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سرمقاله

عزمی که جزم شد

* امین جم

باورش کمی سخت بود، این همه مشکل در عرصه 
های اقتصادی همراه با گالیه های به حق مردم 
برای  سابقه  کم  حضوری  و  بیکاری  و  گرانی  از 
یک انتخاب. شیرین تر از هر انتخاب، شهد حضور 
مردم برای تعیین سرنوشت چهار ساله در دولت و 
به  بزرگ  باری  و سپردن  همچنین شورای شهر 
دست کسانی بود که از خودشان و برای خودشان 
به  و عالقه  این عشق  با  مردم  این  از  و  هستند 
آینده خود و  به  و  اسالم  به  و  انقالب،  به  وطن، 
انتظار  توان  آیا می  فرزندانشان چیز دیگری هم 
های  انتخاب  این  واقعی  پیروز  واقع   داشت؟به 
هایشان،  آرمان  اند؛  بوده  مردم  همیشه  بزرگ 
بهتر.  روزهایی  به  امیدشان  و  فردا  به  باورشان 
هیچگاه  ما  دشمنان  که،  نیست  پوشیده  برکسی 
به  و  نبوده  خرسند  انتخابات  در  مردم  حضور  از 
هر شکل ممکن، می کوشیدند مردم را به تحریم 
انتخابات تحریک کنند. در ادوار پیشین اینگونه بود 
که صراحتا  مردم را به عدم حضور در انتخابات 
دعوت می کردند، با این امید واهی که نظام را در 
تجربه  دهند.  قرار  مردمی  مقبولیت  تنگنای عدم 
ایران سربلند به آنها ثابت کرد که،حرف آنها هیچ 
تغییری در تصمیم مردم و انتخاب آنها ایجاد نکرد  
و مردم هربار بیش از پیش و پرشور تر از قبل در 
این  در  کردند.  مشارکت  خود  سرنوشت  تعیین 
انتخابات هم آنها از حضور مردم خرسند نبودند، 
کنند،  تحریم  به  دعوت  اگر  که  می دانستند  اما 
بازهم تیرشان به سنگ خواهد خورد. پس ناشیانه 
نتیجه  در  را  خود  سازی،  قطبی  دو  با  کوشیدند 
یعنی  تصمیم  این  دهند!  نشان  سهیم  انتخابات 
پرهیز از تحریم انتخابات... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

همه آمدند 

تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره 1
پیرو درج آگهی استانداری خراسان جنوبی در تاریخ 96/2/20
 در خصوص خرید عالئم و تجهیزات ایمنی و اقالم  ترافیکی

 به اطالع شرکت های واجد شرایط می رساند: 

مناقصه مذکور تا تاریخ 96/2/31 تمدید شد.
تلفن تماس: 056-32386252

دعـوت بـه همکـاری
 یک شرکت معتبر تولیدی - صنعتی به یک نفر همکار

 با توانمندی های ذیل نیاز دارد:
کارشناس حسابداری با حداقل سه سال سابقه کار مفید، آشنا 
به حسابداری صنعتی متقاضیان محترم می توانند درخواست 
کتبی و رزومه خود را حداکثر تا پایان 96/3/3 به آدرس 

hamkartgb@ yahoo.com  ارسال نمایند.

با نهایت تاسف درگذشت

مرحومه حاجیه بی بی رباب حائری
همسر حاج سید حسین علمدار، مادر شهید سید رضا علمدار

 و خواهر مرحوم آیت ا... سید کاظم حائری
را به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن روانشاد امروز شنبه 96/2/30 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل هیئت حسینی  برگزار می گردد، 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های:  حائری ، علمدار

جایـزه
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان که در رشته های 

ریاضی - فیزیک و علوم تجربی رتبه اول را در شهرستان بیرجند کسب نمایند 
 5/000/000 تومان جایزه و اگر جزو 10 نفر اول کشوری که در روزنامه های

 سراسر کشور عکس شان چاپ شود
 جایزه به 10/000/000 تومان افزایش خواهد یافت. 

مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی روزنامه آوای خراسان جنوبی 
آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من             عشق جاویدان من ایران من

بازگشت همه به سوی اوست
به مناسبت سومین روز

 درگذشت خواهر دلسوز  و  مادر مهربان مان

 معلم پیشکسوت و بزرگ خاندان شادروان

 فاطمه کبری اطلسی مقدم
 )همسر مرحوم علی مقرنسی(

 مراسم ترحیمی امروز شنبه 96/2/30 از ساعت 16 الی 
17 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
 حضور شما  سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحومه  و آرامش خاطر بازماندگان خواهد بود.

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

فرزند  عزیزمان

آقـای حسین نیک کـار
 پذیرفته شدن اختراع شما را در دومین 

جشنواره بین المللی فن آوری های پیشرفته
 و تجاری سازی کشور امارات و قرار گرفتن 

جزو 12 اختراع برتر جهان 
برگ زرین دیگریست در کارنامه تالش و کوشش 

شبانه روزی تان،  این موفقیت را به شما تبریک گفته و 
 بهترین ها را در کسب توفیقات آتی برایتان مسئلت داریم.

پـدر و مـادرت

آگهـی استخـدام

یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود 

نیاز به یک نفر لیسانس حسابداری دارد

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 
یک هفته رزومه کاری خود را به صندوق پستی 441 بیرجند

 ارسال نمایند.

یک دست مبل 7 نفره  کاور شده )تازه خریداری شده از تهران( به علت کمبود 
فضا به قیمت تولیدی یافت آباد تهران به فروش می رسد .    09016128512

توجـه 
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

فروشگاه نی نی سالن
 به نبش معلم 44 انتقال یافت.

تخفیف افتتاحیه 10 % تا 40 %

محصوالت گرمایشی و سرمایشی

 فرولــــی ایتالیــا
دارای استاندارد خدمات پس از فروش

32424841  
09151639262 - فرجامی
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 مستمری مددجویان واریز شد / دولت هیچ مستمری را قطع نکرده است

 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور در پی انتشار خبری مبنی بر قطع شدن مستمری 
مددجویان گفت: مستمری 519 هزار خانوار تحت پوشش این سازمان روز چهارشنبه واریز شد.سیدمهدی میرشاه ولد 

گفت: این مستمری براساس ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه تا سه برابر افزایش یافته است. 

صدور »یارا کارت« 
بانک کشاورزی در خرداد ماه

ماه سال  در خرداد  بانک کشاورزی  کارت  یارا 
جاری ارائه می شود. به گزارش بانک کشاورزی، 
این کارت، با هدف سهولت در انجام امور بانکی 
ملزومات،  خرید  برای  روستائیان  و  کشاورزان 
ابزارها و نهاده های کشاورزی، صادر می شود و در 
اختیار آنان می گیرد.براساس این گزارش، سقف 
اعتبار این کارت ها 5۰ میلیون ریال است که از 
طریق شعب بانک کشاورزی صادر و در اختیار 
همچنین  گرفت.  خواهد  قرار  متقاضیان 
حساب یارانه ای افرادی که مشمول استفاده از 
این کارت می شوند، به عنوان تضمین در نظر 
گرفته شده است و اقساط آن از محل یارانه 

پرداختی تسویه خواهد شد.

افتتاح واحدهای باقی مانده
 مسکن مهر در دولت دوازدهم

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 1۲۴هزار 
واحد باقی مانده مسکن مهر “با تالش مضاعف 
دستگاه های ذی ربط” تا پایان امسال خبر داد.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد: از مجموع 
و  یک میلیون  مهر، ساخت  مسکن  واحدهای 
9۴۲ هزار واحد به اتمام رسیده و یک میلیون 
و 833 هزار واحد افتتاح شده است.وی با بیان 
امسال  باقی مانده که   این که 1۲۴ هزار واحد 
با تالش مضاعف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط 
افتتاح و تحویل می شود، افزود: نیمه اول خرداد 
3۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس افتتاح می شود.

آغاز ثبت نام »مدارس شاهد«
 از اول خردادماه 

شاهد  امور  دفتر  اطالعیه  براساس  مهر- 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  ایثارگران  و 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران 
و سایر متقاضیان ثبت نام در مدارس شاهد 
طبق  »سجا«  سامانه  طریق  از  می توانند 
برنامه زمان بندی برای ثبت نام اقدام کنند.

اول  پایه  در  نام  ثبت  مهلت  است  گفتنی 
پایه  خردادماه،   15 تا  اول  از  ابتدایی(  )دوره 
تیر  تا 1۴  اول  از  اول متوسطه(  هفتم )دوره 
ماه و ثبت نام پایه دهم )دوره دوم متوسطه ( 

از هفتم  تا بیستم تیرماه خواهد بود .
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آزادنه  انتخاب  یک   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
کار  همین  می توانستند،  بازهم  اگر  آنها  نبود. 
دانستند  می  هرکسی  از  بهتر  اما  می کردند  را 
آبروی  ایران،  مردم  به  پیشنهادی  چنین  که 
نداشته اشان را بیش از پیش خواهد برد. همانطور 
بودند:»حضور  فرمونده  رهبری  معظم  مقام  که 
مردم در این صحنه )انتخابات(خیلی ُپرمعنا است. 
این نشان دهنده ی دو مطلب اساسی است: یکی 
اعتماد مردم و عالقه ی مردم به نظام جمهوری 
با نظام جمهوری اسالمی؛  پیوند مردم  اسالمی، 
که  تصمیم گیری ای  و  اراده  قدرت  ]هم[  یکی 
مهم  خیلی  چیز  دو  این  دارد؛  وجود  مردم  در 
هم  میشوید،  حاضر  در صحنه  شما  وقتی  است. 
نشان میدهید که به نظام جمهوری اسالمی که 
توانسته است کشور را استقالل ببخشد و آزادی 
ملّت  که  میدهید  نشان  هم  دلبسته اید؛  ببخشد، 
ایران یک ملّت زنده است، پای کار است، مصّمم 
است، عازم است؛ این را نشان میدهید. هر دوی 
اینها برای کشور دارای ارزش زیادی است هرچه 
این حضور بیشتر باشد، هرچه این انضباطی که 
باشد،  بیشتر  دارد  وجود  مردم  بین  در  بحمدا... 
ایران در پیش  احترام ملّت  ایران و  آبروی ملّت 
چشم ناظران جهانی بیشتر است«.ازاین موضوع 
که بگذریم اما راه پیش رو، سخت تر است؛ هم 
برای کسانی که مردم به آنها اعتماد کرده اند و 
فضا  این  در  که  مسئوالنی  و  مدیران  برای  هم 
برای قدردانی از پشتیبانی مردم باید قدم بردارند. 
بار  کسی  چه  نیست  مهم  دیگر  انتخاب،  از  بعد 
به  بر دوش می کشد. مهم چگونه  را  مسیولیت 
مقصد رساندن این بار است.  مهم چگونه کمک 
مهم  و  بردنش  راهی  چه  از  مردم،  از  گرفتن 
برنامه  همه  خواهد  می  که  منزلیست  و  هدف 
شان  وظیفه  مردم  شود.   ختم  آن  به  ها  ریزی 
نوبت  حاال  دادند.  انجام  بود  انتخاب  یک  که  را 
کوشش  هایشان،  تالش  نوبت  است.  منتخبین 
میان  فردا.در  ساختن  برای  همتشان  و  هایشان 
نیست.  وامدار کسی  منتخبان مردم، کسی  همه 
همه وامدار مردمند و مدیون به آنها و فراموشی 
از وعده ها، برنامه ها، تکلیف ها و وظایف، بزرگ 
ترین خیانت به خود و به مردم و پشت پا زدن به  
همه محبت ها و لطف هاست.  بی پرده بگویم، 
مردم کسی را که برایشان کار نکند، از میانه راه 
برمی گردانند، آنها هم فراموشش می کنند و تا 
ابد به یادش نمی آورند. اعضای شورا هم اگر می 
خواهد در قلب مردم بماند، برای قلب های همه 
مردم و نشاندن لبخند رضایت بر لبان همه آنها 
باید کار کند. روی برگرداندن نامزدهای دیگری 
که در این انتخابات پیروز نشدند از مردم، ترک 
نعمت  کفران  و  خسران  موجب  و  است  خدمت 
مدعی  اگر  هستیم،  دلسوزی  مدعی  اگر  اعتماد. 
برنامه برای آینده شهرستان هستیم، اگر با عشق 
میدان  ایم،  شده  صحنه  وارد  مردم  به  عالقه  و 
نقش  ایفای  برای  حرکت،  برای  عمل،  برای 
های مهمتر و بزرگتر هم فراهم است.  ظرفیت 
های بزرگ این نامزدها می تواند در کنار جریان 
پویای مردمی و اجرایی و رسانه ای استان، منشأ 
تحوالت چشمگیری باشد.حال اما باید منتظر بود 
و دید که بین وعده ها و عمل منتخبین مردم به 
این  مزد  دارد.امیدواریم  وجود  فاصله  میزان  چه 
حمایت بی چون و چرای مردم،عمل به وعده ها 
و قول هایی باشد که به آنان داده شده است.به 

امید روزهای بهتر برای همه ملت ایران.

دانش آموزان به امتحان دادن 
در ماه رمضان عادت کنند

و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان  علی   - فارس 
پایان  امتحانات  تقارن  در خصوص  پرورش 
سال با ماه رمضان و گالیه برخی دانش آموزان 
به این مسئله اظهار داشت: به نظر می آید 
این تقارن فرصت مناسبی برای دانش آموزان 
است. آنها می توانند از فرصت بعد از سحری 
برای مطالعه استفاده و بعد از امتحان استراحت کنند. وی افزود: 
با توجه به اینکه تقارن ماه رمضان و امتحانات دانش آموزان تا چند 
سال آینده ادامه دارد امکان جابجایی زمان امتحانات وجود نداشت 

و بهتر است دانش آموزان به این مسئله عادت کنند.

مهر- بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت 
تمام  مندی  بهره  تسهیل  و  در کشور  اعتباری  های 
یارانه  پشتوانه  به  بانکی  تسهیالت  از  جامعه  اقشار 
اعتباری«  واریزی به حساب خانوارها، طرح »یاراکارت 
را ابالغ کرد.کارت های اعتباری یاد شده که موسوم به 
منتج  می تواند  نهایت  در  است،  اعتباری«  »یاراکارت 
به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی 
جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی 
شوند.بر این اساس اقدامات و تمهیدات الزم برای صدور 
و عرضه »یاراکارت اعتباری« برای سرپرستان خانوارها 

تحت شرایط زیر توسط شبکه بانکی اقدام می شود:
یارانه  اخذ  تمام سرپرستان خانوارها که مشمول   -1
اخذ  برای  درخواست  ارایه  با  می توانند  می باشند، 

یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند.
توسط  مرابحه  عقد  قالب  در  اعتباری  یاراکارت   -۲

مؤسسه اعتباری صادر می شود.
به صورت  اعتباری،  یاراکارت  قالب  در  تسهیالت   -3

نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطاء می شود.
۴- به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفاً یک فقره 
یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست 

خانوار صادر می شود.
5- بازپرداخت تسهیالت اعطایی به صورت خودکار از 
محل حساب های یارانه ای اشخاص انجام می پذیرد.

