در کیسه صفرا ،در طی یك خواب عمیق به طور 
مناسب انجام می شود. ساعت 3 تا 5 صبح:عملیات 
افتد.  می  اتفاق  ریه  در  سمی  مواد  بردن  بین  از 
زمان،  این  در  افراد  که  شده  دیده  مواقع  بعضی 

 7 تا   5 ساعت  کنند.  می  عطسه  یا  شدید  سرفه 
صبح: این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، 
لذا می توانید آن را دفع کنید. ساعت 7 تا 9 صبح: 
جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر است 
بهتر  باشند،  بیمار می  که  بخورید.افرادی  صبحانه 
است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه میل کنند.

ساعت 11 شب بدنمان در چه وضعی است؟؟؟ 12 شب یا 3 نیمه شب چطور؟؟؟ 

سواری ماکسیما  با 190کیلومتر سرعت متوقف و روانه 
پارکینگ شد

که  ماکسیما  خودروي  یك  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
داد. خبر  بود  حرکت  در  190کیلومتر  مجاز  غیر  سرعت  با 

پلیس  سرعت  کنترل  تیم  گفت:  رضایی  حسین  سرهنگ 
راه»نهبندان«هنگام کنترل خودروهاي عبوري یك ماکسیما که 
باسرعت190کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله 
آن را متوقف کردند.وی گفت:به علت ارتکاب تخلفات  حادثه 
ساز »سرعت و سبقت غیر مجاز »خودروي مذکور دو میلیون 
ریال جریمه و 10نمره منفی در سوابق گواهینامه راننده خاطی 

ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد. 

اعتماد بی جا،حساب شاکی را خالی کرد

رئیس پلیس فضای تولید وتبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان گفت: اعتماد بی جای مرد 60 ساله 
منجر به سوء استفاده و برداشت از حساب بانکی وی شد. سرهنگ سیدغالمرضا حسیني گفت:با طرح 
شکایت مردی 60ساله به پلیس فتای استان مبنی بر این که مبلغ 10 میلیون ریال از حساب بانکی وی 
برداشت شده است پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و بالفاصله در دستور کار مأموران قرار گرفت.وي 
افزود:ماموران پلیس فتا با پی گیری ها واقدامات سایبری متهم پرونده را شناسایی و با هماهنگی های 
قضایی به پلیس فتا احضار کردند.وی بیان داشت:متهم در ابتدا منکر هر گونه برداشت از حساب شاکی 
شد که با مشاهده مستندات و شاکی لب به اعتراف باز کرد و گفت شاکی با پدر من دوست است و چون 
علم استفاده از حساب های اینترنتی را نداشت از من درخواست کرد که امور بانکی او را انجام بدهم که 
سه ماه این کار را انجام دادم تا اعتماد او را جلب کنم و بعد از آن مبالغی برای شارژ تلفن به طور جزئی 
برداشت می کردم تا شاکی شك نکند تا این که نقشه من لو رفت و حاال از وی تقاضای بخشش دارم.

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ، شوینده ،
سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت
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برگزاری کارگاه آموزشی نقش یگان حفاظت در توسعه صنعت گردشگری

غالمی- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع استان از برگزاری کارگاه آموزشی نقش یگان حفاظت در توسعه صنعت گردشگری در محل دانشکده امین نیروی 
انتظامی خبر داد. به گفته عربی این کارگاه به مدت چهار روز با حضور اساتید برتر کشوری و با هدف توانمند سازی تخصصی کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی 

دوشنبه * 23 آذر 1395 * شماره 3671و گردشگری  برگزار گردید. وی افزود: در این کارگاه کارکنان با چگونگی برقراری ارتباط موثر با گردشگران، تامین امنیت گردشگران و شناخت صنعت گردشگری آشنا شدند.
  دشمن با ایجاد ادیان کاذب 7

دنبال  تفرقه بین مسلمانان است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان گفت: هدف 
تفرقه  ایجاد  کاذب  ادیان  ایجاد  از  دشمن  اصلی 
بین مسلمانان است، مسلمانان باید مراقب باشند 
و گرفتار این حیله دشمن نشوند و خود را ضعیف 

نکنند، پیرو هر مذهبی هستیم، باید متحد باشیم. 
جشن  آغازین  مراسم  در  عبادی  االسالم  حجت 
های هفته وحدت در مسجد النبی )ص( اهل سنت 
شهر بیرجند افزود: آنچه به عنوان اختالف های 
دینی یا مذهبی بیان می شود واقعیت ندارد و دین 
مهم است. دستیار استاندار در امور اهل سنت نیز 
در این مراسم، طی سخنانی گفت: امروز وحدت در 
جمهوری اسالمی ایران یک موضوع استراتژیک و 
بسیار مهم است. طاهری با اشاره به اینکه وحدت 
دارای ابعاد داخلی و خارجی است، ادامه داد: در بعد 
داخلی احترام به مقدسات یکدیگر و حفظ عقاید و 
در بعد خارجی نیز مبارزه دائمی با استکبار باید در 

دستور کار کشورهای اسالمی قرار گیرد.

مشکل تعدادی از روستاهای
بخش مرکزی سربیشه بررسی شد

بخش  روستاهای  از  تعدادی  مشکل  ایرنا- 
با  دهگردشی  طرح  اجرای  در  سربیشه  مرکزی 
از  تعدادی  و  فرمانداری  حضور فالحی سرپرست 
مدیران این شهرستان مرزی بررسی شد. در این 
بازدید که از روستاهای » دستقیچ« ، »همت آباد« 
، » امین آباد« و » سلم آباد« انجام شد، آب شرب 
دیوار  تکمیل   ، استخر  مرمت  روشنایی،  تامین   ،
دهی  آنتن  ،عدم  هادی  طرح  بازنگری  ساحلی، 
ورزشی  و  بهداشتی  امکانات  ،کمبود  همراه  تلفن 
و گازرسانی از جمله مشکالت طرح شده بود که 
خواست  ذیربط  نهادهای  از  فرمانداری  سرپرست 
مشکل را بررسی و نسبت به پیگیری و رفع آن 
از  یکی  که  این  به  اشاره  با  فالحی  کنند.  اقدام 
ایرادهای طرح شده از سوی برخی افراد که هزینه 
های جاری دولت در بودجه سال 96 افزایش دارد، 
گفت: بخش عمده ای از هزینه ها افزون بر 720 
هزار میلیارد ریال مربوط به امور رفاهی و اجتماعی 
است که در اختیار کمیته امداد حضرت امام)ره(، 
سازمان بهزیستی و... قرار می گیرد. وی افزود: آیا 
منطقی است، این مبالغ به صرف نگاه اقتصادی و 
عمرانی از بودجه حذف و افراد نیازمند جامعه فدای 
اقتصاد شوند در حالیکه نگاه جامعه اسالمی توجه 

به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است.

افتتاح سی و دومین
بیمارستان صحرایی  سپاه در استان

نیروی  صحرایی  بیمارستان  دومین  سی  ایرنا- 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز دوشنبه 
به صورت ویدئو کنفرانس در شهر شوسف از توابع 
خراسان جنوبی و همزمان با استان های هرمزگان، 
این  در  شد.  افتتاح  کرمان  و  بلوچستان  سیستان 
مراسم که با حضور مسئوالن و مردم محلی برگزار 
رئیس  و   ) )ع  امام حسین  بیمارستان  رئیس  شد، 
بیمارستان صحرایی ثامن االئمه )ع(، عنوان کرد: 
بیمارستان قدمی هر چند  این  افتتاح  با  امیدواریم 

ناچیز در برابر رشادت های شهدا برداریم.

هدف گروه  های تکفیری
ضربه زدن به اسالم است

تسنیم- امام جمعه اهل سنت فورگ گفت: برای 
گروه های تکفیری شیعه و سنی تفاوتی ندارد زیرا 
هدف آنها ضربه زدن به اصل اسالم است. مولوی 
مالیی ظهر دیروز در جشن هفته وحدت در فورگ 
شهرستان  در  کرد:  خاطرنشان  درمیان  شهرستان 
درمیان برادران شیعه و سنی در کنار هم با تفاهم و 
وحدت زندگی می کند و همه ساله از هفته وحدت در 
نزدیک کردن قلوب خود به یکدیگر نهایت استفاده 
را می برند. فرماندار شهرستان درمیان نیز بیان کرد: 
جریانات تکفیری تحت پشتیبانی و اهداف آمریکا 
شکل گرفته و در راستای راهبردهای آنان حرکت 

می کنند و ربطی به اسالم ندارند.

