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 امکان افزایش وام مسکن 

عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور گفت: در 
و شهرسازی  راه  وزارت  عملیاتی شدن طرح  صورت 
تومانی  میلیون   100 وام  تجمیع  امکان  بر  مبنی 
انبوه سازان با وام های 60 میلیونی فروش اوراق و 10 
میلیون تومانی جعاله، مبلغ تسهیالت فروش اقساطی 
به 170 میلیون تومان می رسد. مرتضوی در گفتگو با 
ایسنا، افزود: پیشنهادی مطرح شده که امکان تجمیع 
اوراق60  فروش  وام های  با  تومانی  میلیون   100 وام 
میلیون و10 میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در 
این صورت اثرگذاری وام ها بیشتر خواهد شد. هم چنین 
در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط 
وام های60 میلیونی از 12 تا 15 سال به 25 تا 30 سال، 

کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد. 

واگذاری ثامن الحجج به بانک پارسیان

اعتباری  موسسه  برای  آمده  پیش  مسائل  از  بعد 
غیرمجاز ثامن الحجج طی قرار دادی قرار شد تا بانک 
پارسیان مسئولیت این موسسه را برعهده بگیرد. به 
تا بانک  نیوز، براین اساس قرار است  گزارش بولتن 
مرکزی میزانی اعتبار در اختیار بانک پارسیان برای 
تامین هزینه های امور موسسه ثامن الحجج قرار دهد. 
تا  است  قرار  دیگر  سویی  از  که  است  حالی  در  این 
پارسیان  بانک  رهن  در  ثامن الحجج  موسسه  اموال 
شرایط  براساس  و  مرور  به  بانک  این  و  گرفته  قرار 
بانک  از  دریافتی  اعتبار  و  رسانده  فروش  به  را  آنها 

مرکزی را برگرداند. 

یکسان سازی مالیات حقوق دائمی شد

قانون  کرد:  اعالم  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
و  خصوصی  بخش  حقوق  مالیات  سازی  یکسان 
گفتگو  در  نژاد  تقوي  کامل  سید  شد.  دائمی  دولتی 
قانون  ابالغ اصالحیه  با تصویب و  با فارس، گفت: 
مالیات  سازي  یکسان   بحث  مستقیم  مالیات هاي 
به  )خصوصي(  غیردولتي  و  دولتي  کارمندان  حقوق 

صورت دائمي از سال آینده الزم االجرا خواهد بود.

آغاز سفر به سامرا در نوروز

به  سفر  اینکه  بیان  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
سامرا از سر گرفته می شود، گفت: کاروان های عتبات 
همچنین  و  می شود  نفره   120 و   ۸0 آینده  هفته  از 
روز دوشنبه با هیئت سوری برای ازسرگیری سفر به 
سوریه مذاکره خواهیم کرد. سعید اوحدی در گفتگو با 
فارس، با بیان اینکه شورای امنیت ملی با سفر زائران 
بعد  به  این  از  گفت:  است،  کرده  موافقت  سامرا  به 
سفر زیارتی سامرا به بسته های عتبات سازمان حج و 
زیارت اضافه خواهد شد و در هفته آینده زمان اعزام ها 
را اعالم می کنیم. وی در خصوص از سرگیری سفر 
به سوریه گفت: قرار است یک هیئت سوری به تهران 
پیوست  در خصوص  آنها  با  دوشنبه  روز  ما  و  بیایند 

امنیتی سفر زوار به سوریه جلسه بگذاریم.

 لزوم  بومی سازی 
اولویت های استان در 
امر به معروف و نهی از منکر

 لغو تحریم های ایران
راه اندازی اولین اتوبوس 
گردشگری در مرکز استان

به همت شهرداری بیرجند انجام شد

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

مهربان مجیدم
امروز روز میالد توست

و من نگرانم تبریکی به تو بگویم که الیقت نباشد
 و فقط از تمام جمله های زیبای دنیا برایت می نویسم 

مهربانم ، عشق دیرینه من روز وصال مان نزدیک است

میالدت مبارک

همکار گرامی جناب آقای مهندس سلمان زاده
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات 
و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل از درگاه خداوند مسئلت داریم.

شرکت دشت بهساز

جناب آقای مهندس علی نوفرستی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان مدیر بنیاد مسکن شهرستان خوسف

 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد ، تبریک عرض می نماییم.
گروه  بازرگانی سپنتا

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه 
اسدی(یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی 091516۴129۴ - 32۴32090

  هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه - فالفل نیم متری ویژه

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : 31052 

طبخ با روغن کنجد  ساعت کار جدید: 10 الی 15 و 19 الی 2۴
کلیه  سفارشات شرکت ها  ، ادارات  

 و ... پذیرفته می شود 

جناب آقای دکتر قائمی
 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر رئیسی
 رئیس محترم بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( بیرجند

سرکار خانم دکتر آذرکار

پرسنل محترم بخش اورژانس
 و بخش عفونی بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( بیرجند

 بدینوسیله از تالش و زحمات بی شائبه شما بزرگواران و خدمتگزاران عرصه بهداشت و درمان 
در راستای بهبودی بیماران علی الخصوص درمان اینجانب حسین نجفی کمال تقدیر و تشکر را 
دارم، سالمتی و موفقیت روزافزون شما را همراه با اجر معنوی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

حسین نجفی - مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان جنوبی

مزایده فروش دو دستگاه خودرو اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در نظر دارد: دو دستگاه خودروی خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و اخذ فرم 
شرایط شرکت در مزایده تا تاریخ 94/11/4 به آدرس اعالم شده در جدول ذیل مراجعه و فرم پیشنهادی خود را به همراه فیش واریزی معادل 10 درصد قیمت پایه 
مزایده به حساب 2171112101006 به نام تمرکز وجوه سپرده ثبت احوال در پاکت الک و مهر شده گذاشته و مدارک را به دبیرخانه اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی 
واقع در بلوار صنعت و معدن ، سایت اداری تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری یکشنبه 94/11/4 و بازگشایی پاکت ها 

ساعت 10 صبح دوشنبه 94/11/5 خواهد بود

آدرس دریافت فرم شرکت در مزایده و بازدید خودروقیمت پایه )ریال(مدلنوع خودروردیف

احوال1381۴5/000/000مزدا تک کابین1 ثبت  اداره   - مطهری  شهید  خیابان   -  بیرجند 
شهرستان بیرجند 138325/000/000پیکان سواری2

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     اطالعیــه      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون 
ماده صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به  اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری اقدام نماید.

1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری 30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد.
این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد.

اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

فروش ویژه انواع
گازی و نفتی  

باضمانت و تعمیرات تخصصیآدرس: نبش سجاد 13

واگذاری پوشاک اسپرت مردانه بخـاری ژاپنـی 
در راسته بازار اصلی 09155610۴26 
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 خبرهای خوش رتبه بندی برای فرهنگیان

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
۳۵۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر 
گرفته شده است و رتبه بندی معلمان از سال آینده به 
طور کامل اجرا می شود. محمد دیمه ور در گفتگو با 
الف، همچنین گفت: سال گذشته افزایش فوق العاده 
معلمان  بندی  رتبه  امسال  و  ابتدایی  معلمان  شغل 
دوم  مرحله  آینده  سال  ابتدای  افزود:  وی  شد.  اجرا 
و تکمیلی رتبه بندی به طور کامل اجرا می شود.     

   لزوم تناسب افزایش حقوق
 بازنشستگان با کارمندان

بیش  اینکه  یادآوری  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
دریافت   حداقلی  حقوق  بازنشسته ها  درصد   ۶۰ از 
می کنند، گفت: حقوق بازنشسته ها به تناسب حقوق 
باید   ۹۵ بودجه  و  توسعه  ششم  برنامه  در  کارمندان 
افزایش پیدا کند. به گزارش مهر، عبدالرضا مصری 
با تاکید بر اینکه حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان 
داشته  اعالم شده  فقر  با خط  معناداری  فاصله  نباید 
باشد، گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد از بازنشسته های 
کشوری و تامین اجتماعی، حداقل حقوق و مستمری 
را دریافت می کنند به گونه ای که گذران زندگی آنها 

را با سختی مواجه کرده است.

مهلت نام نویسی در طرح جریمه
 غیبت سربازی تمدید نشده است

رئیس سازمان نظام وظیفه کشور اعالم کرد: مهلت نام 
نویسی در طرح جریمه غیبت سربازی تمدید نشده و 
متقاضیان تا پایان دی ماه فرصت دارند تا در این طرح 
ایرنا،  با  نام کنند. سردار صدرالسادات در گفتگو  ثبت 
از 27 هزار نفر  افزود: در مرحله دوم این طرح بیش 
نام نویسی کرده اند. وی اضافه کرد: افراد متقاضی باید 
الکترونیک  از طریق دفاتر خدمات  را  درخواست خود 
انتظامی )پلیس+1۰( ثبت کنند. وی با بیان اینکه سال 
گذشته در مرحله اول این طرح 287 هزار نفر ثبت نام 
کردند، افزود: از این تعداد 17۰ هزار نفر جریمه خود را 
پرداخت کردند. وی ادامه داد: آن دسته از افرادی که 
هنوز این جریمه را پرداخت نکرده اند تا پایان دی ماه 
فرصت دارند تا مبالغ جریمه خود را پرداخت کنند در 
غیر این صورت به منزله انصراف آن ها از این طرح 

تلقی می شود و باید به خدمت سربازی بروند.

  برخورد قضایی با برداشت  غیرمجاز آب 

دیوان  قضات  با  نیرو  وزیر  مشترک  نشست  تسنیم: 
وضعیت  تکلیف  تعیین  خصوص  در  اداری  عدالت 
با  شد.  آغاز  آب  غیرمجاز  برداشت های  به  رسیدگی 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار   ۳۰۰ حدود  شناسایی 
برداشت های  نخست  رتبه  ما  کشور  ایران،  سراسر 
بی رویه را از سفرهای آب زیرزمینی به نام خود ثبت 
با  از چاه های غیرمجاز  تعدادی  کرد. در سال جاری 
بنا  و  پلمپ شد  مربوطه  بین دستگاه های  هماهنگی 
به گفته مسئوالن وزارت نیرو قرار است این رویه در 
سال آینده با شدت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

فاصله دستمزد تا تورم کاهش می یابد 

اعالم  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  فارس: 
این خبر که در دو سال گذشته دستمزد کارگران در 
افزایش  گفت:  است،  گرفته  پیشی  تورم  از  مجموع 
یکباره دستمزد با توجه به تشدید رکود اقتصادی غیر 
ممکن شد، اما برای کاهش فاصله آن با تورم تالش 
عقب ماندگی  داشت:  اظهار  ربیعی،  علی  می کنیم. 
در شرایط  تورم سال های گذشته  به  نسبت  دستمزد 
این  کردن  کم  برای  اما  ندارد،  جبران  امکان  فعلی 
فاصله تالش می کنیم. وی خاطر نشان کرد: امسال 
هم از سیاست دو سال گذشته برای تعیین مزد تبعیت 
هم  مستمری بگیران  برای  آن  بر  عالوه  و  می کنیم 
عقب ماندگی  که  داشت  خواهیم  دیگری  برنامه های 

آنان را هم جبران کند.

خودروی »معیوب« به  جای »صفر« برای 
متقاضیان وام ۲۵میلیونی 

تسنیم: در حال حاضر بیش از دو ماه از پایان طرح 
وام 2۵ میلیون تومانی خودرو می گذرد و مردم هر 
هم  آن  خودرو  خرید  در  متعددی  مشکالت  با  روز 
با  ابتدا مردم فقط  این طرح روبه رو می شوند. در  با 
مواجه  خودرو  تحویل  در  خودروسازان  وعده  خلف 
درگیر  را  مردم  دیگر  مشکالت  به مرور  اما  بودند 
طرح  این  در  خودرو  خریداران  است.  کرده  خود 
که  می شوند  روبه رو  جدیدی  مشکالت  با  روز  هر 
تحویل خودروهای معیوب به جای صفر یکی از این 

مشکالت است.

زمزمه استقراض دولت برای پرداخت حقوق

ارسالن فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفتگو با تسنیم، با اشاره به این که مجلس تخلف 
احتمالی دولت در خصوص استقراض از بانک مرکزی 
را  دولت  کارمندان  گذشته  ماه  حقوق  پرداخت  برای 
هزار   1۳۰ ساالنه  دولت  گفت:  می کند،  رسیدگی 

میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق می کند.  

