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سرمقاله

ما یک خانواده ایم؛
یک خانواده 80 میلیونی! 

* مهر آیین

اخیر  دهه  چهار  طی  ایران  مردم  برای  انتخابات 
همواره صبغه ای حماسی داشته است . در بدترین 
تروریستی  انفجارهای  با  جنگی،همزمان  اوضاع 
همواره   ، تحریم  و  فشار  دوران  در  و  منافقان  
معیار سنجش استقامت مردم برای حفظ انقالب 
ایرانیان   از نظر دوست و دشمن میزان مشارکت 
گاه  هر  نیز  مردم  اتفاقا  است.  بوده  انتخابات   در 
اند  که طمع دشمن و بوی توطئه را حس کرده 
پر شورتر و گرم تر و برنده تر از همیشه به میدان 
آمده اند. از این رو انتخابات تجلی حضور حماسی 
حضور  این  است.   ایران  ملت  سیاسی  شعور  و 
عالوه  کند  می  ناامید  را  دشمنان  امید  حماسی 
بر آن مشارکت حداکثری و فراگیر مردم تدبیر و 
 راهکاری است که کشور را در مقابل دسیسه های

اقتدار  بر  و  سازد  می  مصون  بیگانگان   رنگارنگ 
نظام می افزاید.... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

خراسان جنوبی
آماده خلق حماسه

انصراف شش کاندیدای شورای شهر 
بیرجند از ادامه رقابت 

صفحه ۷

گویش های محلی خراسان جنوبی از 
غنی ترین گویش های محلی کشور است 

 صفحه ۷

بازدید رئیس سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی از کتابخانه دانشگاه بیرجند  

صفحه ۷

افتتاح بخشهاي  NICU مختص نوزادان 
و LDR  در بیمارستان ولیعصر بیرجند 

 صفحه ۷

محمد باقر قالیباف: مبارزه آغاز شده است؛ محکم بایستید / جهانگیری: کسانی وعده حل بیکاری می دهند که سابقه کار اجرایی ندارند / نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول مشخص می شود / هادی خامنه ای: دولت روحانی تفاوتی با دولت اصالحات ندارد   / صفحه 8

روحانی:

یک تصمیم خطا یعنی جنگ 
یک تصمیم درست یعنی صلح

رئیسی:

 ناکارآمدی کلیدها
 برای مردم ثابت شده است

 میرسلیم : 

جهانگیری 
در آمدن و رفتن صداقت نداشت

هاشمی طبا: 

من وقت مردم را تلف کردم 
یا آقایی که تبلیغ کرد و انصراف داد؟

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جانشین فرماندهی انتظامی گفت: امنیت پایدار و رعایت قانون خط قرمز پلیس در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان است و آحاد جامعه باید 
به این مهم توجه کنند. دادگر افزود: در زمان تبلیغات انتخاباتی، افرادی معلوم الحال و معاند به دنبال ایجاد تنش در جامعه هستند تا به مقاصد شوم خود دست یابند. وی اظهار کرد: نیروی 
انتظامی مصمم، هوشمند و با اقتدار با این عوامل برخورد می کند و به اخالل گران امنیت اجازه نمی دهد، به هدف خود برسند و با هرگونه نا امنی و بی نظمی طبق قانون برخورد می شود.
 وی تصریح کرد: فضای مجازی و حقیقی توسط پلیس رصد می شود، تخلف احتمالی ستادهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در استان با اشراف اطالعاتی ... ) ادامه خبر در صفحه ۷ (

امنیت و رعایت قانون خط قرمز پلیس خراسان جنوبی در انتخابات است

رهبر معظم انقالب :

هر کس در انتخابات 
 رأی بیاورد، برنده اصلی
ملت ایران و نظام است
صفحه 8

صفحه ۳

محصوالت گرمایشی و سرمایشی

 فرولــــی ایتالیــا
دارای استاندارد خدمات پس از فروش

32424841  
09151639262 - فرجامی

به یاد آن مهربانانی که وجودشان فخر زندگی مان بود 
و فقدان شان حسرت ابدی
در چهارمین سالگشت

 عزیمت ابدی پدر عزیزمان 

مرحوم حاج علیرضا ابراهیمی 
 یادش را گرامی می داریم 

و به روح آسمانی اش سالم و صلوات می فرستیم. 

فرزنـدان

به مناسبت هفتمین روز ارتحال

 مرحومه صغری تیمورپور
 )همسر محمد حسن مرادی پور بازنشسته ارتش(

 مراسمی امروز پنجشنبه 1396/2/28 از ساعت 4:30 الی 5:30 بعدازظهر
 در محل مسجد باقرالعلوم)ع( واقع در خیابان عدالت منعقد می گردد

 حضور کلیه بستگان و همشهری های گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های مرادی پور و سایر بستگان

آگهـی جـذب نمایندگـی 
شرکت سهامی بیمه آرمان به منظور توسعه شبکه فروش 
های  شهرستان  در  خود  ای  بیمه  خدمات  گسترش  و 
بیرجند - طبس - قاین - بشرویه - نهبندان - خوسف 

از عالقه مندان به فعالیت در صنعت بیمه جهت اخذ پروانه نمایندگی)مطابق 
 آیین نامه 75 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( دعوت به همکاری می نماید. 
به  جنوبی  خراسان  سرپرستی  به  ثبت نام  جهت  توانند  می  عالقه مندان 
نشانی)بیرجند- نبش مدرس11- طبقه فوقانی بانک گردشگری ( مراجعه نموده 

و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 5- 32236273 تماس بگیرند.

)بازگشت همه به سوی اوست(
دلسوز  و خواهری  عزیز  مادری  درگذشت  فراوان  اندوه  با 

فرهنگی فرهیخته پیشکسوت آموزش و پرورش 
مرحومه 

فاطمه کبری اطلسی مقدم 
)همسر مرحوم علی مقرنسی(

را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه 
امروز پنجشنبه 96/2/28 ساعت 14 الی 15 

از محل غسالخانه برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: اطلسی مقدم، مقرنسی، قادری، سلیمانی و سایر بستگان  

))من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق((
بدینوسیله با نهایت احترام مراتب قدردانی و تشکر خود را از 
کلیه سازمان ها، ادارات، دوستان وآشنایان و همکاران گرامی 
که در مراسم تشییع وتدفین،مجالس ترحیم ویادبود مرحوم

کربالیی حسین محمودی
 )دبیربازنشسته(

 شرکت نموده، اعالم می نماییم و برای همه عزیزان آرزوی 
صحت و سالمتی داریم. ضمنا مراسم یادبود چهلمین روز 

درگذشت آن فقید سعید امروز پنجشنبه 96/2/28 ازساعت3 الی4بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا...آیتی برگزار می شود.

خانواده محمودی وسایربستگان

جناب آقای حاج مهدی سبزه کار
مدیر محترم کاروان حج 39017

خدای را شاکریم که توفیق خدمت به حجاج در کسوت مدیریت 
نصیب شما گردید. این لطف و عنایت پروردگار که نتیجه خدمات 
 صادقانه تان در طول سفرهای متعدد به زائرین است بر شما مبارک باد

توفیق بیشتر شما را از خداوند متعال خواستاریم.
جمعـی از دوستـان

از مژده حبیب دلم شاد و خّرم است         وز نسخه طبیب تنم ایمن از بالست 

سرکار خانم دکتر فرزانه سیف الدین
 و جناب آقای دکتر مجید شکیب

 از اهتمام و تالش شما بزرگواران جهت سالم به دنیا آوردن فرزند دلبندمان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دکتر مسعود اصغری -  دکتر متین هاشمی 
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اخذ وجه برای فعالیت های فوق برنامه مدارس غیر قانونی است

مهر- مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هیچ ولی دانش آموزی یا دانش آموزی وظیفه ندارد، بابت  فعالیت های خارج از مدرسه به مدرسه پولی 
را پرداخت کند مگر اینکه داوطلب باشد. مسعودی درباره برگزاری فعالیت های فوق برنامه در مدارس گفت: اگر دانش آموزانی داوطلب شدند، خارج از شهریه مصوب خدماتی را دریافت 
کنند، با پیشنهاد به انجمن اولیا و مربیان مدرسه در شورای تعیین شهریه ناحیه، شهرستان و  منطقه این پیشنهاد مطرح می شود، اگر در شورای نظارت تصویب شد مانعی وجود ندارد.

مهر- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با افزایش 
افزایش  امکان  بیمه،  حق  کسر  مبنای  مقطوع  دستمزد 
حقوق کارگران نانوایی در دوران بازنشستگی فراهم شده 
است. سیدتقی نوربخش در جلسه امضای تفاهم نامه با 
صنف نانوایان، اظهار کرد: به منظور ارتقاء خدمات سازمان 
تأمین اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران ٨٠ هزار واحد 
نانوایی در سراسر کشور، تفاهم نامه ای با این صنف منعقد 
شده است تا دریافت لیست کارگران و همچنین بازرسی از 
کارگاه های نانوایی با همکاری اتحادیه های صنفی سراسر 

کشور انجام شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه نانوایان 
گروه بزرگی از جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند 
و در ادوار گذشته نیز سابقه همکاری با این صنف برای 
انجام وظایف  ایم، برای  دریافت لیست حق بیمه داشته 
قانونی سازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه با اتاق اصناف 
دستمزد  در  بازنگری  نوربخش،  شود.  می  امضاء  ایران 
مقطوع کارگران صنف نانوا را از دیگر مفاد این تفاهم نامه 
عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه چندین سال از ابالغ 
دستمزد مقطوع کارگران گذشته است، نیاز به بازنگری در 

این دستمزدها احساس می شود و یکی از خواسته های 
برحق کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز بازنگری 
در این دستمزدها است. وی با بیان اینکه نانوایان از جمله 
اصناف تحت حمایت دولت در پرداخت حق بیمه هستند، 
گفت: در زمان حاضر دولت برای هر واحد نانوایی که ٥ 
از یک میلیون  به طور متوسط بیش  باشد  کارگر داشته 
تومان در ماه حق بیمه پرداخت می کند که نوعی یارانه 
برای این صنف محسوب می شود و پرداخت این یارانه با 

تفاهم نامه جدید نیز کماکان ادامه خواهد یافت.

حقوق کارگران نانوایی در دوران بازنشستگی افزایش می یابد

تسنیم- متن اطالعیه بانک مرکزی بدین 
شرح است: پیرو اطالعیه مورخ 139٥.12.27و 
 1394.12.27 مورخ  فعالیت  مجوز  صدور 
موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی 
گانه  هشت  منحله  اعتبار  های  تعاونی 
کشاورزان  و  دامداران  الزهراء،  )فرشتگان، 
حسنات،  مازندران،  کشاورزان  عام  کرمانشاه، 
پیوند، بدر توس و امید جلین( و انتقال سپرده 
اعتباری  موسسه  به  ها  تعاونی  این  های 

مذکور به استحضار می رساند؛

مراجع  و  مرکزی  بانک  اقدامات  به  توجه  با 
انتقال  و  نقل  روند  در  تسریع  درباره  قضایی 
منحله  تعاونی های  بدهی های  و  ها  دارایی 
در پایان سال 139٥ و با توجه به انجام بخش 
قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و  انتقال 
دارایی ها و فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی 
سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و 
درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور 
اخذ مجوز تاسیس شعب، مقرر شد؛ با توجه به 
احراز شرایط الزم، مجوز افتتاح 2٠ شعبه برای 

موسسه اعتباری کاسپین صادر و بدین ترتیب 
موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی 
اقدام کند. در این مرحله موسسه موظف است 
حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به 
پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران 
تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد 
این  مشتریان  از  هریک  برای  ریال  میلیون 
بندی  برنامه زمان  تعاونی منحل شده، طبق 
اعتباری  موسسه  رسانی  اطالع  پایگاه  در  که 
اقدام  رسید  خواهد  عموم  اطالع  به  کاسپین 

کند. برنامه تعیین تکلیف سپرده های تا یکصد 
فرشتگان  منحله  اعتبار  تعاونی  ریال  میلیون 
قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین 
تدریجی  تکلیف  تعیین  برنامه  است  مکلف 
سایر سپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک 
مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار 
آن را به اطالع عموم برساند. شایان ذکر است 
با این اقدام از مجموع 4٥٨.٨26 نفر سپرده گذار 
تعاونی منحله فرشتگان وضعیت 397.392 نفر 
)به میزان ٨7 درصد( تعیین تکلیف خواهد شد.

۸۷ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند

اوایل مهرماه اولین سود سهام عدالت
واریز می شود

عصر اعتبار- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به واریز 
اولین سود سهام عدالت در اوایل مهرماه گفت: 
فعال هیچ برنامه ای برای ثبت نام سری جدید 
سهام عدالت و تعداد و مبنای تعیین مشمولین 
نداریم. سبحانی  اظهار کرد: مبلغ  پیش بینی 
شده سود سهام عدالت برای مشمولین مربوط 
به عملکرد سه سال گذشته شرکت های موجود در سبد سهام عدالت 
بوده که رقم حدودی آن برای هر فرد 9٠ هزار تومان است که این رقم 
تنها به حساب شخصی هر یک از مشمولین واریز خواهد شد. وی یادآور 
شد: در سری دوم ثبت نام سهام عدالت افرادی که دارای برگه سهام 

بدون ثبت نام نهایی هستند در اولویت قرار دارند.

قیمت و مهلت ثبت نام کتب درسی
برای سال تحصیلی جدید اعالم شد

و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  توسعه  معاون  ایسنا- 
از رشد حدود 7 درصدی  آموزشی  برنامه ریزی 
قیمت کتابهای درسی نسبت به سال گذشته 
خبر داد و قیمت کتب را به تفکیک دوره ها و 
مقاطع اعالم کرد. حسین طالیی زواره با اشاره 
به اینترنتی شدن سفارش کتب درسی از دوسال 
گذشته اظهار کرد: ثبت نام کتابهای درسی دانش آموزان کالسهای دوم 
تا ششم ابتدایی، دوره پیش دانشگاهی و شاخه فنی و حرفه ای از 19 
فروردین شروع شده است و تا 1٥ خرداد ادامه دارد. سفارش انفرادی یا 
از 1٥  ابتدایی هم  گروهی کتابهای درسی دانش آموزان کالس اول 

تیرماه شروع می شود و تا 17 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

طرح شیر مدارس ناقص اجرا شد/
هشدار نسبت به سالمت کودکان ایرانی

لبنیات و  فارس - دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سرانه مصرف 
شیر در ایران نصف استاندارد جهانی است و 
که  مدارس  شیر  طرح  هم  امسال  متاسفانه 
می توانست بخش عمده شیر کودکان را تامین 
داد:  ادامه  باکری  شد.  اجرا  بد  و  ناقص  کند، 
سرانه مصرف شیر در همه جای دنیا رقمی 
بین 16٠ تا 16٥ کیلوگرم است، اما متاسفانه این رقم در  ایران ٨٠ تا ٨٥ 
کیلوگرم است.وی راهکار افزایش سرانه مصرف را توزیع شیر رایگان بین 
افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی دانست 
و افزود: همچنین توزیع منظم و توسعه مناطق تحت پوشش آموزش و 

پرورش برای شیر بین دانش آموزان باید در دستور کار قرار گیرد.

قیمت گوجه فرنگی نصف شد/
سیب زمینی ۵روز دیگر ارزان می شود

مهر- رئیس اتحادیه میوه و سبزی عنوان کرد: 
قیمت گوجه فرنگی بیش از ٥٠ درصد ارزان شده 
است و هرکیلوگرم گوجه باکیفیت باال بین ٨٠٠ 
گوجه  هنوز  اینکه  ضمن  است،  تومان   2٠٠٠ تا 
نشده  بازار  وارد  اندیمشک  و  دزفول  مثل  نقاطی 
بازار  وارد  مناطق  این  اینکه محصول  به محض 
شوند ما شاهد کاهش بیشتر قیمت گوجه فرنگی 
 1٠ کاهش  از  همچنین  مهاجران  بود.  خواهیم 

درصدی قیمت سیب زمینی خبر داد.

معافیت دفاتر گردشگری و زیارتی
از پرداخت مالیات

عصر اعتبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
بیمارستان ها،  خدماتی  درآمدهای  کشورگفت: 
هتل ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ٥ سال 
و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 1٠ سال 

با نرخ صفر مشمول مالیات است.

بازار روغن پالم ایران تا سال 2۰2۵
به ۶۴۸ میلیون دالر افزایش می یابد

تسنیم- بر اساس گزارش جدیدی که موسسه 
گرند ویو ریسرچ منتشر کرده، انتظار می رود ارزش 
بازار روغن پالم در ایران تا سال 2٠2٥ میالدی به 
64٨.4٠ میلیون دالر برسد. افزایش استفاده از روغن 
پالم در لوازم آرایشی و صنایع بیودیزل در افزایش 
قابل توجه درآمد بازار روغن پالم ایران در سال های 
اخیر موثر بوده است. مالزی در حال مذاکره برای 
کاهش تعرفه صادرات روغن پالم به ایران در قالب 

یک موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور است.

تعویض رایگان سیم مسی
به فیبر نوری ممکن شد

فارس- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از گسترش 
شبکه دسترسی فیبر نوری مخابرات در تمام استان 
ها به شرط توجیه اقتصادی خبر داد و گفت: امکان 
تعویض رایگان سیم مسی به فیبر نوری فراهم شد. 
سراییان از انجام این طرح در 6 ماهه نخست در 6 شهر 
خبر داد و افزود: برای متقاضیانی که در منطقه تحت 
پوشش قرار ندارند از طریق مراجعه به پرتال شرکت 
 امکان تغییر سرویس به صورت رایگان فراهم است.

سرمقاله

ما یک خانواده ایم؛
یک خانواده 80 میلیونی! 