اعالم برنامه  های هفته قرآن و عترت

اداره  کل  سینمایی  امور  و  هنری  معاون  ایرنا- 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه های گرامیداشت 
هفته قرآن و عترت استان را از 22 تا 29 آذر ماه 
جاری اعالم کرد. زمزم افتتاحیه برنامه های هفته 
مسجد  محل  در  قرآنی  مسابقات  عترت،  و  قرآن 
امام صادق)ع( بیرجند، افتتاح نمایشگاه خوشنویسی 
اجرایی  خوشنویسان،  انجمن  محل  در  تذهیب  و 
نمایش خیابانی، برگزاری مراسم شعرخوانی و تجلیل 
از فعاالن و برترین  های حفظ موضوعی قرآن در 

بیرجند را از برنامه های این هفته عنوان کرد.

مالئی- ظهر دیروز پنجمین جلسه کارگروه 
امور  معاون  ریاست  به  اشتغال  تخصصی 
هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

در سالن معاونت اقتصادی برگزار شد.
مدیرکل کار، تعاون ، رفاه اجتماعی و دبیر 
از  ارائه گزارشی  با  کارگروه تخصصی اشتغال 
وضع بیکاری و اشتغال استان در 8 ماه گذشته 
عنوان کرد: براساس تحلیل های رسانه ها از 
وضع اشتغال در استان حساسیت این موضوع بر 
همه مسئوالن مشهود و باالرفته است. سنجری 
آمار  اگر  افزود:  استان  های  رسانه  از  انتقاد  با 
اشتغال کاهش یا افزایش یابد بازهم باید باسخگو 

باشیم اما بازهم نفهمیدیم که چه باید بگوییم؟
هر فصل بیکاران فارغ التحصیل

زیاد می شوند
به  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل  مدیر 
آمارهای نفوس و مسکن سال 90اشاره کرد 
و ادامه داد: این آمارها بیش از 18هزار بیکار 
و بیش از 229هزار شاغل را نشان می دهنداما 
کار 5درصد  بازار  به  بیکار  افراد  ورود  امسال 

نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
سنجری علت افزایش بیکاری را نبود مهارت 
بین جوانان فارغ التحصیل دانست و تاکید کرد: 
66 درصد جویندگان کار بدون مهارت هستند 

و هر فصل تعدادشان بیشتر می شود.

آموختن مهارت تنها راه ایجاد اشتغال  
در  شده  ثبت  کار  جویندگان  آمار  به  وی 
مراکز کاریابی اشاره و یاد آور شد: طبق آمار 
8 ماهه گذشته 5 هزار و 808فرصت شغلی 
ایجاد شده که 4هزار و 203نفر در 10کاریابی 
ثبت نام کردند و خالء این آمارها به علت نبود 
مهارت بین جویندگان کار است. دبیرکارگروه 
تخصصی اشتغال نیز با تاکید بر اینکه نیروی 
جوان تحصیل کرده و فرصت شغلی در استان 
وجود دارد خاطرنشان کرد: این ها سرمایه های 
ما هستند اما مهارت ندارند. سنجری به سند 
گذشته  سال  اواخر  که  استان  اشتغال  توسعه 
تدوین شده بود اشاره کرد و گفت: برای استفاده 
و تکمیل این سند نیاز به اعتبار است. وی با 
اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی ها باید 10 
هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم ادامه داد: باید 

نرخ بیکاری به زیر 7 درصد برسد.
2 میلیارد و 500 میلیون تومان

تسهیالت به مشاغل خانگی
تخصیص یافت

بیان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
برای  اجرایی  های  دستگاه   22 تعهد  کرد: 
فرصت   753 و  هزار   7 پایدار  اشتغال  ایجاد 
انحرافی در خود اظهاری  است که هر گونه 
دستگاه ها باشد مسئولیتش به عهده همان 

راستی  در  افزود:  است.سنجری   دستگاه 
آزمایی هایی که انجام شده 75 درصد فرصت 
شغلی واقعی است. وی ادامه داد: منابع قرض 
قرار  استان  اختیار  در  دولت  که  ای  الحسنه 
داده است تاکنون 32 میلیارد تومان بوده که 
آخرین مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
برای  مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

“خواهش”
تنها راه همکاری بانک ها با مردم

وی از بانک ها خواهش کرد تا همکاری 
حمایتی  های  سازمان  با  بیشتری  تعامل  و 
برای  ابزاری  هیچ  افزود:  و  باشند  داشته 

اجبار به بانک ها نداریم.
پرداخت فقط به یک ششم

طرح های معرفی شده به بانک
بررسی  جلسه  این  جالب  دوم  کار  دستور 
عملکرد سازمان کمیته امداد در حوزه اشتغال 
بود که سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد عنوان 
154میلیارد  تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد: 
ریال  135میلیارد  که  یافته  اختصاص  ریال 
طرح   734 افزود:  وی  است.  شده  ابالغ  آن 
به بانک ها معرفی شده اما تاکنون 113طرح 
پرداختی داشته است که اگر تا پایان سال مبلغ 
تخصیصی خود را افزایش ندهیم اعتبارات را 
به استان های دیگر می دهند. سلم آبادی با 
انتقاد و گالیه از سلیقه ای عمل کردن بانک ها 
خاطرنشان کرد: به علت عقب ماندن پرداختی 
مسکن  بانک  شدگان  معرفی  مسکن  سهیه 
را  شما  اشتغال  حوزه  که سهمیه  است  گفته 
نمی دهیم و پرونده ای از کمیته امداد قبول 
هر  در  بانکی  هر  کرد:  بیان  وی  کنیم.  نمی 
شهرستانی ضمانت نامه های خاص خودش 
را می خواهد.آیا واقعا نمی توان نسخه واحدی 
را برای هر بانک تعریف کرد؟ وی افزود: به 
عنوان مثال در یکی از شهرستان ها 100پرونده 

معرفی کردیم که بانک عامل از هر کدام دو 
ضامن می خواهد که تمام کارمندان دولت آن 
شهرستان به  100 نفر نمی رسد حاال مددجو 
چطور 200 کارمند پیدا کند؟ و مددجو از گرفتن 

تسهیالت انصراف می دهد.
مصوبه فراموش شده !

دستورکار جالبتر این جلسه انتقاد و گالیه 
عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان از ضمانت 
نامه های مختلف بود که هر بانکی هر نوع 
کند  نمی  قبول  ضامن  عنوان  به  را  کارمند 
بانک ها فقط کارمند آموزش و  از  و بعضی 
پرورش را قبول دارند. مدیرکل بهزیستی تاکید 
کرد: طبق قانون شورای پول و اعتبار تسهیالت 
زیر 15میلیون تومان فقط یک ضامن نیاز دارد 
اما بانک ها دو ضامن کارمند با فیش حقوقی 
می خواهند که معلوم نیست در شهرستان های 
محروم چه باید کرد؟ وی بیان کرد: تاکنون 32 
میلیارد ریال ابالغ شده و از 316 طرح معرفی 
شده به بانک به 175 طرح مبلغ 18 میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
پرداخت در ابتدای کار است

من تذکر می دهم
دهباشی رئیس بانک ملی و رئیس شورای 
هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به 
این سواالت بیان کرد: سهمیه ابالغات دیر به 
بانک رسیده است. وی افزود: اگر آمارها زیاد 
می باشد به علت خروجی های جدید سازمان 
ها به بانک ها است که روند پرداختی هنوز 
تازه شروع شده است. وی با تاکید براینکه من 
تذکرات الزم را به شعبات بانک ها خواهم داد 
افزود: بانک ملی تسهیالت 15میلیون تومانی 

را با یک ضامن قبول می کند.
 هشدار به اصناف !

این جلسه  نیز در  صابریان مدیرکل پست 
پست  کرد:  بیان  دستورکار  آخرین  عنوان   به 

می تواند بیش از 700 خدمت دولتی را به مردم 
ارائه دهد. وی ظرفیت خدمت رسانی وسیع و 
الکترونیکی پست را یکی از مهمترین ایجاد 
بازار اینترنتی برای اصناف دانست و خاطرنشان 
کرد: اگر اصناف شیوه فروششان را تغییر ندهند 
کارشان را از دست خواهند داد. وی از همایشی 
در همین باره با اصناف خبرداد و ابراز امیدواری 

کرد: اصناف هم همکاری کنند.
سرفرازی معاون اقتصادی استانداری نیز بیان 
کرد: اعضای این کارگروه همکاری بیشتری با 
داشته  بهتری  خروجی  تا  باشند  داشته  دبیر 
باشیم. وی افزود: صنعت، دانشگاه و تولید به 
طرحی  پژوهشگران  و  است  وابسته  یکدیگر 

ارائه دهند که مشکل گشای مردم باشد.