6- سقف تسهیالت اعطایی به اشخاص مشمول با 
در  شود.  می  تعیین  خانوار  یارانه  میزان  به  توجه 
هر حال، در مرحله اول سقف پرداخت تسهیالت از 

طریق این سازوکار پنجاه میلیون ریال است.
اعطای  برای  صرفاً  اعتباری  یاراکارت  مانده   -7
و  بوده  استفاده  قابل  مرابحه  قالب  در  تسهیالت 
تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه، انتقال 

وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد.
اقساطی،  نسیه  تسهیالت  بازپرداخت  مهلت   -8
و  ماه   36 حداقل  و  اعتباری  مؤسسه  تشخیص  به 

حداکثر 6۰ ماه می باشد.
نسیه  تسهیالت  برای  اعتباری  یاراکارت  سود   -9
و  پول  نرخ های مصوب شورای  اساس  بر  اقساطی 
اعتبار در مورد عقود غیرمشارکتی محاسبه می شود.
حسب  اعتباری  یاراکارت  اعتبار  مدت   -1۰
مؤسسه  موافقت  صورت  در  و  دارنده  درخواست 

اعتباری قابل تمدید است. 

»یارانه نقدی« وثیقه پرداخت وام بانکی/ شرایط مشموالن طرح

پرداخت  آغاز  از  مرکزی  مهر-بانک 
تومان  میلیون  ده  از  کمتر  سپرده های 
خبر  کاسپین  اعتباری  و  مالی  موسسه 
 8 تا  اردیبهشت   ۲8 از  کرد:  اعالم  و  داد 
تعیین  نفر  هزار   ۴۰۰ ،سپرده  خرداد 
آغاز  از  مرکزی  می شود.بانک  تکلیف 
 1۰۰ از  کمتر  های  سپرده  پرداخت 
خبر  کاسپین  موسسه  در  ریال  میلیون 
از  سپرده ها  این  که  کرده  اعالم  و  داده 

فردا به سپرده گذاران ارایه می شود.فرشاد 
مرکزی  بانک  نظارتی  معاون  حیدری، 
اعتبار  های  تعاونی  ساماندهی  گفت: 
منحله هشت گانه و انجام ارزیابی و نقل 
مسئولیت  با  آنها  های  دارایی  انتقال  و 
کاسپین  موسسه  و  تصفیه  های  هیات 
های  سپرده  انتقال  آن  با  متناسب  و 
اعتباری  موسسه  به  مذکور  های  تعاونی 
قضایی،  مرجع  موافقت  حسب  کاسپین 

اساس،  برهمین  است.  نهایی  مراحل  در 
منحله  تعاونی  گذاران  سپرده  سپرده 
اعتباری  موسسه  به  تدریج  به  فرشتگان 
از تصمیم  کاسپین منتقل می شود.وی 
مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه برای 
تعاونی  گذاران  سپرده  تکلیف  تعیین 
منحله فرشتگان خبر داد و تصریح کرد: 
حدود ۴5۰  مجموع  از  اینکه  به  توجه  با 
هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان 

 1۰۰ زیر  سپرده  نفر  هزار   ۴۰۰ حدود 
مرحله  در  شد  مقرر  دارند  ریال  میلیون 
اول برای اینکه سپرده گذاران خرد، زودتر 
تعیین تکلیف شوند از ۲8 اردیبهشت ماه 
تا 8 خرداد ماه سپرده این ۴۰۰ هزار نفر 
از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف 
با این تصمیم حدود  شود.حیدری گفت: 
87 درصد تعداد سپرده گذاران طی 1۰ روز 
آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند.

پرداخت سپرده های کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال موسسه کاسپین

 ثبات بازار ارز در آینده ادامه می یابد

بازار  بانک مرکزی تصریح کرد:خوشبختانه  فارس- رئیس کل 
تغییری  و  است  برخوردار  پایداری  و  ثبات  با  وضعیت  از  ارز 
اله  نمی شود.ولی  ایجاد  بازار  ثبات  در 
سیف در کانال تلگرامی خود نوشت: در 
تواند  نمی  عاملی  هیچ  موجود  شرایط 
با  شرایط  در  داری  معنی  و  مهم  تاثیر 
قرار  اگر  و  باشد  داشته  ارز  بازار  ثبات 
باشد تزلزلی در ثبات و آرامش این بازار ایجاد شود در روزهای 
هیجانی قبل از انتخابات قاعدتا زمینه بروز بیشتری دارد که 
خوشبختانه در همین روزها نیز مانند سال های اخیر شاهد 

استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستیم.

بیش از 2۰۰۰ پرونده زمین خواری باز است 

ایسنا- محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور 
در  اینکه  به  اشاره  با  زیست  مجلس سازمان حفاظت محیط 
پرونده  هکتار   ۲967 بر  بالغ  حاضر  حال 
اظهار  داریم،  قضایی  محاکم  در  مفتوح 
کرد: بخش حقوقی سازمان محیط زیست 
در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این 
زیست  محیط  ادارات کل  و  است  اراضی 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از  نمایندگی  به  استان ها 
میزان  گفت:  هستند.وی  تصرفات  این  رفع  و  پیگیری  حال 
محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  کشور  در  که  اراضی 

زیست قرار دارد، بالغ بر 1۰ درصد عرصه کشور است.

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

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از 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: 5۰۰ خانواده نیازمند شهری 

۱39۰ خانواده نیازمند روستایی و ۱63 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : ۰۱۰983۱823۰۰9
شماره کارت مجازی: 6۰3799۱899549۱6۰

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: ۰9۱5۱63۱855 - 323۱3472-۰56 طاهری

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

 پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 7۰ درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 324۰4۰4۰ - ۰9۱58642955

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود در اسرع وقت )شهر و روستا(
09904712042

تاسیس شرکت شنو ژینو فردوس )سهامی خاص( در تاریخ  ۱396/2/24 به شماره ثبت 5553 و شناسه ملی ۱4۰۰6766742 ثبت و امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد 

 ۱- موضوع : طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت ، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی، فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرک های مسکونی، تجاری و اداری- جاده سازی ، راه 
سازی، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خاکریزی و خاکبرداری، سدسازی، تسطیح اراضی - بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و غیره شهری، زیرسازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط 

کشی، گاردیل بندی،سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه- خرید ملزومات، احداث سوله و اسکت فلزی، نازک کاری و نماسازی، اقالم پیش ساخته ، مخازن بتنی، مبلمان پارکی و شهرسازی، انواع سازه های پروتبیل از قبیل 
 پارکینگ و آالچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسیسات شهری- طراحی، نظارت، اجرا، محاسبه، مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و ساخت سوله، نقشه  برداری ،
انبوه سازی، بهینه سازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و غیرشهری، طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت ، مشاوره کلیه امور مرتبط به تاسیسات و تجهیزات از قبیل: مکانیکال، متریکال مکانیکی، هیدرومکانیکی، سیستم 
سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، برق، گاز، فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب، وسایل انتقال )آسانسور، پله برقی(، سیستم های خبر و هشدار دهنده، 
تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوخانه سیستم های ارتباطی شبکه های رایانه ای ماسه پاشی، حفاظ ت کاتودی، پوشش ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن و نصب و راه  اندازی، نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها ، 
 لوله کشی و برق کشی، انواع عایق های حرارتی و رطوبتی و صوتی، سیستم تهویه هوا، ساخت و تولید ابزار دقیق نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها، تهیه اسناد مناقصه و اسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی ،
نصب و اجرای پایپینگ و شستشوی شیمیایی و تجهیزات تامین و نگهداری برق و ابزار دقیق مجاز بازرگانی و اجرا و طراحی محاسبه مشاوره و نظارت گازرسانی به واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و ورزشی و خطوط 
انتقال گاز و نصب انشعاب گاز، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و شخصی در موارد ذکر شده در موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی- شرکت در نمایشگاه 
های بین الملل تخصصی در داخل و خارج کشور. )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صور ت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ  وصدور پروانه فعالیت نمی 
باشد.2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی: خراسان جنوبی- شهر بیرجند- توحید- کوچه مدرس 35- کدپستی 971875۴7۴3   4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 
1۰۰۰ سهم هزار ریالی بی نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲998۲/91 مورخ 1396/۲/13 نزد بانک مسکن شعبه آزادگان بیرجند پرداخت گردیده است.5- اولین مدیران شرکت: آقای 
محسن خسروی خلیران به کد ملی ۰6۴۰11۲595 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خسروی به کد ملی ۰6۴۰۰86837 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم مرتضوی به کد ملی ۰8899۴1971 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میثم نیک نفس به کد ملی ۰6۴۰۲6۴859 و آقای جواد بینا به کد ملی ۰6۴۰۰۰5519 و آقای علیرضا روشنی به کد ملی ۰88۰۰69678 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای آقای محسن خسروی خلیران )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و 
سایر نامه های عادی  و اداری با امضای آقای محسن خسروی خلیران )رئیس هیئت مدیره( یا خانم زهرا خسروی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
8- بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا رمضانی به شماره ملی ۰65۲116116 به سمت بازرس اصلی و خانم زهره نخعی به شماره ملی ۰93399۰6۲6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 9- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

لولـه 
بازکنـی  

ه روزی
شبان

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

شرکت پخش لبنیات در استان 
خراسان جنوبی جهت تکمیل تیم 
فروش خود به تعدادی بازاریاب 

حضوری با سابقه با حقوق و مزایای بیمه 
و پورسانت با داشتن حداقل مدرک 

دیپلم اقدام به جذب می نماید.
تلفن تماس در ساعات اداری 
32237958 - 32237957



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*30  اردیبهشت 1396* شماره 3788

سالم آوا انتخابات تمام شد ولی الزمه که برای 
انتخابات های بعدی یه خواهش بکنم اول اینکه 
به قول ما بیرجندی ها ، ما نادید قیافه کاندیداها 
رو که نداریم که هر کدوم از عکسهای خودشون 
بنرهای چند متری نصب کردند بهتر نبود به جای 
عکس های بزرگ بنویسند که قرار چه گلی بر 
سر مردم بزنند و دوم هم اینکه دوستان محترم 
های  عکس  و  پوستر  چاپ  عاشق  خیلی  که 
ای  ادعیه  و  دعا  بجای چاپ  بودند کاش  بزرگ 
پشت عکسشون که زیر دست و پای مردم می 
می  سفید  رو  پشت  حداقل  می شد  لگد  و  افتاد 
درد چرک  به  حداقل  ها  کاغذ  این  که  گذاشتند 
نویس خانواده های نیازمند می خورد باور کنیم 
با اینهمه هزینه کاغذ و بنری که تو شهر کردند 
می شد شهر رو گلستان کرد و نیاز به همت این 
عزیزان در شورا هم نبود به امید روزی که هیچ 

چیز دچار افراط و تفریط نباشد 
ارسالی به تلگرام آوا
استانی  هم  بر  درود  ایران  غیور  مردم  بر  درود 
های خودم درود بر شهروندان خوب و با فرهنگ 
بیرجندی که والیت مداری خود را با حضور پر شور 
و پر رنگ خود بازهم مثل همیشه ثابت کردند و 
مشت محکمی بر دهان استکبار و دشمنان نظام 
به  زدند،فقط  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
عنوان یک شهروند کوچک از همه تشکر میکنم از 
آوا هم به خاطر شور و هیجان اتخاباتی خودش در 

این ایام تشکر می کنم.سپاس
935...395
انتخابات  همه  بعد  به  این  از  امیدوارم  سالم  آوا 
مسوولین  سلیقه  دیگه  که  بشه  الکترونیکی  ها 
برگزاری در خصوص باطله یا درست بودن رای ها 
دخالتی نداشته باشد و مردم هم سریعتر و راحت تر 
رای بدهند واقعا الکترونیکی عالی بود . در ضمن 
وجود  الزم  دقت  شد  می  احساس  ها  جا  بعضی 
تو  انصرافی  از کاندیداهای  نداشت و اسم بعضی 

دستگاه های رای گیری وجود داشت 
936 ... ۷۷۰
با سالم بنظر من از کاندیداهایی که پوستر تبلیغاتی 
بر خالف  را  آنها درب و دیوار منازل و مغازه ها 
قانون و اجازه صاحب ملک پر کرده اند و بعد از 
انتخابات پوسترها باید با زحمت پاک شوند نباید 
از  انتظار اجرای قانون و بفکر مردم بودن را بعد 
انتخاب شدن احتمالی داشت.  کسی که توانایی 
از  چگونه  ندارد  را  خود  دست  زیر  نفر  چند  اداره 

عهده انجام مسائل مهم شهری برمی اید؟
9۰3...28۷

خوشم آمد که رئیس ستاد انتخابات و امام جمعه و 
مسوولین همه برای رای گیری در صف ایستادند 
ها  خیلی  که  مردمی  رفتار  همون  یعنی   این 

متاسفانه رعایتش نکردند 
91۰ ... 898
فاصل  حد  که  سراب  کانال  مورد  در  آوا   سالم 
این شهرداری 1۰ ساله  و سپیده  نیایش  خیابان 
هیچ گونه رسیدگی نکرده و انگار مردم اینجا جزو 
 شهر نیستن اگه یکی از مسوالن اینجا می نشست
نیایش  آخر  میالن  حتی  نبود  چنین  اینجا  وضع 

یک سطل آشغال نداره
915...335
متاسفم  بیرجند  مردم  برای  واقعن  کن  چاپ  آوا 
از نماز خدا میگن دیدم دیشب در  که این همه 
جمهوری  بود  خبر  چه  معلم  و  مدرس  خیابان 
بخاطر شما  داده  این همه شهید  ایران  اسالمی 
مردم بوده حداقل احترام شهیدان را نگه دارید ؟ 

از طرف یه شهروند سیستانی
915...2۷4

سالم خواستم به تمامی کاندیدای عزیز و ستاد 
بازی  ا...  زیبای  نام  با  حدأقل  بگم  انتخاباتی 
نکنید.. نام خدا را زیر پا نیندازین.. حدأقل احترام 

رو رعایت کنید.. باتشکر ،
915...92۷
باسالم آوای قصه گو لطفا دست مریزاد بگین به 
مروجین و پیروان راستین اسالم با اینهمه اسراف و 
بریز و بپاش معلومه مسوالن بر گرده دین سوارند 
بدرد مردم  بابا  اقلیته  در  نیست که اسالم  بیخود 

برسید این حیف و میل ازجیب مردم
915...۷14
مراتب تقدیر و تشکر از پرسنل محترم کالنتری 
توحیدکه توانستند سارق حرفه ای داخل مغازه ها 
را دستگیر نمایند و امنیت  و آسایش را به جامعه 

بازگردانند ، اجرکم عندا...
915...689
سالم آوا لطفا چاپ کن.بیش از چهارماه شده که 
کار کردیم ولی هنوز حقوقی پرداخت نشده خواهشا 

ریاست دانشگاه فکری بکند. بیمارستان رازی
936....8۰2

بیمه   هایی  که  تحت   مدیریت   بانک    مرکزی   لطفا    
 نظارت صندوق آرمان    هستند. تکلیفشان  را   شخص 

  نمایید .که    شهروندان سر در گم نشوند .
915...915
با سالم اوا جان صدای  862 نفر مالک  زمین های 
موسوی بعد 4۰ سال به گوش هیچکس نرسید!!!!؟

یا همشون خواب هستند؟!!!
915...2۷۷
من وابسته به هیچ گروهی نیستم. فقط از مسؤولین 
خواستم خواهش کنم  که حدأقل میزاشتین قشر 
جوان برای شورای شهر ثبت نام و انتخاب شوند. 
چرا که حدأقل راه و چاره می اندیشند و برای زندگی 
خودشون هم یه چیزی دست و پا کنند .. ولی شغل 
دومی ها خواهشا نیان. همون حقوقی که دارن خدا 
رو شکر کنند.. بزارن جوانتر ها  برای استان خودشون 

تصمیم بگیرن. .. باتشکر از روزنامه خوب شما.. 
915...92۷

نظارت 5 هزار ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

 صدا و سیما - 5 هزار و 12۰ ناظر در خراسان جنوبی بر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا نظارت می کنند.