اجرای طرح »فروش اقساطی لوازم خانگی«
 با سود 10 درصد از هفته آینده

از   لوازم خانگی  اتحادیه تهیه و فروشندگان  رئیس 
ابتدای  از  خانگی  لوازم  اقساطی  فروش  طرح  آغاز 
بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: سود در این طرح 
مشخص  ماهه   1۰ بازپرداخت  دوره  و  درصد   1۰
شده است. طحان پور در گفتگو با ایرنا، افزود: در 
توانند  و کسبه می  بازنشستگان  از جمله شاغالن،  مردم  این طرح همه 
میلیون   1۰۰ سقف  تا  را  خانگی  لوازم  خارجی  و  داخلی  برندهای  تمام 
پایان  تا  بهمن  اول  را  طرح  این  اجرای  زمان  وی  کنند.  خریداری  ریال 
به  ابتدا  کاال  اقساطی  فروش  افزود: طرح  و  کرد  اعالم  امسال  اسفندماه 
 صورت آزمایشی )پایلوت( به مدت یک هفته در تهران اجرا و پس از رفع 

اشکال های احتمالی، در سراسر کشور اجرایی می شود.

 سفره کارگران در دولت روحانی کوچک تر شد 

فارس: عضو هیئت  مدیره مجمع عالی کارگران با بیان اینکه طبق آمارهای 
به  توجه  با  کارگران  سفره  مرکزی  بانک  رسمی 
کاهش مصرف اقالم مهم خوراکی، کوچک تر شده 
است، گفت: با وجود کاهش نرخ تورم توان خرید هم 
کاهش چشمگیری داشته است. راهداری زاده، اظهار 
داشت: این روند تا زمان تعیین حداقل دستمزد در 
شورای عالی کار در اسفندماه ادامه خواهد داشت. وی معتقد است که با وجود 
تالش دولت برای کاهش نرخ تورم طبق آمارها علت افت قدرت خرید مردم 
در دو سال اخیر توان تهیه مواد خوراکی نسبت به قبل کاهش چشمگیری 
دارد. وی افزود: بنابر اعالم مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر یعنی حقوق 
زیر 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی که با دستمزد 712 هزار تومان تعیین شده 

در شورای عالی کار امکان تأمین حداقل های زندگی هم نیست.

 حباب ۲ میلیون تومانی قیمت زعفران

عضو شورای ملی زعفران با تأکید بر اینکه زعفران یک کاالی سرمایه ای 
این  بازار  وارد  اشتباه  به  دالالن  گفت:  نیست، 
زعفران  قیمت  افزایش  با  و  می شوند  محصول 
موجب کاهش صادرات می شوند. علی حسینی در 
گفتگو با فارس گفت: امسال وضعیت تولید زعفران 
بسیار خوب بوده است. وی با اشاره به اینکه عده ای 
افزود: در حال  بازار زعفران می شوند،  باعث متشنج شدن  فرصت طلب، 
حاضر قیمت هر کیلو گرم زعفران نسبت به زمان تولید و برداشت 2 میلیون 
تومان بیشتر شده است و این موضوع ناشی از اقداماتی است که دالالن 
انجام می دهند. حسینی تصریح کرد: صدای ترکیدن حباب کاذب زعفران 
به گوش می رسد و امیدوارم با ترکیدن حباب زعفران هر چه زودتر دالالن 

این بازار به اشتباه خود پی ببرند.

۲
یکشنبه * 27 دی 1394 * شماره  3419

سهامداران عدالت پس از 1۰ سال در انتظار دریافت سود 
و تعیین تکلیف سهام خود هستند، این در حالی است که 
مسئوالن می گویند این نوع سهام در سال ۹۶ به صورت 
مهر،  گزارش  به  رسید.  خواهد  سهامداران  به دست  واقعی 
1۰ سال از زمان اولین واگذاری سهام عدالت به مشموالن 
گذشت اما خبری از سود سهام به سهامداران نشد . این در 
حالی است که به گفته مسئوالن سازمان خصوصی سازی، 
قیمت سهام یک میلیون تومانی عدالت به دو میلیون تومان 
افزایش یافته اما سهامداران آن به دلیل بدهی که به دولت 
بابت دریافت سهام یک میلیون تومانی که دریافت کرده 
اند، دارند، اجازه فروش سهام خود را ندارند و باید از محل 
سود سهام عدالت بدهی خود را به دولت تسویه کنند. قرار 
است این سازمان در پایان دوره اجرا یعني در سال ۹۵ سود 
محاسبه  را  سرمایه پذیر  شرکت هاي  شده  پرداخت  ساالنه 

بابت بدهي هر فرد،  با محاسبه مبلغ تسویه شده  کرده و 
سهام را آزاد نماید. بر این اساس تا پایان شهریور میزان و 
رقم سود ساالنه این شرکت ها مشخص خواهد شد. پس از 
آن یعني در نیمه دوم سال ۹۵ برای مشموالن طرح سهام 
عدالت که نزدیک به ۵۰ میلیون نفر هستند، صورت حساب 
ارسال خواهد شد. در این صورت حساب به مشموالن اعالم 
خواهد شد که در 1۰ سال گذشته چه میزان از سهام شان 
آزاد شده یا با پرداخت چه مبلغي مابقي سهام عدالت شان 
قابل آزاد سازي  است. از میان کل مشموالن دو دهک اول 
درآمدي طبق قانون مشمول ۵۰ درصد تخفیف در پرداخت 
مبلغ سهام عدالت خواهند شد و به بقیه مشموالن ۶  ماه 
فرصت داده خواهد شد تا بقیه مبلغ سهامشان را پرداخت 
کنند. اگر هر یک از مشموالن در مهلت قانوني ۶ ماهه این 

پول را پرداخت کردند همه سهامش آزاد مي شود. 

تفاوت  دالیل  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
حقوق بازنشستگان را اعالم کرد. به گزارش ایرنا، 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رابطه  این  در 
اعالم کرد: بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر 
نظام بازنشستگی، مبنای محاسبه و تعیین حقوق 

و  حقوق  میانگین  دولت،  کارکنان  بازنشستگی 
مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی دو سال 
آخر زمان اشتغال آنان است که با افزایش حقوق 
و مزایای یاد شده از جمله فوق العاده های بند )۵( 
و)1۰( ماده)۶8( قانون مدیریت خدمات کشوری و 

فوق العاده خاص در زمان اشتغال، سبب اختالف 
سنوات  با  فعلی  بازنشستگان  حقوق  میزان  در 
قبل شده و این وضعیت مبتال به همه کارکنان 
در  همچنین  سازمان  است.این  دولت  بازنشسته 
پاسخ به پرسشی درباره ادامه تحصیل فرهنگیان 

اعالم کرد: در هیچ کدام از بخشنامه های صادره 
از سازمان مدیریت منعی برای فرهنگیان در ادامه 
تحصیل و برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی 
اخذ شده توسط کارمند در شرایط احراز شغل مورد 

تصدی وجود ندارد.

 سهامداران عدالت همچنان در انتظار سود 

  دالیل تفاوت حقوق بازنشستگان اعالم شد

مهر: شترهای ایرانی تعیین کننده نرخ پایه دیه انسان هستند که ارزان ترینشان
 روی میز مسئوالن قرار گرفته تا نرخ دیه تعیین شود اما با توجه به گران شدن 
نرخ شتر احتماال سال آینده با افزایش دیه مواجه هستیم. 

 احتمال افزایش نرخ دیه در سال ۹۵
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

0۹1۵867۵۹21 -323۵0186 -323۵0000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران )نوبت اول(

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه 
های به شرح ذیل را به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه با حداقل گرید 5 دعوت به 
عمل می آید با در دست داشتن درخواست کتبی ، برای دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به آدرس دفتر 
مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس خیابان شهید محالتی- حدفاصل معلم و غفاری - پالک 26 - طبقه اول 

در ساعات اداری مراجعه نمایند.
پروژه های مورد مناقصه و مشخصات آن :

الف- تکمیل مجتمع 17 هکتاری گمرکات استان خراسان جنوبی
ب- احداث سوله های انبار و ساختمان اداری و محل نگهداری حیوانات مواد یاب در پایانه مرزی ماهیرود

دستگاه مناقصه گذار: اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان غفاری
مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش 

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی: 94/10/27 لغایت 94/10/30 
محل دریافت اسناد ارزیابی: دفتر مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس خیابان شهید محالتی- حدفاصل 

معلم و غفاری- پالک 26- طبقه اول
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی : پنجشنبه 94/11/15 ساعت 13

محل تحویل اسناد ارزیابی : دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     3231۹263-0۹1۵1642377 - وسیله کار

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: قطعه مفروزه مزرعه چاهدراز پالک 111- اصلی بخش ۵ نهبندان
قسمتی از پالک 3 فرعی از 111- اصلی بخش 5 نهبندان آقای ابراهیم نخعی فرزند غالم محمد ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به 
مساحت 38557 مترمربع خریداری شده )مع الواسطه( از آقای ابراهیم نخعی فرزند محمد )مالک رسمی( به آدرس نهبندان- روستای 
چاهدراز- مزرعه چاهدراز لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل 

مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹4/10/27   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹4/11/13
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

دعوت بستانکاران شرکت تعاونی مصرف نصر قوامین )در حال تصفیه( نوبت سوم

بدین وسیله در اجرای ماده 225 الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت )اعم 
از حقیقی و حقوقی( دعوت می شود هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و 
مستندات الزم در مهلت مقرر قانونی )حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی( به دفتر شرکت 
تعاونی مصرف نصر قوامین )در حال تصفیه( به نشانی کیلومتر 15 جاده زاهدان - بیرجند  مرکز آموزش محمد 
رسول ا... )ص( معاونت آماد و پشتیبانی مراجعه نمایند. در غیر این صورت و پس از پایان مهلت قانونی مذکور 

هرگونه ادعایی علیه شرکت تعاونی مذکور مسموع نخواهد بود
مدیران تصفیه شرکت تعاونی مصرف نصر قوامین )درحال تصفیه(

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی
اجناس شب عید رسید و با خرید 
پوشاک زمستانه از تخفیف ویژه 

برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412۹73

کرکره برقی -  جک پارکینگی 

نبش مدرس 69    091۵36163۵8

چک دو ماهه

091۵8994086 - 091۵1104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويی 

جاروبرقی ، اتو ، کيک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

اجرای پيچ و رولپالك
09156694379

 آهن آالت مستعمل و ذوبی  موذن
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
091۵161۲979

 091۵161473۵
برادران زنگوئی

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تاير ايرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينی
32225254 - 09153624878



جمع آوری بیش از 3 میلیارد تومان صدقه در خراسان جنوبی

درجواب دوستی که گفتند مغازه دار میوه رو دو برابر 
ندارد  وجود  چیزی  همچنین  اواًل  دهند  می  قیمت 
دومًا کیفیت میوه که در مغازه عرضه می شود قابل 
قیمت  سومًا  نیست!  خیابان  حاشیه  وانت  با  مقایسه 
به  است  متغیر  آن  نوع  و  کیفیت  به  توجه  با  میوه 
طور مثال یک کیلو پرتقال از 1700 تومان تا 5000 
هزار تومان است ولی اسم هر دو هم پرتقال است 
آیا یک وانت حاشیه خیابان پرتقال درجه یک 5000 
هزار تومانی رو می آورد به 1700 تومان بدهد؟ نه 
آنها میوه درجه 2 یا 3 رو می آورند که ارزش آن هم 
همان مبلغی هست که می فروشند پس نسنجیده 

خودتان رو مدیون نکنید.
915...693

دهی  سرویس  از  فراوان  وتشکر  سالم  باعرض 
فقط  اتوبوسرانی  محترم  سازمان  موقع  به  و  منظم 
در قسمت پشت اتوبوس ها مبدأ  خواهشمندم 

و مقصد رو قید بفرمایید.
915...040

و  دهیاری  زحمات  و  پیگیری  از  دارد  جا  باسالم. 
شورای اسالمی امیراباد در راه اندازی و بازسازی و 
لوله گزاری قنات آب شیرین تشکر و قدردانی کنیم.
915...248

به  بارها  وانت  از  که  دوستی  جواب  در  آوا.  سالم 
باید  بود  کرده  حمایت  ها  میوه  بودن  ارزون  خاطر 
عوارض،  نه  برق،  پول  نه  اونا  عزیز  دوست  بگم 
شهرداری  به  سایبان  و  تابلو  هزینه  نه  مالیات،  نه 
وکیلی  خدا  دهند.  نمی  رو  دیگر  هزارتاهزینه  نه  و 
می  حمایت  بازم  داشتین  مغازه  خودتون  اگه 
رو  جوون  هزاران  دارین  کار  این  با  کردین 
بیکار می کنین و راهی کنار خیابونا و بساط کردن 

می کنین. تصمیم گیری با خودتونه.
915...803

آبفای بیرجند به صرف لوله گذاری  آوای عزیز. 
فاضالب بدون وصل به منازل همه ماهه مبادرت 
به اخذ مبلغی از مشترکین می نماید این کار هم 
بوده چون مصداق  و هم شرع خالف  قانون  نظر  از 
کابل برقی را دارد که از مسیر کوچه ای بگذرد و بدون 