* مهرآئین

فرآیندی   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
را  نظام  اسالمیت  و  جمهوریت  توامان  که 
فراگیر  شرکت  دهد.  می  نشان  جهان  به 
بین  مناسبات  بر  همچنین  انتخابات  در  مردم  
و  وشکل  است  گذار  اثر  دنیا  با  کشور  المللی 
درباره  المللی  بین  سطح  سیاست های جوامع 
قدرت  البته  و صد  کرد.  تعیین خواهد  را   ایران 
چانه زنی ما را درعرصه بین المللی باال خواهد 
نیز  منتخب  جمهور  رییس  برای  باال  رای  برد. 
چون سرمایه  و پشتوانه ای ملی خواهد بود که 
توان عملیاتی دولت را در اجرای برنامه هایش  
تقویت  خواهد کرد. در این میان نقش موثر و 
امید آفرین شخصیت ها ، جریان های سیاسی 
به  مردم  دعوت  در  ها  رسانه  همه  از  بیش  و 
آنان  اعتماد  جلب  و  میهنی  خطیر  امر  این 
تالش  آنکه  دیگر  مهم  نکته  است.  توجه  قابل 
طرفداران  شوق  و  شور  و  هیجانات  و  نامزدها 
این  در  رسد.  می  خود  اوج  به  روزها  این  آنها 
فضا زمینه برای شیطنت معاندان نظام و کشور 
نیز مهیاست. شرط بلوغ سیاسی و ادب انسانی 
رقبا  با  صدر  سعه  و  صبوری  با  که  است  این 
برخورد و بهانه به دست خناسان فرصت طلب 
ریاست  انتخابات  پرونده  باالخره   . نشود  داده 
جمهوری 96 هم تا ساعاتی دیگر بسته خواهد 
هر  از  بیش  عرصه  این  حقیقی  پیروز  شد. 
پذیرش  است.  ایران  بزرگ  ملت  گروه  و  جناح 
در  ساالری  مردم  رشد  نشانه  انتخابات  نتایج 
باید  افرادی که رای نمی آورند  جامعه است و 
آن  از  و  بگویند  تبریک  انتخابات  پیروز  به 
و  دوستی  و  محبت  به  را  جامعه  فضای  پس 
است  شایسته  کنند.  هدایت  وحدت  و   مهربانی 
ظرفیت   ، بازنده  یا  برنده  سیاسی  های  جریان 
شایسته ای از خود به نمایش گذارند و از فردای 
و  آورند  روی  همکاری  و  رفاقت  به  رقابت  روز 
اندیشه  و  تفکر  گونه  با یک  را  که کشور  بدانند 
حتما  اجرایی  مدیریت  و  کرد  اداره  توان  نمی 
نیازمند  ها  تخصص  و  ها  اندیشه  تضارب  به 
های  گروه  و  ملت  بر  پس  این  از  بود.  خواهد 
در  را  منتخب  دولت  که  است  فرض  سیاسی 
جای  در  و  دهند  یاری  هایش  برنامه  اجرای 
کنند.  نقد  دلسوزانه  را  آن  های  برنامه  خود 
یک  ما  هرچیز  از  پیش  باشیم  داشته   بیاد 
خانواده ایم یک خانواده ٨٠ میلیونی ! پس به 
باشیم. حفظ کیان خانواده وانسجام آن متعهد 

خریداریم 
رنو سندور l90 دنده ای 

لطفاً تماس بگیرید.
09031614320

به یک منشی با روابط عمومی 
باال نیازمندیم.

 32415137 -09361220995

کارفرمایان محترم 
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

 رســا گستــر 
جمعه 96/2/29
از ساعت 9 تا 22

دایر است.
نبش پاسداران 7 

32445563

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

09013۷۷2626 ان
ایگ

ل ر
نز

ب م
 در

یل
حو

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952655 اجرایی آقای ابوالفضل خدادوست محکوم به پرداخت مبلغ 43.289.000 ریال در حق شرکت سیب سرخ و مبلغ 2.130.000 ریال حق االجرا در 
حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه فن چرب از برند بوگاژ و فن خشک از برند بوگاژ و رژ گونه از برند بوگاژ توقیف که هر سه مورد دارای قیمت 215.000 ریال کارشناسی 

گردیده و قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه 96/03/9 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960229 محکوم علیه ابوالفضل حسن زاده داوودی محکوم است به پرداخت مبلغ 75.935.025 ریال در حق محکوم له سپاه انصار الرضا )علیه السالم(خراسان 
جنوبی و پرداخت مبلغ 5.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل جدول ذیل که به مبلغ 75.565.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 

شنبه مورخ 1396/03/13  از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

مبلغ)ریال(شرح و مشخصات لوازمردیف

30.000.000گلدسته سه متری مورد استفاده مساجد ساخته شده از ورق آلومینیوم طالیی رنگ- با کالهک سر- تعداد دو عدد هر عدد 15.000.000 ریال گلدسته1

16.000.000گلدسته دو متری ساخته شده از ورق آلومینیوم طالیی رنگ مورد استفاده مساجد - بدون کالهک - دو جفت - هر جفت 8.000.000 ریال گلدسته2

2.000.000اسکلت گنبد دو متری ساخته شده از قوطی بدون ورق یک عدد گنبد3

2.500.000دستگاه خم معیوب و استفاده شده - آبی رنگ دستگاه خم ورق4

2.000.000قوطی 8*4 به تعداد چهار شاخه شش متری هر شاخه 500.000 ریال قوطی5

1.560.000قوطی 4*2 به تعداد شش شاخه هر شاخه 260.000 ریال قوطی6

1.750.000قوطی 4*4 به تعداد پنج شاخه هر شاخه 350.000 ریال قوطی7

1.840.000قوطی 3*2 به تعداد هشت شاخه هر شاخه 230.000 ریال قوطی8

320.000قوطی 2*2 تعداد دو شاخه هر شاخه 160.000 ریال قوطی9

3.400.000قوطی 8*4 تعداد 10 شاخه چهار متری هر شاخه 340.000 ریال قوطی10

4.050.000ورق 2*1 زرد رنگ آلومینیومی مورد استفاده در گنبد و گلدسته به تعداد 9 ورق - هر ورق 450.000 ریال ورق11

2.210.000تسمه آهن 1*2 به تعداد هفده شاخه هر شاخه 130.000 ریال تسمه12

2.000.000سنگ فرز مستعمل از نوع محکسنگ13

440.000لوله داربست پنج متری به تعداد دو شاخه هر شاخه 220.000 ریال لوله14

2.160.000لوله داربست شش متری به تعداد 9 شاخه هر شاخه 240.000 ریال لوله15

220.000پتک سه کیلویی با دسته چرمیپتک16

300.000دریل کوچک مستعمل و استفاده شده دریل17

550.000دریل بزرگ از نوع ماکیتا - چپ گرد و راست گرد - مستعملدریل18

1.200.000ناودانی ساخته شده به صورت دایره و نیم دایره و قطر تقریبی حدوداً 1/5 متری به تعداد چهار عدد هر عدد 300.000 ریالناودانی 19

300.000ناودانی ساخته شده به صورت دایره با قطر حدوداً یک متر به تعداد دو عدد هر عدد 150.000 ریال ناودانی20

1.550.000لوله داربست به تعداد سی و یک عدد هر عدد 50.000 ریال بست21

75.565.000هفتاد و پنج میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال جمع کل

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی
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فرمانداری  ضعف   ، مسوولین  از  تشکر  ضمن 
بیرجند در برگزاری انتخابات کامال مشهود است از 
نارضایتی ستادها گرفته تا بی قانونی مکرر برخی 
کاندیداها . دیروز یکی از کاندیداها در پاسخ سوالی 
نصب  در  قانونی  بی  خصوص  شهرونددر  یک 
بنرهای بزرگ توسط ستادش گفت : من خودم را 
خیلی کنترل کردم ولی وقتی دیدم نظارتی نیست 

من هم همین اقدام را انجام دادم واقعا نوبره ! 
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم مالک یک قطعه از زمین موسوی هستم 
من این زمین رو برای زنده بودنم می خوام پس 
ولی  کردن  فوت  مالکین  از  خیلی  سال   ٤٠ از 
بپرسین  مسئوالن  نشده.از  حل  مشکلش  هنوز 
مشکلی  میگن  پرسیدیم  وقت  هر  که  چرا؟ما 

نداره داریم پیگیری می کنیم.
915...277

اگرکسی مریضی داشته باشد ونیاز به آمبوالنس 
اورژانس باشد با این بی تدبیری نیروی انتظامی 
عاطفه  حس  رفتن  بین  از  و  ترافیک  کنترل  در 
راه  این  باعث  که  مردم  از  بعضی  در  وانسانیت 

بندانهای خیابانی می شوند،چه بایدکرد
915...212

با سالم یک پیشنهاد برای ریس جمهوری آینده 
وام  عوض  هستین  جوانها  برای  بفکرکار  اگه 
بیست سال  با  را  بکار  اشتغال کارمندان مشغول 
سابقه را بازنشست کنن و همان وام هار و بابت 

تفاوت ده سال به اداره ها بدهند تاجبران شود 
915...137

با سالم . زیاده خواهی و غرور شرکت هواپیمایی 
پروازهایش  کنسلی  و  )هما(  اسالمی  جمهوری 
بی   ، هایش  بلیط  نرخ  افزایش  هدف  از  غیر  به 
احترامی به مردم شریف این شهر را می رساند . 
انشاا... فرودگاه بیرجند با کمک استانداری محترم 
با دیگر شرکت های مقتدر هواپیمایی  با گفتگو 
زیاده  جلوی   ... و  ماهان  و  ایر  قشم  همچون 

خواهی ها را گرفته و دل مردم را شاد کنند .
915...٠99

مسیر  از  تهران  های  اتوبوس  ی  همه  سالم 
های  اتوبوس  خواهشمندیم  روند.  می  نایین 

تهران در همه مسیرها تقسیم شوند. 
915...38٤

از آوا  که با پیگیری خود در بحث کنسلی پروازها 
شد  آن  مجدد  اندازی  راه  و  خیر  بانی  و  باعث 
های  شرکت  ها  بیرجندی  قول  به  اما  ممنونیم 
از  و  اند  شناخته  را   ها  بیرجندی  ما  هواپیمایی 
سکوتمان سو استفاده می کنند اگر چند بار نظیر 
پرواز  در  که  همشهریانمان  شجاعانه  کار  آن 
تهران گرفتار شده بودند انجام شود و یا نسبت به 
تعطیلی و کنسلی پروازها واکنش نشان داده شود 
این دوستان دیگر از این اقدامات نخواهند کرد . 
از استانداری و فرودگاه هم که با پیگیری به موقع 
از حقوق مردم مظلوم استان در مقابل  پایتخت 

نشینان دفاع می کنند بسیار بسیار ممنونیم 
9٠1 ... ٠39

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
رسانی  اطالع  اداره  وسیله  بدین   96/2/23 مورخ 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان جوابیه 
خود را اعالم می نماید:در خصوص برگزاری مراسم 
پلیس  محترم  شهروند  اطالع  جهت  برات  روز 
راهنمایی و رانندگی با انجام اقدامات مفید و موثر 
چند روز قبل از برگزاری مراسم با دعوت از مدیران 
سازمان های مسئول اقدام به برگزاری جلسه تعاملی 
آماده  به  اقدام  مربوطه  تعیین وظایف  و  تقسیم  با 
سازی پارکینگ های اطراف ارامستان ،مصاحبه با 
صدا و سیما جهت اعالم محدودیت های ترافیکی 
خودروی  و  تاکسی  دستگاه  تعداد25  بینی  پیش 
رسانی  خدمات  شهروندان  به  صلواتی  که  آژانس 
نمایند ،استفاده از یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
دستگاه  دو  آمبوالنس  خودروی  دستگاه  دو  و 
ویژه  اتوبوس  دستگاه  یک  نشانی  آتش  خودروی 
گمشدگان دو دستگاه ویژه کودکان شیرخوار و یک 
دستگاه جرثقیل در محل بهشت متقین و استفاده از 
تمامی امکانات تجهیزات با تمامی کارکنان پلیس 
اقدام  ایمنی ترافیک  راهور جهت برقراری نظم و 
نموده است.از آنجایی که تمام شهروندان محترم 
با خودروهای شخصی با یا تک سرنشین به محل 
بهشت متقین مراجعه می نمایند و معابر و پارکینگ 
های پیش بینی شده گنجایش این تعداد وسیله نقلیه 

را ندارد و باعث ایجاد ترافیک می شود.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/2٤ به اطالع شهروند محترم می رساند 
احداث خیابان ها اتصال خیابان های فرعی به اصلی 
و بلعکس ایمن و آرام سازی همچنین ساماندهی 
ترافیک ورودی ها و خروجی های خیبان ها برابر 
طرح تفضیلی شهر توسط شهرداری انجام می شود.

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/2٤ با توجه به اینکه در صد متر جلوتر 
میدانی استاندارد احداث و بهسازی گردیده لذا به 
منظور جلوگیری از وقوع تصادفات در محل های 
اششاره شده و کاهش حجم ترافیک خیابان حافظ 
با توجه به عرض کم سواره رو وجود مغازه های 
اقدام صورت گرفته  ،این  تجاری در دو طرف آن 
الزم به توضیح می باشد که حذف دوربرگردان های 
اضافی و غیر استاندارد که منجر به وقوع تصادفات 
عدیده ای می شوند بر اساس این طرح تفصیلی و 
نظر شورای ترافیک انجام می شود و هیچ گونه دور 
برگردان مصوب و ایمنی که مطابق با طرح تفصیلی  

شهر بوده مسدود و یا حذف نگردیده است

انصراف 360 نفر از نامزدهای شورای شهر و روستا در خراسان جنوبی

 صدا و سیما - معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی گفت: از این تعداد 268 نفر تاکنون در روستاها و 92 نفر در شهر ها از 
ادامه رقابت در انتخابات انصراف دادند.اسامی 5 هزار و 6٤6 نفر در خراسان جنوبی به هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها ارسال شد که 5 هزار 

و 298 نفر تایید صالحیت شدند ،  از این تعداد 593 نفر در شهرها و مابقی در روستاها هستند. 69 نفر هم در خراسان جنوبی رد صالحیت شدند.

شهدای ایران اسالمی به عنوان پرچمداران انقالب که امروز »عندربهم یرزقون« هستند

آنها حتی بر اساس تکلیف، در آخرین دست نوشته ها بر این موضوع حساس و سرنوشت ساز کشور تأکید داشتند.

تاکید شهدا دردست نوشته های خود بر شرکت گسترده در انتخابات

پرچمداران  عنوان  به  اسالمی  ایران  شهدای   - ایرنا   
همانند  هستند،  یرزقون«  »عندربهم  امروز  که  انقالب 
باوری  مردم  خداباوری،  مظهر  را  انتخابات  خود  رهبری 
تکلیف،  اساس  بر  حتی  آنها  می دانستند؛  خودباوری  و 
و  حساس  موضوع  این  بر  نوشته ها  دست  آخرین  در 

سرنوشت ساز کشور تأکید داشتند.
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  انتخابات  در  حضور  درباره 
ملت  عظمت  باشد،  پرشورتر  انتخابات  »هرچه  معتقدند 
ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنانش دیده خواهد 
گذاشت؛  خواهند  بیشتری  حرمت  ایران  ملت  برای  شد؛ 
دوستان شما هم در دنیا خوشحال می شوند. عظمت ملت 

ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می دهد.«
الگوی  اند »شهدا به عنوان  مقام معظم رهبری فرموده 
نسل جوان و آحاد مردم، ناظر به سرنوشت و اعمال ملت 
موجب حرکت  که  و حضوری  اقدام  هر  و  ایران هستند 
پرشتاب تر در مسیر رو به جلو کشور شود، قطعا موجب 

خرسندی روح امام بزرگوار و روح شهدا خواهد شد.«
جمهوری  در  انتخابات  که  دانیم  می  خوب  ما  همه 
نظام  انقالبی  و  دینی  ماهیت  دلیل  به  ایران  اسالمی 
از  جهان  سطح  در  ایران  حساس  شرایط  و  موقعیت  و 
جمهوری  در  انتخابات  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 
بسیار  حرکت  و  حماسه  یک  عنوان  به  ایران  اسالمی 
حضور  و  بوده  انقالب  مسیر  در  ساز  سرنوشت  و  مهم 
از  نقل  به  باشد.  شناخت  با  و  آگاهانه  باید  انتخابات  در 
آن  در  اینکه  مگر  نیست  حرکتی  هیچ  امیرمؤمنان)ع(، 
حرکت نیاز به شناخت است، بنابراین انسان برای انجام 

هر کاری باید با شناخت و با آگاهی باشد.
انتخابات  صحنه  در  مردم  گسترده  و  جانبه  همه  حضور 
بیانگر درک باال، شعور سیاسی و نشانه مسؤولیت مردم 
در قبال امور جامعه است. حضور حداکثری سبب تقویت 
اگر  و  شد  خواهد  دشمن  نشینی  عقب  و  دولت  و  نظام 
بودن  به تصور دلسرد  باشد، دشمن  این حضور کمرنگ 
مردم از نظام، فشارهای خود را مضاعف خواهد کرد و به 
دنبال گرفتن امتیاز خواهد بود، اما حضور همگانی مردم 
در صحنه انتخابات سبب عقب نشینی دشمن می شود.