 حجت االسالم محمدی  مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان  گفت: حدود 4 هزار ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی نظارت می کنند.
غیرتی دبیر ستاد هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان هم گفت: هزار  و 12۰  ناظر و ۷4 سر ناظر بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان نظارت می کنند.
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حضورپرشورکویرنشینانخراسانجنوبیدرنخستینساعاترایگیری

در  جنوبی  خراسان  کویرنشینان  پرشور  حضور  گزارش 
نخستین ساعات رای گیری/ امروز همه آمدند

انتظارها  امروز  ایران است  امروز روز سرنوشت ساز کشور 
برای انتخاب فرد اصلح به اتمام می رسد فردی که با رای 

اکثریت مردم انتخاب می شود.
به گزارش خبرنگار تسنیم از بیرجند، انتخابات به عنوان 
تصمیم گیری  صحنه  در  مردم  حضور  عرصه  مهم ترین 
ساالر  مردم  جوامع  در  خویش  سرنوشت  تعیین  برای 
مورد  نامزدهای  انتخاب  نتیجه  در  که  می شود  شناخته 
نیاز برای تصدی مسئولیت ها اهمیتی معادل تعیین کننده 
 29 امروز  این خصوص  در  دارد  را  مملکت  و  نظام  یک 
اردیبهشت ماه همه ملت ایران به پای صندوق رای آمده 

تا حماسه ای دیگر خلق شود.
امروز روز سرنوشت ساز کشور ایران است، امروز انتظارها 

برای انتخاب فرد اصلح به اتمام می رسد، فردی که با رای 
مشارکت  از  که  انتخابی  می شود،  انتخاب  مردم  اکثریت 
رقم می خورد،  رویداد سیاسی کشور  ترین  در مهم  مردم 
وسنی،  شیعه  جنوبی،  خراسان  استان  مردم  از  یک  هر 
پیر و جوان، زن ومرد خود را برای این مشارکت به پای 
صندق های رای رسانده و هر کس از زوایه دید خود فرد 
اصلح را انتخاب کرده است، مالک ومعیارها متفاوت است 

اما شنیدن این مالک ها از زبان مردم جالب است.

امروز روز انتخاب است

با  انتخاب است، روز سرنوشت ساز، روزی که  امروز روز 
کدام  به  کشور  و  استان  می کنیم  مشخص  خود  انتخاب 
را  کشور  ساله   4 چشم انداز  نوعی  به  و  رود،  وسو  سمت 
انجام  انتخاب  دو  ایران  ملت  امروز  می کنیم،  مشخص 
و  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخاب  می دهند، 
انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی که هر دو دارای 
اهمیت ویژه وخاصی است.تعیین سرنوشت مردم به دست 
خود یک اصل مهم و غیرقابل تغییر است که با شرکت 
در انتخابات در واقع مردم با اراده خود مدیران جامعه را 
برای  افراد  انتخابات  را داره کنند،  امور  تا  تعیین می کنند 
تصدی مسئولیت ها در کشور به خوبی اهمیت حضور مردم 
را روشن می کند، امروز روز انتخاب است، روز انداختن آرا 
در صندوق های رای، روز آفرینش حماسه ای دیگر، امروز 
ملت ایران، مردم کویرنشین خراسان جنوبی همه یک به 
یک می آیند تا سرنوشت کشور وشهر خود مشخص کنند.

امروز روز ملت ایران است 

آری امروز روز ملت ایران است، امروز شعبه های مختلف 

اخذ رای در شهر بیرجند حاکی از حضور پر شور مردم در 
پای صندوق های رای از ساعات ابتدایی صبح دارد، مردم 
همیشه در صحنه خراسان جنوبی با شور و نشاط خاص 
مکان های  در  انتخابات  شروع  به  مانده  ساعت  یک  از 
رای گیری حضور یافته و اکنون با آغاز رای گیری در شعب 
اخذ رای صف هایی تشکیل داده اند و به نوبت رای خدو 
روز  این  در  هم  اولی ها  می اندازند.رای  صندوق ها  به  را 
بزرگ، خرسند هستند که برای نخستین بار می توانند در 
تعیین سرنوشت شهر، کشور، روستا خود تاثیرگذار باشند، 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مدیون  را  نعمت  این  و 
ایران می دانند.یکی از شهروندان حاضر در شعب اخذ رای 
در  امروز  گفت:  بیرجند  در  تسنیم  خبرنگار  به  بیرجند  در 
دشمنان  تا  شدم  حاضر  رای  اخذ  شعب  در  اولیه  ساعت 
این نظام بدانند ملت ایران بهتر از همه دوره های گذشته 

پای صندوق رای حاضر می شوند و این حضور گسترده در 
این عرصه نشان دهنده محبوبیت نظام مقدس جمهروی 
از  یکی  است.فرهادی  ملت  قلوب  در  ایران  اسالمی 
شهروندان بیرجندی که از نخستین ساعات آغاز رای گیری 
به شعب اخذ رای مراجعه کرده است به خبرنگار تسنیم 
گفت: امروز با خانوده ام به پای صندوق رای آماده ام زیرا 
حضورمان در انتخابات یک وظیفه انقالبی است، ممکن 
اجرایی  امور  انتقادهایی در حوزه  است گاهی در مواردی 
کشور وجود داشته باشد، اما هیچ گاه در اهمیت دفاع نظام 
امروز  اینکه  بیان  با  نداریم.وی  تردیدی  انقالب  حفظ  و 

همه به پای صندوق رای آمده ایم زیرا باید به این وظیفه 
خود عمل می کردیم اظهار داشت: همه مردم وافرادی که 
واجد شرایط رای دادن هستند برای آینده انقالب و نظام 
تجربه  زیرا  بیایند  رای  صندوق های  پای  به  باید  اسالم 
ثابت کرده رای مردم در انتخابات اثر بخش است وکسی 

نمی تواند بگوید رای من اثری ندارد.

رئیس جمهور منتخب به وعده هایش عمل کند
ما  گفت:  همسرش  سخنان  تکمیل  ادامه  در  وی  همسر 
امروز آمده ایم و در نخستین ساعات به شخص مدنظر رای 
دادیم اما فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود 
باید بداند وعده های او نباید بدون تعهد باقی بماند، نباید 
وعده های رئیس جمهور تنها برای باال رفتن آرا باشد، بلکه 
باید وعده ای بدهد که بعد از انتخابات وانتخاب شدن بتواند 
به آن عمل کند.وی بیان داشت: رئیس جمهور آینده باید 
تالش خود را برای آبادانی کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان 
به کار گیرد، تولید و اشتغال را در اولویت برنامه های خود قرار 
دهد زیرا این دو پایه های اصلی اقتصاد کشور هستند.یکی از 
بانوانی که فرزند بر آغوش دارد و در صف رای گیری منتظر 
است تا نوبتش شود در گفت  وگو با تسنیم اظهار داشت: من 
امروز به همراه فرزندانم در این انتخابات در نخستین ساعت 
اولیه روز شرکت کردم تا کودکانم بیاموزند که در آینده باید 
نسبت به صحنه هایی که باید باشد به موقع حضور پیدا کنند.

نظامی با بیان اینکه ما مردم به وعده خود عمل کرده و برای 
رای دادن در نخستین ساعات روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 
حضور یافتیم افزود: مردم هم از رئیس جمهوری که اسمش 
از صندوق های رای بیرون می آ ید، انتظار دارند  بعد از پیروی 
به تمامی وعده هایش عمل کند  و حامی مردم باشد زیرا 
ما مردم معتقدیم هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که 
کشورم  سرنوشت  ساختن  برای  که  رای  پای صندوق  در 
هست، شرکت نکنم، پس رئیس جمهور منتخب هم باید 
به کار  در کشور  امنیت  برقراری  برای  را  تمام تالش خود 

گرفته و پای بند به اخالق و وعده هایش باشد.

رئیس جمهور منتخب تالشش برای
 خدمت وتوجه به محرومان جامعه باشد

یکی دیگر از بانوان که دانشجو بود اظهار داشت: شرکت 
رئیس جمهور  باید  ومردم  است  انتخابات یک وظیفه  در 
یک  عنوان  به  من  و  کنند  انتخاب  خود  راهی  با  را  خود 
فرد تحصیل کننده با آگاهی از اهمیت مشارکت سیاسی 

از  انتظاری بیش  یافتم و  انتخابات حضور  و اجتماعی در 
توان رئیس جمهور آینده نداریم اما و باید تا جایی که می 
تواند تالش خود را برای خدمت به خلق به ویژه محرومان 
جامعه به کار گیرد.مردانی افزود: از رئیس جمهور منتخب 
پیدا  کسی  کاش  کند،  حل  را  گرانی  مشکل  می خواهیم 
می شد تا قیمت ها را به حالت اولش برگرداند، این گرانیها 
باشند،  محتاج  شب  نان  مردم  از  بسیاری  تا  شده  سبب 
رئیس جمهور آینده باید به مردم توجه ویژه کند.در انتهای 
صف یکی بانویی عصا زنان نظرم را به خود جلب کرد هر 
چند مردم از او خواستند بدون صف به جلو بیاید تا رای 
خود را بیاندازد، اما او اصرار داشت باید طبق نوبت عمل 
کرده و در انتظار نوبتش باشد.این بانوی مسن در گفت وگو 
با تسنیم اظهار داشت: بعد از نماز صبح دیگر نخوابیدم و 
انتخابات  برگزاری  تا کی ساعت  بود  به ساعت  چشمانم 

آغاز شود و بتوانم برای حضور در این عرصه شرکت کنم.

رئیس جمهور منتخب به جوانان توجه کند

عمومی  وظیفه  یک  انتخابات  در  شرکت  افزود:  مهدوی 
تمام  در  اما  دارم  زیادی  اینکه سن و سال  با  است و من 
انتخابات شرکت کردم اما این بار از رئیس جمهور منتخب 
انتظار دارم به کشور و نظام خدمت صادقانه کند، جوانان 
زیادی از شهر و کشورمان بیکار هستند، پولی برای ازدواج 
ندارن، رئیس جمهور آینده باید از قشر جوان حمایت کند 

بخشها  روستاها،  هستند.از  کشور  آینده سازان  جوانان  زیرا 
هم خبرها حاکی است که خرد و کالن، کوچک و بزرگ، 
پیرو جوان مانند دانه های تسبیح در صفهای مرتبی در کنار 
یکدیگر چیده شده تا باری دیگر خشنودی رهبری و نابودی 
دشمنان را به ارمغان آورند.بزرگترین ابهت ایران  حضور در 
انتخابات است و امیدواریم فردی که از سوی مردم انتخاب 
شهرستان های  مردم  باشد.نماینده  اصلح  فردی  می شود 
در  اسالمی  در مجلس شورای  و خوسف  درمیان  بیرجند، 
پای  افزود: حضور حداکثری ملت در  با تسنیم  گفت  وگو 
صندوق های رأی موجب یأس و نا امیدی دشمنان و سبب 
قدرت و اقتدار ایران می شود و حضور تک تک مردم ایران 
در آینده کشور تاثیرگذار است.سید محمد باقر عبادی گفت: 
در شرایط خاصی به سر می بریم و اطراف کشور ما جنگ و 
آشوب است بر هر ایرانی الزم است که با حضور در انتخابات 

بیان  با  بگذارد.عبادی  نمایش  به  دیگر  بار  را  ایران  اقتدار 
نمایش مردم ساالری دینی در  انتخابات  اینکه حضور در 
خاورمیانه است افزود: امیدواریم محرومیت هایی که وجود 
دارد با همراهی و همدلی کاهش پیدا کند چون مردم ما 
آموخته اند که با وحدت و برادرانه در کنار هم بودن برای 
آبادانی و اقتدار ایران بکوشند.وی بیان کرد: حضور ما در 
انتخابات اقتدار نظام را در پی داشته و نقشه های دشمنان 
را نقش بر آب می کند.نماینده مردم شهرستان های بیرجند، 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مردم خراسان جنوبی مردمانی فهیم، هوشیار و والیت مدار 
بوده و همیشه در عرصه انتخابات مشارکت خوبی داشتند 
که امیدواریم در این انتخابات هم با حضور حداکثری خود 
بیشتر  حضور  که  میزان  هر  به  و  کنند  امید  نا  را  دشمن 
بود. خواهد  برخوردار  بیشتری  بهره مندی  از  نظام  باشد 
عبادی افزود: انتخابات شوراهای اسالمی هم مانند ریاست 
جمهوری مهم است و مردم باید فرد اصلح را انتخاب کنند 
تا برای پیشرفت و آبادانی شهر تالش مضاعفی داشته باشد.

حضور مرزداران و روستائیان 
در انتخابات دشمنان را مایوس کرده است

آری هر برگ رای از سوی مردم سیلی محکمی بر صورت 
برای  اشتیاق  و  این شور  دیدن  با  است، دشمن  دشمنان 
شدت  به  اسالمی  جمهوری  نظام  و  رهبری  از  حمایت 
می ترسد که امروز با حضور تک تک آحاد مردم خراسان 
جنوبی، اعم از مرزداران و روستائیان یک بار دیگر نشان 
دادند که محافظان خوبی برای مرز شرقی کشور به ویژه 
در  گسترده  حضور  با  و  هستند  جنوبی  خراسان  استان 

انتخابات دشمنان را مایوس کردند.

خراسان جنوبی رکورددارحضور حداکثری

شور ۱۶ هزار رای اولی برای نقش آفرینی

عکس:توال

عکس: توال
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یادداشت

جایی برای عرضه اندام 
نمانده است!