اشتراک از اهالی آنجا پولی دریافت کنند...
915...011

سالم آوا. میشه از تأمین اجتماعی بپرسیدتأخیر 
پرداخت بیمه رو با سود چند درصد حساب 
می کنند واالبه خدا یا باید کارگرای شاغل رو بیکار 

کنیم یا مغازه رو تعطیل کنیم.
915...890
سالم آوا از مسئوالن شهرداری بپرسین با گذشت 
سه سال از تحویل مسکن مهرشهر و دریافت 
سه میلیون از هر واحد آپارتمان چرا فکری به 

حال آسفالت کوچه ها برنمی دارند؟متشکرم.
915...727
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متکدیان متخصص؛ چگونه جیب شما را خالی می کنند؟
نیاز است و به وسیله آن  ابزار  * نسرین کاری- گدایی 
می توان عواطف را تحریک کرد. کسانی که از این راه 
روانشناسانه!  های  آموزه  بر  تکیه  با  گویا  برند  می  سود 
برای کسب درآمد بیشتر به استفاده بیشتر از زنان برای 
این کار روی آورده اند چون مردم به زنان بیش از مردان 
کمک می کنند. همچنین به کودکان بیش از بزرگساالن. 
بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از 

نوجوانی به سنین کودکی رسیده است.
 7 ایران  در  را  کار  کودکان  تعداد  غیررسمی  آمارهای 
مجلس  پژوهش های  مرکز  می زنند.  تخمین  نفر  میلیون 
تعداد کودکان کار  تقریبًا دو سال پیش  شورای اسالمی 

در ایران را 3 میلیون و 200 هزار نفر اعالم کرده بود.
و  فرهنگی  شهری  عنوان  به  دیرباز  از  بیرجند  شهر 
مذهبی در کشور مطرح بوده است به طوری که با وجود 
خراسان  مردم  اما  استان  در  ساله   17 خشکسالی های 
تمامی  در  بیرجند  مذهبی  شهر  خصوص  به  و  جنوبي 
و  پیشتاز  در کشور  به همنوع همواره  عرصه های کمک 
سرآمد بوده اند. به گونه اي که بر اساس اعالم استاندار 
خراسان جنوبي در حالی که سرانه کمک به نیازمندان در 
کشور 18 هزار تومان است این رقم در خراسان جنوبي 
بودن سطح  پایین  به  توجه  با  که  است  تومان  هزار   23
درآمد سرانه خانوارهاي شهري و روستایي در این استان، 
نشان دهنده عمق باورهاي دیني و اعتقادي مردم استان 
است. همین تدین و فرهنگ غنی و اصیل مردم استان 
باعث شده تا برخی از افراد سودجو به بهانه های مختلف 

از احساسات مردم این شهر سوء استفاده کنند.

بچه ام در بیمارستان بستری است 
پول دارویش را ندارم

در  میدان  ابوذر نشسته ام  که با پسر بچه ای 10 ساله 
مواجه می شوم که کتاب دعا در دست دارد؛ با الفاظ خاص 
خود حسابی احساسات مردم را تحریک می کند »ببینید 
دستم داغون شده به من رحم کنید به من محبت کنید«. 
گوید:  می  که  بینم  می  را  دیگری  پیرمرد  تر  طرف  آن 
به من کمک کنید. خدا ان شاءا... مریض  مریض دارم. 

شما را شفا دهد. خدا ان شاء ا...
اتوبوس خیابان غفاری را سوار می شوم و جلوی ایستگاه 
 بیمارستان ولی عصر )ع( مرد جوانی که اعتیاد از قیافه اش

می بارد جلوی مسافران را می گیرد و می گوید به من 
به  را  و کاغذی  است  بیمارستان  تو  ام  بچه  کنید  کمک 
مردم نشان می دهد این هم برگه ویزیت دکتر می خواهم 
برایش دارو بخرم. به خدا از روستا آمده ام و پول راهم 
را هم همراه ندارم! این صحنه ها را همه جا می توانی 
است.  همین  اوضاع  بروی  که  شهر  کجای  هر  ببینی. 
درمانگاه،  و  بیمارستان  به  منتهی  و  شلوغ  های  خیابان 
مطب های پزشکان، پلیس راه، مزار شهدا، آستانه مبارکه 
شهدای باقریه و حتی مساجد و حسینیه ها. برخی هم به 
همان روش های سنتی گدایی می کنند و کوچه های 
شهر را می گردند و در خانه ها را می کوبند. گاه در وقت 

استراحت و آسایش ساکنان به این کار می پردازند...

کودکانشان را وادار به تکدی گری می کنند

دیده  ها  خانواده  برخی  در  که  گری  تکدی  عوارض   از 
می شود، معتاد کردن کودکان بیگناه است. یک مددکار 
اجتماعي در این باره مي گوید: »فردی داشتیم که براي 
متادون  داروی  او  به  نوزاد چهارماهه خود  ساکت کردن 
در  تا  کرد  می  وادار  هم  را  بزرگترش  فرزند  و  داد  می 

خیابان ها به تکدی گری بپردازد. 
با  گري  تکدي  پیش  چندي  افزاید:  می  رحیمی  فاطمه 
روش هاي سنتي انجام می شد مثاًل زن کولي بچه به 
بغل یا پیرمردي با زخم عمیق در پا و دست سر راه شما 
تغییر  گري  تکدي  سیستم  مدتي  از  پس  شد.  می  دیده 
کرد و شیوه هاي جدید از جمله فروش دعا، چسب زخم 
فروش  براي  که  نوجواناني  و  کودکان  توسط  جوراب  و 
کاالهاي خود به شما مي چسبیدند و  ده ها متر با شما 
یا فردي کاغذ به دست به سراغتان مي آید  مي آمدند، 

نیاز به پول  یا فرزندش  و ادعا مي کند، براي عمل زن 
دارد و ... متداول شد. اخیراً نیز شیوه هایي از تکدي گري 
باب شده که بسیار جالب است در این روش جواني خوش 
پوش به سراغتان مي آید و با این عنوان که گدا نیست از 

شما کمک مي خواهد! 

جدایی، یکی از عوامل
تکدی گری کودکان است

وی با بیان اینکه یکي از آسیب ها و مسایل مورد توجه 
با  پدیده تکدي گري و گدا صفتي است که  هر جامعه، 
ساختارهاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي هر جامعه اي در 
 ارتباط است، می افزاید: در این بین این پدیده در شهر ها

متکدی  فرد  که  بوده  گیر  گریبان  اجتماعي  از معضالت 
احساسات  از  استفاده  سوء  با  و  گوناگون  هاي  شیوه  با 
دارد.  منافع شخصي  کسب  در  سعي  انساني،  عواطف  و 
این افراد با ذلت و خواري و نمایش اعضاي از کارافتاده، 
معلول، زخمي، بدشکل و... در گوشه و کنار شهرها و حتي 
 روستاهاي کشور دیده می شوند. وی خاطر نشان می کند:

تکدي گري، عوارض و مخاطرات زیادي را درپي داشته 
این  روي  روبنایي  و  مقطعي  مطالعات  از  بخشي  که 
مادي،  فقر  مسکن،  نظیردرآمد،  مسایلي  درباره  پدیده، 
و  اجتماعي  نابساماني  اقتصادي،  ناکامي  فرهنگي،  فقر 

سرانجام، دستگیري و بازپروري سخن مي گوید.

فرد متکدی در واقع از دسترنج دیگران 
استفاده و گذران زندگی می کند

مدرس  و  روانشناسی  لیسانس  فوق  سورگی،  جمشید 
گوید:  می  گری  تکدی  تعریف  در  بیرجند  آزاد  دانشگاه 
تکدی گری نوعی »دست دراز کردن« برای کسب درآمد 
دسترنج  از  متکدی،  فرد  حقیقت  در  شود.  می  تعریف 
تکدی  کند.  می  زندگی  گذران  و  کرده  استفاده  دیگران 
گری به اشکال مختلف صورت می پذیرد، از متکدیانی که 
در گوشه و کنار کوچه، خیابان یا بازار نشسته و دستشان 
افرادی که به در مغازه ها  تا  ناله می کنند  دراز است و 
 و منازل مردم رفته و درخواست مبلغ یا کاال می نمایند.

عنوان  مساجد  و  ها  بیمارستان  جلوی  در  که  افرادی  یا 
می کنند که مریض دارند و از عهده مخارج درمان آنان 
برنمی آیند تا کسانی که با دود کردن سپند، فال گیری و 
پاک کردن شیشه ماشین در چهار راه ها درخواست پول 
اگرچه  است.  تکدی گری  نوعی  و همه  کنند، همه  می 
ارائه  را  خدماتی  خودش  قول  به  متکدی  اخیر  مثال   در 

که   ... و  خودروها  شیشه  کردن  پاک  از  اعم  نماید،  می 
البته کاماًل مشخص است غالبًا به شکل تحمیلی بوده و 
با هدف قراردادن مردم در معذوریت و گرفتن مبالغی پول 

انجام  می گیرد.

 گدایان با توسل به عواطف مردم تکدی گری
را امری خداپسندانه نشان می دهند

وی خاطر نشان می کند: پدیده تکدی گری غالبًا در همه 
کشورها کم و بیش دیده می شود، در کشور ما نیز این 
پدیده رواج دارد به ویژه شهرهای بزرگ مکان مناسبی 
به  توجه  با  مردم  آید.  می  به حساب  گری  تکدی  برای 
احساسات  طرفی  از  و  دینی  اعتقادات  و  مذهب  به  تقید 
و عواطف انسانی شرایط خوبی را برای متکدیان فراهم 
کرده و متکدیان نیز از این بستر مناسب نهایت بهره را 
می برند و با شناخت این ظرافت ها، کار خود را با دقت و 
تخصص! دنبال می کنند. بنابراین چنانچه دقت کنید غالبًا 
درخواست های متکدیان، فوق العاده دارای بار عاطفی و 
اعتقادی است به گونه ای که شما را به شدت تحت تأثیر 

قرارداده و با مایه گذاشتن از ارزش های اعتقادی و سو 
استفاده از باورهای مردم و دعاهای گوناگون تأثیرگذاری 
بر روی مخاطب را تشدید می نمایند. لذا کمتر کسی است 
که بتواند از زیر بار سنگین عاطفی و اعتقادی مذکور، به 
شکل منطقی بیرون آمده و ناگزیر مبلغی را به متکدی 
پرداخت می نماید. نکته بسیار مهم اینکه پرداخت مبلغ به 
متکدی باعث تقویت این رفتار شده و قطعًا باعث افزایش 

این رفتار و رواج بیشتر آن خواهد شد.
مذهبی،  مردمی  نیز  ما  استان  کند:  می  عنوان  سورگی 
اخالقیات  و  روحیات  این  و  دارد  محجوب  و  عاطفی 

متأسفانه باعث سو استفاده متکدیان شده است. 
به گفته وی تکدی گری و وجود متکدیان فراوان همیشه 
اکثر  اگرچه  نیست.  اقتصادی  مشکالت  و  فقر  عالمت 
 جامعه شناسان تکدی گری را نشانه فقر اقتصادی می دانند

آموخته  رفتاری  گری  تکدی  داده  نشان  تجربه  لیکن 
شده و تقویت شده به حساب می آید. چنانچه اشاره شد 
وقتی مردم به درخواست متکدیان جواب مثبت می دهند، 

طبیعی است که رفتار تکدی گری تقویت می شود. 

گام اول مبارزه با تکدی گری 
تشویق آنان به سمت کار و فعالیت است

با تکدی گری را  این روانشناس اولین گام برای مبارزه 
پاسخ منفی مردم به درخواست های مکرر متکدیان می 

داند و می افزاید: باید آنان را به سمت نهادهای حمایتی 
و همچنین هدایت به کار و فعالیت کرد. 