در حاشیه :
“هر دم از این باغ بری می رسد”

رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل  سنجری 
تخصصی،  کمیته  چندین  وجود  از  اجتماعی 
اظهار  اشتغال  ویژه  شورا  و   کارگروه 
گالیه مندی کرد و گفت: خروجی کارگروه 
منابع  که  است  عشایر  و  روستا  تخصصی 
آن  بایدخروجی  و  دارند  را  خودشان  خاص 
کارگروه هم تعداد کسانی که جذب کار شده 
اند را اعالم کنند. وی از دستور جدید دولت 
برای برگزاری شورای جدیدی به نام شورای 
تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال 
پایدار به ریاست استاندار و به دبیری سازمان 
برنامه و بودجه خبر داد و افزود: نمی دانیم با 

این همه جلسه چه کنیم.
با  گفتگو  در  سرفرازی  عصمت  پایان  در 
آوا بیان کرد: چند روز پیش تذکرات الزم را 
به بانک ها داده ایم تا هفته دیگر صبر کنید 
ببینیم نتیجه چه خواهد شد و خبرش را به 

شما اعالم می کنیم.

بر  تاکید  نهبندان و سربیشه ضمن  نماینده  برزجی- 
ساخت مسکن کم هزینه برای محرومان حوزه انتخابیه 
خود گفت: طرح مسکن روستایی موجود در زمان حاضر 
قابلیت اجرایی ندارد. نظر افضلی با اشاره به دیداری که  
با رئیس کمیته امداد کشور داشته بود به آوای خراسان 
جنوبی گفت: در این دیدار تمامی مشکالت مردم محروم 
مناطق  این  مردم  کرد:  اظهار  وی  شد.  مطرح  منطقه 
بضاعت پرداخت وام مسکن ندارند و چون زمین در این 
مناطق هیچگونه ارزش افزوده ای ندارد توجیهی برای 
با این هزینه برای مردم وجود ندارد.  ساخت  مسکن  
توصیه می شود برای این مناطق ساخت مسکن کوچکتر، 
سبکتر، حجم ساخت و ساز کمتر بدون آورده اولیه توسط 
مردم  در دستور کار قرار گیرد به طوری که با همان کمک 
بالعوض نهاد کمیته امداد مردم بتوانند صاحب خانه مقاوم 
شوند. وی درباره وام های اشتغال زایی نیز عنوان کرد:  
وام های اشتغال از محل منابع بانکی که توسط کمیته 
آن 80  توزیع  گیرد  می  قرار  نیازمندان  اختیار  در  امداد 
درصد برای مددجو و 20 درصد برای افراد غیر مددجو می 
باشد که باتوجه  به محرومیت شدید 70 درصدي  مردم 
منطقه و نیاز همگانی انتظار می رود سهم افراد غیر مددجو 
افزایش یابد.  نظر افضلی خاطر نشان کرد: پس از اعتراض 

مددجویان آن نهاد مبنی بر حذف مستمری توسط کمیته 
امداد متوجه شدیم  طبق برنامه جدید امداد حذف ساالنه 
مستمری  10 درصد از مددجویان در دستور کار آن نهاد 
قرار گرفته است که با توجه به ضریب محرومیت منطقه 
که در اکثر نقاط 8 و 9 می باشد  و مردم اکثرا با دریافت 
همین مستمری و یارانه زندگی می کنند خواهشمند است 
این مناطق استثنا قرار بگیرند. وی با اشاره به پراکندگی 
شهرستان نهبندان یاد آور شد:  تنها عامل نجات بخش 
خوابگاه  اندازی  راه  تحصیل  ازبازماندن  آموزان  دانش 
های دانش آموزی می باشد تسریع در خصوص تکمیل 
خوابگاه شبانه روزی کمیته امداد شهرستان نهبندان مورد 
تاکید می باشد. وی خواستار ایجاد خوابگاه دخترانه در 
تثبیت  و  ماندگاری  راه  تنها  گفت:  و  شد  نیز  سربیشه 
جمعیت در این شهرستان های محروم احداث کارگاه 
فرزندان  گیری  بکار  برای  تولیدی  جات  کارخانه  و  ها 
تحت پوشش کمیته امداد بعد از فارغ التحصیلی می باشد 
که نیاز است با توجه به داشته های شهرستانی و بومی 
دراین شهرستان هاي محروم، با الویت در دستور کار قرار 
گیرد. به گفته وی در انتهای جلسه فتاح رئیس کمیته 
امداد کشور قول مساعد برای توجه ویژه به محرومین 

شهرستان های نهبندان و سربیشه داد.

بازسازی  ستاد  مسئول  جوینده  گذشته  روز  قوسی- 
بزرگ  همایش  برگزاری  از  گزارشی  استان  عتبات 
اشاره  با  این جلسه وی  در  داد.  ارائه  اربعین سال 95 
به محدودیت ها و کمبودهای استان عنوان کرد: علی 
رغم اینکه خراسان جنوبی جمعیت کمی دارد و صنعت 
هم بی رونق است اما در بخش کمک به ساخت عتبات 
جمعیتی  سرانه  به  نسبت  را  کشور  اول  رتبه  عالیات 
عراق،  در کشور  که  مطلب  این  بیان  با  داراست. وی 
شناخته  ایران  داخل  به  نسبت  جنوبی  خراسان  استان 
شده تر است عنوان کرد: در سال 95 تعهد 3 میلیارد 
مقدس  صحن  و  مقدسه  اعتاب  ساخت  برای  تومانی 
فاطمه زهرا )س( داشته ایم ولی مردم استان در 8 ماهه 
اول امسال بیش از 105 درصد تعهد را محقق کرده اند. 
وی با بیان اینکه عده ای این اشکال را مطرح می کنند 
که چرا با وجود محرومیت های استان مبالغ میلیاردی 
از استان خارج می شود افزود: مبالغی که جمع آوری 
می شود چرخه ی اقتصادی را شکل می دهد. سنگهای 
مصرف شده از معادن استان خریداری می شود و در 
کارخانه ها فرآوری می شود و برای ارسال هم به حمل 
کننده ها کرایه پرداخت می شود. عالوه بر این صنعت 
قالی بافی احیا شده است، به طوری که در کارگاهی در 

محمدآباد طبس جمعیت شاغل از 10 نفر به 13 هزار 
نفر در قالب 170 کارگاه رسیده است. جوینده درمورد 
خیابان  در  داد:  توضیح  مشهد  در  زائرسرا  ساخت 
طبرسی زمینی به مبلغ حدود 500 میلیون خریداری 
 9 در  زائرسرا  ساختمان  است  قرار  آینده  در  و  شده 
اسکان  مسئول  احمدی  ادامه  در  شود.  ساخته  طبقه 
در کاظمین بیان کرد: در بخش تغذیه تعهد روزانه ده 
هزار پرس غذا در هر وعده بوده است که این تعداد 
به طبخ 30 هزار پرس غذا در 6 موکب تغذیه رسید. 
وی ادامه داد: همچنین 4 موکب نانوایی در باب امام 
زمان حرم کاظمین مستقر بود ودر هر نانوایی روزانه 
مسئول  سعیدی  شد.  می  پخته  نان  قرص   6000
موکب ها در کاظمین توضیح داد: در کاظمین تعداد 
استقبال  با  ولی  بودیم  کرده  بینی  پیش  موکب   12
شورای  عضو  رسید.زراعتکار  موکب   32 به  مردم 
مرکزی بسیج جامعه پزشکی بیان کرد: تیم پزشکی 
اعزام شده 25 نفر شامل پزشک، دندانپزشک، پرستار 
پزشکی  دندان  نفر خدمات   250 به  بودند.  دارویار  و 
و 2780 نفر خدمات تزریق و پانسمان ارائه شد. در 
مدت استقرار روزانه 9 هزار ویزیت صورت گرفت و 

معادل این عدد ارائه خدمات دارویی وجود داشت.