* محمود افشاری

زمانی  هم  حاال  همین  شاید  و  ترها  قدیم 
که می خواهند ُقلدری کنند یا برعکس در پاسخ 
عرض  نقش  بزنند  حرفی  قلدری  و  گستاخی  به 
اندام کردن هم پررنگ می شود. گو اینکه با آمدن 
تلگرام و فیس بوک و این دست شبکه های مجازی 
این عرض اندام آن هم از سوی عده ای ُقلدرگرد 
کرده  پیدا  هم  دیگری  شمایل  و  شکل  مجازی، 
اندام  ابراز برتری و به قولی عرض  این  اما  است. 
در اشکال دیگری نیز امروز در جامعه ما رخ نموده 
است. آن هم در جامعه ای که سرآمد دین و تشیع 
است اما بسیاری از نمادهای این سرآمدی دست 
از رخ نشان  نمودی  کم در خیابان ها و معابرش 
دادن ندارند. کافی است چند دقیقه ای را در برخی از 
خیابان های شهر قدم بزنید. صحنه های متنوعی از 
عرض اندام که نه؛ عرضه اندام زنان و مردانی را می 
بینید که هر کدام به شکل و رنگ و شمایلی خیابان 
و معبر عمومی را عرصه تاخت و تاز ُمد و فشن و 
لباس های برهنه ای کرده اند که نه بویی از انسانیت 
در آنان دیده می شود و نه از اسالم واقعی و نه ترکیه 
ای و آمریکایی در آنها خبری هست. حرفی هم من 
باب امر به معروف بزنید تازه متهم به دخالت می شوید 
و احیاناً قرون وسطایی بودن؛ چه اینکه اروپای قرون 
وسطی هم اینگونه مملو از ولنگاری و بی قیدی و 
بی هویتی و اول بودنمان در مصرف لوازم آرایشی 
به آن  ایرانی  امروز  نبود که جامعه  تقلبی  اصل و 
سمت و سو می رود. آن هم با این همه سابقه تمدنی 
و دینی و فرهنگی و اصیل که همه اش سرشار از 
افتخار و اقتدار و جاودانگی است. افسوس که هر چه 
هم بگویی ربطش می دهند به اقتصاد و ... . چیزهایی 
که جلوی چشمانمان یک به یک دارند از دست می 
روند. دروغ به خودمان نگوییم که همین طالق ها و 
ولنگاری ها و آسیب های متعدد اجتماعی و اقتصادی 
همچون انگلی فراگیر در شهر و روستایمان همه گیر 
شده و کسی هم نیست که برای درمان و دوایش 
چاره ای کند و تدبیری بیندیشد. بگذریم؛ اما آنچه 
مهم است اینکه این عرض اندام است کارش از 
کوتاهی و بلندی لباس و پوشش گذشته است.

داروهایی که در مسافرت های خارجی 

ممنوع شدند !

یا کسالتی خاص  بیماری و  به علت  بعضی ها 
در سفرشان باخود دارو یا قرص حمل میکنند ولی 
حتی نمی دانند که آن ها در بعضی کشورها غیرمجاز 
برایشان  است  ممکن  گاهی  و  هستند  ممنوع  و 

مشکالت حقوقی به وجود آورد. 
داروهای غیر مجاز: ابتدا باید بدانید که فقط 
قاچاق دارو به کشور دیگر غیرمجاز شناخته نمی 
شود، بلکه مسافرت با داروهایی مثل انواع قرص های 
خواب آورهم می توانند برای شما مشکل ساز شوند. 
در کشورهای بالی، ژاپن و امارات داروهایی که دارای 
موادی مانند کدئین، پزودوافدرین موجود در قرص 
سرماخوردگی و آنفوالنزا، مرفین و دگزامفتامین در 
لیست ممنوعه آن ها قرار دارند و یا در کشورهای 
تایلند، کانادا، امارات و ویتنام گردشگران باید برای 

حمل و مقدار مصرف آن ها مجوز ارائه دهند. 
گردشگر  یک  مثال،  برای  داروها:  جایگاه 
از ورود به کشور رم به دلیل  اظهار کرد که پس 
حمل مقدار زیادی قرص در چمدان احضار و مورد 
بازجویی ماموران گمرگی قرار گرفته و کلیه داروهای 
وی از جمله داروهای آرتروز، فشار خون باال، دیابت 
و غیره را که در داخل یک بطری قهوه قرار داشت، 

از چمدان او خارج و ضبط کرده اند. 
عوارض قرص ها: بهترین راه حل این است که 
قبل از سفر از پزشک خود درخواست کنید تا نامه ای 
برای نیاز شما به دارو تنظیم کند، ولی باید بدانید که 
حتی این نامه هم مانند یک مجوز برای حمل دارو 
در سفرهای خارجی شما نیست و بازهم ممکن است 
کمی دچار دردسر شوید، همچنین بهتر است تا هر 
دارو را در ظرف خودش نگهداری و حمل کنید تا در 
صورت بازرسی کامل به علت تفاوت جای قرص به 
شما مشکوک نشوند که میخواهید آن را قاچاق کنید. 
برای اطمینان بیشتر می توانید به سفارت یا کنسولگری 

کشور موردنظرتان قبل از سفر مراجعه کنید.

خواندنی ها

ایران برای کار کردن امنیـت دارد
کامال  های  لباس  مرد  حسینی-  الهام  سیده 
دارایی  همه  شاید  که  بردوش  کیفی   داردو  معمولی 
اش در آن است. گردنبند ها و دست بندهایی  از جنس 
شاید  امد  فیل  اسم  فیل.  عاج  حتی  یا  عقیق  و  فیروزه 
روزنامه  مهمان   اتفاقا  افتادید  هندوستان  یاد  هم  شما 
از  را  سنگها  اواین  است   هندی  جنوبی  خراسان  اوای 
سرزمین مادری اش   “ به این جا یعنی “ایران- بیرجند 
- دفتر روزنامه آوا” آورده است تا برایشان مشتری پیدا 
کند. انگلیسی حرف می زند اما با لهجه  هندی  وسط 
گفتگو گاه دست وپا شکسته چند  کلمه فارسی هم می 
گوید  معلوم نیست تاثیر  قند های پارسی  زمان حافظ  
است که به بنگاله رفته یا اثر رفت وامدهای مکررشش 
به ایران معاصر  . نعیم قریشی دست بندها را روی میز 
باشید سنگ ها چه  داشته  باور  اگر  پهن  و می گوید: 
خواصی دارند روی جسم و روان شما اثر می گذارند. به 
دستبندی که با سنگ زمرد تزیین شده  اشاره  و ادامه 
می دهد: این سنگ برای چشم زخم استفاده می شود، 
سنگ صدف انرژی بخش است، سنگ ارغوانی به شما 
بین  پیوند عاطفی  برای  آرامش می دهد و سنگ سبز 
خانواده است.  او سال 1977 در دهلی نو به دنیا آمده 
اتوبوس از هند به پاکستان و  با  است. 2 ماه است که 

ایران سفر کرده است  می گوید: در هند  از آن جا به 
بیکاری خیلی زیاد است و بیشتر هم وطنان ما برای کار 
ایران  ایران می آیند.  معتقد است  و  به دبی، سریالنکا 
برای کار کردن امنیت دارد و زندگی در این جا آسان 
“نعیم”  هستند.  خوب  و  برخورد  نیز خوش  مردم  است 

از سفرش به اصفهان، تهران و یزد  هم می گوید: در 
معماری  دلیل  به  را  یزد  است،  زیاد  گردشگر  اصفهان 
تهران  ولی  دارم  دوست  خیلی  دارد  که  تاریخی  بسیار 
است  بار  اولین  که  او  است.  شلوغ  مانند شهر خودمان 
ادامه می  آمده  بیرجند  به  از دوستانش  به دعوت یکی 

خیلی  توحید  پارک  و  آباد  رحیم  باغ  اکبریه،  باغ  دهد: 
خوب بود، به شوکت آباد هم رفته ام. وی با بیان این 
می  است  نداشته  مشکلی  هیچ  ویزا  دریافت  برای  که 
افزاید: به نسبت دالر پول شما خیلی باال و پایین شده 
ولی به پول ما روپیه ، هر هزار تومن 16روپیه حساب 
می شود و این به نفع ما است. “نعیم” امنیت ایران را 
درجه یک عنوان می کند و می گوید: مردم این جا به 
به  زندگی  برای  حاضرم  که  نواز هستند  مهمان  قدری 
این جا بیایم  و حتما به دیگران هم اینجا را معرفی می 
را  تنها کسی من  نه  جا  این  در  دهد:  ادامه می  کنم.  
ناراحت نکرده است بلکه حتی به خانه هایشان دعوت 
در  هندی  فروش  دست  این  فعلی   مسکن  شدم.  می 
مسافرخانه آریان است  ومی خواهد  بعد از بیرجند به 
یزد  برود.  جالب ترین قسمت این گفتگو ،شاید  امنیت 
درامد  کسب  برای  خارجی  مهمان  این  سفر  و  کاری 
در ایران باشد. در حالی که االن اشتغال در کشورمان 
تبدیل به مهم ترین موضوع و معضل جوانان شده است 
از  را  شغلی  فرصت  ایجاد  وعده  انتخاباتی  نامزدهای  و 
قبول  مورد  تا  کنند  می  اعالم  خود  اصلی  های  برنامه 
مردم واقع شوند، مرد هندی  حین  ایران گردی، این 

گونه فارغ البال روزی خود را به دست می آورد. 

Ava.news12@gmail.com . عکس از : حسینی

کاریکاتور ابوالفضل هوشمندیسجاد جعفری باقران-  کوه  ارتفاعات  قاب عکس نسخه ۱۲۰ ساله شدن:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

* شروع کردن روز با میوه

* کشمش جایگزین قند

* حذف نمکدان ها

* سیر و پیاز بخورید

* آب کافی بنوشید

* با نوشابه قهر کنید

* آشپزی با روغن زیتون
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عصر بازاریابی مدرن

فناوری  که  موبایلی: می توان گفت  بازاریابی  به  توجه 
موبایل به عضو جدایی ناپذیری از استراتژی های عصر 
پیامکی،  بازاریابی  است.  شده  تبدیل  مدرن  بازاریابی 
موبایلی  نسخه ی  از  استفاده  و  اجتماعی  رسانه های 
سایت ها از جمله مهمترین کاربردهای بازاریابی موبایلی 
در عصر مدرن است. فناوری موبایل و بازاریابی موبایلی 
به عضو جدایی ناپذیری از استراتژی های عصر بازاریابی 

مدرن تبدیل شده است.
امروزه  اجتماعی:  رسانه های  بازاریابی  سازی  شخصی 
از  یکی  به  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  بازاریابی 
قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی در عصر مدرن تبدیل شده 
است. بنابراین داشتن استراتژی دقیقی برای رسانه های 
شخصی،  بازاریابی  تکنیک های  به  توجه  اجتماعی، 
پیش بینی رفتار مصرف کننده و شناسایی مخاطبان هدف 
مهمترین ابزارها در عصر بازاریابی مدرن هستند. تعامل 
با کاربران، شخصی سازی برند برای مشتری، توجه به 
نیازهای مصرف کننده و سفارشی سازی از جمله مهمترین 
تکنیک هایی هستند که می توانند سبب پشبرد استراتژی 

بازاریابی مدرن در عصر رسانه های اجتماعی شوند.
توجه به استراتژی بصری و بهبود آن: محتوای بصری 
و ویدیویی یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها برای 
کیفیت  به  توجه  هستند.  مدرن  عصر  در  بازاریابی 
گرافیکی محتواهای بصری و ملموس کردن آن برای 
بازاریابی  مردم می تواند نقش موثری در بهبود فرآیند 
کسب و کارها داشته باشد. محتوای ویدیویی با افزایش 
پویایی برندها امکان تعامل بیشتر با مخاطبان را افزایش 
می دهد. از سوی دیگر نیز امکان برقراری جریان زنده 
از رویدادها و کنفرانس ها می تواند با جلب نظر کاربران 

سبب بهبود کارایی استراتژی بازاریابی شود.

استاد ماکان،, نقاش برجسته ایست که کارهایش در اروپا 
نیز خریدار و طرفدار دارد و به قولی بزرگترین نقاش ایران 
در صد ساله اخیر است )شخصیتش - منهای سنش- 
از مرگش،  الملک است(. پس  از کمال  برگرفته  تقریباً 
حکومت وقت از مقام استاد تجلیل به عمل می آورد و 
ختمی و مراسمی و سمیناری و نمایشگاه آثاری و موزه 
و مدرسه ای به نام استاد . در میان آثاری که از استاد به 
نمایش در می آید، یک تابلو که از آخرین کارهای استاد 
)که در هنگام تبعید کشیده است( جلب توجه می نماید. 
تابلویی با نام »چشمهایش« که در آن تصویرساده زنی با 
چشمهایی گیرا به تصویر درآمده بود. چشمهایی که گویا 
رازی را در خود مستتر کرده است. این تابلو با توجه به تجرد 
استاد و این که اهل این عوالم نبوده است مایه کنجکاوی و 

افسانه سرایی می گردد.
آن، از  پس  آزاد  فضای  و  بیست  شهریور  از   بعد 
زندگی نامه هایی از استاد در روزنامه ها چاپ می شود. 
راوی ناظم مدرسه ای دولتیست که به نام استاد مزین شده 
است و نمایشگاه دائمی آثار نقاش هم در آنجا برپاست. 
او در پی یافتن حقیقت زندگی استاد و دانستن راز این 
 چشمهاست و بر این باور است که صاحب این چشمها
می تواند پرده از بخشی از زندگی استاد که بر همگان 

پوشیده مانده است بردارد...
کتاب مشهور چشمهایش-  نویسنده بزرگ علوی

کسی که با من متفاوت است،
نه تنها به من صدمه ای نمی زند 
بلکه باعث پیشرفت من می شود

کسی که و شخصا وارد میدان شود و به نیروی
 خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی
 و موفقیت را برایش پیش بینی می کنم.

دل می رود و دیده نمی شاید دوخت
چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

پروانه مستمند را شمع نسوخت
آن سوخت که شمع را چنین می افروخت

آنچه را می شنوم، فراموش می کنم.
 آنچه را می بینم، به خاطر می سپارم.
 آنچه را انجام می دهم، درک می کنم

خدایا همه از تو می خواهند، بدهی من
از تو می خواهم ، بگیری خدایا این 

همه حس دلتنگی را از من بگیر

یک  در  بدانند  باید  که  نیستند  انتخاباتی  سیاسیون  فقط 
مناظره چگونه رفتار کنند تا موفق شوند همه ی شما در 
طول زندگی تان گاهی مجبور می شوید با دیگران مناظره 
کنید ، از بحث های دانشگاهی و جلسات کاری گرفته، 
تا بعضی بحث های خانوادگی همگی نوعی مناظره است 
که باید از اصول آن پیروی کنید تا نتیجه ی مطلوب را 
برای موفقیت در هر مناظره  بیاورید.اولین قدم  به دست 
ایده و فکری را  ای حفظ آرامش است. شما قرار است  
توضیح دهید، از آن دفاع کنید و در بهترین شرایط ، نظر 
مخالف را که خیلی محترمانه بیان می شود بشنوید گاهی 
چندان هم محترمانه بیان نخواهد شد. در هر صورت شما 
باید بتوانید در کمال آرامش نظرات دیگران را هم شنیده ، 
درست بررسی کنید و جواب مناسبی برای آن بگویید. گاهی 
شما در مناظره با فرزند نوجوان تان هستید ، گاهی در مقابل 
همسری که می دانید زود عصبانی می شود و حتی در یک 
بحث دانشگاهی که طرف مقابل را چندان نمی شناسید 
اما از شواهد و عکس العمل هایش متوجه می شوید که 
مضطرب یا عصبانی است .در هرصورت شما نیاز دارید که 

آرامش تان را حفظ کنید.
اشراف کامل به موضوع

وقتی قرار است در مورد موضوعی خاص با فرد یا افرادی 
کاملی اطالعات  ان  مورد  در  باید  شوید،  مناظره   وارد 

جمع آوری کنید و نقطه ی ابهامی برای خودتان باقی نماند. 