بلکه  نیست  شعار  یک  این  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
ما  جامعه.  یک  در  فرهنگی  بلوغ  برای  است  شاخصی 
استان خراسان جنوبی فرهنگی است  ادعا می کنیم  که 
عالیم و نشانه های فرهنگی را باید به نمایش بگذاریم 
و آن را به عینه مالحظه کنیم و قطعًا یکی از مهمترین 
و بارزترین مصادیق بلوغ فرهنگی، رفتار اجتماعی مردم 
است که متأسفانه باید عرض کنم تا مقصد فاصله زیادی 
داریم و می باید در این زمینه تالش و فعالیت ویژه ای 
را معمول نماییم. ضمن اینکه ناهنجاری های اجتماعی و 
آسیب های مرتبط برآن در همه گروه ها دیده می شود و 
 منحصر به گروه خاصی نیست، منتها شکل ناهنجاری های

اجتماعی در هرگونه و طبقه اجتماعی می تواند تا حدودی 
خانواده  یک  در  ناهنجاری  شکل  بنابرین  باشد.  متفاوت 
و  کوچه  در  بودن  عالف  شامل  تواند  می  پایین  طبقه 
خیابان، تکدی گری، دزدی های کوچک، تک چرخ زدن 
آرامش  و  نظم  زدن  برهم  و  مزاحمت  موتورسیکلت،  با 
مردم باشد.  و همین ناهنجاری ها در مردم طبقه مرفه 

می تواند سوار شدن بر ماشین های لوکس گران قیمت، 
تفریحات  مردم،  نوامیس  برای  مزاحمت  فروشی،  فخر 
ناسالم، برگزاری میهمانی های غیر متعارف و پارتی و.... 
بنابراین اصالح تمامی این موارد از شاخص های  باشد. 
بلوغ اجتماعی به شمار می روند و حل این معضالت و 
ناهنجاری های اجتماعی نیازمند آموزش، فرهنگ سازی، 
خواست و اراده مردم و برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه 

مسئوالن و دولت می باشد. 
وی تأکید می کند: وجود متکدیان، همیشه دلیل بر وجود 
فقر اقتصادی به طور مطلق نیست. لذا اگر گاهی از طریق 
رسانه ها می شنوید، فردی از متدکدیان حرفه ای دستگیر 
های حساب  و  نقد  وجه  و  کاال  متنابهی  مقادیر   شده، 

میلیونی کشف شده، تعجب نکنید. 

تکدی گری راحت ترین مسیر کسب درآمد

این روانشناس عنوان می کند: در واقع متکدیان، تکدی 
گری را به عنوان راحت ترین مسیر کسب درآمد انتخاب 
به  نه  که  شغلی  نگرند  می  دید شغل  به  آن  به  و  کرده 
نیازمند  نه  دارد،  نیاز  خاصی  معنوی  و  مادی  سرمایه 
پرداخت اجاره بها، مالیات و بهداشت، قبوض مختلف آب 
و برق می باشد. وی ادامه می دهد:  همین که فرد حرمت 
خود را از زیرپا گذاشت و از آن طرف با اجابت درخواست 
از طرف مردم تقویت شد، تبدیل به رفتاری آموخته شده 

بنابراین،  کند.  می  عادت  آن  به  و  شود  می  انگیزه  با  و 
بوده  مالی  فقر  واقع،  به  گری  تکدی  عامل  چنانچه 
به  همچنان  مالی  فقر  برطرف شدن  از  بعد  لیکن  باشد، 
 تکدی گری ادامه می دهد...!! و بسیاری نیز در باندهای 

تکدی گری، گیر می کنند.

تکدی گری چهره شهر را 
زشت و کریه نشان می دهد

این کارشناس با بیان اینکه تکدی گری خالقیت فرد را 
بین  از  مناسب  فعالیت  و  کار  به شغل،  برای فکر کردن 
می برد، می افزاید: تکدی گری چهره اجتماع را زشت و 
کریه نشان می دهد و حالوت و شیرینی را در کام مردم 
مبدل می کند. تکدی گری مشکالت روحی،  تلخی  به 
روانی و فرهنگی فراوانی را هم برای متکدیان و هم برای 

همه مردم اجتماع به وجود می آورد. 
به گفته سورگی کار تکدی گری سن خاصی را نمی طلبد، 
چرا که شاهد بوده اید مادری که طفل شیرخوار خود را 
همراه  خود  با  مردم«  دل  آوردن  درد  »به  برای  عاملی 
ناگفته  و  بگیرد  از مردم  بیشتری  پول  بتواند  تا  آورد  می 
سرنوشت این طفل معصوم از هم اکنون مشخص است 
تا پیرمردی که با عصا، لنگ لنگان یا با دست به گردن 
 بسته، نمایشی از فردی نیازمند را برای مردم بازی می کند.
این  در  اجتماعی  آسیب های  بیشترین  که  است  طبیعی 

میان شامل زنان و کودکان خواهد بود. 

بهزیستی و شهردای متولی شناسایی 
و جذب کودکان کار هستند

مدیر کل سازمان بهزیستی با بیان اینکه سازمان بهزیستی 
به عنوان دبیر اجرایی ساماندهی کودکان کار و خیابانی 
نیروی  کنار  در  بهزیستی  مددکاران  افزاید:  می  است، 
انسانی و شهرداری موظف به شناسایی و جذب کودکان 
کار و خیابانی می باشد و مرکزی تحت همین عنوان در 
خیابان طالقانی  الزهراء  اجتماعی  اورژانس  مجتمع جامع 
کند: می  یادآوری  عزیزی  عباس  غالم  است.   مستقر 
در 9 ماهه گذشته 196 کودک کار و خیابانی شناسایی 
به  آنها  ساماندهی  و  توانمندسازی  برای  که  اند  شده 
نامه کودکان خیابانی  )آیین  تمامی دستگاه ها  همکاری 

به شماره 32386/22717  هـ( نیاز می باشد.
وی خاطر نشان می کند: بیشتر کودکان کار در استان دارای 
خانواده می باشند و خوشبختانه مانند کالن شهرها توسط 
اند به کار گمارده نشده  از خانواده    افرادی سودجو غیر 
و تاکنون از وجود این تیم های سودجو به این سازمان 

گزارش نشده است. 
 به گفته عزیزی مهمترین مشکالت موجود در خانواده های
کار )مهاجرت از روستان ها به شهر، بیکاری سرپرست یا 
شغل های کاذب سرپرست خانواده( می باشد که توانایی 
برای  کودکانشان  از  و  ندارد  را  خانواده  مخارج  مدیریت 

کسب درآمد استفاده می کنند.
عزیزی بیان می کند: مطابق آیین نامه، کودکان خیابانی 
و  بهزیستی  و  انتظامی  نیروی  و  شهرداری  الذکر،  فوق 
انجمن های خیریه و تشکل های غیر دولتی با استفاده 
از مددکار اجتماعی بهزیستی در قالب تیم تخصصی کار 
در  و  پردازند  خیابانیمی  کودکان  پذیرش  و  شناسایی  به 
صورت وجود خانواده، کودک به آنها تحویل داده می شود 
و در غیر این صورت مراکز اقامتی شبانه روزی کودکان 

خیابانی سازمان بهزیستی کودک را تحویل می گیرد. 
کودکان  ساماندهی  مرکز  وظیفه  دهد:  می  ادامه  وی 
و  از شناسایی  خیابان پس  و  کار  برای کودکان  خیابانی 
انتظامی  نیروی  و  شهرداری  های  ارگان  توسط  جذب 
و  فردی  وضعیت  ارزیابی  از  پس  بایستی  که  باشد  می 
تدوین  توانمندسازی  طرح  کودک  احتساب  و  خانوادگی 
های  ارگان  تعامل  و  همکاری  با  دارد  ضرورت  و  نماید 
و  آموزش  اجتماعی،  تأمین  پزشکی،  علوم  امداد،  کمیته 
پرورش، هالل احمر، صدا و سیما به بیمه خدمات درمانی 
وزارت کار و امور اجتماعی، دادگستری، نیروی انتظامی و 

شهرداری چرخه معیوب مرتفع گردد.

برنای تنها- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی از جمع آوری 3میلیارد و 108 میلیون تومان صدقه برای کمک 
به محرومان و نیازمندان در9ماه امسال خبرداد. حسینی با اشاره به رشد 12 درصدی صدقات نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: این امر نشان از 
اعتقاد باالی مردم استان به منظور کمک به محرومان است و همیشه درکارهای خیر و خداپسندانه درکشور زبان زده هستند. وی با بیان اینکه ماهانه مردم 
استان 345 میلیون تومان صدقه می دهند، افزود: بیشترین صدقات جمع آوری شده مردم استان مربوط به شهرستان های بیرجند، طبس و قاین بوده است.

جوابیه های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
بازارچه صنایع  شما مورخ 94/10/15 درباره »زمین 
اینکه  به  با عنایت  استحضار می رساند:  به  دستی« 
یکی از شرایط و ضوابط احداث بازارچه، تملک زمین 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  توسط 
گردشگری می باشد، اعالم آمادگی می کنیم با توجه 
و  شرایط  واجد  زمینی  چنانچه  زمان،  محدودیت  به 
ضوابط در هر نقطه از شهر بیرجند تا پایان دی ماه 
های  دستگاه  و  نهادها  دیگر  و  شهرداری  سوی  از 
احداث  گیرد  قرار  کل  اداره  این  اختیار  در  اجرایی 

بازارچه بالمانع و عملیاتی خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
قلعه  »بازسازی  درباره   94/10/19 مورخ  شما  پیام 
در  خوسف  قلعه  رساند:  می  استحضار  به  خوسف« 
سال گذشته مرمت شد و در سال جاری نیز در برنامه 
مرمت و بازسازی اداره کل میراث فرهنگی قرار دارد 

و به زودی عملیات الزم آغاز می گردد.

جوابیه ورزش و جوانان شهرستان خوسف  
پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
بودن درب سالن ورزشی روستای  شما درباره »قفل 
 5 ماده  طبق  رساند:  می  استحضار  به  آباد«  معصوم 
قرارداد منعقده فی مابین مستاجر سالن موظف به بیمه 
حوادث غیرمترقبه و مسئولیت مدنی می باشد نظر به 
اینکه شورای اسالمی روستای معصوم آباد به این تعهد 
خود عمل ننموده به منظور جلوگیری از خسارات بعدی 
نسبت به بستن سالن اقدام تا پس از ارائه بیمه نامه 

معتبر نسبت به بازگشایی مجدد اقدام گردد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

رواج روش های گوناگون تکدی گری در بیرجند

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   
امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 

و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات
 انجام کلیه مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 

 آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 
 مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(
 تلفن: 09157202129- 32317898

شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 
  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(

اهداف کانون هموفیلی
چنانچه همت واالی انسان های خیراندیش و نوع دوست شامل حال مان گردد

کانون اهداف ذیل را دنبال خواهد کرد 
1- حمایت از بیماران در تهیه مسکن، ازدواج، تحصیالت، ایاب و ذهاب و تامین هزینه های دارویی

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشی و کاهش هزینه های بیماران
 3- برگزاری برنامه های علمی، آموزشی در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانی در خصوص شرایط جسمی بیماران

 و ارتقای آگاهی سطوح مختلف جامعه نسبت به بیماری و مشکالت بیماران
  4- هماهنگی با مسئولین در خصوص رفع مشکالت بیماران 5- جذب کمک های شما عزیزان برای نیل به اهداف کانون

“آدم های بزرگ قامت شان بلندتر نیست، خانه شان بزرگ تر نیست
“ثروت شان بیشتر نیست، آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند 

  آدرس: بیرجند- میدان طالقانی- نبش بهشتی 3- مرکز جامع درمان بیماران خاص، طبقه دوم
کانون هموفیلی شعبه خراسان جنوبی     تلفن: 05632212999
شماره حساب سیبا: 107171451004 نزد شعب بانک ملی ایران
شماره کارت: 6037991899549756 

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم ها

 پدر آنارغوان
دیگری

 پدر آنارغوان
دیگری

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد در صورت تمایل سازمان ها، 
ادارات، نهادها و مدارس فیلم های محمد رسول ا... 
)ص( و شاهزاده روم را به صورت سانس نوبت صبح

 و عصر با شرایط ویژه اکران نماید.
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تاپ ناپ - مردی اوکراینی است که یک شب از شدت احساس گرما در پاهایش به بیرون از خانه رفت و پا برهنه بر روی برف ها قدم زد، هرچند 
که ابتدا پاهایش به خاطر سرما درد گرفت ولی بعد از چند دقیقه این کار کامال برایش عادی شد. و پس از آن حتی سر کار هم پا برهنه می رود، 
هرچند زیاد پیش می آید که اشیاء تیز در خیابان ها به پاهای برهنه او آسیب بزند ولی او از این روش زندگی کردنش پشیمون نشده  است .

مردی که 10 سال است پا برهنه است! 

4 کشف تخم دایناسور در آرژانتین

باشگاه خبرنگاران - یک پوسته متعلق به نوعی حیوان 
گورکن باستانی مربوط به عصر دایناسورها در کناره یک 
رودخانه در مزرعه ای حوالی بوئنوس آیرس در کشور 

آرژانتین کشف شد.