خانواده  شهدا 
برای حضور در انتخابات پیشتاز خواهند بود

جمعی از فرزندان شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
با صدور بیانیه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

پای  حداکثری  حضوری  ایران  ملت  اینکه  به  اشاره  با 
با  کردند:  اعالم  داشت،  خواهند  رای  های  صندوق 
انتخاب اصلح ترین فرد زمینه ایجاد موقعیتی بهتر برای 

کشور در جهان را فراهم خواهیم کرد.
با  پیش  سالیان  که  آمده،»همانطور  پیام  این  متن  در 
اتحاد و همدلی برای تحقق آرمان های انقالب اسالمی 
دفاع  در طول  که  همانطور  خواستیم،  بپا  هم  دوشادوش 

از  خون  و  جان  با  ها  جبهه  در  با حضور خویش  مقدس 
جنگ  از  بعد  که  همانطور  و  کردیم  دفاع  بوممان  و  مرز 
در  و  نهادیم  پیشرفت  به  رو  و  ساختیم  را  خویش  کشور 
همه عرصه ها مدافع انقالب خویش بودیم، این بار نیز با 
حضور حداکثری پای صندوق های رای و انتخاب اصلح 
ترین افراد، نمایشی پر شور از اتحاد، همدلی و یکپارچگی 
انتخابی  با  کشید،  خواهیم  تصویر  به  جهانیان  برای  را 
هوشمندانه که موقعیت بهتری در جهان امروز با این همه 
تشنج و ناامنی در دور و نزدیک برایمان رقم خواهد زد.«

چندی پیش، علی یاری فرزند یکی از شهدا که در دیدار 
رهبرمعظم انقالب با ایثارگران حضور یافته بود، گفت که 
خانواده های شهدا با پیشتازی حضور در صحنه انتخابات، 

برای  دشمن  تا  زد  خواهند  استکبار  به  محکمی  سیلی 
اظهارکرد:  شهید  فرزند  بنشیند.این  جایش  سر  مدت ها 
رهبری عزیز در سخنان حکیمانه خود با معنویت و تکریم 
به  و  کردند  تجلیل  ایثارگران  و  شهدا  از  وصف نشدنی 
دیگری  فرمودند.فرزند شهید  اشاره  انتخابات  مهم  مساله 
تمام هستی  از  ایثارگران  و  خانواده های شهدا  می گفت: 
خود گذشتند، حرف دل آنها در محضر رهبر معظم انقالب 

این بود که تا آخرین قطره خونمان پای نظام جمهوری 
در  حضور  با  تمام  قدرت  با  و  ایستاد  خواهیم  اسالمی 

انتخابات به وظیفه دینی خود عمل می کنیم.

وصایای شهدا درباره حضور درانتخابات
در  مردم  مشارکت  درباره  شهدا  وصیت  هزاران  بین  از 
انتخابات، تعدادی از شهدا درباره حضور مردم در صحنه 
انتخابات در دست نوشته های خود آثاری به جا گذاشته 
اند.»شهید ملک حسین اسدی اظهار کرده ، با اخالص 
در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.«

که  کنند  کاری  مردم  که  گفته  استرون  حسن  »شهید 
نمایندگان صالح، پاک و از خود مردم باشند.«

»شهید حسن باقری تاکید داشته که بدانید هر رای که 
به  که  است  محکمی  مشت  ریزید  می  صندوق  به  شما 
زنید و یک  آمریکایی می  انقالب و دشمنان  دهان ضد 

قدم آنها را وادار به عقب نشینی می کنید.«
در وصیت شهید سیدعلی اعتصامی آمده است »ای امت 
شهیدپرور حالت انقالبی و مذهبی خودتان را حفظ کنید 
و در صحنه انتخابات شرکت فعال داشته باشید و صحنه 

را ترک نکنید که این خواست دشمن است.«
و  غیور  مردم  »از  می کند  بیان  جعفری  مهدی  شهید 
شجاع می خواهم که در مسائل سیاسی و انتخابات وارد 
امام  خط  در  روحانیت  و  فقیه  والیت  نگذارند  و  شوند 

مظلوم واقع شوند.«
بی تفاوت  آدم  »اسالم  می گوید  ترک  حسین  شهید 
در  حضور  نمی خواهد؛  سیاسی  مسائل  از  کناره گیر  و 
دنبال  و  کردن  انتخاب  را  سعادت  راه  یعنی  انتخابات 

وسوسه های شیطان نرفتن.«
با  انتخابات  »در  می کند  تأکید  فاطمی  سیدرضا  شهید 

کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.«
در دست نوشته شهید رضا جوادی آمده »آگاهانه انتخاب 

کنید و نگذارید هوس های شیطانی در شما راه پیدا کند.«
»خوب  داشته،  بیان  جوشقانی حسین آبادی  عباس  شهید 
دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید 

روز قیامت جوابگوی خون شهیدان خواهید بود.«
در وصیت شهید اسدا... حبیبی آمده »هر کس به اندازه 
کند.درانتخابات  مسئولیت  احساس  خویش  توانایی 
نگویید  بپردازید. هی  اسالم  تقویت  به  تمام  باهوشیاری 
انقالب برای ما چه کرده، بگویید ما به عنوان یک شیعه 
امام زمان)عج( چه کاری برای انقالب و امام زمان)عج( 

کرده ایم.«
شهید علی طباطبایی بیان می کند »ای مردم در صحنه 
باشید و افرادی را انتخاب کنید که ثمره خون شهیدان 
را پایمال نکنند که در این صورت شما مسئول خواهید 

بود.«
انتخابات شرکت  شهید صفر جبار زارع نوشته »در همه 

کنید و رأی خود را بدهید.«
»با  است  آمده  مشایخی  سیدمهدی  شهید  وصیت  در 
انتخابات  و  راهپیمایی ها  جمعه،  نماز  صحنه  در  حضور 
به حفظ دستاوردهای انقالب و حراست از آنها بپردازید.«
ضربه  »مواظب  که  کرده  وصیت  گودرزی  علی  شهید 
منافقین باشید. اینها در نهادها و انتخابات، در اجتماعات 
نفوذ می کنند و ضربه می زنند. که امام عزیزمان فرمودند 

خطر منافقین از کفار بدتر است.«
انتخابات  »در  کرده  اظهار  قیصری  محمدعلی  شهید 
از  دفاع  شما  رأی  است.  الهی  تکلیف  که  کنید  شرکت 
اسالم و قرآن است و مواظب باشید به کسانی که برای 

شهرت و قدرت خود را مطرح ساخته اند رأی ندهید.«
در  »همیشه  آمده  عابدینی  قدم علی  شهید  نوشته  در 
صحنه باشید و پا به پای مردم صحنه ها را پر نگه دارید 
دشمنان  مواظب  و  کنید  شرکت  فعاالنه  انتخابات  در  و 

داخلی و خارجی باشید.«
را  »صحنه ها  کند  می  تاکید  کریمی  علیرضا  شهید 
شرکت  با  و  کنید  حفظ  را  خود  وحدت  و  نکنید  خالی 
چشم  انتخابات  برنامه  و  جماعت  و  جمعه  نمازهای  در 

دشمنان اسالم را کور کنید.«
»برادران  آمده  آدریانی  رضایی  فرج ا...  در وصیت شهید 
غافل  باشید،  مواظب  افراد  انتخاب  در  باشید،  هوشیار 
حتی  بیفتید  اسالم  دشمنان  تبلیغات  دام  در  که  نشوید 
در رفت و آمدهای خود مراقب باشید که کسی شما را از 

مسیر رهبری خارج نکند.«

خراسان جنوبی آماده خلق حماسه ای پرشور

 امسال بیش از 552 هزار نفر از مردم خراسان جنوبی واجد 
شرایط رای دادن هستند و خود را برای انتخابات پرشورتر از 

سال های قبل آماده می کنند.
دوازدهیمن  برگزاری  تا  روز  از یک  خبرگزاری مهر-کمتر 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
این در حالی  باقی مانده و  شورای اسالمی شهر و روستا 
می  نزدیک  تبلیغات  پایانی  روزهای  به  چه  هر  که  است 
طرفداران  میان  انتخاباتی  های  تاب  و  تب  شاهد  شویم، 
گرم  هیجان  و  شور  ایجاد  باعث  موضوع  این  که  هستیم 
تری در ستادهای مردمی شده است.فضای تبلیغاتی کامال 
برای  فوج  و فوج  و مردم گروه گروه  بر شهر حاکم شده 
کاندیدای مورد عالقه شان به تبلیغ پرداخته اند. بدون شک 
حضور مردم پاسخ دندان شکنی به نقشه های دشمن خواهد 
بار سابقه حضور در  تاکنون 33  بود.مردم خراسان جنوبی 
انتخابات را در کارنامه دارند. مردم این استان مانند سایر 
هموطنان بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 11 انتخابات 
ریاست جمهوری، 9 انتخابات مجلس شورای اسالمی، چهار 
انتخابات خبرگان رهبری، چهار انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا با اشتیاق آراء خود را در صندوق های ریختند.

برگزاری 9  یازده ساله خود شاهد  خراسان جنوبی درعمر 
مشارکت  ها  دوره  این  تمامی  در  که  است  بوده  انتخابات 
مردم بیش از 72 درصد بوده و اینگونه به دنیا نشان دادند 
تعیین  برای  و  اند  ایستاده  فقیه  والیت  پشت  همواره  که 
کنند. نمی  دریغ  تالشی  هیچ  از  کشورشان  سرنوشت 

همچنین مشارکت مردم این استان در دهمین و یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب 91 درصد و ٤.89 
انتخابات  از  دوره  این  در  حتم  طور  به  است.  بوده  درصد 
به  دیگر  باری  رای  اخذ  های  صندوق  پای  در  حضور  با 
دشمن خواهند گفت که اینجا حکومت مردم ساالری بوده 

ودموکراسی های غربی جایی ندارند.

۵۵۲ هزار نفر در خراسان جنوبی
 واجد شرایط رای دادن هستند

گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  انتخابات  ستاد  دبیر 
از  نفر   288 و  هزار   552 اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با 
مردم استان در این دوره از انتخابات شوراهای اسالمی و 
انتخابات ریاست جمهوری واجد شرایط رای دادن خواهند 

در  اولی  رأی  امسال 15 هزار و 926  داشت:  اظهار  بود، 
استان پای صندوق های رأی خواهند رفت.علی جزندری 
و  داد  خبر  استان  در  رای  اخذ  شعبه   897 بینی  پیش  از 
خواهد  شهری  رای  اخذ  شعبه   271 تعداد  این  از  گفت: 
که  شده  بینی  پیش  استان  در  رای  اخذ  شعبه  بود.897 
شعبه   626 و  شهری  رای  اخذ  شعبه   271 تعداد  این  از 
روستایی خواهد بودوی ادامه داد: از مجموع شعب شهری 
استان 25٠ شعبه ثابت و 21 شعبه نیز سیار خواهد بود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی با 
برای  روستایی  رای  اخذ  بینی 626 شعبه  پیش  به  اشاره 
 175 نیز  تعداد  این  از  داشت:  عنوان  رو،  پیش  انتخابات 
شعبه ثابت و ٤51 شعبه سایر هستند.به گفته جزندری در 
مجموع امسال ٤25 شعبه اخذ رای ثابت و ٤72 شعبه اخذ 

رای سیار در استان در نظر گرفته شده است.

همکاری ۱۳۵۰۰ نفر در انتخابات
بیرجند  انتخابات شورای شهر  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  بیان  شد،  خواهد  برگزار  الکترونیکی  صورت  به 
در این راستا امسال 92 شعبه اخذ رای در شهر بیرجند 
پیش بینی شده است.دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی 
شورای  انتخابات  استان  روستای   9٠8 در  اینکه  بیان  با 
 27 همچنین  داشت:  بیان  داشت،  خواهیم  را  اسالمی 

اضافه  بود.جزندری  خواهد  شورا  دارای  نیز  استان  شهر 
در  نفر   5٠٠ و  هزار   13 حدود  امسال  مجموع  در  کرد: 
ریاست جمهوری و  انتخابات  برگزاری دوازدهمین دوره 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

با ستاد انتخابات همکاری خواهند کرد.

نظارت ۱۱۰۰ نفر 
بر انتخابات شورای شهر و روستا

شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  اجرایی  دبیر 
و  گفت  در  نیز  جنوبی  خراسان  روستای  و  شهر  اسالمی 
اخذ رأی در  بینی 897 شعبه  از پیش  با خبرنگار مهر  گو 
استان خبر داد و گفت: در مجموع امسال بیش از یک هزار 
و 1٠٠ ناظر و سر ناظر بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر 

و روستا نظارت خواهند کرد.در شهر بیرجند ٤1٠ دستگاه 
اخذ رای الکترونیکی برای 92 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته 
انتخابات  برگزاری  به  اشاره  با  غیرتی  استمحمدرضا  شده 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  بیرجند،  شهر  در  الکترونیکی 
امسال در شهر بیرجند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار 
می شود و در هر شعبه سه دستگاه آراء مردم را ثبت می 
کنند بنابراین به منظور نظارت بیشتر در هر شعبه حداقل 
اگر  همچنین  داد:  ادامه  داشت.وی  خواهند  ناظرحضور  دو 
در شعبه ای احساس شود که نیاز به نظارت بیشتری است 

افزایش دهیم.به گفته وی  را  ناظرین  تعداد  داریم  آمادگی 
امسال در شهر بیرجند ٤1٠ دستگاه اخذ رای الکترونیکی 
برای 92 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است.دبیر اجرایی 
هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستای خراسان جنوبی بیان داشت: در سایر شهرستان ها 
نیز برای هر شعبه شهری دو ناظر در نظر گرفته شده و برای 
هر شعبه روستایی نیز یک ناظر حضور خواهد داشت.غیرتی 
اضافه کرد: عالوه بر این به طور متوسط برای هر 11 شعبه 

در سطح استان یک سرناظر پیش بینی شده است.

همه چیز برای انتخابات قانون مند آماده است
را  الزم  های  آموزش  همه  ناظرین  اینکه  بیان  با  وی 
افراد به طور کامل  این  اند، عنوان داشت:  دریافت کرده 
انتخابات  به وظایف خود آشنایی دارند و همه چیز برای 
نظارت  عالی  هیئت  اجرایی  است.دبیر  آماده  مند  قانون 
خراسان  روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر 
از  استان  نظارت  عالی  هیئت  فعالیت  به  اشاره  با  جنوبی 
اسفندماه سال گذشته، بیان کرد: این هیئت با حضور سه 
از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی کار  عضو 
هیئت  تشکیل  از  بعد  داد:  ادامه  کرد.غیرتی  آغاز  را  خود 
مراکز  و  شهرستان  نظارت  های  هیئت  بالفاصله  عالی 
از 25 اسفندماه  اینکه  بیان  با  نیز تشکیل شد.وی  بخش 
هیئت   11 شد  صادر  انتخابات  دستور  که  گذشته  سال 
شهرستانی در استان فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: هر 

کدام از این هیئت ها متشکل از پنج نفر عضو هستند.
شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیئت  اجرایی  دبیر 
داشت:  عنوان  جنوبی  خراسان  روستای  و  شهر  اسالمی 
عالوه بر این در حال حاضر 25 هیئت نظارت بر انتخابات 
شوراهای مرکز بخش متشکل از سه نفر عضو در استان 
فعال بوده که از ابتدای آغاز انتخابات کار نظارت را آغاز 

و این فعالیت تا بعد از انتخابات نیز ادامه خواهد داشت.
حوزه  نتایج  باید  آراء  اعالم  از  بعد  اینکه  بیان  با  غیرتی 
روند  بر  نامزدی  افزود: چنانچه  تایید شود،  انتخابیه  های 
فرصت  روز  دو  مدت  به  باشد  داشته  اعتراض  انتخابات 
نظارت  های  هیئت  به  را  خود  اعتراض  تا  داشت  خواهد 
است  موظف  استان  و  شهرستان  نظارت  هیئت  و  اعالم 

ظرف 15 روز به آن پاسخ دهد.

نظارت ۴ هزار ناظر شورای نگهبان بر انتخابات
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خرسان جنوبی نیز در 
گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: فعالیت هئیت های نظارت 
بر انتخابات از شش ماه قبل آغاز شده است.حجت االسالم 
علی محمدی با بیان اینکه طی این شش ماه اقدامات شایسته 
ای انجام شده است، افزود: نیروهای نظارتی طی این مدت 
آموزش های الزم را دیده اند.وی ادامه داد: همچنین طی این 
شش ماه هیئت های مرکزی نظارت، هیئت های  استانی و 
هئیت های شهرستانی تشکیل شده و وظایف هر کدام نیز 
مشخص شده است.حجت االسالم محمدی بیان کرد: در 
این دوره از انتخابات قریب به چهار هزار نفر در سطح خراسان 

جنوبی بر صندوق های اخذ رأی نظارت دارند.

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نیز به تمهیدات 
ترافیکی پلیس در روز انتخابات اشاره کرد و گفت: در راستای 
این طرح یکی از وظایف پلیس روانسازی ترافیک در محدوده 
شعب اخذ رأی و صندوق ها است.سرهنگ سیعد دادگر بیان 
کرد: در همین راستا ماموران پلیس اقدام به روانسازی ترافیک 
در این محدوده خواهند کرد و از شهروندان نیز انتظار داریم 
با پلیس همکاری کنند.وی اضافه کرد: حضور ماموران پلیس 
راهور در معابر تا پایان ساعت اخذ رای ادامه خواهد داشت.
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر رعایت 
نظم، انضباط و امنیت پایدار در انتخابات، عنوان داشت: در 
اوضاع انتخاباتی کشور افرادی معلوم الحال و معاند به دنبال 
ایجاد تنش در بین افراد جامعه هستند تا به مقاصد شوم خود 
دست یابند ولی نیروی انتظامی مصمم، هوشمند و با اقتدار 
با عوامل ناامنی برخورد خواهد کرد.دادگر تأکید کرد: پلیس 
اجازه نخواهد داد که مخالن امنیت به اهداف خود برسند و 
به هرگونه نا امنی و بی نظمی طبق قانون رسیدگی خواهد 
کرد.وی ادامه داد: فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی آمادگی 
کامل دارد تا انتخاباتی پرشور در امنیتی مطلوب با مشارکت 
برگزار شود و برگ زرین دیگری در  آحاد مردم  حداکثری 
در  جنوبی  خراسان  شود.مردم  ماندگار  انقالب  این  تاریخ 
29 اردیبهشت ماه 96 نیز همانند سنوات گذشته با حضور 
حداکثری خود پای صندوق های رای بار دیگر نشان خواهند 

داد که پشت نظام و رهبری خود تا پای جان ایستاده اند.