با توجه به اهمیت مناظره تان زمان متفاوتی را برای جمع 
آوری اطالعات و گفتگو با افراد آگاه در نظر بگیرید. اگر 
مناظره شما بر سر یک موضوع خانوادگی و در یک جمع 
فامیلی است که اصوال بدون اگاهی قبلی اتفاق می افتد، 
دیگر فرصتی برای جمع آوری اطالعات نیست و بهتراست 
به آن مقدار از دانسته های تان اکتفا کنید که مطمین هستید 
درست است . اما اگر در یک مناظره ی علمی یا اجتماعی 
و سیاسی شرکت می کنید، از مدتها قبل باتوجه به میزان 
آگاهی خودتان و اهمیت جمع و نتیجه برای شما باید به 

افزایش آگاهی تان توجه کنید.
در مناظره با فرزندان تان بهتر است آنها و اطالعاتشان را 
دست کم نگیرید.اگر فرزند شما می خواهد به رشته ی هنر 
برود و شما اعتقاد دارید ریاضی بخواند بهتر است ، یکی از 
مهم ترین مناظره های زندگی تان را پیش رو دارید که 

نتبجه اش می تواند آینده ی فرزندتان را تغییر دهد. 
روی خط منطق

با  و  منطقی  باید  که  نکنید  فراموش  مناظره  طول  در 
استدالل حرفتان را بیان کنید. شما نیاز دارید تا صحت 
آن چیزی را که بیان می کنید، ثابت کنید و در این راه 
کمک گرفتن از آمار و مستندات می تواند به شما کمک 
کند. حتی در مناظره های خانوادگی هم این اصل به شما 
کمک خواهد کرد. برای مثال عقیده دارید فرزندتان به 
مدرسه ی دولتی نزدیک خانه برود بهتر است تا مدرسه  

ویژه ی دور تر .برای اینکه همسرتان این موضوع را قبول 
کند به چیزی بیشتر از اینکه: من فکر می کنم این مدرسه 
قبولی  آمار  مثل  چیزی  داشت.  است،نیازخواهید  بهتر 
آموزشی  کمک  امکانات  نزدیک،مشاهدی  ی  مدرسه 
بر روی  مانور دادن  برای همسرتان  و  بیان آن  و  آنجا 
اینکه فرزندتان با خستگی کمتری به خانه می رسد و می 
تواند وقت بیشتری برای یادگیری زبان و ورزش در بعد 
از ظهر هایش داشته باشد. شما نمی توانید همسرتان را 
متقاعد کنید که مدرسه نزدیک خانه بهتر است مگر اینکه 
با منطق گفتگو کنید. این هنر شماست که داده های الزم 
را برای بحث منطقی با طرف مقابل تان جمع آوری کنید 
و در طول بحث حتی وقتی به نفع شما پیش نمی رود ، 

بازهم از خط منطق خارج نشوید .
 پیش رفتن به اندازه

خواهید  می  مناظره شما  از  نوع  هر  در  که  است  درست 
پیروز و موفق شوید اما گاهی طرف مقابل تان را به اشتباه 
 انتخاب می کنید. بحثی را در یک جمع دوستانه یا فامیلی باز 
می کنید و پیش می روید در حالیکه از ظرفیت پذیرش و 

حتی میزان آگاهی افراد آن جمع بی خبرید. 
در هر صورت شما باید خط قرمزی برای خودتان در نظر 
بگیرید: به اندازه ی قدرت فهم و تحمل طرف مقابل با وی 
بحث و گفتگو کنید. اگر خیلی اصرار داشته باشید به نتیجه 
برسید در حالیکه جمع موجود و یا فرد مقابل شما توانایی 

نتیجه ی عکس خواهید  باشد،  نداشته  را  ادامه  و  درک 
گرفت. در رابطه با همسرتان هم وقتی او خسته است ویا 
بر روی موضوعی حساسیت دارد، نباید وارد مناظره شوید 
 و بحث را طوالنی کنید. فرزند شما هم در همین قاعده 
مهم  بسیار  مناظره  در  مقابل  ظرفیت طرف  گنجد.  می 
است. خانواده عرصه سیاسی نیست و تمام مناظره هایش 

زنده خواهد بود پس شرایط خاص خود را می طلبد.
 مناظره ی بیهوده، ممنوع 

بدانید  که  شوید  مناظره  یک  وارد  زمانی  باشید  مراقب 
منطقی  ای  نتیجه  به  هستید  مند  عالقه  طرف  دو  هر 
هیچ  تان  مقابل  طرف  بینید  می  اگر  برسید.  درست  و 
گرایشی به دانستن حقیقت و نتیجه گیری درست، ندارد، 
 بهتراست همان ابتدا میدان را خالی کنید چون اعصاب و

آرامش تان را از سر راه نیاورده اید. این موضوع در جمع 
کند.در یک  بیشتر صدق می  خانوادگی  و  دوستانه  های 
مناظره ی دانشگاهی کمتر کسی فقط می خواهد حرف 
خودش را بگوید و برود و به حرف طرف مقابل اصال توجهی 
نکند اما گاهی بین همسران اختالف نظری پیش میاید 
و باهم مناظره می کنند اما نه برای رسیدن به نتیجه ی 
مطلوب بلکه برای گفتن حرف خودشان و جهان بینی شان 
این است.:دو راه بیشتر نداری یا اینکه حرف مرا قبول کنی 
یا قبول کنی حرف مرا. در این صورت باید از راه های دیگر 

وگفتگو تا تغییر این جهان بینی پیش بروید .
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

گفت پروردگارا نشانه  ای برای من قرار ده فرمود نشانه تو این است که سه شبانه ]روز[ با اینکه 
سالمی با مردم سخن نمی  گویی. سوره مریم آیه 10

حدیث روز  

هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدّین و امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه و 
فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

اصول مناظره های خانوادگی

طراح: نسرین کاری                        

هند  خارجه  امور  وزیر   -1 افقی: 
مقام های  با  مذاکره  منظور  به  که 
گاز  انتقال  قرارداد  درباره  ایران 
 -2 همه   - کرد  سفر  تهران  به 
اصطالحات  از   - ریسمان   - ابتدا 
3-خاک  امت ها  فیزیک-  علم 
وطن4-کتاب ها   - رگزن   - سرخ 
بازداشتگاه   - رساندن  پایان  به   -
رود   - 5-طایفه  مدت  طوالنی 
اروپایی- باالی فرنگی- ابواب6-
استان  توابع  از   - بازی  نوبت 
فارس- ضعیف 7-ولیکن - نقش 
زغال سنگ-  انواع  از   - هنری 
تاقچه باال - زاییدن8- راهرو- از 
اوایل  پولی  برجسته  نظریه پردازان 
اسکناس  دکترین  که  بیستم  قرن 
 -9 می دانست  مردود  را  واقعی 
ساده - حیوان باوفا - پول قدرتمند 
سامورایی ها- دوش و کتف- ماده 
بازار  نهمین  بیهوشی10-آزاد- 
در  کاالهای صادراتی چین  جذب 
توان11- میالدی-   2007 سال 
بدبوی پرخاصیت - مخفف شاه- 
بهشت12-تکیه  صفت    - محل 
اروپایی13- کوه  الگو-  دادن- 
واحدی  مردگان-  پدر  سنگرگاه- 
در سطح 14-باج - همراه گداز - 
شهر آذری- جدا و منفک 15-تیر 

پیکاندار- وزیر دارایی  آلمان

از   - 1-بوستان  عمودی : 
آمریکا  اقتصادی  تحلیل گران 
آبادانی  مایه  رنج آور-   - 2-قریه 
دومین   - ظلم   - 3-خاندان 
آلمان  کشور  بزرگ  وام دهنده 
5-قوم  زنش   - پایه   - 4-وسط 
مستقل  کارشناس   - ایرانی 
صورت  در  دارد  عقیده  که  انرژی 
و  آمریکا  مالی  بحران  گسترش 
رکود شدید اقتصاد جهانی، قیمت 
خواهد  چشمگیری  کاهش  نفت 
6-فراوان تر  فراموشکار   - داشت 
شباهت  پسوند   - وسط   -

آب   - نیازمند  خورشید7-   -
باستان  8-خدای  زاینده   - باران 
ضمیر  موالنا-  ساز  صدمه-   -
جمع 9-کوزه- جهانگرد ونیزی - 
بیهوده  سخنان  با  اشعار  مجموعه 
آب  رونده-  عضو  10-شکستن- 
شایسته  و  پایان11-روا  بسته- 
بیماری سگی  - جمع »برکت«- 
واردات  10درصد  کشور  12-این 
پتروشیمی ایران را دارد - صدای 
درد  حرف   - الستیک  پنچری 
13-نصحیت و پند - تو در تو - 
دشنام14- قلیل- ترانه - شجاع و 
نترس 15 - نام بانک آمریکایی- 

پایتخت کشور »چک«

جدول 3788

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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123456789101112131415

کاسپرلمزوریپ1

تسردانیرامیبا2

یپسرونیمانسر3

اراکاشوینکام4

تنحماوراندولا5

نیمملینهالا6

اادنورفامارگ7

وتیاندکدراکل8

لاهسدهزیافای9

درابشمنزتسس10

نااقنیسرهکرتا11

دمنتدارالامش12

یهرهاطهنیسمش13

مرادنیدنارماک14

هرسکینلگنرمم15

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

اخالق، انصاف، کارخوب09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 
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

برگ سبز خودرو به نام اکبر علیپور به 
شماره پالک ۵۲ ایران 9۴۲ ع  ۱9 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09۱۵۳6۳۷9۱۷

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   ۳۲۴۳8۱۳۷

  09۱۵۱6۳۵860
کرباسچی 

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98 رستوران و غذای آماده 

 1400
با مدیریت جدید 

آماده قرارداد با ارگان ها و اداره ها
هدف ما جلب رضایت شماست

مدرس 27 - انتهای پارک 
09151053353 - 09153173218 -05632448696

ک رایگان
با پی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

۳۲۴۳۵686-09۳6۵۲۳۷0۱۴ 09۱۵۷06۳۲۲0 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

فروش و بیمه دارد.
۳۲۲0۴۴۴۱ -09۱۵۵6۱0۲۵۷
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جام جم آنالین - هوای داغ تابستان بسیاری از مردم را دچار گرمازدگی 
می کند و متخصصان طب سنتی معتقدند که مصرف شربت سکنجبین 
برای رهایی از گرمازدگی این روز ها بسیار مفید است.در اینجا چند توصیه 

برای جلوگیری از گرمازدگی توصیه شده است:
استفاده از عناب و شکر: برای رفع گرمازدگی بهتر است عناب را 
در آب جوشانده و با کمی شکر به صورت خنک میل کنید. همچنین 
خوردنی های سرد و  تر مانند گل بنفشه، خاکشیر، هندوانه و تخم خیارین 

)خیار، کدو، هندوانه و خربزه( نیز توصیه می شود. البته بهترین دارو برای 
رفع گرمازدگی دم کرده عناب و زرشک است که همراه با مقداری شکر 
میل می شود. استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو: 
استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو برای جلوگیری از گرمازدگی 
موثر است. برای جلوگیری از اسهال و تأثیر خنکی، خاکشیر باید به 
شکل یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف شود، در غیر این صورت ملین 
و اسهال آور است. با توجه به گرمی و آلودگی هوا، مصرف آب لیمو نیز 

به دلیل داشتن ویتامین C که دارای خاصیت ضدعفونی کننده است، 
توصیه می شود و نیاز است هر دو روز یک بار، یک عدد لیمو در آب 
مصرفی استفاده شود. استفاده از تـخم شـربتی: لعاب دانه های 
تخم شربتی پس از جذب آب، به صورت ژله ای در می آید که می تواند 
برای رفع عطش مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از بـه لیمو: به لیمو 
گیاهی به صورت درختچه است که از برگ آن استفاده می شود. این گیاه 
از قدیم در طب سنتی ایران به عنوان آرام بخش، ضد تشنج، ادرارآور، 

رفع کننده سرگیجه و تپش قلب مورد استفاده بوده و در حال حاضر نیز از 
آن استفاده می شود. استفاده از هندوانه: هندوانه یک میوه تابستانی 
لطیف، آبدار، خنک کننده، آرام بخش و مسکن التهابات درونی است که 
اصوال برای رفع عطش در اوج گرمای تابستان مصرف می شود و مورد 
پسند بسیاری از مردم است. طبیعت هندوانه سرد و  تر است و برای افراد 
گرم مزاج بسیار مطلوب است. مربای پوست هندوانه برای رفع حرارت 

بدن، رفع تشنگی و گرمازدگی بسیار مفید است.

 5 روش ساده برای جلوگیری از گرمازدگی در هوای گرم
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پیروزی تیم فوتسال ایران مقابل امارات

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی 
آسیا برابر تیم امارات به پیروزی رسید.در ادامه مسابقات فوتسال زیر ۲۰ 
سال قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند در جریان است، تیم ایران از 
ساعت ۸:۳۰ امروز پنجشنبه )به وقت تهران( به مصاف تیم امارات رفت و 
با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.ایران در نخستین دیدار خود روز گذشته 
موفق شد مغولستان را با ۶ گل در هم بکوبد.شاگردان علی صانعی فردا 

جمعه در سومین دیدار خود در مسابقات آسیایی با چین بازی می کنند.
تیم ایران در گروه چهارم با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

بانوی کوهنورد ایرانی منتظر صعود به دائوالگیری

پروانه کاظمی، هیمالیانورد ایرانی برای صعود به قله دائوالگیری در کمپ 
سوم این قله منتظر بهتر شدن شرایط هوایی است.پروانه کاظمی که از 
۲۱ فروردین ماه ایران را به مقصد نپال برای صعود به قله دائوالگیری 
)۸۱۶۷ متر(، هفتمین کوه بلند جهان ترک کرد، اکنون در کمپ سوم این 
کوه و در ارتفاع ۷۲۵۰ متری منتظر بهتر شدن شرایط آب و هوایی است. 
پروانه کاظمی در بهار ۹۳ نیز قصد صعود به این قله را داشت، اما موفق به 
صعود نشد.او اولین بانوی ایرانی است که توانسته است کوه های موستاق 
آتا، ماناسلو، آمادابالم، لوتسه و ماکالو را صعود کند. هم چنین اولین بانوی 
ایرانی است که به صورت مستقل اورست را صعود کرده است. او تنها 
بانوی ایرانی است که بر روی دو قله دائوالگیری و کانچن جونکا )سومین 
قله بلند دنیا( تالش کرده است.پروانه کاظمی در ۲۰۱۲ رکورد اولین صعود 
کننده به اورست را در کارنامه دارد. او اولین زن جهان است که توانسته دو 

قله اورست و لوتسه را با هم صعود کند.