اهالی بومی آن را یک سنگ یا یک شوخی  ابتدا  در 
این  که  دریافتند  تدریج  به  اما  بودند  کرده  برداشت 
بررسی ها  است.  دایناسور  تخم  یا  پوسته  یک  سنگ 
این پوسته حدود یک متر است  ابعاد  نشان می دهند، 
و دیرینه شناسان گمان می برند که آن متعلق به یک 
این  قدمت  شناسان  دیرینه  است.   glyptodont

پوسته را در حدود 10 هزار سال می دانند.
در  سال  میلیون  دهها  برای  پیکر  غول  حیوان  این 
دایناسور  این  است.  می کرده  زندگی  جنوبی  آمریکای 
دارای یک پوسته بزرگ و زره پوش بوده است و وزن آن 
تا حدود یک تن است. در عین حال محققان موزه تاریخ 
طبیعی لندن اعتقاد دارند این پوسته ممکن است جعلی 
باشد و اثبات وجود آن نیاز به بررسی های گسترده دارد.

دختری که بدنش سم تولید می کند
 
ایسنا - چهارشنبه یازدهم 
آذر 1391 »یلدا« پس از 
9 ماه انتظار اکرم و حمید، 
به دنیا آمد. روزهای غرق 
در شادی پس از تولد یلدا 
والدینش  گذشت،  که 

متوجه رشد کند او شدند و یک ساله بود که دریافتند که 
 )MCAD( به اختالل در اکسیداسیون اسیدهای چرب
تجزیه  غذایی  مواد  چربی  بیماری  این  مبتالست.در 
نمی شود، لذا برخی از اسیدهای چرب به سم تبدیل شده 

و به مغز نوزاد آسیب می رساند. 
MCAD در روزهای آغازین پس از تولد قابل تشخیص 
است، ولی به دلیل عدم آگاهی کافی در سیستم پزشکی، 

به آن توجهی نمی شود.
پس از تشخیص بیماری یلدا، پدر و مادرش آرزویشان 
تمام پس اندازشان  و  را کنار گذاشته  برای خرید خانه 
تاکسی  با  یلدا  پدر  اکنون  کردند.  یلدا  درمان  خرج  را 
شخص دیگری مسافرکشی می کند و نمی تواند خودش 
و خانواده اش را بیمه کند. مادرش یلدا به کمک پسر 

چهارده ساله اش از دخترش مراقبت می کند.

با توجه به قابلیت های   مالیی - شهرداربیرجند گفت: 
شهرداری  ها،  زیرساخت  بود  کم  و  استان  گردشگری 
بیرجند با همکاری  سازمان اتوبوسرانی این طرح را اجرا 

کرد تا قدمی برای جذب گردشگر بردارد.
استان  گردشگری  اتوبوس  اولین  از  رونمایی  مراسم  در 
سازمان  و  شهرداری  همت  به  که  جنوبی  خراسان 
اتوبوسرانی بیرجند آماده شده بود  اعضای شورای شهر، 
سازمان  مدیرعامل  غالمپور  بیرجند،  شهرداری  مدیح 
ابراهیمی رئیس نمایندگی  اتوبوس رانی  و غالمحسین 

وزرات امور خارجه حضور داشتند.
به  توجه  با  گفت:  مراسم  این  در  بیرجند  شهردار  مدیح 
قابلیت های گردشگری استان و کم بود زیرساخت ها، 

این  اتوبوسرانی  سازمان  همکاری   با  بیرجند  شهرداری 
طرح و ایده را داد تا قدمی برای جذب گردشگر بردارد.

جمله  از  خدماتی  و  داخل  دکوراسیون  به  اشاره  با  وی 
صوتی  لوازم  ساز،  چای  آبسردکن،  vip های  صندلی 
می  داده  گردشگران  به  اتوبوس  این  در  تصویری  و 
شود افزود: کلیه طراحی ها  و اجرای دکوراسیون های 
سازمان  و  شهرداری  کارکنان  توسط  اتوبوس   داخلی 
خاطرنشان  بیرجند  شهردار  است.  بوده  اتوبوسرانی 
کرد: پیشنهادهایی برای طراحی و اجرا از خارج استان 
که  است  بوده  تومان  100میلیون  از  بیش  که   داشتیم 
خوشبختانه همه کارها را با 50 میلیون تومان خودمان 
انجام دادیم. مدیح اظهار کرد: مبلغ مذکور جزو هزینه 

این  برای  استقبال  اگر  و  نیست  اتوبوس  جانبی  های 
گردشگری اتوبوس  ساخت  برای  باشد  خوب   طرح 

 2 و 3 آمادگی داریم.

غرفه شهرداری بیرجند غرفه 
برتر در نمایشگاه شهر  ایده آل 

 
وی یادآور شد: در نمایشگاه  شهر ایده آل که در جزیره 
اتوبوس  مانند:  دستاوردهای  ارائه  به  شد  برگزار  کیش 
الکترونیک،  بلیط  معلوالن،  ویژه  اتوبوس  گردشگری، 
ترافی، غرفه شهرداری بیرجند به  ونقل و کنترل  حمل 

عنوان غرفه برتر شهر برتر در نمایشگاه شناخته شد.   

اولین اتوبوس گردشگری 
استان خراسان جنوبی راه اندازی شد

خواندنی ها

شهردار بیرجند خبر داد:

مهم  از شاخص های  یکی  آبزیان،  امروزه، مصرف سرانه 
بودن  پایین  می رود،  شمار  به  کشورها  توسعه  در  جهانی 
سرانه ماهی در کشور به خصوص در استان های محرومی 
مانند خراسان جنوبی یکی از موضوعات مهمی است که باید 

موردتوجه قرار گیرد.

سود باال در کنار ریسک پایین در آبزی پروری

وحید حاجی زاده، یکی از کشاورزانی است که از حدود 10 
در  او  است،  شده  نیز  آبزی پروری  عرصه  وارد  قبل  سال 
ارتباط با مزیت های آبزی پروری در استخرهای کشاورزی 
به خبرنگار مهر گفت: اگر آبزی پروری با سایر تولیدات دامی 
استان از جمله مرغ، زنبورعسل و پرواربندی سنتی مقایسه 
شود، سودآوری بسیار بیشتری دارد. وی با بیان اینکه سود 

باال، در کنار ریسک پایین مزیت خوبی برای آبزی پروری در 
استان به وجود آورده است، بیان کرد: به دلیل اینکه پرورش 
ماهی در آب صورت می گیرد، آلودگی محیطی تأثیرگذاری 
کمی بر آن دارد مگر اینکه آلودگی شخصی به ماهی منتقل 
شود که آن هم بسیار کم است.این کشاورز با اشاره به اینکه 
استخرهای تولید ماهی دو منظوره بوده و برای کشاورزی 
نیز استفاده می شود، عنوان کرد: در طول 10 سال که به 
کود شیمیایی  از هیچ  تاکنون  آبزی پروری مشغول هستم 

استفاده نکرده ام.

بازدهی بیشتر محصوالت
 کشاورزی با استفاده از آبزی پروری

در  خوبی  بازدهی  آب ها  این  از  استفاده  وی  گفته  به 

محصوالت کشاورزی به خصوص زراعت از جمله جو و گندم 
دارد.حاجی زاده، مهم ترین مشکالت سر راه آبزی پروری را 
نبود سرمایه در گردش و باالبودن هزینه های جاری عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر بچه ماهی را از استان های اراک 
و مازندران تهیه می کنیم و همین امر هزینه های حمل ونقل 
داد:  ادامه  است.وی  برده  باال  را  تولید  هزینه  نتیجه  در  و 
همچنین در حال حاضر کارخانه تولید خوراک برای ماهیان 
سرد آبی در استان نداریم و ما این خوراک را از استان های 
دیگر از جمله اصفهان و شیراز تهیه می کنیم.حاجی زاده با 
اشاره به هزینه های باالی احداث استخر نیز گفت: تسهیالت 
با نرخ سود باال گره از کار کشاورز باز نمی کند و مسئوالن 
بجای اینکه اعتبارات برای خشک سالی اختصاص دهند این 
پول را به صورت مستقیم به خود کشاورز دهند و این بودجه 
را به صورت خوراک و بچه ماهی بین کشاورزان توزیع کنند. 

احمدرضا یوسفی نیز یکی دیگر از تولیدکنندگان ماهی در 
استان بوده که از استخرهای دو منظوره برای آبزی و پروی 
و تولید گیاهان گلخانه ای استفاده می کرده است اما اکنون 
حدود دو سال است که این کار را تعطیل کرده است. وی 
در ارتباط با دالیل کنار گذاشتن آبزی پروری در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اینکه در استان پرورش بچه 
ماهی نبود قیمت باالبود و از طرفی قیمت نهاده ها و خوراک 

ماهی به دلیل نبود تولید در استان هزینه ها را باال برده بود

ظرفیت تولید ۳۶ هزار تن ماهی 
در خراسان جنوبی

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز 
در گفتگو با مهر از راه اندازی ۴99 استخر پرورش ماهی در 

استان خبر داد و گفت: با راه اندازی این استخرها نزدیک به 
900 تن ماهی در خراسان جنوبی تولید می شود اما ظرفیت 

استان بیشتر از این رقم است.
به گفته سعیدی بر اساس منابع آبی که در استان وجود دارد 

می توانیم حدود 3۶ هزار تن ماهی در استان  تولید کنیم.
وی، قزل آال، کپور معمولی، آموز و فیتوفاگ را از جمله انواع 
ماهی تولیدشده در استان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته، 
950 تن تولید ماهی پیش بینی شده بود که 9۴1 تن آن 
تحقق یافت.  مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه پرورش ماهیان سرد آبی موقع فروش 
۶0 درصد هزینه تولید و ۴0 درصد سود بوده و در این زمینه 
هیچ مشکلی نداریم، بیان  کرد: در پرورش ماهیان گرمابی 
به دلیل اینکه پرورش دهنده ها در زمینه صید اطالعات ندارد 

متحمل ضرر می شوند.

تولید ماهی در دل کویر، فرصتی جدید در اقتصاد کشاورزی

  3 2236030   - 09151605216 خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  ایزوگـام سلیمانــی 

ال 
1 س

0
مه 

و بی
ت 

مان
ض

ران
ای

راننده محترم: دریافت مسیر و مسافت بهینه از طریق ارسال یک پیام حاوی کد مخابراتی قدیم شهرهای مبدا و مقصد به شماره پیامک 1000141  
به طور مثال : 021*0561            اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

نبش حکیم نزاری 1   32221525 - 09153635587

مرغ بریان شکم پررستوران و غذای آماده حکیم  چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو کباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو کباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو کباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر 

گرانیت و موزاییک ساده 
09156706538     

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یک بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بیرجند: 09304008603

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد ، 

واحد 98

فیلمبرداری ، سالن زیبایی، آلبوم ایتالیایی، مزون و ...

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هدیه و تحویل به عروس خانم ها(

3000000 تومــان وام %4

انتهای توحید ، بلوار جماران ، نبش خیابان ستایش
09159610516-32424788

نصــب و  تعمیــر  لباسشویی
 در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهریاری



یکشنبه * 27 دی  1394 * شماره 3419 

عالقه و اشتیاق خود را به وجه تمایز
 کسب و کارتان بدل کنید

ظرف چند سال گذشته، بازار ورزش و تندرستی شاهد 
تکنیک ها و رویکرد های تازه ای بوده است که برتری 
را برای شرکت ها از هر زمان دیگری دشوار تر کرده 
است. هر وقت کسب و کار شما در فضایی متغیر با 
رقابتی فزاینده مواجه شد، عشقتان به این کار را به خود 
 یادآور شوید.تیم دو نفره ی مادر و دختری به نام های

متد  صاحبان  گری،  هیالرد  کالری  و  هیالرد  لیز 
استودیویی هیالرد، در فضای اشباع شده ی بازار فیتنس، 
به خوبی می دانستند که رویکردشان باید منحصر به فرد 
باشد. این تمایز برای آنان به این معنی بود که باید دست 
به دامان تخصص و عالقه ی خود می شدند. لیز هیالرد 
بعد از سال ها تالش صادقانه در جهت کسب مشتریان 
وفادار برای کسب و کار مربی گری شخصی خود و سفر 
به سرتاسر کشور برای محک زدن متد اختصاصی اش، 
احساس کرد آمادگی الزم برای راه اندازی استودیوی 

ورزشی خود را دارد.
هیالرد  خود  کرد.  می  سخت  را  آنها  کار  رقابت   اما 
می گوید: »ما در آن برهه می دانستیم یا باید جا بزنیم 
و دست از کار بکشیم، و یا سرمان را پایین بیندازیم و 
بیشتر تالش کنیم«. آنها بالدرنگ تالشی چندبرابری را 
شروع کردند و به افتتاح باشگاه و عرضه ی جنبه های 
منحصر به فرد متد ورزشی خود و همینطور خودشان به 
عنوان مغز متفکر پشت این ایده شتاب قابل توجهی 
بخشیدند. آنها می دانستند که تجربه ی حرفه ای و 
شخصیتشان، با تمام عشق و قدرتی که در وجودشان 
داشتند، به اندازه ی متد منحصر به فردی که عرضه می 

کردند اهمیت دارد.