جمعه روز قد برافراشتن ایرانیان است

۵۵۲ هزار نفر واجد شرایط رأی
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یادداشت

راهارتباطمنتظران
باامامزمان)عج(

* حجت االسالم و المسلمین حسن مالیی

سبک زندگی مهدوی و منتظرانه ادبیاتی است 
که در سال های اخیر به دلیل گسترش و فراگیری 
مباحث مهدویت مطرح شده و الگویی کاربردی از 
سبک زندگی اسالمی را به ما نشان می دهد، این 
سبک زندگی، بستگی به نوع تلقی ما از انتظار دارد؛ 
انتظار، روحیه ای همراه با رفتار جهادی است و یک 
آماده باش برای مبارزه و نبرد همه جانبه در نبرد 
حق و باطل است، بنابراین، سبک زندگی منتظرانه 
از  برخاسته  رفتارهای جهادی  به مجموعه  التزام 
اعتقاد به امام حی )امام زمان)عج(( و انتظار دولت 
با هدف زمینه سازی،  ایشان در عصر غیبت که 
برای حکومت مهدوی براساس تعالیم اسالم اصیل 
زندگی  در سبک  هدف  است.  گیرد،  می  صورت 
منتظرانه، زمینه سازی برای حکومت مهدوی در 
عرصه های مختلف است، فرآیند این زمینه سازی 
نباید ذوقی باشد بلکه باید بر اساس تعالیم اسالم 
اصیل و شیعی انجام شود. سبک زندگی مهدوی 
شامل رفتارهای پیش از ظهور امام زمان)عج( و 
بعد از ظهور حضرت)عج( نیز می شود اما به سبک 
است،  زندگی مهدوی که در عصر غیبت مطرح 
انتظار  محور  بر  که  شود  می  گفته  »منتظرانه« 
در  اسالمی  های  فرقه  است.  موعود)عج(  منجی 
خصوص سبک زندگی اسالمی صحبت می کنند 
حتی داعش هم معتقد به دارا بودن سبک زندگی 
زندگی  سبک  در  خواهیم  می  اما  است  اسالمی 
منتظرانه از قرائت اهل بیت )ع( صحبت کنیم که 
رکن اصلی آن والیِت امامت معصوم)ع( و محوریت 
این سبک زندگی امام و والیت معصوم)ع( و انتظار 
برای حکومت ایشان است. سبک زندگی منتظرانه 
سبکی است که فرد با آن اهل قیام و مبارزه در 
تمام عرصه های جهاد است. در یک کالم الگوی 
آرمانی سبک زندگی اسالمی در عصر غیبت امام 
زمان)عج( که براساس اعتقادات شیعه بنا گذاشته 

شده، »سبک زندگی منتظرانه« نام دارد. 
یک منتظر حتما باید انس با قرآن را به صورت 
عام داشته باشد اما به صورت خاص هم باید برخی 
آنها در عصر غیبت  را که تالوت  از سوره هایی 
)ع( صادق  امام  کند.  تالوت  است،  شده  توصیه 

فرمودند: »فردی که در شب جمعه سوره مبارکه 
اسراء را تالوت کند، نمی میرد مگر آنکه قائم آل 
ایشان  یاوران  از  و  کند  می  درک  را  محمد)عج( 
خواهد بود«. این تعبیر بسیار زیباست زیرا تالوت 
و  مهدی)عج(  حضرت  درک  موجب  سوره،  این 
عنوان  به  این مهم  بود که  ایشان خواهد  یاوری 
مطرح  نیز  منتظرانه  زندگی  سبک  کالن  هدف 
شده بود. عالوه بر انس با قرآن که نوعی ارتباط 
با خداوند است، می توان با تالوت سوره مبارکه 

اسراء، به یاوری با امام زمان)عج( هم رسید. 
در روایتی دیگر داریم که سوره های مسبحات را 
بخوانید، یعنی سوره هایی که ابتدای آن با تسبیح 
»حدید«،  از:  عبارتند  که  شود  می  آغاز  خداوند 
امام  تَغابُن« که  و »  »حشر«، »صف«، »جمعه« 
باقر)ع( فرمودند: »هر فردی که سوره های مسبحات 
را پیش از آنکه بخوابد، تالوت کند، نمی میرد تا آنکه 
حضرت قائم)عج( را درک می کند و اگر بمیرد، در 
جوار حضرت محمد)ص( خواهد بود.«؛ بنابراین انس 
با قرآن و تالوت این سوره ها، باید در سبک زندگی 
منتظران باشد. منتظران حضرت مهدی)عج( باید در 
سبک زندگی خود با چند دعا، انس داشته باشند که 
یکی از آنها زیارت »آل یاسین« است که از حضرت 
قائم)عج( نقل شده : »هر گاه خواستید به وسیله ما 
به خداوند متعال، توجه پیدا کنید، زیارت آل یاسین 
را بخوانید« و دومی، زیارت »امین ا...«  است که از 
امام باقر)ع( ماثور است و برای همه ائمه اطهار)ع( 
سفارش شده است، هنگامی که به زیارت مشاهد 
مشرفه و یا امامزادگان رفتیم، می توانیم بوسیله این 

زیارت، امام زمان)عج( را زیارت کنیم.
آن  با  باید  منتظران  زیارتی که  و  دعا  سومین 
مانوس باشند، زیارت جامعه کبیره است که یک 
دوره کامل امام زمان شناسی محسوب می شود. 
علیهم  امامان  همه  زیارتنامه، شخصیت  این  در 
السالم معرفی شده است و چهارمین مورد، زیارت 
امام حسین)ع(، بخصوص زیارت عاشوراست که 
زمان)عج(،  امام  خدمت  تشرفات  از  برخی  در 
زیارت  و  زیارت  این  به  ویژه  توجه  حضرت)عج( 
اگر  روایت  براساس  اند.  داده  حسین)ع(  امام 
توان  می  نبود،  مقدور  معلی  کربالی  در  حضور 
زیارت عاشورا یا زیارت ناحیه مقدسه که هر دو 
تواند  می  آنها،  با  انس  و  دارند  واالیی  مضامین 
را  موارد مختلفی شود  و  آموزش مسائل  موجب 
با امام حسین)ع(  تالوت کرد. زمانی که انسان 
پیوند  هم  زمان)عج(  امام  با  خورد  می  پیوند 
خداوند  از  دعا  این  در  است،  کرده  برقرار 
حسین)ع(  امام  خونخواه  را  ما  که  خواهیم  می 
قرار دهد. یک منتظر  امام زمان)عج(  در رکاب 
می تواند، رویکرد جهادی را در آیات، روایات و 
و سبک  ببیند  آموزش  ادعیه های مطرح شده، 

زندگی خود را مهدوی و امام زمانی کند.

کدام خصلت ناپسند 

سوزان تر از آتش است؟

راه  فرسنگ  هفتصد  دنبال حکیمی  به  مردی 
را پیمود تا از وی هفت کلمه بیاموزد. چون بر او 
وارد شد گفت: من خدمت شما آمدم تا از علمی 
از  ببرم پس  بهره  کرده  ارزانی  به شما  خدا  که 
آسمان و آنچه سنگین تر از آن است، از زمین 
و آنچه از آن فراخ تر است، از سنگ و آنچه از 
آن سخت تر است، از آتش و آنچه از آن داغ تر 
از  است،  از آن سردتر  آنچه  و  از زمهریر  است، 
دریا و آنچه از آن غنی تر است و از یتیم و کسی 

که از او خوارتر باشد مرا خبر بده؟ 
به  زدن  تهمت  گفت:  جواب  در  حکیم 
است،  تر  سنگین  ها  آسمان  از  پاک  شخص 
بی  قانع  دل  است،  زمین  از  تر  گسترده  حق 
تر  سوزان  حسد  و  حرص  دریاست،  از  نیازتر 
از آتش است، حاجت بردن به پیش خویشاوند 
است،  زمهریر  از  سردتر  نشود  برآورده  هرگاه 
دل کافر سخت تر از سنگ است و سخن چین 
هرگاه کارش آشکار شود خوارتر از یتیم است. 

خواندنی های مذهبی

چند حدیث کوتاه 

از امام هادی علیه السالم

دینی  برادران  با  معاشرت  در  که  کسی   *
نزد  کسی  چنین  راستی  به  کند،  تواضع  خود، 
ابی  بن  علی  شیعیان  از  و  صّدیقین  از  خدا 

بود.  السالم( خواهد  طالب)علیه 
حلم  بوسیله  که  بسا  چه  بردبار،  ستمکار   *
بسا  چه  و  شود  از ستمش گذشت  بردباری،  و 
حق  نور  خود،  سفاهت  با  که  نابخرد،  دار  حق 

کند.  خاموش  را  خویش 
به  آنها  از  خوب  برداشت  با  را  نعمت ها   *
افزون  شکرگزاری  با  و  دهید  ارائه  دیگران 
روآورنده ترین  آدمی  نفس  که  بدانید  و  کنید، 
باز  و  بدهی،  آن  به  آنچه  به  است  چیز 
دارنده ترین چیز است، از آنچه آن را بازداری.

دروغ،  و  سازد،  نابود  را  نیکوییها  حسد   *
طلب  از  مانع  خودپسندی  و  آَوَرد،  دشمنی 
دانش و خواهنده خواری و جهل گردد، و بخل 
طمع  و  است،  خوی  و  ُخلق  ترین  ناپسندیده 

ناشایست است. ناروا و  خصلتی 
از  وزیباتر  است،  نیکوکار  نیکی،  از  بهتر   *
زیبایی، گوینده آن است، و برتر از علم، حامل 
و  است،  عامآلن  بدی،  از  بدتر  و  است،  آن 

وحشتناکتر از وحشت، آورنده آن است.
و  خواب،  لّذتبخشی  سبب  بیداری،  شب   *
گرسنگی سبب خوش خوراکی در طعام ناب است.

برنامه پیامبر )ص(

اکرم  رسول  زندگی  های  برنامه  از  یکی 
گرفتاریهای  و  کارها  به  رسیدگی  )ص( 
حاجت  برآوردن  در  آن حضرت  بود.  مسلمانان 
علیه  حسین  امام  داشت.  بسیار  کوشش  مردم 
داخلی  امور  درباره  پدرم  از  گوید:  می  السالم 
علیه  علی  امام  پرسیدم.  )ص(  پیامبر  زندگانی 
السالم فرمود:» پیامبر اکرم )ص( وقت خود را 
تقسیم می کرد: بخشی  به سه بخش  خانه  در 
کارهای  برای  بخشی  خداوند،  عبادت  برای  را 
بخش  از  خودش.  برای  را  بخشی  و  خانواده 
اختصاص  مردم  به  را  قسمتی  خود؛  ویژه 
و  پذیرفت  می  را  خاص  و  عام  و  داد  می 
مورد،  این  در  نداشت.  مضایقه  آنان  از  چیزی 
اهل فضل و تقوا را بر دیگران ترجیح می داد 

آورد. بر می  را  ایشان  ونیازهای 

چرا نماز شب قضا شد؟

روز  یک  گوید:  می  قمی  عباس  شیخ  فرزند 
از  کرد.  گریه  به  و شروع  برخاست  پدرم  صبح 

او پرسیدم چرا اشک می ریزید؟ 
اینکه شب گذشته  برای  او در جواب فرمود: 

نماز شب را نخواندم. 
به او گفتم: پدر جان! نماز شب که مستحب 
واجب  ترک  که  شما  نیست،  واجب  و  است 
نکرده اید و حرامی به جا نیاورده اید؛ پس چرا 

ناراحت و این طور نگرانید. 
است  این  از  من  نگرانی  فرزندم!  فرمود:   
نماز شب  توفیق  باید  که  ام  کرده  چه  من  که 

خواندن از من سلب شود.

 اختراعت را به ما بسپـار
و  مخترعان  همیشگی  مشکل  پوراسد-  الهام 
تجاری  ما،   دیار  نخبگان  بخصوص  و  کشور  نخبگان 
سازی نشدن و نرسیدن به تولید انبوه ایده ها و اختراعات 
تجاری  اندیشه  ما  نخبگان  از  بسیاری  شده  باعث  که 
در  اما شرکتی  حاال  کنند.  خارج  از ذهن خود  را  سازی 
فعالیت کرده است که  به  استان خراسان جنوبی شروع 
اختراع و طی مراحل گوناگون مسیری  پردازش  کارش 

است که یک ایده را به تولیدمی رساند. 

معرفی شرکت از زبان مدیر عامل

“مجتبی ماجدی” متولد 14 فروردین 70 در بیرجند، 
بازرگانی  مدیریت  ارشد  کارشناسی  التحصیل  فارغ 
از دانشگاه آزاد نیشابور است. او موسس و  الملل  بین 
نام  با  دوراندیش”  جوان  “مدیران  عامل شرکت  مدیر 
اندازی  ایده راه  او درباره  اختصاری “مجد” می باشد. 
با همکاری چند تن  از سال93  این شرکت می گوید: 
از دوستان دوران کارشناسی تصمیم گرفتیم مکانی را 
)دانشی  علوم  این  با  آشنایی  و  بازاریابی  اشاعه  برای 
کنیم.  تاسیس  ایم(  خوانده  را  درسش  خودمان  که 

بنابراین در گام اول برای ثبت شرکت اقدام کردیم.
این موسسه  ایجاد  از  مدیرعامل شرکت مجد هدف 
را، کاری خدماتی برای کمک به کسب و کارهای نوپا 
راستای جذب سرمایه  در  بنیان  دانش  و شرکت های 
سهم  به  رسیدن  و  محصوالت  انبوه  تولید  شروع  و 

بازاری که حق کسب و کار است می داند.

برای  ها  ارگان  تمام  کمک  کرد:  عنوان  ماجدی 
است  الزم  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  و  اشتغال  ایجاد 
ورزش  فرمانداری،  استانداری،   ویژه  برمساعدت  وی 
وجوانان، تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکیید  و خواستار 
همراهی صنعت، معدن و تجارت، پارک علم و فناوری، 
های  سازمان  همه  افزود:  و  شد  نخبگان  ملی  بنیاد 
دولتی و خصوصی که در این امر فعالیت دارند می توانند 
کمک کننده کار ما باشند. وی جامعه هدف این شرکت 
و  اجرا  روند  در  که  کار  و  کسب  افراد صاحب  تمام  را 
رو هستند  به  رو  با مشکل  اندازی کسب وکارشان  راه 

توانند  می  کارها  و  کسب  این  کرد:  اضافه  و  دانست 
خانگی یا دانش بنیان یا غیر دانش بنیان باشند.

پارک علم و فناوری سراب مخترعان 

را،  خود  برنامه  مهمترین  مجد  شرکت  مدیرعامل 
با  ارتباطات  کردن  قوی  به   توجه  با  شرکت  توسعه 
خارج استان و یا حتی خارج کشور برای جذب سرمایه 
سرابی  را  فناوری  و  علم  پارک  و  کرد  عنوان  گذار 
به  کمکی  هیچ  که  دانست  مخترعان  به  کمک  برای 

را  شرکت  روی  پیش  مشکالت  وی  کند.  نمی  آنها 
شرکت  پیرامون  که  بحثی  اولین  کرد:  عنوان  اینگونه 
ایم؟”  آماده  کجا  “از  که  است  این  آید  می  وجود  به 
ما  گیر  گریبان  کار  ابتدای  در  که  مالی  به جز مشکل 
بود و همچنان گرفتارش  هستیم !  بی  اعتمادی به 
دیگراز  یکی  دارند  خصوصی  شرکتی  که  جوان  چند 
مشکالت پیش روی ماست. ماجدی با گالیه از پارک 
علم و فناوری ادامه داد: این سازمان در عمل مشکلی 
نیست  بیش  سرابی  و  کند  نمی  حل  مخترعان  از 
برای  را  درخواستی  پیش  سال  یک  حدود  کرد:  تاکید 
همکاری با پارک علم و فناوری ارائه کردیم که بدون 
بررسی، رد شد و ما نهایتًا  مستقیم با شرکت ها وارد 
آب  “بهسازان  میان شرکت  این  در  که  مذاکره شدیم 
و انرژی”به مدیر عاملی آقای دکتر امیدی کاشانی از 
اساتید دانشگاه بیرجند به ما اعتماد کردند و فروش و 
به گفته وی  به ما سپردند.  را  بازاریابی محصول خود 
آب  مصرف  کاهش  دستگاه  ایشان  تولیدی   محصول 
نقش  تواند  می  که  است  کویری  مناطق  برای  کولر 
وی  کند.  ایفا  کشور  در  آب  بهینه  مصرف  در  بزرگی 
تا  اختراع  ثبت  از  شرکت  این  فعالیت  مراحل  درباره 
بازاریابی  قبال  در  گوید:  می  بازاریابی  و  انبوه  تولید 
فروش محصول  از  درصدی  کاالها   تجاری سازی  و 
ریافت می کنیم. مدیرشرکت  اختراع  توافق صاحب  با 
که  نیست  کسی  عامل”برنده  که  این  بیان  با  مجد 
که  است  کسی  بلکه  باشد  داشته  ذهن  در  ای  ایده 
ایده اش را به اجرا درآورد”سخنانش را به پایان برد.

کاریکاتور باغ و قلعه مود - ناصر محمدیسجاد جعفری قاب عکس نحوه کار با صندوق الکترونیکی اخذ رای:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

1.کارت الکترونیکی 
اخذ رای را در محل 
کارتخوان صندوق 

قرار دهید.
2. کد کاندیداهای 
خود را به ترتیب وارد 
نمایید و نام و عکس 
کاندیدا را در صفحه 
نمایش رویت نمایید. 