الجزایر هم حریف جوانان والیبالست ایران نشد

تیم   ملی والیبال جوانان ایران به عنوان صدرنشین راهی نیمه نهایی 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی شد.تیم   ملی والیبال جوانان 
همبستگی  بازی های  گروهی  دور  در  خود  دیدار  آخرین  در  ایران 
کشورهای اسالمی در باکو به مصاف الجزایر رفت و در این بازی به 
برتری رسید.جوانان والیبالیست ایران ست اول را ۱۸ - ۲۵ به حریف 
واگذار کردند،  ولی سه ست بعدی را به نفع خود به پایان رساند.شاگردان 
بهروز عطایی با نتایج ۲۸ - ۲۶، ۳۱ - ۲۹ و ۲۵ - ۲۲ حریف خود را 
به  توجه  با  نهایی شدند.  نیمه  راهی  کامل  امتیاز  با  و  دادند  شکست 
پیروزی ایران برابر الجزایر ملی پوشان ایران به عنوان سرگروه به نیمه 

نهایی بازی های همبستگی کشورهای اسالمی رسیدند.

صعود ملی پوشان شیرجه به فینال سه متر انفرادی

متر  سه  شیرجه  مسابقات  فینال  به  نظرپور  شهنام  و  ولی پور  مجتبی 
بازی های  روز  ششمین  یافتند.در  راه  اسالمی  کشورهای  بازی های 
به  توانستند  ایران  شیرجه  نمایندگان  اسالمی  کشورهای  همبستگی 

فینال پرش سه متر صعود کنند.

مضرات تماشای تلویزیون برای کودکان 

زمان  مدت  شدن  محدود  مراقب  باید  والدین 
تماشای تلویزیون توسط کودکان شان باشند 
چراکه مدت زمان طوالنی تماشای تلویزیون 
داشت:در  خواهد  همراه  به  را  زیر  مشکالت 
صورت تماشای بیش از اندازه زیاد، کودکان به 
سختی خواب شان خواهد برد.- ممکن است 

زبان،  زمینه  در  مشکالتی  به  مبتال  کودکان 
شوند  فکری  و  اجتماعی  های  مهارت  توجه، 
افراد دیگر در تعامل  با  اندازه کافی  چراکه به 
نیستند.کودکان دچار اضافه وزن یا چاقی می 
شوند چراکه زمان کمتری را صرف بازی می 
مشکالت  دچار  کودکان  است  ممکن  کنند. 
کنند می  سعی  معموال  چراکه  شوند   رفتاری 
 آنچه را که در تلویزیون می بینند تقلید نمایند.

دالیل پوسته پوسته شدن پوست پاها

استفاده  دیگر  بار  گرما  فصل  رسیدن  فرا  با 
اگر  اما  شود.  می  محبوب  ها  صندل  از 
پوست  شدن  پوسته  پوسته  مشکل  با 
تمایلی  چندان  شاید  باشید،  مواجه  پا 
زیرا  باشید  نداشته  صندل  از  استفاده  به 
قرار همه  دید  معرض  در  را  شرایط   این 

می دهد. پاها از اندام های پر کار بدن انسان 
و  زدن  برای ضربه  مداوم  طور  به  و  هستند 
حرکت از آنها استفاده می کنیم که این زیر 
فشار قرار گرفتن دائمی می تواند موجب ترک 
خوردن یا پوسته پوسته شدن پوست آنها شود. 
برخی از دالیل دیگر پوسته پوسته شدن پاها 
عبارتنداز: عفونت های قارچی-تعریق زیاد-

آفتاب سوختگی- اگزما- کم آبی بدن

کلم تشدیدکننده »گواتر« است

بروکسل  و  بروکلی  کلم  ویژه  به  کلم ها   
با  تیوسیانات  نام  به  ماده  نوعی  داشتن  با 
ید  جذب  در  رقابتی  حالت  نوعی  ایجاد 
سلولی،  سطوح  در  غذایی  مواد  در  موجود 
می  افراد  در  گواتر  شدت  افزایش  به  منجر 
شود. مصرف روزانه یک قاشق چای خوری 

شود. می  گواتر  بروز  از  مانع  یددار   نمک 
 در حال حاضر کمبود ید همچنان، شایع ترین 
علت ایجاد بیماری گواتر است. افرادی که به 
مشکالت  داشتن  همچون  مختلف  دالیل 
قلبی، کلیوی و فشار خون منع مصرف نمک 
با مصرف ماهی و میگو به  دارند می توانند 
میزان یک الی ۲ دفعه در هفته، ید مورد نیاز 

بدن را تامین کنند. 

خواص دارویی فوق العاده گل محمدی 

بسیاری  درمان  برای  محمدی  گل  دمنوش   
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  بیماری ها  از 
گلبرگ های گل محمدی را می توان به صورت 
تازه به چای یا آبجوش اضافه کرده، پس از 
حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه که دم کشید مصرف 
خوشبو  گلبرگ های  این  از  همچنین  کرد، 

برای  معطر  چاشنی  یک  عنوان  به  می توان 
دیگر  کرد.یکی  استفاده  گوشتی  خوراک های 
محمدی  گل  گلبرگ های  مصرف  موارد  از 
اضافه کردن آن به ماست همراه نعناء خشک 
و خیار است. گل محمدی در برطرف کردن 
و  شکمی  دردهای  درمان  مزمن،  سرفه های 
و  التهاب  کردن  برطرف  گوارشی،  مشکالت 

حساسیت در بدن بسیار کارا است.

فواید تعجب آور انجیر 

انجیر منبع بسیار خوبی از پتاسیم است، یک 
ماده ی معدنی که به کنترل سطح فشار خون 
کمک می کند. فیبر محلول، پکتین، موجود در 
از  و  بدن حرکت می کند  آزادانه در  میوه  این 
شده است  ثابت  می کند.  جلوگیری  کلسترول 
که برگ انجیر سطح تری گلیسیرید را در بدن 

کاهش می دهد، و از حمله  قلبی و سکته  مغزی 
جلوگیری می کند. انجیر خشک حاوی فنول، 
که  است   ۶ امگا  و   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
خطر ابتال به بیماری عروق کرونر را کاهش 
غذایی،  فیبر  از  خوبی  منبع  انجیر  می دهند. 
فیبر  پر  غذاهای  دارد.  کمی  کالری  اما  است 
شما را سیر نگه می دارند، و در عین حال فشار 

گرسنگی را کاهش می دهند.

6 کشته پیامد نزاع خانوادگی در سلماس

 ایرنا- فرماندار شهرستان سلماس در آذربایجان غربی گفت: ۶ نفر براثر تیراندازی در 
یک نزاع خانوادگی در این شهر کشته شدند و یک دختر ۶ ساله نیز به علت جراحت 
تحت درمان است.مقصود حاجی علیلو با بیان اینکه در میان کشته شدگان یک نوزاد 
4۰ روزه نیز وجود دارد، افزود: حوالی ساعت ۰۱:۳۰ و در پی گزارش تیراندازی در یکی 
از مناطق شهر سلماس، نیروهای انتظامی به سرعت در محل حاضر شدند.وی اظهار 
کرد: پس از بررسی ها مشخص شد که داماد خانواده به علت اختالف بر سر ارث، همه 
اعضای خانواده را به قتل رسانده و از صحنه متواری شده است.وی اضافه کرد: قاتل 
پس از ارتکاب جرم یک دستگاه خودرو سواری را به زور گرفته و فرار کرده بود که این 
خودرو چند ساعت بعد در حوالی روستای مغانجوق این شهرستان پیدا شد.به گفته وی 
از هشت ساعت در روستای یزدکان خوی  انتظامی، قاتل در کمتر  با تالش ماموران 
دستگیر شد و بررسی ابعاد مختلف این موضوع در دستور کار پلیس سلماس قرار دارد.

مرگ مشکوک دختر 18 ساله در مهمانی شبانه

همزمان با مرگ مشکوک دختر ۱۸ ساله در مهمانی شبانه، پسر صاحبخانه به عنوان تنها مظنون مرگ 
او بازداشت شد. بازپرس جنایی همراه تیم بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی جسد 
دختر ۱۸ ساله ای را که  روی تختخواب افتاده بود ،پیدا کردند. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، پسر ۲۲ 
ساله به نام مهران که جسد در خانه او پیدا شده بود، با دستور قضایی بازداشت شد. او می گفت دختر جوان 
دوستش بوده و نمی داند به چه علت فوت کرده است. متهم به قاضی پرونده گفت: چندی پیش با دختر 
جوان به نام لیال در تلگرام آشنا شدم و ارتباطمان شکل گرفت. شب حادثه دختر جوان همراه دختر و پسر 
دیگری در خانه ام مهمان بودند. لیال ترامادون مصرف می کرد و آن شب حالش خوب نبود. به همین خاطر 
به اتاق من رفت تا کمی استراحت کند. چند دقیقه بعد به اتاق رفتم که متوجه شدم حالش بد شده است. با 
اورژانس تماس گرفتم که امدادگران وقتی به خانه ام آمدند، گفتند لیال فوت شده است. دختر و پسر جوان 
از ترس فرار کردند و من دستگیر شدم. تنها مظنون پرونده برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی 

منتقل و تحقیقات برای رازگشایی از مرگ مشکوک دختر ۱۸ ساله ادامه دارد.

 انفجار سیلندر گاز در خاش
 جان 2 کودک را گرفت

سیستان  خاش  مرکزی  بخش  ناصرآباد  دهیار   - ایرنا   
وبلوچستان گفت: انفجار سیلندر گاز مایع در یکی از منازل 
روستای ناصرآباد در حاشیه شهر خاش ۲ کودک از یک 
اظهار  ریگی  برد.عبدالصمد  فرو  مرگ  کام  به  را  خانواده 
داشت: این اتفاق حوالی ظهر رخ داد و بر اثر این سانحه 
۲کودک ۶ و 4ساله کشته شدند.وی اضافه کرد: پس از 
شنیدن صدای مهیب انفجار یگانهای امدادی و انتظامی در 
محل حضور یافتند اما به دلیل شدت انفجار امکان نجات 
کودکان نبود.در پی این حادثه نیروهای امدادی اورژانس، 

آتش نشانی، هالل احمر و پلیس در صحنه حضور دارند.
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7
خطبه های آدینه

ائمه  جمعه شهرستان های استان خراسان جنوبی 
پای  در  مردم  حداکثری  حضور  بر  تأکید  با 
صندوق های رأی تاکید کردند: بعد از اعالم نتایج  
تا  باشید  را قبول داشته  نتیجه  اتحاد  با وحدت و 

ابهت نظام بیشتر از گذشته حفظ شود.
امام جمعه بیرجند

گفت:  بیرجندی  رضایی  علی  حجت االسالم 
دشمن به دنبال تفرقه و به جان هم انداختن است 
سالم  انتخاباتی  هوای  و  حال  کشور  کل  در  اما 
پذیرفته شد وپس از آن نیز باید به نظر همدیگر 
احترام بگذاریم.امام جمعه بیرجند در خطبه های  
نماز عبادی، سیاسی این هفته شهرستان بیرجند 
با اشاره به موضوع عرفان عملی منزلگاه اخالق و 
آخرین هفته ماه شعبان، اظهار کرد: ماه شعبان ماه 
توبه و پاک شدن برای ورود به ماه رمضان است.

امام جمعه شهرستان بیرجند در زمینه انتخابات، 
انتخابات  در  که  ها  روش  از  یکی  کرد:  تصریح 
شورا نیاز است و مردم شاهد آن بودند راه تبلیغات 
است اما در این راستا نباید دروغ باشد.امام جمعه 
 بیرجند با بیان مناسبت های هفته اظهار داشت: 30 
نامگذاری شده  ملی جمعیت  روز  ماه  اردیبهشت 
است و نباید جمعیت ما کم باشد بلکه ازدواج ها 
پیرو اهل  سریع و طالق ها کم شود و جمعیت 
با  بیرجند  شهرستان  جمعه  شوند.امام  زیاد  بیت 
بیان مهم ترین مناسبت هفته و مسئله انتخابات، 
تصریح کرد: همان گونه که رهبر معظم انقالب 
فرمودند »در یک کشور 80 میلیونی انتخابات با 
امنیت و آرامش برگزار می شود«باید شکرگذار آن 
باشیم و در این میان آسیب های در تبلیغات وجود 
داشت اما به لطف این امنیت و آرامش که داریم 
باید قدردان آن باشیم.رضایی بیان کرد: دشمن به 
در  اما  است  انداختن  به جان هم  و  تفرقه  دنبال 
انتخاباتی سالم پذیرفته  کل کشور حال و هوای 
احترام  باید به نظر همدیگر  نیز  از آن  شد وپس 
باید  انتخابات  پایان  از  پس  افزود:  بگذاریم.وی 
نتیجه آن را بپذیریم و تالش کنیم  جامعه ما با 

آگاهی در چارچوب نظام پیش برود.
امام جمعه فردوس

جمعه  امام  بایایی  محمدرضا  االسالم  حجت 
با  جمعه  نماز  هفته  این  های  خطبه  در  فردوس 
دعوت مردم به تقوای الهی و بهره گیری هر چه 
بیشتر از باقیمانده ماه شعبان برای آمادگی ورود به 
ماه رمضان اظهار کرد: صحنه رقابت کاندیداها پس 
از انتخابات باید به رفاقت و همکاری تبدیل شود.

امام جمعه فردوس تصریح کرد: هرکس منتخب 
مردم شود باید بقیه به او تبریک بگویند و هیچ کس  
بازنده نیست.وی تاکید کرد: منتخب مردم باید از 
طرحها وبرنامه های دیگر کاندیداها کمک بگیرد و 
در فضای همدلی و تعامل همه برای پیشرفت این 
کشور بکوشند.بابایی با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انتخابات  امنیت  در  بخواهد  انقالب گفت:هرکس 
اخالل ایجاد کند قطعا سیلی محکمی خواهد خورد 

و همه باید به قانون پایبند باشند
امام جمعه قاین

حجت االسالم سیدمرتضی اصفهانی ظهر امروز 
قاین اظهار  این هفته  نماز جمعه  در خطبه های 
داشت: مردم باید در انتخاب دقت کنند و کسی را 
انتخاب کنید که بتواند حکومت را اداره کند وبتواند 
از خود صداقت نشان دهد وامور را به درستی به 
خصوص در این دوران که دشمنان برعلیه ایران 
به  با دعوت مردم  اداره کند.وی  ریزند  نقشه می 
تقوای الهی گفت:در روز سرنوشت ساز انتخابات 
این  در  که  است  واجب  ما  همه  بر  و  داریم  قرار 
امر سرنوشت ساز حضور داشته باشیم.امام جمعه 
قاین افزود: مردم باید شخصی که قابلیت داشته 
باشد وبتواند آبروی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ودیانت را نگه دارد انتخاب کنند.اصفهانی  با اشاره 
به انتخابات پیش رو گفت: در این انتخابات حضور 
فعال و چشمگیر داشته باشید و بعد از اعالم نتایج  
تا  باشید  داشته  قبول  را  نتیجه  واتحاد  وحدت  با 

ابهت نظام بیشتر از گذشته حفظ شود.
امام جمعه موقت بشرویه

جمعه  امام  حدادیان  اکبر  علی  االسالم  حجت 
حضور  از  تشکر  با  بشرویه  شهرستان  موقت 
حداکثری مردم بشرویه از صبح تاکنون بیان کرد: 
این حضور پرشور مردم شهرستان ستودنی است.