امتحان وزیران

یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از آنها 
وزیر  هر  از  دهند:  انجام  عجیبی  کار  کرد  درخواست 
خواست تا کیسه ای برداشته و به باغ قصر برود و اینکه 
این کیسه ها را  برای پادشاه با میوه ها و محصوالت تازه 
پر کنند. همچنین از آنها خواست که در این کار از هیچ 
کس کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار 
نکنند. وزراء از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه 

ای برداشته و به سوی باغ به راه افتادند !
بهترین بود  شاه  کردن  راضی  دنبال  به  که  اول   وزیر 
میوه ها و با کیفیت ترین محصوالت را جمع آوری کرده 
و پیوسته بهترین را انتخاب می کرد تا اینکه کیسه اش 
پر شد. وزیر دوم با خود فکر می کرد که شاه این میوه 
ها را برای خود نمی خواهد و احتیاجی به آنها ندارد و 
درون کیسه را نیز نگاه نمی کند، پس با تنبلی و اهمال 
شروع به جمع کردن نمود و خوب و بد را از هم جدا نمی 
کرد تا اینکه کیسه را با میوه ها پر نمود. وزیر سوم که 
 اعتقاد داشت شاه به محتویات این کیسه اصال اهمیتی 
نمی دهد. کیسه را با علف و برگ درخت و خاشاک پر 
نمود !!! روز بعد پادشاه دستور داد که وزیران را به همراه 
کیسه هایی که پر کرده اند بیاورند. و وقتی وزیران نزد 
شاه آمدند، به سربازانش دستور داد، سه وزیر را گرفته 
ماه  سه  مدت  به  اش  کیسه  با  گانه  جدا  را  هرکدام   و 

زندانی کنند!!!

   هر کاری که می توانید انجام دهید یا دوست 
دارید که بتوانید انجامش دهید، باید شروعش 

کنید. جسارت، در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد.

تا هر وقت که تلخی زندگی
 افراد اطراف خود را به شیرینی 

تبدیل می کنی، بدان که زنده هستی.

وقتی که کار بدی انجام دادی از آن توبه کن
 چو این توبه تو باید پنهانی باشد. برای گناه

 آشکار نیز توبه ی آشکار نیاز است.

در ذهن تان یک فهرست بسازید از همه کسانی که زیر 
دست شان کار کرده اید. روزهای کاری تان را مرور کنید. 
باالدستی های تان چه اخالقی داشته اند؟ در یک قضاوت 
کلی می توان گفت بعضی روسا عالی و بعضی دیگر افتضاح 
هستند. حاال چه جور رییسی دارید؟ در این جا از خصوصیاتی 
حرف می زنیم که اگر در رییس تان می بینید، شک نکنید 

که شانس آورده اید.

1- به شما قوت قلب می دهد
این امر ممکن است به صورت تشویق و تحریک برای انجام 
این موارد دست به دست هم  باشد. هر دوی   کاری بهتر 
نتیجه ای که در کارمندان حاصل می شود،   می دهند و 
فوق العاده خواهد بود. زمانی که رییس تان به شما اطمینان 
می دهد در مسیر درست قرار دارید، آن گاه می توانید به همه 

چیز دست یابید.

2- کنکاش نمی کند
»کارمند خوب  دارد:  وجود  اصل  روسای خوب یک  برای 
استخدام کن و کمتر کنترل کن«. رییسی که این جمله را در 
نظر می گیرد، حتما نتیجه دلخواهش را کسب می کند. تاثیر 
کنکاش کردن در مورد کارمندان می تواند متفاوت باشد. از 
بی انگیزه شدن گرفته تا از بین رفتن حس استقالل کاری. 
رییسی که این کار را انجام می دهد، فکر می کند خودش 
بیشتر از همه می داند و  کامال به کارکنان اعتماد نمی کند.

3- مهارت های شما را درک می کند
استعدادهای  و  ها  مهارت  زود  خوب  خیلی  رئیس  یک 
کارمندانش را می شناسند. او هر لحظه را برای درک این 
صرف می کند که شما از چه چیز در کارتان بیشتر لذت 
می برید، چه آرزویی دارید و به کجا می خواهید برسید. 
این اخالق به خوبی به پرورش مهارت ها و البته پیشرفت 
کارمندان کمک می کند. شما احساس می کنید می دانید به 

کدام سمت می روید و در نتیجه رییس شما هم می داند.

4- تقصیر خود را می پذیرد
تقصیر  تا  کند  کاری می  بد هر  رئیس  اوقات یک  گاهی 
که  حالی  در  بیندازد،  گروه  اعضای  از  یکی  گردن  به  را 
خودش تصمیم اشتباه گرفته بوده است، اما رییس خوب به 
اشتباهاتش اقرار می کند و کامال شفاف در مورد اشتباهاتی 
که شده و درسی که باید گرفته شود، صحبت می کند. او 
برای کارمندانش یک الگوی خوب برای پیروی است و باعث 

می شود آن ها هم تقصیرشان را بپذیرند.

5- صمیمی و راحت است
همه ما روسای سرسخت و بدقلق داشته ایم. اگر شما رئیسی 
صمیمی و راحت دارید، به شما کمک می کند به راحتی 
مشکل تان را مطرح کنید و در مورد راه حل آن و مسائلی که 

شما را ناراحت می کند، بحث کنید.

6- به خوبی ارتباط برقرار می کند
شما دقیقا می دانید که چه موقع و چه کاری را باید انجام 
دهید. رییس تان همه چیز را کامال برای شما توضیح داده 

و در این وضعیت است که کارها سر وقت انجام می شوند.

7- جلسات را به حداقل می رساند
چه چیزی افراد را بیشتر مضطرب می کند؟ جلسات بی سر 
و ته و اغلب بی فایده. همه قبول دارند که جلسات باید برای 
طرح ایده های جدید و گزارش پیشرفت باشد. جلسات باید 
مفید باشند نه این که مانع بهره وری شوند. روسای خوب این 

را می دانند و از برگزاری جلسات بی موقع پرهیز می کنند.

8- روی پیشرفت های کوچک تمرکز می کند
وقتی رییس به پیشرفت ها یا قدم های کوچک به سمت 
هدفی بزرگ توجه می کند، کارکنان تشویق می شوند. یک 
رییس خوب باید چه از طریق پست الکترونیک یا تماس 
تلفی از کارکنان خود تشکر کند. این کار همیشه جواب می 

دهد و باعث ایجاد انگیزه می شود.

9- شنونده خوبی است
خیلی از روسا اشتباه شان این است که خیلی صحبت می 
کنند. در مقابل، کارکنان هم بی تحرک و عبوس هستند یک 
رییس خوب زمانی که می داند حق با اوست از موضع خویش 
دفاع می کند اما وقتی گمان می کند ممکن است اشتباه کند، 

توانایی گوش کردن را هم دارد.

10- همه چیز را نمی داند
اینکه رییس تان ادعا نکند همه چیز را می داند، یک ویژگی 
عالی است. این نشانه انگیزه برای یادگیری است. این گونه 
روسا می دانند که تعادلی میان دانستن و شک داشتن وجود 
دارد. در این صورت کارکنان هم می دانند می توانند مورد 
مشاوره قرار گرفته بگیرند و هنگام نیاز، برای ارائه ایده های 

جدید تشویق می شوند.

11- هر کاری را انجام می دهد
خیلی از روسا زمانی که به سطح باالیی برسند، دیگر حتی 
تصور کارهای سطح پایین را هم نمی کنند؛ اما یک رییس 
خوب کامال در جریان است و آماده است حتی کارهای کسل 
کننده هم انجام دهد. این یک راه حل عالی برای لمس 

واقعیت در محیط کار و هم بستگی با کارکنان است.

12- آماده است که یاد بدهد
بعضی از روسا هرگز نمی خواهند به خودشان زحمت دهند 
که به کارکنان کار خاصی را یاد بدهند. آن ها گمان می 
کنند کارکنان باید خودشان یاد بگیرند. راز مدیریت عاقالنه 
این است که روسا خوب می دانند چه موقع پا پیش بگذارند 
و تعلیم دهند و چه موقع فقط حضور داشته باشند و از دور 

چرخه کار را کنترل کنند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز من شما 
را سودی نمی بخشد او پروردگار است و به سوی او باز گردانیده می شوید. سوره هود، آیه 34

حدیث روز  

بین حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری 
را بشنوی. امام حسن مجتبی )ع(

سبک زندگی

یک رئیس خوب، این ویژگی ها را دارد

                        

فلوریدای  ایالت  مرکز  افقی: 1-  
  -2 دار  آهن  سبزي   - آمریکا 
دندان  گل   - فصیح   - شنونده 
گیالن  استان  توابع  از   -3 نشین 
واحد   -4 چهره  فلز    - سالم   -
وي   - بلند  باالپوش   - سطح 
سنجر  سلطان  معاصر  شاعر   -
شیرین  نوشیدنی   - نزدیکان    -5
پرستار-    -6 شیمیایی  عنصر    -
شنا  فدراسیون   - لتونی  پایتخت 
آواز  و  شعر  با  هنرپیشگانش   -7
و  اصول   - گویند  می  سخن 
خواندگی   پسر    -8 - حجر  مبانی 
- دفتر معامالت ملکی - میانجی 
صنایع  از  بیهوشی-  داروي   -9
شعري - داالن زیرزمینی 10-  به 
دنیا آوردن -  پارچه باریک و بلند  
الهی 11-  مادر عرب -  نشانه   -
گل شهیدان - خودداري از خوردن 
غذا 12-  شسته نشده -  شالوده 
از  تو 13-  و  من   - فیل  دندان   -
کوههاي کشور - شاعر مدفون در 
قونیه - کاال 14- جوش صورت -  
اسباب بازي بچگانه - از شهرهاي 
گلستان 15- زنگار-  سیسموگراف
شهرهاي  از   -1 عمودي: 
کشتی  در  فنی   - مازندران 

و  سیاسی  ویژه  حق   - آسانتر   -2
لباس  مدل  عروسک   - اقتصادي 
3-  مالمت-  ورزشی - نخستین 
سلسله چین باستان 4- اگرا - گل 
جمع  عالمت   - پراکنده   - سرخ 
نامی   - دهان  بخار    -5 فارسی 
که یونانیان به داریوش، شاه ایران 
داده بودند - آژیر خطر 6-  درنگ 
کردن  - عاشق - پایتخت اتریش 
7-  بازدید سپاه - بی نظیر و بی 
مانند - ساده لوح 8- بلندترین شب 
حزب  به  وابسته  یا  عضو   - سال 

اندازه - لباس 9-  جبرئیل در دین 
زرتشت - نخ بافتنی - برق منفی 
رودهها   - آسایش   - الفت    -10
مسیحی-   - گماشته  سرباز    -11
پشته 12-  دهان عرب - بد بویی  
مستاجر  که  پولی   - روشنایی   -
قدرت     -13 پردازد  می  موجر  به 
 -14 سوخته  سینماي   - تاثرانگیز 
پارسی  شعر  سراي  قصیده  استاد 
حسنی  اسماء  از   - تیره  آبی   -
کتایون  حضور  با  فیلمی   -15

ریاحی - بارومتر

طراح : نسرین کاری

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان 
قویتر می گردد و هرچه بیشتر به آن اعتماد 

کنید قابل اعتمادتر می گردد.

زدست عشق هر شو حالم این بی
سریرم خشت و بالینم زمین بی

خوشم این بی که موته دوست دیرم
هر آن ته دوست داره حالش این بی

جدول شماره  3419

123456789101112131415

تشهبنالادهقوزا1

وهایهتعیبنیمک2

ایندارزوهدلاو3

نریاوهادوانل4

سمیمرمخارتهو5

ترنایبوراورژ6

نودنارینانیقی7

ناکتواگتسار8

اقولکجنرانلاه9

برادارمساررو10

رمشوهدمرومسا11

وحمانروابادن12

مادتمتحاررلاو13

نساروروکیباکر14

دنمساهمانباراد15

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروش مغازه کفش فروشی 
واقع در راسته بازار با اجاره عالی 
mdf دو طبقه ، دکوراسیون تمام 

 و اجناس جدید
 نقد و اقساط یا معاوضه با خودرو

09156671251

بهترین گزینه جهت سرمایه گذاری 

با احداث گلخانه و باغ ویال 

در دشت بجد-معاوضه با خودرو 

09376234005

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

اصل پروانه بهره برداری کد 
214040309812 به شماره  
743 ص / پ مورخ 79/9/8 
جهاد کشاورزی و اصل پروانه 

بهداشتی بهره برداری دامداری 
به شماره 18672/13مورخ 

88/12/11 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز

آرایشگاه ماهان افتتاح شد
10 سال سابقه کار 

آدرس: چهارراه طوس به طرف پاسداران 
حدفاصل میدان هفت تیر و چهارراه پاسداران 

با مدیریت  تلفن: 32445388- 09159616993
مرتضی غالمی

فروش پیکان وانت یخچالدار مدل 89 
بیمه و الستیک کامل  فی : 12/500

09157406136

فروش منزل ویالیی جنوبی 273 مترمربع 
زمین ، 240 زیربنا فی : 360

معلم 7- پالک 34     09155620967

تدریس خصوصی 
زیست شناسی دبیرستان 

توسط عضو هیئت علمی دانشگاه
تضمینی

32344297 -09156705464
ساعت تماس: 17-23

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338

یک شرکت تبلیغاتی برای تکمیل
 کادر خود نیاز به تعدادی

 طراح گرافیک و بازاریاب دارد 
با روابط عمومی باال و قدرت بیان عالی
32239311 - 09155628902 

به یک نفر مدیر فروش و منشی 
برای دفتر دکوراسیون نیازمندیم.
32450695 -09151604841

شرکت پخش مواد غذایی به یک توزیع کننده 
آقا با وسیله نقلیه و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ترجیحا مجرد نیازمند است.
ساعت تماس: 10-12    09368975977

همکار خانم ترجیحا مجرد
 برای کار فیلمبرداری نیازمندیم.