در صورت اشتباه با 
کلید تصحیح مجدد کد 

کاندیدا را وارد نمایید.
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تالش براي برانگيختن عشق 

در هر انساني عشق با رفتار خاصي برانگيخته مي شود.  
گذراندن بعد ازظهري آرام و نوشيدن قهوه يا چاي، رفتن 
به امامزاده، رفتن به پارك يا خانه مادر بزرگ. هر كاري 
كه عشق و نزديكي شما را تحريك مي كند انجام دهيد 
تا بتوانيد از طريق آن با هم ارتباط و پيوند برقرار كنيد   
فشار كار روزانه، مسئوليت خانواده و فرزندان، تعامالت 
و  عاطفي  تبادل  كاهش  موجب  اجتماعي  تعهدات  و 
 دوري از يكديگر مي شود. سعي كنيد با وجود همه اين
پيوندتان  و  ارتباط  براي  نيم ساعت  روزانه  ها  دغدغه 
خلوتي دو نفره داشته باشيد.عاطفه و محبت خود را به 
همسرتان نشان دهيد. با مهرباني و توجه رفتار كنيد. بذله 
گو و شوخ باشيد. اشتياقتان را نشان دهيد و هر عاملي را 
كه باعث جدايي شماست از بين ببريد. لبخند بزنيد و زير 
لب آوازي بخوانيد، سوت بزنيد تا به همه نشان بدهيد بي 
خيال مشكالت دنيا هستيد. براي انجام كارهايتان برنامه 
ريزي كنيد تا زمان خلوت با همسر مشخص شود.  اگر 
زمان كافي براي خلوت نداشته باشيد، نمي توانيد با هم 
صميمي و هماهنگ شويد. زندگي سرد و بي روح مي 
شود و كارهاي روزمره، تكراري و كسل كننده به نظر مي 
آيد. همه اين خستگي ها و كسالت روحي به دليل فقدان 

عشق است و رضايت و خشنودي حاصل از عشق .
كالم آخر: براي ارتباط نزديك با همسرتان دست به 
هر كاري بزنيد و هر ترفندي را آزمايش كنيد. موانع 
را از سر راه برداريد، اختالالت روحي را درمان كنيد، 
از جلسات مشاوره استفاده كنيد و به حضور و وجود 
عشق به زندگي خود اولويت بدهيد.در غير اينصورت  
به زندگي يكنواخت و كسل كننده خاتمه بدهيد كه هم 
به خود ضربه نزنيد و هم به همسرتان خيانت نكنيد. 
انسانهايي كه از عشق خالي هستند دست به خيانت و 

كارهاي خالف ديگري مي زنند.

مدافعان حریم ایرانمان

انتخابات تاب  و  تب  رويم  می  جلوتر  به   هرچه 
بيشتر می شود

تريبون های آزاد دانشجويی، قول و قرار ها
از چه می كنم ها، برنامه ها

آينده سازی ها
هر كس رنگی دارد

هر ستادی و برنامه ای
هر نامزدی اعتقادی

هر كس شعاری يا حرفی
هركس باوری

هركس آينده را طوری كه خودش می خواهد می بيند
اما در آخر اين ايران است كه بايد آباد گردد

اين مقدسيست كه ما بايد مدافع حريمش باشيم
مدافعان حريم ايرانمان

ما اعتقادمان را، باورمان را، با همين آبی انگشتانمان 
بنای  اثر  اين  كنند  باور  كه  رسانيم  می  ثبت  به 
سازندگی يك ملت است،  يك ايران و يكپارچه باهم 

برای ايرانی آباد....
آبی  همين  با  آخر  باشيد  داشته  كه  رنگی  هر 

انگشتانمان به وجود می رسيد

فاطمه طالب احمدی

اگر همواره تصویر اشتباهات خود را در ذهنتان
 مرور کنید همان اشتباهات را دوباره 
و دوباره در زندگیتان تکرار خواهید کرد

برای موفقيت در هر كار ابتدا تصوير واضحی از نقشه كار 
داشته باشی.آنگاه همان طور كه نخ بادبادك را محكم 

نگه می داری،بايد هدفت را هم محكم نگه داری!

آنكس كه درون سينه را دل پنداشت
گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت

تسبيح و سجاده توبه و زهد و ورع
اين جمله رهست خواجه منزل پنداشت

امـروزتان پراز فركانس های مثبت و زيبای
 زندگی روز و روزگارتـان بر وفق مراد  زندگيتان 
سبزدلتان شـاد عمرتان نيك و عاقبت تان بخيـر

امروز می روم تا در آبشار زندگی خود را تازه
 گردانم و با تمام وجود لذت حضور را دریابم 
و طعم شیرین زندگی را در کام همه بنشانم.

بسیاری از مردم از جمله خود من، توصیه های زیادی در 
مورد بهبود ارتباط با دیگران کرده اند. این کار نیازمند 
که  دارد  را  آن  ارزش  بنابراین  است،  دیگران  با  تعامل 
بدانیم افراد معمولی چه نکاتی را در دیگران می پسندند. 
در واقع چه چیزی باعث می شود که فردی را در زمینه 

ارتباط اجتماعی فردی ماهر بدانند. 
ایوان ماریزنر روانشناس می گوید: من  3400 پرسشنامه 
و  کرده  ارسال  دنیا  سراسر  در  شاغل  افراد   برای 
این  در  ام.  کرده  دریافت  را  شان  های   پاسخ 
پرسشنامه ها بیست ویژگی شخصیت را فهرست کرده و 
از شرکت کنندگان خواسته بودم که ویژگی های رفتاری 
باال  اجتماعی  مهارت  با  افرادی  در  که  بزنند  را عالمت 
می بینند. از این طریق توانستم هفت ویژگی شخصیتی 
میان در  شما  با  که  کنم  کشف  زمینه  این  در  را   برتر 
می گذارم: شنونده خوبی باشید: 61 درصد، رویکرد مثبتی 
در ذهن تان به وجود آورید: 56 درصد، برای کمک به 
دیگران تالش کنید: 52 درصد، صادق و اصیل باشید: 52 
درصد، پیگیری کنید: 52 درصد، معتمد بودن تان را ثابت 

کنید: 47 درصد، قابل دسترس باشید
1. شنونده خوبی باشید

قرار  فهرست  جایگاه  باالترین  در  بودن  خوبی  شنونده 
بستگی  این  به  دیگران  با  ارتباط  در  ما  موفقیت  دارد. 
دارد که چقدر خوب بتوانیم حرف آنها را گوش بدهیم و 

آنها را بشناسیم. هر چه شما و طرف مقابل تان سریع 
تر بتوانید یکدیگر را بشناسید، با سرعت خواهید توانست 

رابطه ای ارزشمند خلق کنید.
خوبی  مهارت  اجتماعی  ارتباطات  زمینه  در  که  فردی 
باید  و  دارد  دهان  یک  و  گوش  دو  که  داند  می  دارد، 
به نسبت این اعداد از آنها استفاده کند. زمانی که وارد 
مکالمه ای شدید، به حرف های طرف مقابل به دقت 
و  بشناسید  را  هایش  دغدغه  یا  نیازها  تا  دهید  گوش 

بتوانید گامی در جهت رفع آنها بردارید.
2. رویکرد مثبتی در ذهن تان ایجاد کنید

رویکرد شما نسبت به امور کلی اولین چیزی است که 
به  اگر رویکردی منفی نسبت  بینند.  از شما می  مردم 
شما  از  مردم  که  شود  می  باعث  باشید  داشته  اوضاع 
یک  عوض  در  شوند.  دور  ازتان  و  نیاید  خوششان 
داشته  تمایل  مردم  که  شود  می  باعث  مثبت  رویکرد 
باشند به سوی شما بیایند و با شما ارتباط برقرار کنند. 
به همین دلیل است که افراد حرفه ای دنیای کسب و 
کار مانند آهن ربا عمل می کنند. دیگران دوست دارند 
دور و بر آنها باشند و این فرد را به دوستان و آشنایان 

شان نیز معرفی می کنند.
3. برای کمک به دیگران تالش کنید

هستید؛  بلد  را  چیزی  چقدر  نیست  مهم  دیگران  برای 
این مهم است که چقدر برای آنها اهمیت قائل هستید. 

که  دهد  می  نشان  آنها  به  دیگران  به  کردن  کمک 
به  دهندگان  پاسخ  از  یکی  قائلید.  اهمیت  شان  برای 
این نظرسنجی گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی 
ارتباط برقرار کنند که رویکردی همکاری محور داشته 
مردم  به  توانید  می  گوناگونی  های  روش  به  باشد.« 
کمک کنید، می توانید مقاله مفیدی را برای آنها ارسال 
کنید یا شخصی را بهشان معرفی کنید که به طریقی 

برای شان مفید است.
4. صادق و اصیل باشید

شنوایی  گوش  یا  کنید  کمک  دیگران  به  توانید  می 
او  به  واقعا  اگر  اما  باشید،  داشته  هایش  حرف  برای 
افرادی  او متوجه خواهد شد.  باشید  نداشته  عالقه ای 
با دیگران برقرار می کنند، می دانند  که روابط خوبی 
که چطور باید صادقانه رفتار کنند. همه چیز به اصالت 
رفتاری بستگی دارد که از خود نشان می دهید. همه 
رفتار  ایم که می خواهند صمیمانه  دیده  را  افرادی  ما 
کنند اما مشخص است که دارند ادا در می آورند. ادا در 

آوردن هیچ گاه ماندگار نیست.
5. پیگیری کنید

زمانی که موقعیت یا شانسی را به کسی ارائه می کنید 
زود  خیلی  کند،  نمی  پیگیری  را  ماجرا  وقت  هیچ  که 
ناامید  از این که وقت تان را صرف این شخص کنید، 
خواهید شد. مهم نیست که فراخوان شما بخش کوچکی 

مهم  کاری  ارجاع  یک  یا  خاص  مالقاتی  اطالعات،  از 
باشد. یکی از پاسخ دهندگان نوشته بود که وقتی بحث 
آید، »مهم  با دیگران پیش می  ارتباط  و  شبکه سازی 
 این است که پیگیری کنید«. بسیاری از مردم فراموش

می کنند که پیگیری کنند.
6. معتمد بودن تان را ثابت کنید

بود: »مهم  نوشته  جالبی  نکته  دهندگان  پاسخ  از  یکی 
او  به  من  اگر  است.  موفق  چقدر  شخصی  که  نیست 
اعتماد نداشته باشم با او کار نخواهم کرد.« زمانی که 
شخصی را به کسی معرفی می کنید، دارید آبروی تان 
را گرو می گذارید.باید بتوانید به آنها اعتماد داشته باشید 
تا مطمئن باشید که آبروی تان در خطر قرار نمی گیرد.

7. قابل دسترس باشید
که آنچه  »مردم  بود:  نوشته  دهندگان  پاسخ  از   یکی 
گفته اید یا انجام داده اید را فراموش خواهند کرد اما هیچ 
گاه از خاطر نمی برند که چه احساسی بهشان داده اید.« 
شبکه سازی کارآمد نیازمند این است که قابل دسترس 
باشید و اگرچه این مورد در انتهای فهرست هفت تایی 
ما قرار گرفته، اما چیزی است که افکار و عمل دیگران 
بستگی زیادی به آن خواهد داشت. همه ویژگی هایی که 
برشمردیم، به مقوله »کاشت« مربوط می شوند. شما باید 
روابط متقابل و سودمندی را پایه ریزی کنید تا در آینده از 

مزایای آنها بهره مند شوید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

دلنوشته

آیه روز  

آنان  به تو وحی می  كنيم و تو هنگامی كه  از خبرهای غيب است كه  اين ]ماجرا[ 
همداستان شدند و نيرنگ ميكردند نزدشان نبودی . سوره يوسف، آيه 102

حدیث روز  

اي علي )عليه السالم( هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست.
پيامبر خدا )صلی ا... عليه و آله(

سبک زندگی

7 روش برای رسیدن به مهارت های اجتماعی باال

612549837
389672451
457831962
864793125
293154678
175268394
741926583
928315746
536487219

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

شوینده  و  غذایی  مواد  معتبر  پخش 
نیاز  خود  فروش  کادر  تکمیل  جهت 
پورسانت  ثابت +  بازاریاب حقوق  به 

فروش و بیمه دارد.
۳۲۲0۴۴۴۱ -09۱۵۵6۱0۲۵۷

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09۱۵۷۲۱۳۵۷۱ - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان 
 همراه با کارگر ماهر 

  09۱0۵۴۵۱0۷۷
 اقدامی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09۱۵96۳۲9۲۴- امیرآبادیزاده

اصل پروانه بهره برداری کد 
۲۱۴0۴0۳098۱۲ به شماره ۷۴۳ص/پ 

مورخ ۷9/9/8 جهاد کشاورزی و اصل پروانه 
بهداشتی بهره برداری دامداری به شماره 
۱86۷۲/۱۳ مورخ 88/۱۲/۱۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

فروش فوری 
لوازم دفتری و مازاد   09۱۵۳6۳۴6۳۳

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد همراه با یک 
ساعت آب ، سند ششدانگ ،  خانه ، آالچیق 
و انواع درختان میوه     09۱۵۳6۱۴0۳8

فروش ۲ ساعت آب از چاه کشاورزی 
کربالیی محمد عبداللهی واقع در معصوم آباد 

09۱۵66۳۲6۵8 -09۱۵۱6۳۳۱۲۴

آپارتمان فروشی در مشهد
۷۵متر ، دو خواب واقع در بهترین 

موقعیت مجتمع پردیس وکیل آباد، فاز دو 
طبقه سوم باال، پارکینگ ، تراس انباری  

فی:۱۳0میلیون    09۱۵۳6۲08۵8

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 



خیلی از ما زمانی ارزش سالمتی را می فهمیم که 
از این نعمت محروم شویم. رسیدگی به سالمتی نیز 
مربوط به زمان یا ساعت خاصی نیست. اما با رعایت 
چند راهکار زیر میتوان به سالم تر ماندن امیدوار بود: 
1. فقط 15 دقیقه در روز ورزش کنید 2. هر ماه از 
سال کرم ضدآفتاب بزنید )جلوگیری از سرطان پوست، 

لکه های قهوه ای و بروز چین و چروک زودهنگام 3. 
نخ دندان بکشید 4. گاهی به جای برنج سفید برنج 
قهوه ای مصرف کنید 5. سیگار را ترک کنید 6. 
مولکول های آسیب رسان را مهار کنید )دود سیگار 
و اشعه آفتاب نیز این مولکول ها را تولید می کنند که 
قلبی  های  بیماری  و  التهاب  سرطالن،  به  منجر 

می شود( 7. وای فای را خاموش کنید 8. پول خردها 
را بی ارزش ندانید )به نفع اقتصاد خانواده و سالمتی 
روحی تان خواهد بود( 9. بشقاب های کوچک تری 
سر سفره بیاورید 10. به فکر فشارخون تان باشید 11. 
ارزش آب را بیشتر بدانید )آقایان به روزانه حدود 3 لیتر 
)12 لیوان ( و خانم ها به 2.2 لیتر )9 لیوان( نیاز دارند(

سالم ماندن با چند راهکار ساده 
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بازی های کشورهای اسالمی؛
برنز پنج هوگوپوش ایران قطعی شد

ایرنا- شش تکواندوکار ایران در رقابت های تکواندو بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی به روی شیاپ چانگ رفتند و عملکرد آنها تا این مرحله 
نشان می دهد که برنز پنج نماینده ایران قطعی شد. در بخش مردان سه 
نماینده حضور داشتند که علیرضا درویش  پور نماینده وزن منهای 80 
کیلوگرم در نخستین مبارزه قرار بود برابر »ماریو فریر« از موزامبیک به 
روی شیاپ چانگ برود که با انصراف حریفش روبرو شد. درویش پور در 
دور دوم نیز حریف اردنی را 16 بر 12 شکست داد و برنز خود را قطعی 
کرد. او  برابر »میالد بیگی« تکواندوکار ایرانی االصل جمهوری آذربایجان 
و دارنده مدال طالی المپیک ریو مبارزه خواهد کرد. سید حسین احسانی 
در وزن منهای 68 کیلوگرم، »ارسالن اسدخان« از پاکستان را 26بر 6 
شکست داد و در دومین مبارزه نیز حریف ترکیه ای را 23 بر 16 از پیش 
رو برداشت و مدال برنز خود را مسجل کرد. حسین قربان  زاده آخرین 
نماینده مرد هوگوپوش ایران در وزن به اضافه 87 کیلوگرم در نخستین 
پیکار به مصاف »روسالن ژاپاروف« از قزاقستان رفت و این مبارزه را با 
نتیجه 20 بر 8 به نفع خود به پایان رساند. وی برای راهیابی به مرحله 
نیمه نهایی به مصاف برنده نمایندگان مراکش و ازبکستان می رود.

کشتی بازی های کشورهای اسالمی؛
گرایی و قادریان فینالیست شدند

ایرنا- محمدعلی گرایی و یوسف قادریان فرنگی کاران وزن های 71 و 
80 کیلوگرم ایران در بازی های کشورهای اسالمی درحالی به فینال راه 
یافتند که رسول چونایف، نماد کشتی آذربایجان در این رقابت ها مقابل 
کشتی گیر کشورمان مغلوب شد. این رقابت ها از ساعت 10:30 روز 
گذشته در سالن حیدرعلی اف باکو در چهار وزن نخست آغاز شد. در وزن 
71 کیلوگرم گرایی در دور اول با نتیجه 3 بر یک ایکر سونمز از ترکیه را 
شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله مقابل رسول 
چونایف دارنده مدال برنز المپیک و طالی جهان از آذربایجان در یک 
کشتی نفس گیر در حالی که 5 بر صفر عقب بود، با نتیجه 6 بر 5 پیروز 
شد و به دیدار فینال راه یافت. در وزن 80 کیلوگرم یوسف قادریان دارنده 
مدال برنز جهان در کشتی نخست برهان آکبوداک دارنده مدال نقره 
جوانان جهان و مدال نقره زیر 23 سال اروپا از ترکیه را با نتیجه 3 بر یک 
شکست داد و در مرحله بعد و در مرحله نیمه نهایی با امان علی آتایف از 
ترکمنستان با نتیجه 10 بر 4 به پیروزی رسید و به دیدار پایانی راه یافت.