سونامی خاموش بیکاری در استان

  سرایان در سال زراعی جاری
تنها یک میلی متر بارندگی داشته  است

در  اینکه  بیان  با  سرایان  فرماندار  تسنیم- 
بارندگی  متر  میلی  یک  تنها  جاری  زراعی  سال 
در  آب  بحران  و  خشکسالی  گفت:  داشته ایم 
 80 بر  را  عرصه  متوالی  سرمازدگی های  کنار 
و  کشاورزی  راه  از  که  جمعیت شهرستان  درصد 
در  است.  کرده   تنگ  می کنند  ارتزاق  دامداری 
نشست بررسی مشکالت کشاورزان آیسک که به 
دعوت شورای اسالمی این شهر با حضور نماینده 
بخشداری،  سرپرست  فرماندار،  شهرستان،  مردم 
در  آیسک  و  سرایان  کشاورزی  جهاد  مسئوالن 
سالن جلسات شهرداری آیسک برگزار شد تعدادی 
از کشاورزان به طرح مشکالت و دغدغه های خود 
درآمد  درصدی   50 کاهش  از  کریمی  پرداختند. 
کشاورزان سرایان خبر داد و افزود: تعداد دام های 
دام  رأس  هزار  به 165  این شهرستان  در  سبک 
در منطقه رسیده است.نماینده مردم شهرستان های 
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه نیز در این جلسه 
گفت: مشکالت در حوزه انتخابیه جدی و بحرانی 
و  خواب  نباید  مسئوالن  و  نماینده  من  لذا  است 
اطالع  از  بعد  بالفاصله  که  باشیم  داشته  خوراک 
از وقوع حادثه در خصوص سرمازدگی و خسارات 
وارد شده به مردم با رئیس جمهور مکاتبه کرده اند.
امیرحسنخانی در رابطه با موضوع تمدید وام های 
کشاورزی بیان کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا 

وام های مردم بدون دریافت سود تمدید شود.

۴۰ کانون فرهنگی هنری جدید
تا پایان سال  راه اندازی می شود

فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول  تسنیم- 
هنری مساجد گفت: 560 کانون فرهنگی هنری در 
استان فعالیت دارند و با راه اندازی 40 کانون جدید 
تا پایان سال این تعداد به 600 باب می رسد که 60 
مناطق عشایری  و  روستاها  در  مراکز  این  درصد 
در  سبزه کار  حجت االسالم  می شود.  راه اندازی 
دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با تاکید بر اینکه زمینه های زیادی برای 
برقراری ارتباط و تعامل بین کانون های فرهنگی 
هنری و اداره کل میراث فرهنگی وجود دارد گفت: 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
آمادگی دارد در زمینه برگزاری جشنواره بازی های 
مناطق  در  سنتی  غذاهای  طبخ  محلی،  بومی 
روستایی و عشایری با این اداره کل همکاری کند.

توجه به مباحث و مشکالت زیست محیطی 
در ارزشیابی مدیران بی تاثیر نیست

جلسه  دومین  در  نهبندان  فرماندار  خبر-  گروه 
زیست  مخاطرات  و  پسماند  مدیریت  کارگروه 
مدیرکل  حضور  با  که  شهرستان  این  محیطی 
حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: توجه به 
مباحث و مشکالت زیست محیطی را در ارزیابی 
با  نظافت  است.  موثر  شهرستان  مدیران  عملکرد 
بیان اینکه با توجه به شرایط زیست محیطی هر 
منطقه باید کارهای الزم برای حفاظت از محیط 
زیست انجام گیرد و با اشاره به اینکه جایگاه دفن 
زباله شخصا بصورت دوره ای بازدید می شود، بر 
لزوم رفع ایرادات موجود و تهیه طرح جامع مدیریت 
پسماند شهرستان و اجرای قانون مدیریت پسماند 

که مورد تاکید وزارت کشور نیز میباشد تاکید کرد.

بهره برداری از ۴ طرح درمانی در قاین

طرح  چهار  امسال  فجر  دهه  سیما-  و  صدا 
می  برداری  بهره  به  قاین  شهرستان  در  درمانی 
وزارت  بیمارستانی  مدیریت  دفتر  مدیرکل  رسد. 
از  بازدید  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
طرح های درمانی قاین گفت: این طرح ها شامل 
ساختمان های اورژانس، دیالیز، کلنیک تخصصی 
و مرکز غربالگری سرطان بیمارستان شهدای قاین 
تا 60  از40  این طرح ها  افزود:  است. علی ماهر 
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و برای آن 

51 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

صدور پروانه بهداشتی
برای میدان دام بیرجند

دامپزشکی  سالمت  معاون  مقدم-  دادرس 
استان گفت: پروانه بهداشتی تاسیس برای میدان 
دام بیرجند صادر شد. اصغرزاده با اعالم این خبر 
از  دامپزشکی  پیگیری  سال  چندین  پس  افزود: 
با دستگاه های  و مکاتبه  طریق کمیته سالمت 
دام  میدام  برای  تاسیس  بهداشتی  پروانه  ذیربط 
میدان  این  ظرفیت  درباره  وی  شد.  جدید صادر 
دام عنوان کرد: پروانه بهداشتی به ظرفیت یک 
هزار راس دام سبک و سنگین در منطقه شمس 
آباد صادر شده که در نقشه ساختمانی آن برای 
سنگین  دام  راس   200 و  سبک  دام  راس   800

فضای فیزیکی پیش بینی شده است.

انتقاد سه مدیر سازمان حمایتی از عملکرد سلیقه ای بانک ها در کارگروه تخصصی اشتغال

در  دیروز  فقیه صبح  ولی  نماینده  مالئی- 
دیدار با مدیر کل روابط عمومی شورای نگهبان 
عنوان کرد: قانون ما بر اساس شرع است و 
کسانی که می خواهند در انتخابات به نمایندگی 
از مردم وکالت بگیرند باید بر اساس شرع باشد 
را  هایی  رای  وعید  و  وعده  با  افراد  برخی  و 
کسب می کنند که این  وکالت  شرعی نیست.
حجت االسالم عبادی با اشاره به قانون 
ما   کرد:  بیان  اسالمی  جمهوری  اساسی 
عین  در  اما  داریم  ای  پیشرفته  قوانین 
مرحله  در  ها  نامه  بخش  و  مقررات  حال 

اجرا نقطه ضعف هایی دارد. وی ادامه داد: 
قانون اساسی در دهه هشت در چهارچوب 
صداقت، انگیزه ها و اعتماد مردم تصویب 
انگیزه  اعتمادها،  این  اگر  که  است  شده 
های مردمی و آرمان ها به قوت خود باقی 
ندارد.  کم  چیزی  اساسی  قانون  بماند، 
نماینده ولی فقیه با اشاره به تاریخ انقالب 
پیروزی  از  قبل  تا  کرد:  عنوان  اسالمی 
بیگانه  دست  در  ما  حکومت  انقالب، 
را  اسالمی  حکومت  شهدا  خون  که  بود 
تحویل  مردم  به  و  گرفت  پس  بیگانه  از 

در  باید  مردم   اینکه  بر  تاکید  با  وی  داد. 
بکوشند،  انقالب  از  پاسداری  و  حفاظت 
در  که  برویم  دنبال چیزی  به  نباید  افزود: 
برای  متمم  یک  و  است  رایج  کفر  دنیای 
قانون اساسی الزم است تا مجریان قانون 
اجرای  و  کرده  نظارت  مستند  طور  به  را 

قانون در کشور تضمین پیدا کند.

انتخابات باعث
اقتدار جمهوری اسالمی

مدیرکل  محمدی  شیر  مهدی  محمد 

روابط عمومی شورای نگهبان هم در این 
نگهبان  شورای  مجموعه  کرد:  بیان  دیدار 
 سنگر دفاع از اسالم و انقالب است که حفظ 
آن  وظایف  از  را  شهدا  های   آرمان 
انتخابات  به  اشاره  با  وی  دانیم.  می 

نشان  خاطر  رو  پیش  جمهوری  ریاست 
بر  نظارت  هئیت  گذشته،  هفته  در  کرد: 
انتخابات  و  است  شده  تعیین  انتخابات 
شود  می  اسالمی  جمهوری  اقتدار  باعث 

که طمع دشمن را زیاد می کند.