32317225 -09384437359

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج
  از شهر با کارگر ماهر و کامیون جک

 6 متری پتودار تمامی اثاثیه منزل شما را 
با یک سرویس حمل می کنیم.
   09155618308 - جالل نیا

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر،  سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

یک واحد آپارتمان به مساحت 
120متر دو خوابه ، تکمیل
 با تمام امکانات واقع در

 بین خیابان جماران و پاسداران
 واحدهای ارتش ، طبقه پنجم 

با منزل ویالیی تعویض می شود.
09151611321

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

تجربه کنید.    09158668002

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

کباب پز و کوبیده گیر و دو کارگر ساده 
برای پذیرایی ترجیحا مجرد با حقوق عالی  

نیازمندیم.     09151582675

تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  
پکیج و ...

09150570409 - رجبی

فروش  پالستیک  عریض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگیر پنجره
انواع لوله بخاری

 32316040 - 09159612966
میدان آزادی -  ابزار آسیا
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شهرخبر: برخی از میوه ها به دلیل آلرژیک بودن، نباید به کودکان به ویژه زیر یکسال داده شود، چرا که ممکن است مشکالتی را برای آنها ایجاد 
کند. به گزارش جام جم سرا، پرتقال، کیوی و توت فرنگی از میوه های دارای عالیم آلرژیک هستند و خربزه، موز و طالبی هم می توانند عالیم 
آلرژیک را به صورت خفیف در کودکان ایجاد کنند و کودک ممکن است با خوردن هر یک از این میوه ها از خود واکنش و آلرژی نشان دهد.

مصرف این میوه ها برای کودکان زیر یک سال ممنوع است  اخبار ورزشی

باخت تیم فوتبال امید ایران مقابل قطر
 

دیدار تیم های فوتبال امید ایران و قطر با برتری دو 
بر یک میزبان به پایان رسید. به گزارش جهان ، در 
ادامه مرحله نهایی انتخابی المپیک 2016 المپیک ریو 
تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه السد به مصاف تیم 
برتری  با  نهایت  در  دیدار  این  که  رفت  قطر  فوتبال 
دو بر یک قطر به پایان رسید. گل های این دیدار را 
احمد عالءالدین در دقیقه 34 و حسین عبدالکریم در 
دقیقه 56 برای قطر و علی کریمی دقیقه 90 به ثمر 
رساندند. با این نتیجه قطر 6 امتیازی شد و در صدر 
جدول قرار گرفت. ایران نیز به همراه سوریه در این 
ایران به خاطر پیروزی  اما  گروه سه امتیازی هستند 
مقابل سوریه در دیدار نخست، در رده دوم قرار گرفت. 

اردن میزبان بازی تیم های
 ایران و عربستان!

 
رسانه های سعودی مدعی شدند قرار است جلسه ای 
به میزبانی قطر برای تعیین تکلیف مکان بازی های 
نمایندگان ایران با تیم های عربستان و امارات برگزار 
زیاد  اردن  میزبانی  احتمال  که  نوشته اند  آنها  شود. 
روی  همچنان  سعودی ها  جهان،  گزارش  به  است. 
تصمیم خود برای بازی نکردن در ایران اصرار دارند و 
نهایت تالش خود را به کار می گیرند تا عالوه بر هم 
رای کردن امارات با خود قطر را هم متحد خود کنند.
است  زیاد  احتمال  این  نوشت  یک سایت عربستانی 
که اردن به عنوان میزبان بازی های تیم های ایرانی و 

عربستانی معرفی شود. 

معرفی داور برتر نیم فصل لیگ برتر فوتبال

ایرنا: مراسم تجلیل از بهترین داوران فوتبال کشور با 
انتخاب محسن ترکی به عنوان داور برتر نیم فصل 
و تجلیل از رسول فروغی همراه شد. در جریان این 
مراسم، محسن ترکی به عنوان بهترین داور نیم فصل 
لیگ برتر انتخاب شد و سوت نقره ای جایزه گرفت. 
فروعی یکی از کمک داوران مطرح فوتبال کشور از 

فوتبال خداحافظی کرد. 

توافق پرسپولیس با یک دروازه بان

دروازه بان نیمکت نشین تراکتورسازی که هیچ جایی 
به  رسید.  توافق  به  پرسپولیس  با  ندارد،  ترکیب  در 
نیم  تعطیالت  در  که  پرسپولیس  نیـوز،  جام  گزارش 
فصل و در شرایطی خاص هر دو دروازه بانش را از 
دست داده بود با مهرداد طهماسبی به توافق رسید و 
خواهد  شماره یک سرخپوشان  او  مسابقات  ادامه  در 
بود. طهماسبی در ازای پرداخت مبلغی برای رضایت 
نامه اش راهی تهران می شود تا با پرسپولیس روی 

میز مذاکره بنشیند و قراردادش را ثبت کند. 

با خواص کدو سبز آشنا شوید 

سالمت نیوز: در طب سنتی، اعتقاد بر این است 
که کدو سبز مانند سایر کدوها، طبع سرد و تری 
دارد و به همین علت زیره، نعناع، نمک، روغن 

زیتون، فلفل، خردل و آبغوره، جزو مصلحات این 
صیفی آبدار و کم کالری محسوب می شود. یکی 
از مهم ترین خواص کدو سبز، ملین و مدر بودن 
آن است. از این رو مصرف آن به  صورت خام یا 
بخارپز به افراد مبتال به یبوست توصیه می شود. 

کدو سبز، آب فراوانی دارد و برای رفع تشنگی و 
باز کردن انسداد عروق هم می تواند مفید باشد. 
پوست کدو سبز می تواند در کاهش قند و تنظیم 
چربی  خون موثر باشد،  به  همین دلیل قرار دادن 
آن در رژیم غذایی روزانه افراد مبتال به دیابت 

توصیه می شود.

آب، اکسیر جوانی پوست
 

یعنی  می شویم  تشنه  که  زمانی  نیوز:  سالمت 

بدن دچار کم آبی شده است. توصیه می شود که 
به طور مرتب در طول روز آب بنوشید. نوشیدن 
این  از  ضایعات  دفع  و  بیشتر  ادرار  باعث  آب 
طریق می شود، اما نباید بیش از حد در نوشیدن 
آب و مایعات زیاده روی کرد، زیرا این کار باعث 
خستگی کلیه ها می شود و در ضمن بر زیبایی 
پوست تاثیرگذار نیست. اگر می خواهید نوشیدن 
پوستتان  بیشتر  درخشش  و  شادابی  باعث  آب 
در  را  لیمو  نصف  آب  ناشتا  صبح ها  باید  شود 
یک استکان آب ولرم بچکانید و بنوشید. هیچ 
به  بدن  نیاز  نمی تواند  آب  از  بهتر  نوشیدنی ای 
زیبایی  بر  مثبت  اثر  و  کند  برطرف  را  رطوبت 
آب  به  که  صورتی  در  باشد.  داشته  پوست 
این آب  دارید  لوله کشی تصفیه  شده دسترسی 

بهترین مایع برای نوشیدن است. 

عملکرد نامناسب کلیه ها منجر به 
آسیب قلبی می شود

 
کاهش  حتی  جدید،  مطالعات  طبق  شهرخبر: 
به  منجر  تواند  می  ها  کلیه  عملکرد  در  جزئی 
آسیب قلبی شود. حتی در افراد سالم هم، کاهش 
اندک در عملکرد کلیه از حالت عادی با افزایش 
تغییری  است،  همراه  قلب  چپ  حفره  حجم 
توانایی  به  که موجب سفت شدن قلب شده و 

انقباض قلب آسیب می رساند. بررسی ها نشان 
می دهد که کاهش عملکرد کلیه به خودی خود 
منجر به تاثیرات معکوسی بر قلب و عروق خونی 
می شود، حتی بدون آنکه سایر عوامل پرخطر 
نظیر فشارخون باال در این مسئله دخیل باشند. 

ساالد بخوریم یا نخوریم؟ 

ساالد  مصرف  که  این  به  توجه  با  عصرایران: 
به خصوص انواع بدون سس آن به دلیل کنترل 
متخصصان  سوی  از  بودن  کم کالری  و  اشتها 

دارد.  ایراد  یک  اما  است،  شده  توصیه  بسیار 
آگاهی  نداشتن  می دهد  نشان  یافته ها  نتایج 
سبب  غذا  با  ساالد  همزمان  مصرف  مورد  در 
زیادی می شود. ساالد  گوارشی  بروز مشکالت 
شیرازی اگر با غذاهای سنگین مصرف شود و 

خورندگان آن در گروه افرادی باشند که نتوانند 
غذاها را به سادگی هضم کنند می تواند باعث 
بروز مشکالت گوارشی به ویژه نفخ شدید شود. 
کلیه ترکیبات موجود در ساالد شیرازی به دلیل 
مشکالت  با  را  روده ها  می  تواند  سخت  هضم 

زیادی روبه رو کند و خوردن آن همراه غذاهای 
در  اختالل  ایجاد  باعث  خورشتی  و  نشاسته ای 
هضم می شود و بهتر است آن را به تنهایی و 
چاشنی های  از  استفاده  بدون  و  غذا  همراه  نه 
ترش میل کرد. ساالد کلم به دلیل کلسیم زیاد 
پیشگیری  استخوان  پوکی  بروز  از  حدودی  تا 
مدرن،  طب  یافته های  اساس  بر  اما  می کند، 
انواع ساالد خانواده کلم دارای ترکیبی است که 
مشکل گواتر را تشدید می کند و مصرف زیاد آن 
موجب خواب های پریشان، غلظت خون، تنبلی 

کبد و نفخ می شود. 

پیشگیری از آب سیاه با مصرف 
سبزیجات سبز

پزشکان بر این باورند مصرف رژیم غذایی سالم 
با  از سبزیجات  قابل توجهی  که حاوی مقادیر 
به  ابتال  خطر  می تواند  باشد  سبز  برگ های 
بیماری  تا 30 درصد کاهش دهد.  را  آب سیاه 
شایعی  عارضه های  جمله  از  سیاه  آب  چشمی 
حاوی  غذایی  رژیم  با  می توان  که  است 
سبزیجات با برگ های سبز از بروز آن پیشگیری 
کرد.پزشکان متوجه شدند مصرف سبزیجات با 
برگ های سبز خطر ابتال به بیماری آب سیاه را 

20 تا 30 درصد کاهش می دهد. 

عملکرد نامناسب کلیه ها منجر به آسیب قلبی می شود

منزل مسکونی در آتش سوخت

یک واحد مسکونی  25 دی ماه جاری ساعت 7 
سوخت.  آتش  در  منتظری  خیابان  حوالی  صبح 
سازمان  فرماندهی  ستاد  به  خبر  این  اعالم  با 
به  یک  ایستگاه  نشانان  آتش  نشانی،  آتش 
اعزامی  تیم  فرمانده  شدند.  اعزام  حادثه  محل 
واژگونی  اثر  بر  حریق  گفت:  خصوص  این  در 
به  و  داده  رخ  اتاق  داخل  سوز  نفت  والر  چراغ 
اطراف که مقداری نفت انبار شده سرایت کرده 
 و حریق گسترش یافته بود. حیدری فخر افزود: 
آتش نشانان پی از ایمن سازی محل با استفاده 
حریق  موجود  امکانات  و  آبرسان  های  لوله  از 

را اطفا کردند.