اختتامیه مربی گری شنا، درجه 3 بانوان برگزار شد

حسینی -  رئیس هیئت شنای استان از برگزاری اختتامیه مربی گری 
شنا، درجه 3 بانوان روز گذشته در استخر نیلوفر خبر داد و عنوان کرد: 
این دوره ها از 23 اردیبهشت آغاز شده بود که 71 نفر از بانوان در آن 
شرکت کردند. اکبری با بیان این که نتایج آزمون هفته آینده در سایت 
هیئت شنا اعالم خواهد شد ادامه داد: دوره مربی گری آقایان نیز بعد از 
ماه رمضان آغاز خواهد شد که تا االن 20 نفر در آن ثبت نام کرده اند.

قبل از مصرف ماهی بدانید ...

ماهی جزو سالم ترین غذاهای روی این سیاره 
و  پروتئین  مانند  مغذی  مواد  از  سرشار  است. 
ویتامینD است. بهترین منبع اسیدهای چرب 
امگا 3 در جهان است، که فوق العاده برای بدن 
و مغز مهم هستند. ماهی به هیچ عنوان باعث 
ناباروری نمی شود اما به دلیل طبع سردی که 

دارد، بهتر است بیشتر از یک بار در هفته مصرف 
افراد به خصوص  نشود. در این رابطه به همه 
با  را  ماهی  می شود  توصیه  باردار  خانم های 
کنار  در  بلکه  نکنند  یا سبزی مصرف  ماست 
آن مقداری گردو یا نبات بخورند تا طبع سرد 
ماهی گرفته شود و دچار ناراحتی روده و گوارش 
نشوند. ماهی در زمره بهترین غذاهاییست که 
می توان برای داشتن یک قلب سالم مصرف نمود.

معجزه های آب کرفس  

کرفس یک گیاه سبز و بلند است که برای بدن 
از جهات گوناگون مفید است. بسیاری از افرادی 
که قصد کاهش وزن دارند، از ساقه های کرفس 
به عنوان میان وعده استفاده می کنند. اما در ادامه 
با دیگر فواید آن نیز آشنا شوید: 1. جلوگیری از 
ابتال به سرطان 2. مفید برای فشار خون باال 

3. بی خوابی 4. سنگ کلیه 5. بهبود هضم و 
دفع مواد غذایی 6. تقویت سیستم ایمنی بدن 
7. ضدالتهاب 8. التیام دهنده آرتروز و نقرس 
9. دفع کننده سموم بدن 10. حل کننده برخی 
که  آنجا  از  نکته:  کبد.  به  مربوط  مشکالت 
کرفس حاوی اگزاالت و سدیم نسبتًا  باالیی نیز 
هست، بهتر است تا حد امکان کل کرفس خورده 
شود و آب کرفس بصورت محدود مصرف شود.

روشی جدید برای درمان یبوست

آیا میدانستید نوشیدنی های گرم تاثیرات مفیدی 
بر درمان یبوست در مبتالیان خواهند گذاشت، 
به افرادی که از این عارضه رنج میبرند پیشنهاد 
میکنیم از نوشیدن چای و قهوه غافل نشوند. 
از هر 7 فرد بالغ یک نفر گرفتار یبوست است 
اما تحقیقات اخیر دکتر سوسمن فوق تخصص 

گوارش و استاد دانشگاه کورنل امریکا می تواند 
به  برای همیشه خاتمه دهد.  ناراحتی  این  به 
گفته دکتر سوسمن مصرف نوشیدنی های گرم 
مثل چای، قهوه یا حتی آب گرم می تواند باعث 
انبساط عروق خونی شده و با باال بردن فشار 
خون به دفع راحت تر کمک کند. دکتر سوسمن 
توصیه می کند هر بار یبوست دارید مقدار زیادی 
مایعات گرم بنوشید تا مشکل ادامه دار نشود.

برای رفع حالت تهوع چه باید کرد؟ 

اگر دچار حالت تهوع و استفراغ شده اید در کنار 
اقدامات درمانی می توانیداز راهکارهای زیر نیز 
استفاده کنید، اما باید در گام اول علت مشکل 
نوشیدن  و  خوردن  از   .1 کنید:  شناسایی  را 
هرنوع ماده غذایی جامد برای چند ساعت پس 
از استفراغ تا حد امکان خودداری کنید، زیرا 

می تواند باعث تشدید حالت تهوع درشما شود 
2. می توانید مقدار کمی از آب بنوشید یا کمی 
یخ به فاصله هر 15 دقیقه برای حدود 3 الی 
4 ساعت بجوید تا کم آبی شما در اثر استفراغ 
به تدریج برطرف شود 3. در این زمان نباید 
آب میوه طبیعی یا شیربنوشید، زیرا معده در 
این حالت نمی تواند مایعات سنگین را تحمل 
کند و قطعاً دوباره با استفراغ مواجه می شوید.

میوه دادن به کودکتان را
 از هشت ماهگی شروع کنید 

توصیه  بعد  به  ماهگی  هشت  سن  از  معموال 
کودک  تکمیلی  تغذیه  در  میوه ها  که  می شود 
یا  شده  رنده  گالبی  و  سیب   و  شود  گنجانده 
موز له شده به شیرخوار بدهید. سن 5 ماهگی 
برای دادن میوه مناسب نیست. درضمن شدت 

جای  و  و  نبوده  شیرخوارتان شدید  ریفالکس 
نگرانی نیست چون وزن گیری فرزندتان خوب 
است. دادن سرالک هم توصیه نمی شود چراکه 
اگر ذائقه شیرخوارتان به این خوراکی ها عادت 
کند، دیگر به خوبی غذایی که شما درست کرده 
باشید را نمی خورد. ضمن اینکه سرالک به اندازه 
سوپی که تهیه شده از ترکیبات گوشت، مرغ و 
سبزیجات تازه است، حاوی موادمغذی نیست.

واژگونی سمند در بشرویه چهار نفر را  روانه بیمارستان کرد

براثر واژگونی یک دستگاه سواری سمند در جاده بشرویه به فردوس چهار 
نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین رضایی فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت 22 
و 55 دقیقه سه شنبه شب با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور بشرویه به فردوس بالفاصله 
نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. وی 
اظهار داشت : مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده یک دستگاه خودرو 
سمند سفیدرنگ حامل چهار سرنشین درشانِه خاکی جاده واژگون شده است 
که مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان اعزام شدند. سرهنگ رضایی با 
اعالم بهبودی وضعیت عمومی مصدومان تصریح کرد :کروکی صحنه تصادف 

توسط کارشناسان پلیس راه ترسیم شد و علت حادثه در دست بررسی است.

دستگیری کالهبردار حرفه ای در شهرستان بیرجند

کاری- فردی که با سوءاستفاده از بی سوادی شهروند بیرجندی از وی کالهبرداری کرده بود دستگیر شد. سرهنگ سید غالمرضا 
حسینی رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی گفت: فردی با مراجعه به پلیس آگاهی و ارائه شکوائیه ای مبنی بر کالهبرداری 
بیان داشت: جهت برداشت وجه نقد به خودپرداز مراجعه کردم و با توجه به این که سواد کافي جهت برداشت و جابه جایی پول از 
کارت  بانکی نداشتم و از طرفي قصد انتقال وجه به حساب شخص دیگري را داشتم از یکی از رهگذران درخواست کمک کردم. 
وی اظهار کرد: شاکی ادامه داد فردی که از او کمک خواستم بعد از عملیات بانکي کارتم را به من داد و گفت واریز کردم و محل 
را ترک کرد که بعداً متوجه شدم به آن حساب موردنظر پول واریز نشده است و از من کالهبرداری شده است. رئیس پلیس آگاهی 
خراسان جنوبی گفت: در مورد اظهارات شاکی پرونده ای تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم 33 ساله شناسایی 
و مشخص شد فرد کالهبردار به اتهام سرقت در زندان بسر می برد. سرهنگ حسینی افزود: متهم با هماهنگي مقام قضائي از 
زندان به پلیس آگاهي منتقل شد و از وي بازجویي فني و پلیسي به عمل آمد که متهم در مواجه حضوري با شاکي و شناسایي 
وي در مقابل ادله جرم چاره ای جز اعتراف نداشت و به برداشت مبلغ سه میلیون و 700 هزار ریال وجه نقد از طریق انتقال کارت 
به کارت از شاکي اعتراف کرد.وی تصریح کرد: متهم دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی به همراه شاکی به دادسرا اعزام شد.

تصادف کامیون و پراید - صبح روز گذشته - چهارراه آیت ا... غفاری شهرستان بیرجند 

کشف ۱6 رأس احشام قاچاق در بشرویه

فرمانده انتظامی بشرویه از کشف 16 رأس احشام قاچاق در 
بازرسی از یک دستگاه وانت مزدا در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ علی پور گفت: گروه گشت خودرویی شهرستان 
بشرویه هنگام گشت زنی در جاده بشرویه - طبس به یک 
دستگاه  وانت مزدا یشمی رنگ مشکوک شدند و خودرو را 
متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی انجام شده از خودرو 
16 رأس گوسفند غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز بهداشتی 
از اداره دامپزشکی کشف کردند که کارشناسان ارزش بار 
کشف شده را بالغ  بر 90 میلیون ریال برآورد کردند. سرهنگ 
علی پور تصریح کرد :در این رابطه یک متهم دستگیر و 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شدند.

3۱۱04

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان مجالس عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز

ورودی و پذیرایی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

قیمت  ویژه  ویژه  ویژه

عرضه انواع گل های آپارتمانی 
گل باغچه ای و رز پیوندی

 با  تخفیفات ویژه کلیه ارگان های 
دولتی و غیر دولتی 

آدرس: میدان آزادی روبروی 
درب پارک آزادی نبش قائم 

۰۹۱۵۷۵۶۵۴۸۹

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
تقسیم  واقعی  نیازمندان  با  را  هایمان  شادی  بیایید 
های بارقه  اهدای  با  را  آنان  خالی  های  دست  و   کنیم  
لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری   محبت و شکوفه های مهربانی 
از  و سپاس  تشکر  بیرجند ضمن  السالم(  )علیه  االئمه  جواد 
همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته در انتظار 
 کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
واریز از طریق تلفن همراه # 4518 *8877*

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

لولـه 

بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزونانو 
 شبانه روزی
32۴3۵۶۸۶

۰۹3۶۵23۷۰۱۴
۰۹۱۵۷۰۶322۰

 خسروی

۱00 درصد 

تضمینی
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امحاء 8 تن کاالی قاچاق در بیرجند

صدا و سیما-رئیس سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی استان، گفت: 6 تن از کاالهای قاچاق 

مربوط به آلو خشک است. مهری، ارزش کاالهای 
قاچاق را 64 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: این 
کاالها توسط 51 قاچاقچی از افغانستان و پاکستان 
وارد کشور شده بود که مأموران ایست و بازرسی 
شهرستانهای بیرجند، قاین، نهبندان و طبس آنها را 

کشف و ضبط کردند.

نظارت۴ هزار ناظر شورای نگهبان 
بر انتخابات  استان 

تسنیم-رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان ۹۰۲ صندوق 
اخذ رأی پیش بینی شده است گفت: 4 هزار ناظر 
شورای نگهبان بر انتخابات در استان خراسان جنوبی 
نظارت دارند.حجت االسالم محمدی اظهار کرد: در 
استان ۹۰۲ صندوق اخذ رأی وجود خواهد داشت 

برای  و  ناطر  روستایی سه  برای صندوق های  که 
صندوق های شهری 5 ناظر پیش بینی شده است.

وی افزود: در این دوره از انتخابات قریب به 4 هزار 
نفر در استان خراسان جنوبی بر صندوق های اخذ 
رأی نظارت خواهند کرد و نیروهای نظارتی ما در 
این مدت تاکنون آموزش های الزم را فرا گرفتند.
استان  انتخابات  بر  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس 
خراسان جنوبی گفت: فعالیت هیئت های نظارت بر 

انتخابات از 6 ماه قبل آغاز شده است.

619 هکتار آبیاری نوین در 
شهرستان درمیان در حال اجراست

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: از محل 
بودجه سال های ۹5 و ۹6هم اکنون ، 61۹ هکتار 
آبیاری کم فشار و تحت فشار با اختصاص 31میلیارد 
و ۲7 میلیون ریال در این شهرستان در حال اجراست. 
ضیائیان احمدی افزود: از محل بودجه سال گذشته 
164هکتار آبیاری تحت فشار با 11میلیارد و 5۰5 
میلیون در قالب 14پروژه در حال اجراست.وی بیان 
کرد: همچنین در سال ۹6 نیز برای احداث 13۰.۲ 
و 1۲۲میلیون  فشار ۹میلیارد  تحت  آبیاری  هکتار 
این محل 17 طرح  از  بودجه جذب شد که  ریال 

آبیاری تحت فشار در حال اجراست.

حضور حداکثری مردم در پای صندوق 
های رای پاسداری از خون شهداست

و  نهبندان  های  شهرستان  مردم  نماینده  ایرنا- 
حضور  گفت:  جنوبی  خراسان  توابع  از  سربیشه 
حداکثری مردم در پای صندوق های رای پاسداری 
از خون شهداست و شور و هیجان ملت در زمان 
افضلی  نظر  است.  مهم  این  از  برگرفته  انتخابات 
افزود: مردم همیشه در صحنه ایران در ادوار مختلف 
نشان دادند که دنباله رو آرمان های امام راحل و 
شهدا هستند و در این دوره از زمان هم هیچ کوتاهی 
نخواهند کرد.وی ادامه داد: حضور مردم پای صندوق 
های رای مسلما در تحقق منافع ملی ملت ایران 
نقشی اساسی خواهد داشت و با توجه به رهنمود 
های مقام معظم رهبری در شرکت پرشور در این 
صحنه سرنوشت ساز، همه مردم باید با تمام اقتدار 
شرکت کنند.وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری 
آینده باید در راستای اهداف ملت گام بردارد، افزود: 
افرادی که نامزد انتخاباتی شده اند باید وعده هایی 
را ارایه کنند که امکان تحقق آن وجود داشته باشد.

کمک پانصد میلیون ریالی یک خیر
 به بیمارستان طبس

صدا و سیما- مدیر اجرایی مجمع خیران سالمت 
طبس گفت: این مبلغ برای خرید لوازم و تجهیزات 
طبی  تشخیص  آزمایشگاه  نیاز  مورد  و  ضروری 
بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس به حساب 
مجمع خیران واریز که بالفاصله برای تهیه و تامین 

اقالم مورد نیاز هزینه شد.

انتخابات ، تجلی عزت و اقتدار ملی 
ایران اسالمی است

و  ملی  اقتدار  و  عزت  و  وحدت  تجلی  انتخابات، 
نمایش مردم سـاالری دینی است و حضور گسترده 
و آگاهانه مردم از اقشار مختلف در پای صندوق های 
اخذ رأی ، عرصۀ به حقیقت پیوستن این واقعیت 
در صحنۀ سیاسی و اجتماعی ایران اسالمی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در آستانه 
بزرگ  حماسۀ  خلق  روز  اردیبهشت،  انتخابات ۲۹ 
با صدور اطالعیۀ فراخوان  آفرین سیاسی،  و غرور 
مردم  از  گسترده  دعوت  ضمن  عمومی؛  دعوت  و 
انقالبی و همیشه در صحنه ایران اسالمی به منظور 
حضور در پای صندوق های اخذ رأی از همه اقشار، 
وفادار به انقالب اسالمی و آرمان های سترگ آن، 
دعوت کرد  تا با حضور گسترده،  پرشور، انقالبی، 
دیگر  بار  اردیبهشت  انتخابات ۲۹  در  خود  آگاهانۀ 
با  و  داده  آری  رأی  ایران  اسالمی  جمهوری  به 
حضور پرشور و  معنادار خود به آرمان های واالی 
انقالب اسالمی و اندیشه های تابناک حضرت امام 
زنند. دوباره  تأییدی  مهر  علیه(  ا...  )رحمه  خمینی 

اعالم ۲۰ مورد تخلف انتخاباتی در شهرستان بیرجند به مقام های قضایی 
تسنیم -فرماندار بیرجند از اعالم ۲۰ مورد تخلف انتخاباتی در این شهرستان به مقام های قضایی خبر داد. ناصری اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰ مورد تخلف انتخاباتی در بیرجند 
گزارش شده و مستندات تخلفات به مراجع قضایی و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان ارسال شده که با متخلفان طبق قانون برخورد می شود.وی تصریح کرد: اعضای هیئت های 

نظارت، اجرایی و بازرسان حق دخالت در انتخابات ندارند و طبق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کارکنان دولت در ساعت اداری نمی توانند کار تبلیغاتی انجام دهند

رئیس فدراسیون فوتبال کشور
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پیام استاندار برای دعوت مردم
 به شرکت  در انتخابات

علی اکبر پرویزی در پیامی مردم استان را به حضور 
گسترده در انتخابات فرا خواند در پیام استاندار آمده است 
بدون تردید حضور آگاهانه  شما در صحنه انتخابات 
،یعنی سهیم شدن  در سرنوشت کشوری که هر گوشه 
 از خاکش بوی ایثارگری و والیت مداری می دهد

۲۹ اردیبهشت میعادگاه حماسه حضور مردم بصیر 

بار دیگر وحدت  ایران اسالمی است که  و شریف 
همدلی بصیرت و تعصمان به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را به رخ جهانیان کشیده و نظام و انقالبمان 
را در برابر تمامی خدعه ها و نیرنگ های دشمنان 
بیمه کنیم و آن روز تمام دنیا به تماشای حضور تک 
تک ما ایستاده اند از مردم شریف بزرگوار وهمیشه 
 در صحنه استان خراسان جنوبی دعوت می نمایم

 با اتکا به خداوند متعال همراه با ملت آزاده ایران با 
حضور هرچه با شکوهتر ندای رهبر فرزانه و حکیم 
انتقالب اسالمی )حفظه ا...( را لبیک گفته و برای 
عزت و سربلندی نظام جمهوری اسالمی و کشور 
عزیزمان ایران به پای صندوق های رای آمده و با 
مشارکت حداکثری،سرنوشت  کشورمان را آنگونه که 

شایسته ایران و ایرانی است تعبین نمایند .