امام جمعه موقت بشرویه در خطبه های نماز جمعه 
در  ما  فعالیت  و  تمام تالش  بیان کرد:  شهرستان 
انقالب اسالمی به منظور آماده سازی جامعه برای 
در  افزود:  است.وی  )عج(  مهدی  حضرت  ظهور 
تاریخ بشریت تاکنون شاهد جنگ ها و خونریزی 
پدیده  این  علت  تنها  که  ایم  بوده  فراوانی  های 
های شوم، تضاد و منفعت طلبی در بین کشورهای 
ابرقدرت جهان است.حجت االسالم  حدادیان تاکید 
کرد: حضور حداکثری مردم در شهرستان کویری 
ستودنی  درجه  چهل  باالی  گرمای  ودر  بشرویه 
مردم  پذیری  از والیت  نشان  این حضور  و  ست 
مردم شهرستان  سایر  از  دارد.وی  این شهرستان 
که تاکنون موفق به شرکت در انتخابات نشده اند 
خواست تا حتما در فرصت باقی مانده جهت انجام 

این وظیفه ملی و شرعی خود اقدام کنند.   
امام جمعه طبس

در  مقدم  مهاجریان  سیدابراهیم  االسالم  حجت 
عنوان  طبس  جمعه  نماز  هفته  این  های  خطبه 
کرد: رقابت های انتخابات تمام شد و باید مردم با 
همدیگر رفیق باشند، رفاقت اگر باشد وحدت هم 
ایجاد می شود و برای کشور و منطقه مفید است 
و بگو مگوها کنار رود و به رفاقت قبل از رقابت 
های انتخاباتی تبدیل شود.وی افزود: آرزوی توفیق 
پای صندوق های  در  مردم  برای حضور گسترده 
رای دارمم که بسیار اهمیت دارد. وی تاکید کرد: 
 از همین تبلیغات و هزینه های بی مورد می شود

 افراد را شناخت که آیا به آنها رای داد یا نه .

۵۰ هزار تعرفه در روستاهای بخش مرکزی بیرجند توزیع شد 
مهر - فرماندار شهرستان بیرجند از توزیع ۵0 هزار تعرفه اخذ رای در روستاهای بخش مرکزی بیرجند خبر داد.ب ناصری ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی با اشاره 
به حضور پر شور مردم در انتخابات  اظهار کرد: مردم با حضور خود این حماسه بزرگ را به یک سند افتخار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران تبدیل کرده اند.
وی افزود: ۲0۵ شعبه اخذ رای در شهرستان وجود دارد.وی ادامه داد: از مجموع شعب اخذ رای در سطح شهرستان ۹۲ شعبه شهری و ۱۱3 شعبه روستایی است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

نت
نتر

 : ای
س

عک
 

وال
ن ت

سا
 اح

س :
عک

 

وال
ن ت

سا
 اح

س :
عک

 

وال
ن ت

سا
 اح

س :
عک

 

همه مکلفیم همراه مردم در صحنه باشیم

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه وقتی مردم 
می خواهند در سطح بین المللی نقش ایران را رقم 
در  ایران  مردم  همه  گفت:  بدهند  رای  باید  بزنند 
صحنه هستند و ما هم مکلف هستیم همراه مردم 
در صحنه باشیم.آیت ا... عبادی  صبح  دیروز در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات حق مردم است زیرا 
شهروند کشور هستیم و رای ما در سرنوشت جامعه 
و نسل آینده خود ایفای نقش دارند.وی افزود: همه 
مردم ایران در صحنه هستند و ما هم مکلف هستیم 
همراه مردم در صحنه باشیم.گفت: رای دادن تکلیف 
بر دوش مردم است و وقتی مردم کشور می خواهند 
برای سرنوشت کشور نسل آینده و نقش ایران در 
سطح بین المللی نقشی را رقم بزنند نیاز به رای دادن 
ما  رای  ابتدا  در  شاید  داشت:  بیان  دارد.وی  وجود 
واقعا راهگشا بوده یا با انگیزه دیگر انجام شده توجه 
نداشته باشیم، اما بعدها حتی لحظه مرگ این سوال 
به سراغ ما خواهد آمد که باید درست انتخاب کنیم.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه در عالم بعدی هم باید 
پاسخگو باشیم و امانت را به اهلش واگذار کردیم 
افزود: تصمیم و رایی که می گیرند برای مردم کشور 

و نوع انسان مفید باشد که می دهیم باشیم.

مدارس استان امروز تعطیل هستند

مهر-مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی گفت: 
به علت مشارکت گسترده فرهنگیان در امر برگزاری 
خراسان  مدارس  تمامی  آرا  شمارش  و  انتخابات 
المعی  است.  خواهد  تعطیل  شنبه  امروز  جنوبی 
فرهنگیان  گسترده  مشارکت  علت  به  اظهارکرد: 
آرا در برخی  انتخابات و شمارش  امر برگزاری  در 
هستند. تعطیل  استان  مدارس  تمامی  مدارس،   از 

تعدادی از زایران مشهد مقدس
 در شهر طبس رای دادند

ایرنا - تعدادی از زایرانی که دیروز جمعه از مسیر 
طبس عازم مشهد مقدس بودند، با حضور در یکی 
از شعبه هعای اخذ رای این شهر و با شرکت در 
انتخابات، به نامزد مورد حمایت خود در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری رای دادند.چند نفر 
از زایران امام رضا)ع( در محل رای دهی مردم را 
به شرکت در حماسه عظیم ملی دعوت کردند، و از 
اینکه توانستند در طبس به عنوان یکی از مقدس 
انتخابات شرکت  در  است  استان  ترین شهرهای 

کنند، احساس خوشحالی کردند.

بیش از ۱۰ تن زباله تبلیغاتی در شهر 
بیرجند جمع آوری شد

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  تسینم-معاون 
گفت: 8۲ رفتگر در ساعات پایانی تبلیغات، برای 
در  تبلیغاتی  های  زباله  آوری  جمع  و  پاکسازی 
کنند.حسن  می  فعالیت  بیرجند  شهر  خیابانهای 
خانزاد با بیان اینکه تا این لحظه، این فعالیتها هنوز 
ادامه دارد اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱0 تن زباله 
که بیشتر آنها کاغذ بود، از سطح خیابانهای شهر 

بیرجند جمع آوری شده است.

توزیع کاالهای طرح تنظیم بازار
 از هفته آینده در خراسان جنوبی

توزیع  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسنیم-رئیس 
در  آینده  هفته  اواسط  بازار  تنظیم  طرح  کاالی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  زنجیره ای  فروشگاه های 
برگزار  استان  در  خرداد  اول  ضیافت  نمایشگاه 
می شود.ولی پورمطلق اظهار کرد: امسال نمایشگاه 
ضیافت به منظور تامین اقالم اساسی مردم استان در 
ایام ماه مبارک در اول خردادماه برگزار می شود که 
پنج روز ادامه می یابد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: در این نمایشگاه مواد غذایی و کاالهای مورد 

نیاز مردم با قیمت مناسب عرضه خواهد شد.

استعالم 22۰ نفر از ثبت احوال 
برای دریافت کد ملی

گفت:  استان  احوال  ثبت  سیما-مدیرکل  و  صدا 
براساس اطالعیه شماره ۲0 ستاد انتخابات کشور، 
که داشتن شناسنامه و شماره ملی برای شرکت در 
انتخابات الزم است، از صبح تاکنون ۲۲0 نفر با 
تماس با ادارات ثبت احوال استان شماره ملی خود 
را دریافت کردند.علی پورحسین افزود: در سه روز 
گذشته هزار و 63 شناسنامه جدید و 70۲ شناسنامه 

المثنی در خراسان جنوبی صادر شده است.

بازگشت ورزشکار افتخار آفرین 
خراسان جنوبی از باکو

پوش  ملی  ورزشکار  خدمتی  سیما-نجمه  و  صدا 
کشورهای  های  بازی  دوره  چهارمین  در  استان 
بانوان  وضعیت  سه  تفنگ  رشته  در  اسالمی 
ایستاد.  آسیا  نخست  سکوی  بر  و  شد  طالیی 
رشته  در  نوروزیان  همراه  به  همچنین  وی 
میکس تفنگ بادی مدال نقره را به دست آورد.

نشست  در  جنوبی  خراسان  استاندار   - ایرنا 
ستاد انتخابات استان در محل استانداری گفت: 
شعبه  در  اولیه  های  ساعت  در  مردم  حضور 

های اخذ رای گسترده است.
سید علی اکبر پرویزی پس از آغاز رای گیری 
در ساعت هشت صبح روز جمعه تاکید کرد که 
تمام صندوق  رسیده  های  گزارش  اساس  بر 
های رای آماده و فعال است تا آرای مردم را 
جمع آوری کنند.وی تاکید کرد که در 30دقیقه 
اولیه رای گیری، سه هزار نفر آرای خود را به 
صندوق انداختند، حضور این تعداد رای نشان 
می دهد تمام شعبه ها فعال و مردم با عالقه 
خاصی آماده مشارکت حداکثری در انتخابات 
هستند.وی در همین حال ابراز امیدورای کرد 
که شاهد چنین حضوری تا پایان رای گیری 
در شهرها، بخش ها و روستاهای استان باشیم.

بخش  در  بویژه  خواست  مسئوالن  از  وی 
فنی  های  سیستم  که  کنند  مراقبت  فناوری 
دچار نقص نشود که در صورت بروز مشکل 
پیش بینی شده است، رای گیری بدون وقفه 
با دست انجام تا مشکل رفع شود.وی با تاکید 
به اینکه تدابیر الزم برای برگزاری انتخاباتی 
پر شور،گسترده، سالم، قانونمند و شفاف آماده 
است، از مردم خواست رای دهی را به ساعت 

شلوغ  رای  اخذ  های  شعبه  که  پایانی  های 
است، موکول نکنند.به گفته استاندار خراسان 
انتخابات  برگزاری  اندرکاران  دست  جنوبی، 
مرتب از شعبه های اخذ رای در ۱۱شهرستان 

تابعه بازدید می کنند و در صورت وجود مشکل 
نسبت به رفع آن اقدام می کنند.پرویزی اضافه 
کرد: باید به مردم اطمینان داده شود، از رای 
آنها به عنوان حق الناس حفظ خواهد شد و 

اطمینان هم می دهیم که با تمام توان از آرای 
آنها به عنوان امانت حفظ خواهد شد.وی اظهار 
رای  برای  روز خوبی  اردبیهشت  کرد که ۲۹ 
دهندگان باشد و شاهد تداوم برکات آن برای 

دست  و  مسئوالن  و  باشیم  سال  های  سال 
سربلند  امتحان  این  از  بتوانند  امر  اندرکاران 
بیرون آیند.وی بیان کرد: نمایندگان فرمانداران 
و دست اندرکاران کار برگزاری انتخابات مرتب 

موارد اشکال را گزارش می کنند، تا نسبت به 
رفع موارد احتمالی اقدام شود.استاندار خراسان 
باشد،  هم  ایرادی  اگر  کرد:  عنوان  جنوبی 
نیروهای کمکی برای رفع موارد رخ داده اعزام 

کرد:  تصریح  در همین حال  خواهند شد.وی 
آمادگی الزم وجود دارد که در صورت تمدید 
افراد حاضر در محل  زمان رای گیری، آرای 
دوره  شود.دوازدهمین  آوری  جمع  رای  اخذ 

دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
روستا  و  شهر  اسالمی  های  شورا  انتخابات 
در ۱۱ شهرستان تابعه استان از ساعت هشت 
شعبه  است. ۹0۲  آغاز شده  جمعه  روز  صبح 
اخذ آرای مردم استان را در انتخابات ریاست 
آوری  جمع  اسالمی  شوراهای  و  جمهوری 
می کند. تعداد صندوق های اخذ رای ریاست 
اسالمی  و شوراهای  جمهوری ۹0۲ صندوق 
شهر و روستا یک هزار و ۲0۲ صندوق است. 
رای گیری شورای اسالمی شهر بیرجند در ۹۲ 
شعبه با پیش بینی 4۱0 صندوق اخذ رای به 
روش الکترونیکی انجام می شود، اما اخذ رای 
برای ریاست جمهوری دستی است. انتخابات 
استان  روستای   ۹08 در  اسالمی  شوراهای 
برگزار شد. همچنین چهار هزار و 8۱7 نامزد 
شورا در حوزه روستایی استان، برای تصاحب 
می  رقابت  هم  با  کرسی،   8۲۲ و  هزار   ۲
کنند. مجموع ثبت نام شدگان برای نامزدی 
استان  روستای  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
.نامزدها در حوزه  نفر است  پنج هزار و 678 
شهری برای تصاحب ۱3۹ کرسی رقابت می 
کنند. یکهزار و ۱70 ناظر و سر ناظر در استان 
مسئولیت نظارت برگزاری انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا را به عهده دارند. 