تاکید نماینده نهبندان و سربیشه
بر ساخت مسکن کم هزینه برای محرومان 

مردم استان در عراق شناخته تر از ایران هستند

کمک 3 میلیاردی به عتبات عالیات

رسیدن به وکالت باوعده وعید شرعی نیست

جناب آقای مهندس احمد حاجی زاده
انتخاب جناب عالی به عنوان مشاور آموزش عالی استاندار  نقطه امید و راهگشایی برای تعامل بیشتر دانشگاه های استان در خصوص توسعه پایدار 

منطقه است. امید واثق دارم با تالش و جدیت شما تعامل هر چه بیشتر در بین اقشار دلسوز استان فراهم خواهد شد.

احسانبخش - مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950557 محکوم علیه آقای حسن دلخروشان محکوم است به پرداخت مبلغ 1/222/268/928 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له جالل یعقوبی و پرداخت مبلغ 
47/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 141 فرعی از 271 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث که در اجرای تبصره ماده 34 معرفی گردیده است و  حسب 

نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در خیابان ظفر 16 - پالک 5 که میزان عرصه مشاعی 220/5 مترمربع و میزان اعیانی ششدانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه سوم )پیلوت - همکف اول- دوم( به مساحت 139/84 مترمربع و انشعابات 
منصوبه شامل آب، برق، گاز و تلفن هر کدام یک انشعاب ارزش ششدانگ با توجه به میزان عرصه مشاعی و انشعابات منصوبه به مبلغ 1/670/000/000 ریال کارشناسی  شده است که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/10/05 از 
ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندمزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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همه تقوا اين است كه آنچه را نمی  دانی بیاموزى و آنچه را می  دانی به كار بندى.
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توکلی: عقل سیاسی دارم که برابر فساد 
شهرداری مصلحت اندیشی نکنم

 نماینده سابق مجلس گفت: اگر رسانه های آزاد 
درستی  به  نمی توانند  مردم  باشد،  نداشته  وجود 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. 
توکلی در پاسخ به سوالی درباره سخن اکبر اعلمی 
نماینده مجلس هفتم درباره مصلحت اندیشی در 
نمی  تکذیب  کرد:  اظهار  شهرداری،  فساد  مورد 
است چنین حرفی  بعید  و  ندارم  یاد  به  ولی  کنم 
زده باشم چرا که عقل سیاسی من به حدی است 
که این کار را نکنم و هیچگاه مبارزه با فساد را 
قربانی مصلحت اندیشی نکرده ام، البته مصلحت 
پیشین  نماینده  گیرم.  می  نظر  در  را  عمومی 
مجلس، عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد 
اقتصادی را در زمان تصدی آملی الریجانی بهتر 
از قبل دانست و ابراز عقیده کرد: قوه قضائیه در 
در  نظر حقوقی  از  و  است  انتقاد کم طاقت  برابر 
برخی موارد برداشت غلطی از »نشر اکاذیب« دارد. 
آبرو است و  البته سرمایه قوه قضائیه  افزود:  وی 
قاعدتا برخورد با آن کمی متفاوت است به عالوه 
چون قوه قضائیه ضامن امنیت جامعه است باید با 

مراعات بیشتری با آن برخورد کرد.

آقایان در پذیرش مسئولیت »آفتاب تابان 
برجام« سیاسی کاری می کنند

اخیر  به سخنان  واکنش  در  نهم  نماینده مجلس 
موجود  این  مسئولیت  می خواهند  گفت:  روحانی 
ناقص الخلقه را به گردن دیگران بیندازند این دروغ 
تابانی  آفتاب  از  مسئولیت  از  فرار  برای  کودکانه 
است که کرم شب تاب هم نبود. بیراوند تاکید کرد: 
به درب های بسته خورده اند و در پذیرش  آقایان 

مسئولیت »آفتاب تابان« سیاسی کاری می کنند.

»محسن رضایی« کاندیدا نمی شود

کاندیداتوری  بر  مبنی  اظهارات  برخی  پی  در 
محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 96، 
روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
»محسن  کرد:  تاکید  اطالعیه ای  صدور  با  نظام 
در  کاندیداتوری  برای  تصمیمی  هیچ   رضایی« 

انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

غیر مشروط از روحانی حمایت می کنیم 

به  اشاره  با  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  تاجرنیا، 
رابطه میان اصالح طلبان با دولت یازدهم یادآور 
مواضع  دولت،  به عملکرد  نگاهی  امروز  اگر  شد: 
رئیس جمهور و اتفاقاتی که طی این دوران افتاده 
است بیفکنیم ، می توانیم بگوییم که تقریبا اصالح 
انتظار  روحانی  دولت  از  آنچه  به  نسبت  طلبان 
در  او  از  مشروط  غیر  و  هستند  راضی  داشته اند، 

انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند. 

ناطق نوری: هر کس مدرکی از فساد 
بستگان من دارد، منتشر کند

رهبری  بازرسی  دفتر  رئیس 
فقط  عده ای  که  این  گفت: 
یا  فالنی  می زنند  حرف 
رانت  فالن  از  فرزندانش 
مدرکی  و  کرده اند  استفاده 

ارائه نمی کنند، نشان دهنده عمق فساد در جامعه 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نوری  ناطق  است. 
فعالیت های  در  بستگانش  و  فرزندان  حضور 
اقتصادی گفت: من دو پسر دارم و به آنها گفته ام 
که نه در سازمان های دولتی کار کنند و نه فعالیت 
تجاری داشته باشند. رئیس دفتر بازرسی رهبری 
ادامه داد: هفته ای دو گزارش به حراست رهبری 
ارسال می شود مبنی بر این که از اسم من استفاده 
شده است. من همین جا اعالم می کنم هر کسی 
مدرکی از فساد اقتصادی فرزندان یا داماد و سایر 
بستگان من دارد، می تواند آن را منتشر کند. وی 
ادامه داد: این که عده ای فقط حرف می زنند فالنی 
و  کرده اند  استفاده  رانت  فالن  از  فرزندانش  یا 
عمق  نشان دهنده  خود  کنند،  نمی  ارائه  مدرکی 
فساد است. وی افزود : بعد از آیات قرآن مثل اینکه 
آیات جدیدی نازل شده است؛ السابقون السابقون 
الرابطون،  الرابطون،  شده  ظاهرا  المقربون  اولئک 
رابطه جای ضابطه  زمانی که  المرتبطون،  اولئک 

را بگیرد چه کسی می تواند رقابت کند؟

توصیه شوم رئیس سابق سیا به ترامپ

آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  سابق  رئیس 
کلینتون  بیل  جمهوری  ریاست  دوره  در  »سیا«  
منتخب  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  کرد:  اعالم 
آمریکا باید تمرکز اصلی خود در سیاست خارجی 
دهد.  قرار  خاورمیانه  در  ایران  تضعیف  را  اش 
ایران  و  آمریکا  گرچه  کرد:  تاکید  وولسی  جیمز 
دادن  شکست  جمله  از  دارند-  مشترکی  منافع 
گروه تروریستی داعش- ولی ترامپ باید تصمیم 
قدرت  بردن  بین  از  برای  درباره تالش  تاکتیکی 

ایران در خاورمیانه بگیرد.

کواکبیان دیدارش را با سفیر انگلیس
 به تعویق انداخت

خود،  توئیتر  صفحه  در  مطلبی  در  کواکبیان 
نوشت: قرار بود به عنوان رئیس گروه دوستی- 
سفیر  هفته  این  انگلیس  و  ایران  پارلمانی 
اظهارات  دلیل  به  که  کنم  مالقات  را  انگلیس 
انداختم. تعویق  به  را  مالقات  می  ترزا  خانم 

ایران هراسی  ایجاد  با  دارد  سعی  انگلیس  دولت 
تسلیحات بیشتری را به کشورهای عرب حاشیه 
نکنند  فکر  انگلیسی ها  بفروشد.  فارس  خلیج 
اعراب  به  تسلیحات  فروش  و  ایران هراسی  با 
می توانند منافع خود را تأمین کنند؛ چرا که قطعًا 
منافع  به  می توانند  بهتر  ایران  با  همکاری  در 
خود به ویژه از لحاظ اقتصادی دست پیدا کنند. 

سردار جعفری: دشمنی دشمنان با بسیج شدت گرفته

با  دشمنان  دشمنی  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
بسیج شدت گرفته، چون بسیج در راه درست قرار گرفته 
است. سردار جعفری تأکید کرد: امروز هر چه از انقالب 
سخت تر  ماندن  بسیجی  و  بودن  بسیجی  می گذرد 
در حال  تهدیدات سخت  ما شاهدیم  می شود، چرا که 
تبدیل شدن به تهدیدات نرم هستند و هر چه به سمت تهدیدات نرم می رود 

تشخیص و عمل به تکلیف سخت تر می شود.