امنیت و رعایت قانون
 خط قرمز پلیس  در انتخابات است

امنیت  گفت:  انتظامی  فرماندهی  جانشین   - ایرنا 
پایدار و رعایت قانون خط قرمز پلیس در برگزاری 
اسالمی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شهر و روستا در استان است و آحاد جامعه باید به 
این مهم توجه کنند. دادگر افزود:در زمان تبلیغات 
دنبال  به  معاند  و  الحال  معلوم  افرادی  انتخاباتی، 
ایجاد تنش در جامعه هستند تا به مقاصد شوم خود 
دست یابند.وی اظهار کرد: نیروی انتظامی مصمم، 
هوشمند و با اقتدار با این عوامل برخورد می کند و 
به اخالل گران امنیت اجازه نمی دهد، به هدف خود 
برسند و با هرگونه نا امنی و بی نظمی طبق قانون 
برخورد می شود.وی تصریح کرد: فضای مجازی و 
حقیقی توسط پلیس رصد می شود، تخلف احتمالی 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبان  ستادهای 
شوراها در استان با اشراف اطالعاتی بررسی و به 
مرجع مربوط برای رسیدگی اعالم می شود. وی 
به شاخص مهم انتخاب فرد اصلح از دیدگاه رهبری 
اشاره کرد و گفت: پلیس به دور از گرایش سیاسی 
و جانبداری از افراد و گروه ها در مقابل هرگونه بی 

قانونی و انحراف با قاطعیت خواهد ایستاد.

وفاق و همدلی باید در بین 
تمامی عوامل انتخابات حاکم باشد

تسنیم-رئیس ستاد انتخابات بیرجند گفت: وفاق و 
همدلی باید در بین تمامی عوامل انتخابات حاکم باشد 
و بازرسان نیز تعامل خوبی با عوامل اجرایی داشته و با 
دقت نظر و عمل بر اساس قانون این مسئولیت خطیر 
را به خوبی به انجام برسانند. ناصری به نقش اساسی 
مردم در انتخاب مسئوالن اجرایی کشور اظهار کرد: به 
منصه ظهور رساندن رای و نظر مردم ماموریتی است 
که بر عهده تمامی عوامل اجرایی و دست اندرکاران 
انتخابات گذاشته شده است. وی گفت: مردم روز ۲۹ 
اردیبهشت با حضور گسترده خود پای صندوق های 

رای حماسه درخشان دیگری رقم بزنند.

ره آورد 18 میلیارد تومانی خیرین
 در نوزدهمین جشنواره

   خراسان جنوبی

خراسان  مدارس  نوسازی  کل  مقدم-مدیر  دادرس 
جنوبی از افزایش یک و نیم میلیارد تومانی میزان 
ساز  مدرسه  خیرین  جشنواره  نوزدهمین  تعهدات 
خراسان جنوبی نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: 
تعداد تعهدات این جشنواره ۲8۲ مورد بوده که در 

مجموع رقم کلی این تعهدات 18 میلیارد و یکصد و 
هشتاد میلیون تومان می باشد.همچنین افزایش میزان 
تعهدات احداثی در استان را چشمگیر دانسته و عنوان 
کرد: با توجه به تخریبی بودن ۲۰ مدارس کل استان 
و از طرفی نیاز جدی مساکن مهر به توسعه فضا های 
آموزشی، افزایش تعهدات احداثی در کنار تخصیص 
اعتبارات دولتی کمکی در جهت از بین بردن کمبود 
نیازهای آموزشی در استان خواهد بود.بیکی جمع تعداد 
کالس های تعهد شده در این جشنواره 185 کالس 
درس دانسته و افزود عالوه بر این، مشارکت در ساخت 
17 سالن و سلف سرویس می باشد.وی همچنین از 
برای ساخت  و مستغالت  زمین  قطعه  واگذاری 6 
اماکن آموزشی خبر داد و گفت: ارزش ریالی برآورد 
شده برای مستغالت اهدایی بالغ بر سه میلیارد تومان 
بوده که این موضوع خود نشان از عزم جدی عمومی 
 برای مشارکت در امر آموزش در استان می باشد.

ایرنا - رئیس فدراسیون فوتبال کشور گفت: 
است  هایی  استان  از  یکی  جنوبی  خراسان 
که زمینه رشد و توسعه فوتبال ساحلی در آن 
فراهم است.مهدی تاج در جمع رییسان هیات 
های فوتبال خراسان جنوبی در طبس افزود: 
این ورزش کم خرج و پرسود است و راحت 
هزینه  و  کرد  ایجاد  را  آن  امکانات  شود  می 
ماسه  آن  لزوم  داد:  ادامه  ندارد.وی  نگهداری 
است و فکر می کنم بهترین ماسه ایران هم 
در این منطقه وجود دارد.تاج در جشن فوتبال 
طبس نیز گفت: امروز برای پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی نظیر اعتیاد در جوانان تنها راه 
آن گسترش و ترویج ورزش به ویژه فوتبال 
است.وی با بیان اینکه طبس جایی مستعد و 
این  افزود:  است،  ساحلی  فوتبال  برای  خوب 
زشته ورزشی را باید در این منطقه برای بانوان 
جایگاه  و  اسالمی  شئونات  حفظ  با  آقایان  و 
فدراسیون  کرد.رئیس  فراهم  آنان  اجتماعی 
فوتبال اظهار کرد: این ورزش باید توسعه یابد، 
کار کمک  این  برای  توان  حد  در  فدراسیون 
خواهد کرد.وی افزود: سهم شهرستان طبس 
افزوده زغالسنگ و چهار  خوبی دهم درصد ارزش افزوده کشور که به ورزش از مالیات بر ارزش  کمک  تواند  می  است  یافته  اخصاص 

فدراسیون  باشد.رئیس  ها  شهرستان  برای 
فوتبال  فدراسیون  کرد:  بیان  ایران  فوتبال 
زیرساخت  سازی  آماده  برای  الزم  بودجه 
مردان  ساحلی  فوتبال  حوزه  در  الزم  های 
و زنان را در شهرستان طبس فراهم خواهد 
کرد.طبس با 75هزار نفر جمعیت و 57هزار 
شهرستان  بزرگترین  مساحت  مربع  کیلومتر 
ایران و خراسان جنوبی است.در این نشست 
11شهرستان  فوتبال  های  هیات  مسئوالن 
تابعه خراسان به طرح دیدگاه های خود در 

حوزه کاری شان پرداختند.

خراسان جنوبی مستعد رشد فوتبال ساحلی است
عکس:ایرنا

انصراف شش کاندیدای شورای شهر بیرجند از ادامه رقابت 

دادرس مقدم-فرماندار بیرجند از انصراف شش 

داوطلب دیگر انتخابات شورای شهر بیرجند خبر 
داد. ناصری اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون 
انتخابات شورای شهر  نامزدهای  از  نفر  شش 
فرمانداری  به  را  خود  رسمی  انصراف  بیرجند 
آقای  کرد:  بیان  دادند.وی  تحویل  شهرستان 

ولی ا... قادری، حمید رضا زحمتکش، حمیدرضا 
عرب پور، مهدی رضایی فر، ایمان آزادمهر و 
محمدرضا رفیعی انصراف رسمی خود را اعالم 
کرده اند.رئیس ستاد انتخابات بیرجند ادامه داد: 
با انصراف این کاندیداها آمار نامزدهای انتخابات 

شورای شهر بیرجند به 1۰3 نفر رسید که این 
افراد برای تصاحب ۹ کرسی شورا با یکدیگر 
در  اینکه  بیان  با  کرد.ناصری  خواهند  رقابت 
بیرجند  شهر  شورای  انتخابات  دوره  پنجمین 
14۰ نفر ثبت نام کرده بودند، عنوان کرد: از این 

تعداد صالحیت 115 نفر تا زمان آغاز رسمی 
تبلیغات و دو نفر نیز بعد از آن تایید شده بود.وی 
همچنین از پیش بینی ۲۰5 شعبه اخذ رای در 
شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد ۹۲ شعبه 

مربوط به بیرجند خواهد بود.

گویش های محلی خراسان جنوبی از غنی ترین گویش های محلی کشور است 
نخبگان  بنیاد  رییس  هاشمی  دکتر  کاری- 
خراسان جنوبی در مراسم بزرگداشت شاعر بلند 
اوازه ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت 
زبان فارسی عنوان کرد: اهداف و ماموریتهای 
بنیاد ملی نخبگان به منظور شناسایی، حمایت 
و پشتیبانی از نخبگان و سرآمدان در حوزه های 

مختلف علم، فناوری ، مدیریت ، هنر و ادبیات  
خواستار مشارکت فعال سرآمدان فرهنگ و هنر 
در چرخه فعالیت نخبگانی است. وی همچنین  
درباره اهمیت حفظ و احیای زبان و  گویش 
های محلی عنوان کرد: که گویش های محلی 
از غنی ترین گویش های  خراسان جنوبی یکی 

بومی  فرهنگ  این  اما  است  در کشور  محلی 
و محلی به مرور از کانون صحبت های مردم 
دورتر می شود و برخی اصطالحات این لهجه رو 
به فراموشی است. گرچه در 15۰ سال گذشته 
یک  عنوان  به  خراسان جنوبی  مردمان  زبان 
گویش دارای دستور زبان خاص خود بوده اما از 

5۰ سال گذشته به بعد، این زبان نکات دستوری 
خود را از دست داده و به یکی از گونه های زبان 
و  آواها  در  تنها  که  است  تبدیل شده  فارسی 
هجاها با زبان فارسی معیار تفاوت دارد. دکتر 
فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  عضو  فر  بهنام 
دانشگاه بیرجند به بیان تفاوت بین گویش و 

لهجه پرداخته و افزود: گویش زیرشاخه زبان 
باعث  ها  گویش  به  اهمیت  است،  شناسی 
ویژگی  باره  در  شود. سپس  می  زبان  تقویت 
های بیرجندی مطالبی را مطرح و چند نمونه 
بیان نمود. از کنایه های گویش بیرجندی را 

)Ava.news12@gmail.com(

بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از کتابخانه دانشگاه بیرجند  
دانشگاه  رئیس  خلیلی  خلیل  دکتر  غالمی- 
بیرجند در نشستی که پس از این بازدید برگزار 
شد پیشینه علمی و فرهنگی بیرجند از مدرسه 
از  بیش  سابقه  و  بیرجند  دانشگاه  تا  شوکتیه 
چهل سال فعالیت این دانشگاه را معرفی نمود.

رئیس دانشگاه بیرجند ضمن برشمردن مزایا 
دانشگاه،  پژوهشی  و  علمی  توانمندیهای  و 
نقش  و  فرهنگی  و  اجتماعی  کارکردهای  بر 
آموزش عالی در نگهداشت جمعیت در منطقه 

مرزی شرق کشور تأکید کرد.وی از کتابخانه 
مرکزی دانشگاه بیرجند به عنوان کتابخانه ای 
خراسان  استان  به  دهی  خدمات  ظرفیت  با 
جنوبی یاد کرد و ضرورت توجه بیشتر از سوی 

سازمان کتابخانه ملی را خاطر نشان ساخت.
خرسندی  ابراز  با  بروجردی  اشرف  دکتر 
خصوص  در  بیرجند  دانشگاه  در  حضور  از 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  تعامالت  گسترش 
داد. مساعد  قول  دانشگاه  این  با  ایران  ملی 

مرکزی  کتابخانه  رئیس  سیفی  لیلی  با دانشگاه در این دیدار گفت: کتابخانه مرکزی دکتر  همزمان   1354 سال  در  بیرجند  دانشگاه 
و  نموده  فعالیت  به  شروع  دانشگاه  تأسیس 
هم اکنون با حضور 14 نفر کارمند در فضایی 
به وسعت چهار هزار مترمربع در سه طبقه با 
منابع فارسی و التین اعم از کتاب و نشریات 
کاغذی و مجازی خدمات گسترده و متنوعی 
و  علمی  هیأت  اعضای  و  دانشجویان  به  را 
و  آموزشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  از  مراجعان 

پژوهشی خراسان جنوبی ارائه می کند.

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از 
برپایی نمایشگاه ضیافت در استان خبر داد.هاشم ولی 
پور مطلق  اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون تنظیم بازار 
و به منظور تامین اقالم اساسی مردم در ایام ماه مبارک 
نمایشگاه ضیافت در استان برپا می شود.وی بیان کرد: 
افتتاح  ماه سال جاری  ابتدای خرداد  از  نمایشگاه  این 
و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.رئیس سازمان 
اینکه در این  با بیان  جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
به  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  و  غذایی  مواد  نمایشگاه 
قیمت پایین تر از بازار ارائه خواهد شد، عنوان داشت: 
عالوه بر این در این نمایشگاه غرفه هایی برای توزیع 
است. گرفته شده  نظر  در  بازار  تنظیم  کاالهای طرح 
ولی پور مطلق از توزیع چهار قلم کاالی طرح تنظیم 
بازار در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این اقالم شامل 
برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ خواهد بود.وی، 
برای  بازار  تنظیم  طرح  قرمز  گوشت  کیلو  هر  قیمت 
مصرف کنند را بین ۲3 هزار تا ۲3 هزار و 5۰۰ تومان 
بازار  تظیم  طرح  شکر  کیلو  هر  گفت:  و  کرد  عنوان 

نیز به قیمت دو هزار و 855 تومان خواهد بود.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین قیمت هر 
و  هزار  پنج  تا  کنند  مصرف  برای  منجمد  مرغ  کیلو 
7۰۰ تومان و هر کیلو برنج سفید ایرانی نیز دو هزار 
و 4۰۰ تومان تعیین شده است.ولی پور مطلق اضافه 
از اواسط هفته آینده کاالی طرح  کرد: عالوه بر این 
نیز  ای  زنجیره  های  فروشگاه  سطح  در  بازار  تنظیم 

توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی :

 نمایشگاه ضیافت برپا می شود

سازمان  عمومی  بهداشت  بر  نظارت  مدیرکل   - ایرنا 
دامپزشکی با تاکید به تامین مواد غذایی سالم و بهداشتی 
باور  باید در نگرش و  آبزیان گفت:  ، طیور و  برای دام 
تولیدکنندگان تحول ایجاد کرد.عباسی در حاشیه بازدید 
آبزیان شهرستان  و  دام، طیور  تولید خوراک  از کارخانه 
واحدهای  در  نظارت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  سربیشه 
پرورش صنعتی دام، طیور و ... به صورت عملی، بهداشتی 
و با حضور ناظران بهداشتی دامپزشکی انجام می شود، 
شیوع بیماری های واگیردار به شکل حاد کمتر دیده می 
شود.وی نقش دامداران سنتی را در تولید، غیرقابل انکار 
دانست و عنوان کرد: دامداری های سنتی در تولید نقش 
غیرقابل انکاری دارند ولی اگر مباحث علمی را در کنار 
توصیه های کارشناسان دامپزشکی به کار گیرند قطعا 
شاهد افزایش تولید محصوالت خود خواهند بود.عباسی 
تهیه و تولید مواد اولیه سالم و بهداشتی را برای تولید 
خوراک دام و طیور با کیفیت مهم دانست.وی ادامه داد: در 
زنجیره تولید محصوالت پروتئینی همه قسمت ها از جمله 
تولیدی کارخانجات، رعایت مباحث  اولیه، خوراک  مواد 

بهداشتی و قرنطینه ای در افزایش ضریب تولید و ارتقای 
فاکتور های بهداشتی حایز اهمیت است.وی تاکید کرد: 
تولیدکنندگان باید خود به این باور برسند، رعایت مسایل 
بهداشتی قرنطینه ای به نفع آنان و رعایت نکردن آن به 
ابزارهای  از  ضررشان است در غیر این صورت استفاده 

فشار و اجبار اثرگذار نخواهد بود.
مدیرکل دامپزشکی از صدور کد IR برای یکی دیگر از 
کارخانجات تولید خوراک دام و طیور در استان خبر داد.
علیرضا رفیعی پور، افزود: کارشناسان سازمان دامپزشکی 
آبزیان  و  دام، طیور  از کارخانه خوراک  بازدید  کشور در 
در سربیشه، ممیزی شرایط و ضوابط بهداشتی برای کد 
بین المللی IR برای این کارخانه را انجام دادند.وی تصریح 
کرد: انتظار داریم با توجه به شرایط مطلوب این کارخانه به 
زودی کد IR توسط سازمان دامپزشکی کشور صادر شود.

وی اظهار کرد: این واحد با دریافت این کد عالوه بر تامین 
خوراک دام، طیور و آبزیان مورد نیاز واحدهای پرورش 
استان می تواند بازار خوبی در کشورهای همسایه داشته 

باشد و با ارز آوری به اقتصاد استان کمک کند.

 مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی:

باور تولیدکنندگان به تحول نیاز دارد

بخشهاي  NICU مختص نوزادان و LDR مخصوص زایمان تك نفره در بیمارستان ولیعصر بیرجند افتتاح شد 

از  بردارس  بهره  آیین  دیروز  صبح  پوراسد، 
بخش ان اي سي یو نوزادان و بخش ال دي 
قائمي  با حضور دکتر  نفره(  زایمان تک   ( آر 
رییس دانشگاه علوم پزشکي بیرجند و دکتر 
رییسي رییس بیمارستان ولي عصر در محل 

سالن جلسات این بیمارستان افتتاح شد.