حضور گسترده مردم در شعبه های اخذ رای استان

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی عنوان کرد

رئیس هیات بازرسی انتخابات خراسان جنوبی عنوان کرد:

انصار  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  ایرنا- 
حضور  گفت:  جنوبی،  خراسان  الرضا)ع( 
ریاست  انتخابات  در  مردم  گسترده 
پشتوانه  روستا  و  شهر  شورای  و  جمهوری 
تحقق  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
از والیت  پشتیبانی  و  آرمان های دین خدا 
دیروز  نوفرستی،  االسالم  است.حجت  فقیه 
دوره  دوازدهمین  گیری  رای  حاشیه  در 
پنجمین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دوره انتخابات شورای شهر و روستا  افزود: 
حضور پر شور و حماسی مردم در این دوره 
انتخابات مایه خیر و برکت، حفظ امنیت  از 
سیاسی،  مختلف  های  عرصه  در  حضور  و 
است.به  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

الهی  مقوله  این  در  مردم  حضور  وی  گفته 
مستضعفان  برای  باشد  تر  شور  پر  هرچه 
مایه  مستکبران  برای  و  امید  مایه  عالم 
ادامه  بود.وی  خواهد  ناامیدی  و  شکست 
انتخابات هم  داد: میزان مشارکت مردم در 
از نظر خارجی بسیار  از لحاظ داخلی و هم 
 38 در  که  ای  گونه  به  است  اهمیت  حایز 
سال گذشته دولت های مختلف و با سلیقه 
دولت  این  از  یکی  که  آمدند  مختلفی  های 
های  سرمایه  از  بسیاری  که  شد  باعث  ها 
کرد:  اظهار  بدهیم.وی  دست  از  را  نظام 
جنگی  صدر  بنی  دولت  آمدن  کار  روی  با 
هشت ساله به ایران تحمیل شد که به امید 
بحث  در  و  گرفت  صورت  او  های  حمایت 

داخلی هم منافقین فرصت جوالن یافتند و 
تا بخشی به مطامع خود رسیدند و شخصیت 
کرد:  تاکید  کردند.وی  ترور  را  بزرگی  های 
است  بزرگ  تکلیفی  این  ارتباط  همین  در 
از  دوره  این  در  که  ایران  مردم  دوش  بر 
آنها  به  و  کنند  حمایت  کسانی  از  انتخابات 
خون  و  ها  آرمان  رو  دنباله  که  دهند  رای 
پاک شهدا و پیرو والیت فقیه باشند تا مورد 
آسیب چه از لحاظ بین المللی و چه از نظر 
داخلی قرار نگیریم.نماینده ولی فقیه در سپاه 
انصار الرضا)ع( استان به مردم توصیه کرد: 
با خداوند  ای  رای گیری لحظه  از  قبل  که 
مایه  رای دهند که  به کسی  و  خلوت کنند 
قدرت و امنیت و اقتدار برای نظام جمهوری 

مردم  کرد:  تصریح  باشد.وی  ایران  اسالمی 
که  بدانند  باید  ایران  صحنه  در  همیشه 
کردن  رصد  حال  در  همیشه  نظام  دشمنان 
ارتباط  همین  در  و  هستند  ها  حماسه  این 
هر چه حضور مردم پر رنگ تر باشد بیانگر 
پیوند بیشتر مردم با نظام است که این خود 
معاندان  نظر  در  ایران  قدرت  کننده  تثیبت 
ایران  ملت  برای  پایدار  امنیت  و  نظام 
مردم  شور  پر  حضور  از  ادامه  در  است.وی 
امیدواری  ابراز  رای  های  صندوق  پای  در 
ها  حضور  این  که  امیدواریم  افزود:  و  کرد 
منجر به انتخاب فردی شود که آرمان های 
نظام را همیشه به یاد داشته باشد و جواب 
بدهد. جهادی  خدمتی  با  را  حضورها  این 

ایرنا - رئیس هیات بازرسی انتخابات خراسان 
گیری  رای  ساعات  اولین  از  گفت:  جنوبی 
جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات 
تاکنون  اسالمی  شوراهای  دوره  پنجمین  و 
تخلفی که مشکل ساز شود گزارش نشده و 
انتخابات در سالمت کامل در حال برگزاری 
خراسان  انتخابات  بازرسی  هیات  است.رئیس 
حال  در  کامل  سالمت  در  انتخابات  جنوبی: 
اظهار  دیروز  فرهادی  .محمد  است  برگزاری 
کرد: تاکنون چند تخلف جزئی از شعب اخذ رای 
در استان گزارش شده است که جای نگرانی 
نیست و با تذکر مشکل نیز رفع شده است.وی 
از حضور مداوم و موثر بازرسان در محل شعب 
اخذ رای خبر داد و گفت: بازرسان مستقر در 

این  ویژه  و سربازرسان  رای  اخذ  شعبه های 
مسئولیت  کامل،  نظارت  و  دقت  با  انتخابات 
نحو  به  مردم  آرای  از  صیانت  در  را  خود 
احسن انجام می دهند. رئیس هیات بازرسی 
انتخابات استان افزود: در هر صندوق اخذ رای 
بازرس، هر ۱۵ صندوق یک سربازرس  یک 
صندوق   70 از  که  هایی  شهرستان  در  و 
وزارت  از  ویژه  بازرس  یک  دارند  بیشتر  رای 
بر  اضافه کرد: عالوه  دارد.وی  فعالیت  کشور 
بازرسان، اعضای هیات بازرسی روند انتخابات 
را رصد می کنند تا در صورت بروز مشکالت 
احتمالی، گزارش های الزم ارائه شود.فرهادی 
اظهار امیدواری کرد، با حضور مردم، انتخاباتی 
پرشور داشته باشیم و افزود: تا پایان زمان رای 

اعضای  توسط  الزم  کنترل  و  رصد  گیری، 
استان  انتخابات  بازرسان  و  بازرسی  هیات 
دوره  دوازدهمین  یابد.برگزاری  می  ادامه 
دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
روستا  و  شهر  اسالمی  های  شورا  انتخابات 
در ۱۱ شهرستان تابعه استان از ساعت هشت 
است. ۹0۲ شعبه  آغاز شده  روز جمعه  صبح 
اخذ آرای مردم استان را در انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی جمع آوری می 
ریاست  رای  اخذ  های  صندوق  تعداد  کند. 
جمهوری ۹0۲ صندوق و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا یک هزار و ۲0۲ صندوق است. 
در  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  گیری  رای 
۹۲ شعبه با پیش بینی 4۱0 صندوق اخذ رای 

است. به روش الکترونیکی انجام می شود، اما اخذ  دستی  جمهوری  ریاست  برای  رای 

حضور مردم در انتخابات پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسالمی است

سالمت کامل در برگزاری انتخابات استان

در  گفت:  جنوبی  خراسان  انتخابات  ستاد  تسنیم-دبیر 
رأی  تعرفه   400 و  میلیون  یک  از  بیش  حاضر  حال 
گیری در استان توزیع شده است .علی جزندری اظهار 
استان ۵۵۲  در  رأی گیری  واجدین شرایط  تعداد  کرد: 
هزار  و ۲۹8 نفر هستند.وی با بیان اینکه در خراسان 

جنوبی ۹0۲ شعبه أخذ رأی داریم افزود: از این تعداد 
ستاد  است.دبیر  ثابت  شعبه   4۱۹ و  سیار  شعبه   483
از  بیش  را  اجرایی  عوامل  جنوبی  خراسان  انتخابات 
تعداد  بیان کرد: همچنین  و  عنوان کرد  نفر  ۲۱ هزار 
رأی اولی ها نیز ۱6 هزار نفر هستند.جزندری تصریح 
رأی  تعرفه   400 و  میلیون  یک  حاضر  حال  در  کرد: 
گیری در استان توزیع شده است.وی داوطلبین شورای 
اسالمی شهر و روستا در خراسان جنوبی را ۵ هزار و 
تعداد  این  از  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  نفر   ۱03
۱8۲ داوطلب شهری 4 هزار و ۹۹۵ داوطلب روستایی 
هستند.دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی یادآور شد: 
تعداد داوطلبان انصرافی تا پایان وقت اداری چهارشنبه 
در  منتخبین شهری  نیز  نفر   ۱3۹ و  هستند  نفر   443
و  هزار   ۲ کرد:  اظهار  بودند.جزندری  استان  شهر   ۲7
استان هستند. نفر منتخبین شوراهای روستا در   8۲۲

 ۱7 رأی  أخذ  شعب  در  دخیل  عوامل  کرد:  بیان  وی 
هزار و ۵00 نفر و عوامل دخیل در کل انتخابات استان 

حدود ۲۱ هزار نفر می باشند.

توزیع بیش از یک میلیون تعرفه رأی گیری در استان

اهل سنت استان خراسان جنوبی با حضور در شعب اخذ 
اسالمی  انقالب  رهبر  ندای  به  استان  سراسر  در  رای 
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  گفتند.به  لبیک  ایران 
ساعات  از  جنوبی  خراسان  استان   اهل سنت  بیرجند، 
حاضر شدند حضور  رأی  اخذ  در شعب  انتخابات  اولیه 

پرشور اهل سنت خراسان جنوبی پای صندوق های رای 
بار دیگر وفاداری،  آرا خود در صندوق ها  انداختن  با  تا 
وحدت و همدلی خود را به برادران شیعه اعالم کنند.

مختلف  قشرهای  حضور  درمیان  مرزی  شهرستان  در 
مردم از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، کارمند 
برگه های  انداختن  با  تا  آمدند  سنی  و  شیعه  کارگر،  و 
از  را  خود  حمایت  سرنوشت ساز  صندوق های  در  رای 
بزرگ  حماسه ای  خلق  با  کنندو  اعالم  والیت  و  نظام 

این شهرستان  افتخارات  تقویم  بر  زرین دیگری  برگ 
بیفزایند.در خراسان جنوبی بیشترین جمعیت اهل سنت 
دارند. سکونت  بیرجند  و  درمیان  شهرستان های  در 

حضور پرشور اهل سنت خراسان جنوبی در انتخابات

عکس:گرگی
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المیادین: ایرانیان به طور گسترده  در 
شعبه های اخذ رای حاضر شدند

در  گسترده   طور  به  ايرانيان  نوشت:  الميادين 
معظم  مقام  و  شدند  حاضر  راى  اخذ  شعبه هاى 
كردند.  توصيف  مهم  بسيار  را  انتخابات  رهبرى 
امروز  صبح  نوشت:  ادامه  در  خبرگزارى  اين 
مردم  عموم  براى  راى  اخذ  شعبه هاى  درهاى 
ايران باز شد و مردم حضور گسترده و پرشورى 
معظم  مقام  نوشت:  ادامه  در  الميادين  داشتند. 
يافت  حضور  انتخابات  در  شركت  براى  رهبرى 
و گفت كه انتخابات رياست جمهورى بسيار مهم 

است و ملت ايران بايد به آن اهتمام دهند.

سی بی اس آمریکا: انتخابات ایران
 بسیار باشکوه و پرشور است

خبرنگار شبکه سی بی اس آمريکا كه براى پوشش 
خبرى انتخابات 29 ارديبشهت به ايران سفر كرده 
گفت: انتخابات ايران بسيار باشکوه و پرشور است.
اين خبرنگار زن آمريکايی كه در شعبه اخذ راى 
مسجد لرزاده تهران حضور يافته بود در گفت و گو 
با خبرنگار ايرنا افزود: حضور مردم در پاى صندوق 
انتخابات  كه  چرا  است  گسترده  بسيار  راى  هاى 

پيش رو بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود.

واکنش »BBC« و »VOA« به
 حضور گسترده مردم در انتخابات

در   »VOA« و   »BBC« پايگاه هاى 
گزارش هايی به حضور پرشور مردم در انتخابات 
 bbc خبرى  كردند.پايگاه  اذعان  رياست 
در  مردم  حضور  به  اشاره  ضمن  گزارشی  در 
ايران  مردم  نوشت:  جمهورى  رياست  انتخابات 
انتخاب رئيس جمهور جديد در شعب اخذ  براى 
در  نيز   VOA پايگاه خبرى  رأى حاضر شدند. 
را  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور  گزارشی 
انتخابات  در  ايران  مردم  نوشت:  و  داد  انعکاس 

رياست جمهورى شركت كردند.

آسوشیتدپرس : اولین انتخابات ریاست 
جمهوری ایران پس از برجام

يک رسانه غربی با اشاره به آغاز انتخابات رياست 
انتخابات  اولين  عنوان  به  آن  از  ايران  جمهورى 
هسته  توافق  حصول  از  پس  جمهورى  رياست 
انتخابات  اين  نوشت:  آسوشيدپرس  ياد كرد.  اى 
جمهور  رئيس  روحانی«  »حسن  آنکه  بواسطه 
فعلی به دنبال تمديد حضور خود در سمت رياست 
گذشته  سال   ۴ هاى  سياست  ادامه  و  جمهورى 
انتخابات  در  روحانی  است.  اهميت  داراى  است 
امروز با چالشی سخت مواجه است.اين انتخابات 
براى  پرسی  همه  يک  عنوان  به  زيادى  حد  تا 
توافق هسته  براى  را  رئيس جمهورى كه مسير 

اى هموار كرد شناخته می شود.

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

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

فروش و معاوضه ملک تجاری با موقعیت عالی  
با پنج سند ششدانگ 

)سه طبقه ، همکف و زیرزمین( 
بلوار معلم  - حاشیه خیابان فردوسی 

09151613680

البراتوار و مركز تخصصي عكس حباب فعاليت خود را با متمركز كردن محيطي امن و مورد 
 اطمينان براي چاپ عكس همكاران و مشتريان و ادارات با مجهزترين و مدرن ترين دستگاه هاي 
 چاپ عكس شروع به كار و محصول نهايي را قابل رقابت با بهترين البراتوارهاي سطح كشور مي داند.
* چاپ پروژه هاي بزرگ عکاسي براي نمایشگاه ها)چاپ عکس سایز بزرگ با کیفیت عالی در ۵ دقیقه(

* با چاپ عکس هاي آرشیو شده موبایل و دوربین هاي خانگي خود در البراتوار حباب 
خاطرات خود را ماندگار کنید؛ از منزل و محل کارتان سفارش دهید و در همان مکان 

در کوتاه ترین  زمان تحویل بگیرید.
* خدمات چاپ با کیفیت و عکاسی پرتره از کاندیداهای محترم شورای شهر

* عکاسی صنعتی   * عکاسی کودک در طبیعت... 
 *** کیفیت و حساسیت در چاپ را از ما بخواهید ***   

قابل توجه هم استاني هاي عزیز، ادارات و سازمان ها ، همکاران محترم 

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
        https://telegram.me/Bubblelab 0۵6 - 32  4۵  1060  

آگهــی مناقصــه 
سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود بيست ميليون ليتر فرآورده نفتگاز خريداری از انبار شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را  برای مدت يكسال 

كامل به شرح  ذيل به پيمانكار مورد تاييد شركت پخش فرآورده های نفتی واگذار نمايد.
نمايند.  مراجعه   www.sk-hrm.ir نشانی  به  سازمان  سايت  به  مراجعه  يا  و   1396/3/8 دوشنبه  روز  اداری  وقت  پايان  لغايت   1396/2/23 شنبه  روز  از  اسناد:  دریافت   مهلت 

محل تحویل اسناد: بيرجند- بلوار آيت ا... غفاری- خيابان ياس- پالک 45
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1396/3/9 در محل سازمان همياری و شهرداريهای استان خراسان جنوبی

مبلغ شرکت در مناقصه: مبلع شركت در مناقصه 300/000/000 ريال به صورت فيش واريزی به حساب شماره 0105802286007 سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی 
شعبه طالقانی بيرجند / مالحظات: 1- كليه كسورات قانونی بر عهده پيمانكار می باشد 2- سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است 3- مبالغ اعالمی هر ستون برای هر يک از شركت كنندگان 

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هزینه خواب روزانه به ریالمعافیت خواب به روزقیمت کل به ریالقیمت واحد به ریالشرح خدماتردیف
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر1
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر2
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر3
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی  یزدان به ازای هر لیتر4

تاریخ انتشار: 1396/2/30