علم الهدی: دشمن روحانی نیست، اما نمی توانم مقابل تضییع حق مردم سکوت کنم
 

وزیر خرابکاری  آقای  دارد، سکوت کنم.  مقابل خرابی  هایی که دولت  در  نمی توانم  اما  نیستم  امام جمعه مشهد گفت: دشمن »روحانی« 
می کند، سکوت کنم؟ یک امام جمعه حداقل وظیفه اش این است از پایمال شدن حقوق مظلومین دفاع و نهی از منکر کند؛ آیا بیشتر از 
نهاد دولتی فساد مالی صورت گرفته، مردم  این موضوع که وقتی شما می گویید در فالن  به  آیت ا... علم الهدی  در واکنش  این گفته  ام؟ 
ملتهب می شوند، گفت:    ما مردم را ملتهب می کنیم یا مردم ملتهب هستند؟ ائمه جمعه جلوی التهاب مردم را می گیرند. مردم وقتی ببینند 

در وضعیت فعلی که جوانان شان شغل ندارند، مشکالت معیشتی کشور را گرفته اما هیچ کس هم حرف آنها را نمی زند، اینجا مشکل روانی و التهاب پیدا می کنند.

هر کس رئیس جمهور می شود، فیلسوف می شود

 معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: یکی از بدشانسی های
 ملت ما این است که اخیرا هر کس رئیس جمهور می 
شود، بالفاصله فیلسوف می شود و یادش می رود قطع 
نظر از آرای فلسفی اش، چارچوبی از وظایف را بر عهده 
دارد. الریجانی اظهار داشت: در دوره اصالحات، رئیس 
جمهور مدام در خصوص تفکرات جامعه مدنی صحبت می کرد. رئیس جمهور 

بعدی چند سالی خوب بود اما بعد از مدتی فیلش یاد هندوستان افتاد.

افزایش  با  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
اوپک  اجالس  در  کشور،  در  نفت  تولید 
قدرت چانه زنی داریم، گفت: روز اجرایی 
شدن برجام یعنی 27 دی 94، روز عزای 
اسرائیل بود، هم اسرائیل سیاه پوش شد و 
از کشورهای منطقه که مسیر  هم یکی 

غلطی را طی می کند، سیاه پوش شد.
روحانی  گفت: در طول 10 ماه تولید نفت 
ایران از یک میلیون بشکه به 2 میلیون 
قدرت  وقتی  رسید،  بشکه  هزار   300 و 
باشد از ما دعوت می کنند و ما اداره کننده 
جلسه می شویم و چانه می زنیم و تعیین 
می کنیم چقدر تولید باشد، چقدر کاهش 
برجام  در  فقط  ما  پیروزی  باشد.  داشته 
نبود، در اوپک هم پیروز شدیم. در خرید 
هواپیما هم موقعیت به دست آوردیم و در 

صحنه های دیگر هم موفق خواهیم بود.
وی گفت: بعضی آدم ها نسبت به دولت 

اما  می زنند،  حرف  غیرمنصفانه  یازدهم 
باید دعا کنیم که در این روزهای میالد، 
تا  نازل کند  اینها  بر دل  انصافی  خداوند 

اولین  بزنند.  کنند و حرف  فکر  منصفانه 
مسئولیت  آغاز  از  قبل  دولت،  جلسات 
چون  بود،  کشاورزی  درباره  کار،  رسمی  

مسئله تامین گندم برای ما مهم بود و به 
همه گفتم این مسئله را حل کنید تا کشور 

دچار مشکل نان نباشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما در سال 
دولت  در  خودکفایی  جشن  بار  یک   83
آقای  زمان  آن  در  و  گرفتیم  اصالحات 

کرد  اعالم  وقت  رئیس جمهور  خاتمی، 
به  گندم  در  ایران  سال   40 از  بعد  که 
سال های  در  ادامه اش  رسید.  خودکفایی 
رقمی  ما   80 سال  در  شد؟  چه  بعدی 
واردات  به  نیاز  تن  میلیون   77/6 حدود 
کرد:  تاکید  وی  داشتیم.  خارج  از  گندم 
کشاورزی سنتی دیگر جواب نمی دهد و 
ما  باید از فناوری نوین و تجربه جهانی 
در کشاورزی بهره ببریم. اما عده ای فکر 
می کنند که  اگر دور کشور دیوار بکشند 
خوب  می شود. در حالی که ما از پیامبر 
علم  دنبال  باید  مومن  آموخته ایم  )ص( 
و  قرآن  با  مدعی اند  آدم ها  بعضی  باشد. 
اسالم آشنایند ولی نمی دانم این نسیان از 
 کجا آمد که همه چیز را فراموش می کنند .
البته می گویند ریشه انسان از نسیان است 
ریشه  معتقدیم  ما  ولی  فراموشی  یعنی 

انسان از انس است.

روحانی :  فکر می کنند اگر دور کشور دیوار بکشند، خوب می شود
بعضی ها غیرمنصفانه حرف می زنند ؛ دعا کنیم خداوند انصافی بر دل اینها نازل کند 

 ائمه جمعه و جماعات استان -  سپاه انصار الرضا )علیه السالم( استان -  صدا و سیما استان- دانشگاه آزاد اسالمی  و دانشگاه دولتی و دانشگاه علوم 
پزشکی و بسیج جامعه پزشکی استان -  سازمان جهاد کشاورزی - اوقاف و امور خیریه - پایانه های حمل و نقل استان -   شرکت برق  و شرکت های 
آبفای شهری و روستایی استان-   شهرداری بیرجند -  رئیس بیمارستان های ولی عصر)عج( و بوعلی بیرجند-  اصناف و بازاریان استان - هیئت 
 های مذهبی )حسینی، ابوالفضلی، فاطمیه، محمد رسول ا...)ص( و شهرستان ها(-  روزنامه های آوا  و  بیرجند امروز-  انجمن و اتحادیه های

 )کامیون داران، میوه و تره بار، طال و جواهر، برق و الکتریک ، خرازان و پالستیک ، نانوایان و مرغداران( -  شرکت های تولید و فرآوری مرغ 
و تخم مرغ استان )خیریه ، فروزان فر، جوانشیر( -  کارخانجات )آرد گلبرگ ، کویرتایر، سنگ کیمیا ، تک ماکارون تهران(

با صلوات بر محمد )ص( و آل محمد و با احترام برخود الزم دانستیم به مصداق حدیث شریف: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
از مشارکت شما بزرگواران و تک تک هم استانی های متدین، والیتمدار و عاشق اهل بیت )ع( و سازمان ها، نهادها و سایر اقشار در سطح استان که با حضور حماسی و مثال زدنی خود موجبات 
افتخاری ملی در حضور موفق، موثر و بی نظیر خود برای خدمت رسانی به زائران پیاده اربعین حسینی سال 95 در کشور عراق گردیدند و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان را با اعتماد 
همراهی نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم و برای این توفیق عظیم سر به آستان جانان می ساییم و به خاطر حضور در جمع چنین مردمی عاشق والیت و عاشورایی خداوند بزرگ را شاکریم.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان جنوبی- کمیته جذب مشارکت های مردمی اربعین

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

32224113 

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط 
عروسک و ماشین نیست

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

همزمان با هفته متبرک  وحدت،  برنامه زمان بندی محافل انس با قرآن در هفته قرآن و عترت خراسان جنوبی
 

زمان آدرس شعار تاریخ ایام هفته ردیف

بعد از نماز مغرب و عشا سجادشهر - مسجد امام صادق )علیه السالم( قرآن و وحدت اسالمی 95/9/22 دوشنبه 1

- - فرهنگ و قرآن 95/9/23 سه شنبه 2

بعد از نماز مغرب و عشا امامزادگان باقریه بیرجند زیبایی از منظر قرآن 95/9/24 چهارشنبه 3

ساعت 7 صبح مرکز آموزشی  04 امام رضا )علیه السالم( بیرجند قرآن و پژوهش
95/9/25 پنجشنبه 4

بعد از نماز مغرب و عشا مجتمع فرهنگی - مذهبی محبان الزهرا )سالم ا... علیها(

- - قرآن بهترین رسانه برای خانواده 95/9/26 جمعه 5

بعد از نماز مغرب و عشا بیرجند -  مسجد امام حسین )علیه السالم( حضرت محمد)ص( پیام آور قرآن 95/9/27 شنبه 6