اورژانس بيمارستان ولي عصر 
درسطح شرق كشور نمونه است

اشاره  با  بیرجند  پزشکي  علوم  داشگاه  رییس 
به این که وزیر بهداشت در سفر قبلي خود به 
استان  گفت:  اورژانس این بیمارستان بي نظیر 
ولي عصر  بیمارستان  اورانس  داد:  ادامه  است 

دؤ شرق کشور نمونه است. قائمي بابیان این 
که سعي میکنیم به مردم و همکارانمان انرژي 

مثبت دهیم تصریح کرد: بهره برداري از این دو 
بخش در جهت همین هدف بوده است. وي 

در ادامه شرح مختصري از کاربري هاي این 
افزود: در طول 3 سال  ارائه کرد و  دو بخش 
اخیر گام هاي خوبي از جمله استقرار اورژانس 
از  برداري  بهره   ، طبس  و  بیرجند  در  هوایي 
بخش MRI  در بیمارستان امام رضا بیرجند 
، افتتاح مرکز رادیو تراپي و انکولوروژي ایران 
مهر در بیرجند براي بهبود وضعیت بهداشتي 
درماني این بخش از کشور برداشته شده  است 
که موجب مسرت و افتخار ماست.قائمي خبرداد: 
1۰1 واحد بهداشتي تا پایان سال به بهره برداري 
علوم  دانشگاه  رییس  پایان  رسید.در  خواهد 
از 1۰1  برداري بیش  بهره  از  بیرجند  پزشکي 
خبرداد  تاپایان سال  استان  در  بهداشتي  واحد 

و افزود : در جهت بهسازي برخي واحد هاي 
دیگر استان نیز قدم هایي برداشته شده است

بيمارستان ولي عصر 
بزرگترين بيمارستان استان

با  عصر  ولي  بیمارستان  رییس  دکتررئیسي 
بزرگترین  بیمارستان  این  که  این  به  اشاره 
لحاظ  از  پزشکي  علوم  بیمارستاندانشگاه 
 ۹ با   LDR بخش  داد:  ادامه  است  وسعت 
تخت عالوه بر 5 تخت قبلي اعتباري حدود1۲ 
تخت   1۲ با   nlcu بخش  و  ریال  میلیارد 
میلیارد   3 اعتبار  با  قبل  تخت   15 بر  عالوه 

ریالي به مرحله بهره برداري رسیده است
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امام رضا عليه  السالم :
گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است. هر كس كـه در گنـاهان كوچـك 

از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمى  ترسد. 
مسند االمام الرضا عليه  السالم: ج 1، ص 290

 میرسلیم : جهانگیری در آمدن و رفتن صداقت نداشت

نفع   به  اسحاق جهانگيرى  كناره گيرى  ریاست جمهورى  انتخابات  دوره  دوازدهمين  نامزد 
روحانى را یك حيله سياسى و ناشى از عدم صداقت دانست. سيد مصطفى ميرسليم  گفت: 
آمدن من به صحنه انتخابات بر مبناى تحليل شرایط چهار سال گذشته كشور در حوزه سياسى 
و اقتصادى بوده و ما در حزب موتلفه به این نتيجه رسيدیم كه مستقال وارد عرصه شویم. 
ميرسليم با تاكيد بر اینکه دولت در این انتخابات بى طرف نبوده و وزیران و معاونان از امکانات 
براى تبليغات به نفع روحانى استفاده كرده اند، اظهار داشت: در قانون تصریح شده نباید امکانات عمومى به نفع یك 

یا چند تن از نامزدها استفاده شود اما متاسفانه شاهد قانون شکنى ها توسط دولت یازدهم هستيم.

جهانگیری: کسانی وعده حل بیکاری می دهند که سابقه کار اجرایی ندارند

معاون اول ریيس جمهورى گفت: بيکارى اگر چه مشکل جمع كثيرى از جوانان جامعه است  
اما حل این معضل را عده اى پيشنهاد مى كنند كه نمى دانند شغل درست كردن یعنى چه 
و حتى سابقه یك روز كار اجرایى در كشور را ندارند. اسحاق جهانگيرى  گفت: دولت تدبير 
و اميد اگر با اقبال مردم در دور بعد مواجه شود ، برنامه هاى ویژه و مهمى براى كاهش آمار 
بيکارى جوانان دارد و مى خواهد از توان تحصيلکردگان براى افزایش سهم توليد و صنعت در 
كشور استفاده كرده و عالوه بر رونق بيشتر اقتصاد ، آمار بيکارى را تا حد امکان كاهش دهد.  وى بيان كرد: وحدت، 
نياز اصلى كشور براى رسيدن به توسعه است و همه با هر فکر و سليقه اى باید براى سربلندى ایران تالش كنيم.

درخواست روحانی از نیروهای نظامی برای عمل به وصیت نامه امام )ره(

جمع  در  خود  انتخاباتى  سخنرانى  آخرین  در   جمهورى  ریاست  انتخابات  كاندیداى 
هواداران مشهدى اش  از نيروهاى نظامى خواست تا  در انتخابات پيش رو به وصيت 
نامه امام راحل عمل كنند.حسن روحانى  در این سخنرانى براى اولين بار اعالم كرد: شما 
در مذاكرات هسته اى در برابر قدرت هاى بزرگ دنيا به ما تهمت زدید اشکال ندارد، اما 
درست بود كه شب مذاكرات آقاى ظریف و عراقچى  را با شماره هاى ناشناس تهدید 
روز جمعه خواهند  را  نگران هستيد؟ مردم تصميم خود  ایران  در  پيشرفت و تحول  براى  كردید؟ شما خيلى 

گرفت.وى ادامه داد: یك تصميم خطا یعنى جنگ و یك تصميم درست یعنى صلح .

رئیسی: ناکارآمدی کلیدها برای مردم ثابت شده است
 

نامزد انتخابات ریاست جمهورى گفت: امروز باور ما این است كه شرایط ركود بر كشور حاكم است 
و قفل هایى كه باید گشوده مى شد، همچنان وجود دارد و ناكارآمدى كليدها براى مردم ثابت 
شده است. حجت االسالم ریيسى با اشاره به برجام افزود: برخى كشورها آمدند و به خيال اینکه 
 تحریم اقتصادى شان مى خواهد برداشته شود، گفتند اگر هسته اى را منتقل كنيد، درب هاى

اقتصادى ما به روى شما باز خواهد شد. درب اقتصادى هم باز نشد.  وى ادامه داد: با دیپلماسى  
التماس نمى شود مسائل را پيش برد.  وى با بيان اینکه مردم شعور دارند گفت: سيب زمينى و محصوالت كشاورزى 

روى زمين مانده اما مى گویند ما به روستاها اینترنت برده ایم؛ شما اول مشکل اقتصادى آن ها را حل كنيد.

محمد باقر قالیباف: مبارزه آغاز شده است؛ محکم بایستید

محمد باقر قاليباف گفت: این آغاز مبارزه است، باید این مسير را محکم پيش بروید و محکم در 
این مسير بایستيد. محمدباقر قاليباف پس از انصراف از حضور در انتخابات ریاست جمهورى دوره 
دوازدهم در جمع حاميان دولت مردم، گفت: اعتقاد داشته و دارم كه اگر این دولت تغيير نکند ما 
مسير بدى را طى مى كنيم.وى ادامه داد: امروز وظيفه ما تغيير شرایط  و رویکردهاى غلطى است 
كه در كشور حاكم شده است. ممکن است ما اختالف سالیقى داشته باشيم. اما تردید نکنيم 
هدف ما تغيير این رویکردها در كشور است. قاليباف تصریح كرد: در روزهایى كه پيش رو داریم با غيرت انقالبى، شهدا، 

مردم و مستضعفين را پيشرویتان بياورید و كار كنيد، این آغاز مبارزه است.

هاشمی طبا: من وقت مردم را تلف کردم یا آقایی که تبلیغ کرد و انصراف داد؟

سيدمصطفى هاشمى طبا كاندیداى انتخابات ریاست جمهورى به اظهارات سيدمصطفى ميرسليم 
پاسخ داد. هاشمى طبا در واكنش به اظهارات ميرسليم نامزد مورد حمایت حزب موتلفه اسالمي 
كه امروز در نشست خبري خود گفته بود هاشمى طبا وقت مردم را تلف كرده است، در گفت وگو 
با »خبرآنالین« گفت: ایشان هر چيزي مي تواند بگوید اما درباره اینکه من چه نظري دارم، مردم 
باید تصميم بگيرند.وي با تاكيد بر اینکه هر نامزدي مي تواند نظر خودش را داشته باشد و مردم با 
رایشان نسبت به مواضع او اعالم نظر كنند، ادامه داد: كاش آقاي ميرسليم مي گفت آن نامزدي كه اینقدر هزینه كرده و 

تمام كشور را پر از تبليغ كرده و دست آخر به نفع یك نفر دیگر انصراف داده، وقت مردم را تلف نکرده است؟

هادی خامنه ای: دولت روحانی تفاوتی
 با دولت اصالحات ندارد

فعاالن  هاى  چهره  از  یکى  اى   خامنه  هادى 
جهورى  ریاست  انتخابات  درباره  طلب   اصالح 
امسال هم معتقد است؛ »اگر كسى غير از دولت 
فعلى در دولت آینده مستقر باشد، هيچ تضمينى 
ندارد.  وجود  دهد  مى  رخ  كه  اتفاقاتى  براى 
زمان  با  تفاوتى  دولت  این  بهرحال  افزود:  وى 
اصالحات ندارد و من فکر مى كنم رویکرد دولت 
و بخصوص وزارت ارشاد دولت یازدهم با ارشاد 

آن دولت تفاوتى ندارد. 

 نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
  در مرحله اول مشخص می شود

و  انصراف ها  به  توجه  با  گفت:  كشور  وزیر 
ائتالف هایى كه انجام گرفته پيش بينى ما این است 
كه نتيجه انتخابات ریاست جمهورى در مرحله اول 
مشخص مى شود. عبدالرضا رحمانى فضلى افزود: 
از ساعت ۸صبح روز جمعه 29 اردیبهشت ماه درب 
شعب اخذ رأى بر روى مردم باز مى شود و تا زمانى 
كه مردم در پاى صندوق رأى باشند و محدودیت 
قانونى نداشته باشيم، سعى مى كنيم كه درخدمت 

مردم براى اخذ رأى باشيم. 

انتقاد ازچنگ اندازی به اصول انقالب/
روحانی نظام را هزینه خودمی کند  

وزیر اسبق امورخارجه كشورمان با اشاره به اینکه 
آقاى روحانى نظام را هزینه خود مى كند، گفت: 
باید  نشود  چه  و  بشود  جمهور  رئيس  چه  وى 
پاسخگوى رویکرد نادرست خود در برابر خدا، نظام 
اسالمى و مردم باشد. منوچهر متکى درخصوص 
تفاوت آقایان روحانى و رئيسى در رویکرد تبليغاتى 
روحانى  آقاى  گفت:  جمهورى  ریاست  انتخابات 
نظام را هزینه خود مى كند ولى آقاى رئيسى خود 

را هزینه نظام مى كند.  

اقدام تحریک آمیز و اهانت مسئولیت 
شرعی دارد/ رأی سفید ندهید  

 یکى از مراجع تقليدگفت: شعارهاى تحریك آميز، 
آیت  دارد.  شرعى  اشکال  كردن  مذمت  و  اهانت 
مانده  باقى  روزهاى  در  افزود:  مکارم شيرازى  ا... 
مى هد  نشان  شواهد  و  شده  داغ  انتخابات  تنور 
كه مردم حضور جدى در پاى صندوق هاى رأى 
خواهند داشت.این مرجع تقليد دادن رأى سفيد را 
هم اشتباه دانست و عنوان كرد: رأى سفيد به منزله 
رأى باطله است بنابراین افراد باید اصلح را انتخاب 

و به آن رأى بدهند.

هر کس در انتخابات 
 رأی بیاورد، برنده اصلی
ملت ایران و نظام است

آستانه  در  اى  خامنه  ا...  آیت  حضرت    
كشورهاى  به  كنيد  نگاه  كردند:  تاكيد  انتخابات 
بين  در  نباشد؟  ناامنى  كه  كجاست  منطقه، 
با  اسالمى  جمهورى  ناامن،  مجموعه ى  این 
است.   انتخابات  تدارک  آرامش مشغول  و  امنيت 
رهبر انقالب، روز گذشته  در دیدار اقشار مختلف 
تجدید  با  اسالمى  كردند: جمهورى  اظهار  مردم 
حقيقتًا  معين  دوره هاى  و  سال ها  در  انتخابات ها 
و  دل ها  در  را  خود  مى كند؛  پيدا  تازه اى  طراوت 
چشم هاى مردم دنيا به شکل جدید و برجسته اى 
كه  است  این  مى دهد.  نشان  و  مى كند  مجسم 
روز  اسالمى  جمهورى  براى  انتخابات  روز  واقعًا 

جشن و شادى و شور است.
ایشان افزودند: درآستانه انتخابات بحمدا... محيط 
سکينه   و  آرامش  با  همراه  آرام،  محيط  كشور، 
یك  در  انتخاباتى  دارد.  ارزش  خيلى  این  است؛ 
شور  با  مردم  مى افتد،  راه  به  ۸0ميليونى  كشور 
و شوق خود را آماده مى كنند اما آرامش همه جا 
برقرار است. این خيلى باارزش و بااهميت است؛ 

این را باید قدر دانست.
بدانند  همه  اینکه  بيان  با  انقالب  معظم  رهبر 
دستگاه هاى  و  نظارتى  و  اجرایى  دستگاه هاى 
هستند  كار  مشغول  جدى  به طور  امنيت،  حافظ 
دستگاه هاى  این  به  این  وجود  با  كردند:  تاكيد 
كه  باشند  مراقب  مى كنم  تأكيد  اعتماد  مورد 
شود.  حفظ  آن  امانت  و  باشد  مأمون  مردم  آراء 
ایران  ملت  افزودند:  اى  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دشمن دارد؛ در مقابل دشمن چهره ى ملت باید 
حاكى از عزم و تصميم راسخ و اعتماد به نفس و 
سکينه و آرامش باشد.ایشان خاطر نشان كردند: 
در بحث هاى انتخاباتى گاهى یك حرف هایى زده 
لکن حضور  نبود،  ایران  ملت  شایسته ى  كه  شد 
ملت ایران همه ى این مسائل را حل خواهد كرد.

انضباط  اینکه  بر  تاكيد  با  انقالب  معظم  رهبر   
انتخابات  روز  هم  انتخابات،  از  قبل  هم  مردم 
است؛    باارزش  خيلى  انتخابات  از  بعد  هم  و 
افزودند: این انضباط و پایبندى مردم به نظم و 
قانون خيلى مهم است؛ این همان چيزى است 
این را ندارند و ملت ما  از كشورها  كه بسيارى 
نشان مى دهد كه این را داراست و از تجربه هاى 

گذشته یاد گرفته است.
  ایشان یادآور شدند: فضاى آزادى را جمهورى 
ناسپاسى  بعضى  اگرچه  داد؛  ما  به  اسالمى 
مى كنند و از همين فضاى آزاد استفاده مى كنند 
و آزادى را نفى مى كنند؛ این ناشکرى است. در 
كشور بحمدا... فضاى آزاد هست، فضاى حضور 
انتخاب  مردم هست، فضاى تأثير رأى مردم در 
رئيس جمهور و مدیران شهرى هست؛ این خيلى 

باارزش است.  

 ترامپ ایران را غافلگیر کرد!

 در آستانه سفر ترامپ به عربستان سعودى، رسانه هاى 
وابسته به این كشور به خودشيرینى براى ترامپ 
پرداخته اند؛ غافل از اینکه ترامپ ایران را غافلگير 
نکرده بلکه عربستان را در شوک فرو برده است.  
روزنامه الشرق االوسط ادعا كرد: »ترامپ با اتخاذ 
از  اوباما در خاورميانه و  از  سياست هاى متفاوت 
ایران  توانست  منطقه  در  اقدامات ضربتى  طریق 
را غافلگير كند.« این روزنامه سعودى مدعى شد: 
به  زمانى كه  اقدامات خود طى مدت  با  »ترامپ 
ریاست جمهورى رسيد، در یمن و سوریه و عراق، 
را غافلگير  تندروى منطقه  ایران و سازمان هاى 
كرد و نشان داد كه وعده هاى انتخاباتى اش در 

این رابطه فقط شعار نبود.«

با همت مردم انتخابات
 را از روحانی می گیریم

 
انتخابات  نتيجه  درباره  مجلس  سابق  نماینده 
توانيم  مى  كنند،  همت  مردم  اگر  گفت: 
الياس  بگيریم.  روحانى  آقاى  از  را  انتخابات 
اینکه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در    ، نادران 
نتيجه انتخابات چگونه رقم خواهد خورد گفت: 
از  را  انتخابات  بتوانيم در دور نخست،  ان شاا... 
و مردم  تمام شود  كار  و  بگيریم  آقاى روحانى 
كنند،  همت  مردم  اگر  نيفتند.  زحمت  به  دیگر 

این اتفاق امکان پذیر است.

یاسر هاشمی: باید روحانی با رای 
بیشتری به ریاست جمهوری برسد

به  اشاره  با  رفسنجانى  هاشمى  آیت ا...  فرزند 
از  كمتر  در  روحانى  اول  دولت  مثبت  اقدامات 
به روحانى  باال  راى  گفت:  گذشته  سال  چهار 
تداوم  و  مشکالت  از  كشور  رهایى  راه  یگانه 
در مسير رو به جلو است. یاسر هاشمى در جمع 
دولت  از  سمنان  استان  در  روحانى  هواداران 
دولت ها  موفق ترین  از  یکى  عنوان  به  روحانى 
در  را  دولت  كه  روحانى  كرد:  اظهار  و  برد  نام 
تحویل  قبل  دولت  از  ممکن  شرایط  بدترین 
گرفت امروز كشور را در مسير درستى قرار داده 
است.  وى با تمجيد از شجاعت حسن روحانى 
افزود: اگر حمایت و پشتيبانى مردم نبود روحانى 
پيش  مشکالت  نمى توانست  شجاعتى  چنين  با 

روى كشور را حل كند.

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب
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