- - قرآن و بصیرت 95/9/28 یکشنبه 7

مراسم اختتامیه مسابقات فرهنگی قرآن و عترت در سالن عالمه فرزان فهم قرآن - قیام برای آگاهی 95/9/29 دوشنبه 8
شورای توسعه فرهنگ قرآنی خراسان جنوبیاز کلیه هم استانی های شریف خراسان جنوبی دعوت می شود در این مراسمات شرکت فرمایند.
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا، صندوق پستی 136
تلفن : 32224582 )5 خط( نمابر : 32234583  - عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
تَماُم التَّقوى أن تََتعلََّم ما َجِهلَت و تَعَمَل بِما َعلِمَت

همه تقوا اين است كه آنچه را نمی  دانی بیاموزى و آنچه را می  دانی به كار بندى.
)تنبیه الخواطر: ج2، ص120(
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فروش شلغم ورودی روستای مرک       عکس: برزجیعکس روز 

توکلی: عقل سیاسی دارم که برابر فساد 
شهرداری مصلحت اندیشی نکنم

 نماینده سابق مجلس گفت: اگر رسانه های آزاد 
درستی  به  نمی توانند  مردم  باشد،  نداشته  وجود 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. 
توکلی در پاسخ به سوالی درباره سخن اکبر اعلمی 
نماینده مجلس هفتم درباره مصلحت اندیشی در 
نمی  تکذیب  کرد:  اظهار  شهرداری،  فساد  مورد 
است چنین حرفی  بعید  و  ندارم  یاد  به  ولی  کنم 
زده باشم چرا که عقل سیاسی من به حدی است 
که این کار را نکنم و هیچگاه مبارزه با فساد را 
قربانی مصلحت اندیشی نکرده ام، البته مصلحت 
پیشین  نماینده  گیرم.  می  نظر  در  را  عمومی 
مجلس، عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد 
اقتصادی را در زمان تصدی آملی الریجانی بهتر 
از قبل دانست و ابراز عقیده کرد: قوه قضائیه در 
در  نظر حقوقی  از  و  است  انتقاد کم طاقت  برابر 
برخی موارد برداشت غلطی از »نشر اکاذیب« دارد. 
آبرو است و  البته سرمایه قوه قضائیه  افزود:  وی 
قاعدتا برخورد با آن کمی متفاوت است به عالوه 
چون قوه قضائیه ضامن امنیت جامعه است باید با 

مراعات بیشتری با آن برخورد کرد.

آقایان در پذیرش مسئولیت »آفتاب تابان 
برجام« سیاسی کاری می کنند

اخیر  به سخنان  واکنش  در  نهم  نماینده مجلس 
موجود  این  مسئولیت  می خواهند  گفت:  روحانی 
ناقص الخلقه را به گردن دیگران بیندازند این دروغ 
تابانی  آفتاب  از  مسئولیت  از  فرار  برای  کودکانه 
است که کرم شب تاب هم نبود. بیراوند تاکید کرد: 
به درب های بسته خورده اند و در پذیرش  آقایان 

مسئولیت »آفتاب تابان« سیاسی کاری می کنند.

»محسن رضایی« کاندیدا نمی شود

کاندیداتوری  بر  مبنی  اظهارات  برخی  پی  در 
محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 96، 
روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
»محسن  کرد:  تاکید  اطالعیه ای  صدور  با  نظام 
در  کاندیداتوری  برای  تصمیمی  هیچ   رضایی« 

انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

غیر مشروط از روحانی حمایت می کنیم 

به  اشاره  با  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  تاجرنیا، 
رابطه میان اصالح طلبان با دولت یازدهم یادآور 
مواضع  دولت،  به عملکرد  نگاهی  امروز  اگر  شد: 
رئیس جمهور و اتفاقاتی که طی این دوران افتاده 
است بیفکنیم ، می توانیم بگوییم که تقریبا اصالح 
انتظار  روحانی  دولت  از  آنچه  به  نسبت  طلبان 
در  او  از  مشروط  غیر  و  هستند  راضی  داشته اند، 

انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند. 

ناطق نوری: هر کس مدرکی از فساد 
بستگان من دارد، منتشر کند

رهبری  بازرسی  دفتر  رئیس 
فقط  عده ای  که  این  گفت: 
یا  فالنی  می زنند  حرف 
رانت  فالن  از  فرزندانش 
مدرکی  و  کرده اند  استفاده 

ارائه نمی کنند، نشان دهنده عمق فساد در جامعه 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نوری  ناطق  است. 
فعالیت های  در  بستگانش  و  فرزندان  حضور 
اقتصادی گفت: من دو پسر دارم و به آنها گفته ام 
که نه در سازمان های دولتی کار کنند و نه فعالیت 
تجاری داشته باشند. رئیس دفتر بازرسی رهبری 
ادامه داد: هفته ای دو گزارش به حراست رهبری 
ارسال می شود مبنی بر این که از اسم من استفاده 
شده است. من همین جا اعالم می کنم هر کسی 
مدرکی از فساد اقتصادی فرزندان یا داماد و سایر 
بستگان من دارد، می تواند آن را منتشر کند. وی 
ادامه داد: این که عده ای فقط حرف می زنند فالنی 
و  کرده اند  استفاده  رانت  فالن  از  فرزندانش  یا 
عمق  نشان دهنده  خود  کنند،  نمی  ارائه  مدرکی 
فساد است. وی افزود : بعد از آیات قرآن مثل اینکه 
آیات جدیدی نازل شده است؛ السابقون السابقون 
الرابطون،  الرابطون،  شده  ظاهرا  المقربون  اولئک 
رابطه جای ضابطه  زمانی که  المرتبطون،  اولئک 

را بگیرد چه کسی می تواند رقابت کند؟

توصیه شوم رئیس سابق سیا به ترامپ

آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  سابق  رئیس 
کلینتون  بیل  جمهوری  ریاست  دوره  در  »سیا«  
منتخب  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  کرد:  اعالم 
آمریکا باید تمرکز اصلی خود در سیاست خارجی 
دهد.  قرار  خاورمیانه  در  ایران  تضعیف  را  اش 
ایران  و  آمریکا  گرچه  کرد:  تاکید  وولسی  جیمز 
دادن  شکست  جمله  از  دارند-  مشترکی  منافع 
گروه تروریستی داعش- ولی ترامپ باید تصمیم 
قدرت  بردن  بین  از  برای  درباره تالش  تاکتیکی 

ایران در خاورمیانه بگیرد.

کواکبیان دیدارش را با سفیر انگلیس
 به تعویق انداخت

خود،  توئیتر  صفحه  در  مطلبی  در  کواکبیان 
نوشت: قرار بود به عنوان رئیس گروه دوستی- 
سفیر  هفته  این  انگلیس  و  ایران  پارلمانی 
اظهارات  دلیل  به  که  کنم  مالقات  را  انگلیس 
انداختم. تعویق  به  را  مالقات  می  ترزا  خانم 

ایران هراسی  ایجاد  با  دارد  سعی  انگلیس  دولت 
تسلیحات بیشتری را به کشورهای عرب حاشیه 
نکنند  فکر  انگلیسی ها  بفروشد.  فارس  خلیج 
اعراب  به  تسلیحات  فروش  و  ایران هراسی  با 
می توانند منافع خود را تأمین کنند؛ چرا که قطعًا 
منافع  به  می توانند  بهتر  ایران  با  همکاری  در 
خود به ویژه از لحاظ اقتصادی دست پیدا کنند. 

سردار جعفری: دشمنی دشمنان با بسیج شدت گرفته

با  دشمنان  دشمنی  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
بسیج شدت گرفته، چون بسیج در راه درست قرار گرفته 
است. سردار جعفری تأکید کرد: امروز هر چه از انقالب 
سخت تر  ماندن  بسیجی  و  بودن  بسیجی  می گذرد 
در حال  تهدیدات سخت  ما شاهدیم  می شود، چرا که 
تبدیل شدن به تهدیدات نرم هستند و هر چه به سمت تهدیدات نرم می رود 

تشخیص و عمل به تکلیف سخت تر می شود.

علم الهدی: دشمن روحانی نیست، اما نمی توانم مقابل تضییع حق مردم سکوت کنم
 

وزیر خرابکاری  آقای  دارد، سکوت کنم.  مقابل خرابی  هایی که دولت  در  نمی توانم  اما  نیستم  امام جمعه مشهد گفت: دشمن »روحانی« 
می کند، سکوت کنم؟ یک امام جمعه حداقل وظیفه اش این است از پایمال شدن حقوق مظلومین دفاع و نهی از منکر کند؛ آیا بیشتر از 
نهاد دولتی فساد مالی صورت گرفته، مردم  این موضوع که وقتی شما می گویید در فالن  به  آیت ا... علم الهدی  در واکنش  این گفته  ام؟ 
ملتهب می شوند، گفت:    ما مردم را ملتهب می کنیم یا مردم ملتهب هستند؟ ائمه جمعه جلوی التهاب مردم را می گیرند. مردم وقتی ببینند 

در وضعیت فعلی که جوانان شان شغل ندارند، مشکالت معیشتی کشور را گرفته اما هیچ کس هم حرف آنها را نمی زند، اینجا مشکل روانی و التهاب پیدا می کنند.

هر کس رئیس جمهور می شود، فیلسوف می شود

 معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: یکی از بدشانسی های
 ملت ما این است که اخیرا هر کس رئیس جمهور می 
شود، بالفاصله فیلسوف می شود و یادش می رود قطع 
نظر از آرای فلسفی اش، چارچوبی از وظایف را بر عهده 
دارد. الریجانی اظهار داشت: در دوره اصالحات، رئیس 
جمهور مدام در خصوص تفکرات جامعه مدنی صحبت می کرد. رئیس جمهور 

بعدی چند سالی خوب بود اما بعد از مدتی فیلش یاد هندوستان افتاد.

افزایش  با  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
اوپک  اجالس  در  کشور،  در  نفت  تولید 
قدرت چانه زنی داریم، گفت: روز اجرایی 
شدن برجام یعنی 27 دی 94، روز عزای 
اسرائیل بود، هم اسرائیل سیاه پوش شد و 
از کشورهای منطقه که مسیر  هم یکی 

غلطی را طی می کند، سیاه پوش شد.
روحانی  گفت: در طول 10 ماه تولید نفت 
ایران از یک میلیون بشکه به 2 میلیون 
قدرت  وقتی  رسید،  بشکه  هزار   300 و 
باشد از ما دعوت می کنند و ما اداره کننده 
جلسه می شویم و چانه می زنیم و تعیین 
می کنیم چقدر تولید باشد، چقدر کاهش 
برجام  در  فقط  ما  پیروزی  باشد.  داشته 
نبود، در اوپک هم پیروز شدیم. در خرید 
هواپیما هم موقعیت به دست آوردیم و در 

صحنه های دیگر هم موفق خواهیم بود.
وی گفت: بعضی آدم ها نسبت به دولت 

اما  می زنند،  حرف  غیرمنصفانه  یازدهم 
باید دعا کنیم که در این روزهای میالد، 
تا  نازل کند  اینها  بر دل  انصافی  خداوند 

اولین  بزنند.  کنند و حرف  فکر  منصفانه 
مسئولیت  آغاز  از  قبل  دولت،  جلسات 
چون  بود،  کشاورزی  درباره  کار،  رسمی  

مسئله تامین گندم برای ما مهم بود و به 
همه گفتم این مسئله را حل کنید تا کشور 

دچار مشکل نان نباشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما در سال 
دولت  در  خودکفایی  جشن  بار  یک   83
آقای  زمان  آن  در  و  گرفتیم  اصالحات 

کرد  اعالم  وقت  رئیس جمهور  خاتمی، 
به  گندم  در  ایران  سال   40 از  بعد  که 
سال های  در  ادامه اش  رسید.  خودکفایی 
رقمی  ما   80 سال  در  شد؟  چه  بعدی 
واردات  به  نیاز  تن  میلیون   77/6 حدود 
کرد:  تاکید  وی  داشتیم.  خارج  از  گندم 
کشاورزی سنتی دیگر جواب نمی دهد و 
ما  باید از فناوری نوین و تجربه جهانی 
در کشاورزی بهره ببریم. اما عده ای فکر 
می کنند که  اگر دور کشور دیوار بکشند 
خوب  می شود. در حالی که ما از پیامبر 
علم  دنبال  باید  مومن  آموخته ایم  )ص( 
و  قرآن  با  مدعی اند  آدم ها  بعضی  باشد. 
اسالم آشنایند ولی نمی دانم این نسیان از 
 کجا آمد که همه چیز را فراموش می کنند .
البته می گویند ریشه انسان از نسیان است 
ریشه  معتقدیم  ما  ولی  فراموشی  یعنی 

انسان از انس است.

روحانی :  فکر می کنند اگر دور کشور دیوار بکشند، خوب می شود
بعضی ها غیرمنصفانه حرف می زنند ؛ دعا کنیم خداوند انصافی بر دل اینها نازل کند 

 ائمه جمعه و جماعات استان -  سپاه انصار الرضا )علیه السالم( استان -  صدا و سیما استان- دانشگاه آزاد اسالمی  و دانشگاه دولتی و دانشگاه علوم 
پزشکی و بسیج جامعه پزشکی استان -  سازمان جهاد کشاورزی - اوقاف و امور خیریه - پایانه های حمل و نقل استان -   شرکت برق  و شرکت های 
 آبفای شهری و روستایی استان-   شهرداری بیرجند -  رئیس بیمارستان های ولی عصر)عج( و بوعلی بیرجند-  اصناف و بازاریان استان - هیئت های
اتحادیه های بیرجند امروز-  انجمن و  ا...)ص( و شهرستان ها(-  روزنامه های آوا  و   ابوالفضلی، فاطمیه، محمد رسول   مذهبی )حسینی، 

 )کامیون داران، میوه و تره بار، طال و جواهر، برق و الکتریک ، خرازان و پالستیک ، نانوایان و مرغداران( -  شرکت های تولید و فرآوری مرغ 
و تخم مرغ استان )خیریه ، فروزان فر، جوانشیر( -  کارخانجات )آرد گلبرگ ، کویرتایر، سنگ کیمیا ، تک ماکارون تهران(

با صلوات بر محمد )ص( و آل محمد و با احترام برخود الزم دانستیم به مصداق حدیث شریف: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
از مشارکت شما بزرگواران و تک تک هم استانی های متدین، والیتمدار و عاشق اهل بیت )ع( و سازمان ها، نهادها و سایر اقشار در سطح استان که با حضور حماسی و مثال زدنی خود موجبات 
افتخاری ملی در حضور موفق، موثر و بی نظیر خود برای خدمت رسانی به زائران پیاده اربعین حسینی سال 95 در کشور عراق گردیدند و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان را با اعتماد 
همراهی نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم و برای این توفیق عظیم سر به آستان جانان می ساییم و به خاطر حضور در جمع چنین مردمی عاشق والیت و عاشورایی خداوند بزرگ را شاکریم.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان جنوبی- کمیته جذب مشارکت های مردمی اربعین

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

32224113 

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط 
عروسک و ماشین نیست

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

همزمان با هفته متبرک  وحدت،  برنامه زمان بندی محافل انس با قرآن در هفته قرآن و عترت خراسان جنوبی
 

زمان آدرس شعار تاریخ ایام هفته ردیف

بعد از نماز مغرب و عشا سجادشهر - مسجد امام صادق )علیه السالم( قرآن و وحدت اسالمی 95/9/22 دوشنبه 1

- - فرهنگ و قرآن 95/9/23 سه شنبه 2

بعد از نماز مغرب و عشا امامزادگان باقریه بیرجند زیبایی از منظر قرآن 95/9/24 چهارشنبه 3

ساعت 7 صبح مرکز آموزشی  04 امام رضا )علیه السالم( بیرجند قرآن و پژوهش
95/9/25 پنجشنبه 4

بعد از نماز مغرب و عشا مجتمع فرهنگی - مذهبی محبان الزهرا )سالم ا... علیها(

- - قرآن بهترین رسانه برای خانواده 95/9/26 جمعه 5

بعد از نماز مغرب و عشا بیرجند -  مسجد امام حسین )علیه السالم( حضرت محمد)ص( پیام آور قرآن 95/9/27 شنبه 6

- - قرآن و بصیرت 95/9/28 یکشنبه 7

مراسم اختتامیه مسابقات فرهنگی قرآن و عترت در سالن عالمه فرزان فهم قرآن - قیام برای آگاهی 95/9/29 دوشنبه 8

شورای توسعه فرهنگ قرآنی خراسان جنوبیاز کلیه هم استانی های شریف خراسان جنوبی دعوت می شود در این مراسم شرکت فرمایند.
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