نشت گاز حادثه ساز شد

آتش  باعث  گاز  نشت  و  حمام  در  روشن  گازی  بخاری 
سازمان   125 سامانه  به  خبر  این  اعالم  با  شد.  سوزی 
 14/50 ساعت  جاری  ماه  دی   25 تاریخ  در  نشانی  آتش 
شدند.  اعزام  الهیه  خیابان  به  یک  ایستگاه  نشانان  آتش 
گازی  بخاری  گفت:  خصوص  این  در  اعزامی  تیم  فرمانده 
شده  حریق  ایجاد  باعث  که  داشته  نشت  شیلنگ  قسمت  از 
افزود:  فخر  حیدری  بودند.  شده  گرفتار  منزل  در  کودک   2  و 
با استفاده از خاموش  از ایمن سازی محل  آتش نشانان پس 
کننده دستی و امکانات موجود حریق را اطفا و دو کودک گرفتار 
این حادثه  بیرون هدایت کردند. خوشبختانه در  به  را  در دود 
مالک  به  فراوانی  مالی  خسارت  ولی  نداشتیم  جانی  خسارت 

منزل وارد شد.

دستگیري سارق میلیاردي در »طبس« 

لوازم  ریالي  میلیارد  سه  سارق  دستگیري  از  انتظامي شهرستان طبس  فرماندهي  جانشین 
با اعالم مرکز  صوتي و تصویري در این شهرستان خبر داد. سرگرد فاضل مریمي گفت: 
مراکز  از  یکي  انبار  از  تصویري  و  لوازم صوتي  بر سرقت  مبني   110 پلیسي  فوریت هاي 
دولتي شهرستان طبس بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. وي 
افزود: مأموران با انجام تحقیقات میداني و گشت هاي ویژه در سطح شهر به یک نفر که 
در حال فروش لوازم صوتي و تصویري بود مشکوک شدند و وي را تعقیب کردند. سرگرد 
مریمي تصریح کرد: پس از چند ساعت تحت نظر قرار دادن متهم، شک مأموران به یقین 
تبدیل شد و متهم در عملیات ضربتي پلیس در مخفیگاهش دستگیر و به کالنتري منتقل 
شد. جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان طبس خاطر نشان کرد: مأموران در بازرسي از 
را کشف کردند که سارق  لوازم صوتي و تصویري سرقت شده  مخفیگاه متهم 27 ساله، 
پرونده  تشکیل  با  که  کرد  اعتراف  نیز  دیگر  تصویري  و  لوازم صوتي  فقره سرقت   15 به 

سارق روانه دادسرا شد.

کشف 101 کیلو تریاک در »نهبندان« 

و  کیلو   101 کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  این  در  گذشته  ساعت   48 در  تریاک  گرم   500
خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت: مأموران ایست و بازرسي 
خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد«  سهل  »حسیني  شهید 
بلوچستان  و  سیستان  از  که  کامیون  ستگاه  دو  به  عبوري 
به الین  را   بود مشکوک و خودروها  عازم خراسان رضوي 
بازرسي هدایت کردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از این 
دو کامیون 101 کیلو و 500 گرم تریاک که به طرز ماهرانه 
اي در خودروها جاساز شده بود کشف کردند .وی گفت: در 
رابطه دو دستگاه کامیون توقیف و چهار سوداگر مرگ  این 
دستگیر شدند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضایي معرفي شدند. 

بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528

32212519  
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به همه خبر بدین که:

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

کاربر ماساژ: 
در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شایستگی و مهارت ماسـاژ شامل:

 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی
 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...

مشاوره و مهارت های سبک زندگی سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه 1: خیابان فردوسی 
مجتمع پارس ، طبقه منهای یک )صبح ها 
از ساعت 8-14 ( 09159637369
شعبه 2: خیابان طالقانی
 طالقانی 8- فرعی 8/3  
)صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ( 

تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام برای عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصیالن 
تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی

 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سایت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
 حیات طیبه

 در رشته های ذیل ثبت نام می کند:

خدمات ساختمانی علیزاده
اجاره جرثقیل، باالبر، پیکور، ویبراتور و ... ، تولید و اجرای سقف، بازسازی  

و تعمیرات ساختمان )معمار پایه یک با کادری مجرب(، مشاوره رایگان
آدرس کارگاه: جنب پمپ بنزین معصومیه       09153612208
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خبرنگاران اقتصادی و گردشگری کشور

مالیی- رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
آینده،  سال  ابتدای  یا  امسال  اواخر  در  گفت:  بیرجند 
کشور  گردشگری  و  اقتصادی  خبرنگاران  از  گروهی 
تا  می کنند  سفر  بیرجند  به  روز   3 الی   2 مدت  به 
ظرفیت های اقتصادی و گردشگری خراسان جنوبی در 
سطح ملی و بین المللی معرفی شود. ابراهیمی در حاشیه 
اتوبوس گردشگری استان اظهار  اولین  افتتاح  مراسم 
کرد: این اتوبوس با هدف معرفی جاذبه های گردشگری 
کرد:  بیان  وی  است.  شده  راه اندازی  خراسان جنوبی 
براساس طرح اولیه قرار است ایستگاه های گردشگری 
ابراهیمی  نظر گرفته شود.  در  بیرجند  در سطح شهر 
در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  برای  اقداماتی  افزود: 
استان انجام می دهیم و در این راستا، طرح های برتر 
سرمایه گذاری خارجی معرفی می شود تا سرمایه گذاران 
خارجی با آن آشنا شوند و در استان سرمایه گذاری کنند.

طرح همیار دامپزشک 
در 30 روستای خوسف اجرایی می شود

دامپزشکی شهرستان خوسف  شبکه  رئیس  فارس- 
روستای   30 در  دامپزشک  همیار  طرح  گفت: 
زاوه  محمودی  می شود.  اجرایی  خوسف  شهرستان 
اظهار کرد: این طرح به منظور تسهیل و بهره وری 
بیان  با  وی  می شود.  اجرا  دامپزشکی  خدمات  بهتر 
اینکه اجرای طرح همیار دامپزشک کمک شایانی به 
بهبود کیفیت خدمات دامپزشکی در سطح روستاهای 
منطقه می کند، افزود: همیار همانطور که از اسمش 
کردن  هماهنگ  مانند  اموری  انجام  در  پیداست 
واکسیناسیون،  طرح های  انجام  منظور  به  دامداران 
و  دام  حیطه  به  مربوط  تخلفات  و  بیماری  گزارش 
توجه  با  را  حیث  این  از  همکاری هایی  و  دامپروری 
شبکه  اطالع  به  می گیرد  فرا  که  آموزش هایی  به 

دامپزشکی شهرستان خواهد رساند. 

براي جذب ۵0 درصد بي سوادان بیرجند  
کاری انجام نشده است

شبستان- مدیر آموزش و پرورش بیرجند با اشاره به 
اینکه شاخص سواد شهرستان بیرجند ۹۸ درصد است، 
جذب  بیرجند  بی سوادان  از  درصد   ۵0 تاکنون  گفت: 
شده اند ولي برای مابقی هنوز کاری انجام نشده است. 
سجادی نژاد در شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان 
یک  شاخص های  ارتقای  و  علم  آگاهی،  کرد:  اظهار 
جامعه با داشتن سواد آن جامعه سنجیده می شود. وی 
تصریح کرد: در سال ۵۸ شاخص سواد در شهرستان 
بیرجند زیر ۵0 درصد بوده در حالی که این رقم در حال 
حاضر نزدیک به ۹۸ درصد است. وی از حضور 2۵6 
نفر در کالس های سوادآموزی این شهرستان خبر داد 
و گفت: در حال حاضر ۵۵6 نفر در بیرجند از خدمات 
میان  این  از  که  بهره مند هستند  سوادآموزی  معاونت 
2۵6 نفر در حال سوادآموزی، 1۵1 نفر در دوره انتقال 
و 14۹ نفر در دوره تحکیم سواد مشغول به فراگیری 
آموزش های الزم هستند. وی ادامه داد: یک هزار و 42۹ 
نفر از اولیای دانش آموزان بیرجند بی سواد هستند که از 
این تعداد ۵20 نفر بی سواد مطلق شناسایی شده اند. به 
گفته وی هزینه تحصیل دانش آموزان اتباع بیگانه در 
مدارس شهرستان 40 هزار تومان است و هیچ فردی 
حق ندارد دانش آموز الزم التعلیمی را به خاطر شهریه 
از مدارس اخراج کند. سجادی نژاد افزود: هر دانش آموز 
اتباع بیگانه در آینده می تواند به عنوان سفیر جمهوری 

اسالمی ایران در کشور خود محسوب شود.

کاهش 60 درصدی آمار مبتالیان 
به تب مالت در جمعیت انسانی زیرکوه 

دامداران  اقتصاد  به  کمک  راستای  در  خبر-  گروه 
مشترک  های  بیماری  پیشگیری  و  کنترل  و  منطقه 
بین انسان و دام و با نگاه اختصاصی به بیماری تب 
بیماری در  این  به  انسانی مبتال  تعداد جمعیت  مالت 
سطح شهرستان زیرکوه نسبت به سال گذشته کاهش 
دامپزشکی  شبکه  رئیس  است.  داشته  درصدی   60
شهرستان زیرکوه با بیان اینکه آموزش دامداران و بهره 
برداران یکی از مهمترین عوامل کاهش این بیماری 
بوده است، گفت: در این راستا در ۹ ماهه اول امسال 
33 کالس آموزشی با تعداد 600 فراگیر در شهرستان 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  منصوری  است.  برگزارشده 
اکثریت جمعیت شهرستان زیرکوه به شغل دامداری 
مشغول می باشند، برگزاری کالس های آموزشی و 
واکسیناسیون به موقع دام ها در کاهش تعداد مبتالیان 

به این بیماری تأثیر بسزایی داشته است.

توزیع 1200 سبد غذایی بین کودکان 
تحت حمایت امداد بشرویه

گروه خبر- مدیر کمیته امداد بشرویه گفت: طی دو 
ماه اخیر 1200 سبد غذایی بین 1۵0 کودک زیر شش 
سال که با مشکل سوء تغذیه مواجه بودند، توزیع شد. 
برمک، با بیان اینکه تغذیه یکی از مشکالت کودکان 
و  است  نامناسب  تغذیه  دلیل  به  جامعه  قشر محروم 
کمک به این کودکان از طرح ها و برنامه های کاری 
این نهاد است، افزود: این سبد غذایی با اعتبار 720 
میلیون ریال شامل برنج، حبوبات، ماکارونی و لبنیات 
تهیه شده است. وی اظهار کرد: کودکان مبتال به سوء 
تغذیه از طریق این نهاد و شبکه بهداشت شناسایی و 

سبدهای غذایی برای آنان در نظر گرفته می شود.

معدوم سازی 12 تن انواع فراورده های 
خام دامی غیربهداشتی در بیرجند

دامی  خام  فرآورده  تن   12 حدود  خبر-  گروه 
رئیس  شد.  معدوم  و  ضبط  بیرجند  در  غیربهداشتی 
این  اعالم  با  بیرجند  شهرستان  دامپزشکی  شبکه 
بهداشتی  نظارت  اکیپ  بازدیدهای  پیرو  گفت:  خبر 
از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی سطح شهر 
بر 11 تن 7۸0  بالغ  بیرجند در ۹ ماهه سال جاری 
غیرقابل  دامی  خام  های  فرآورده  انواع  کیلوکرم 

مصرف معدوم و از چرخه مصرف خانوار خارج شد. 

احیای اقامه نماز جماعت صبح 
در 32 مسجد استان

شبستان- دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی از اقامه 
داد و  استان خبر  در 133 مسجد  نماز جماعت صبح 
گفت: از ابتدای سال جاری در 32 مسجد سطح استان 
اقامه نماز جماعت صبح احیا شده است. حجت االسالم 
کمیلی، به فضیلت نماز جماعت صبح اشاره و اظهار کرد: 
در بیرجند 62 مسجد فعال وجود دارد که در 14 مسجد 
از این تعداد نماز جماعت صبح اقامه نمی شود و علت 
برگزار نشدن نماز جماعت در برخی از مساجد بیرجند، 
نزدیک بودن بعضی از مساجد به هم است. وی خاطر 
نشان کرد: به مساجد و ائمه جماعت اعالم شده است که 
به کودکان و نوجوانانی که در نماز جماعت صبح شرکت 
می کنند هدایایی را برای تشویق و تجلیل به آنان داده 
شود و خراسان جنوبی در بحث اقامه نماز جماعت صبح 

در کشور وضعیت خوبی دارد.

بهره برداری از 70 پروژه برق رسانی 
طی دهه فجر در فردوس

افتتاح  از  فردوس  منطقه ای  برق  رئیس  فارس- 
این  در  امسال  فجر  دهه  در  برق رسانی  پروژه   70
شهرستان  گفت:  علیپرست   داد.  خبر  شهرستان 
پنج  و  شهری  مشترک  هزار   16 دارای  فردوس 
دهه  در  افزود:  وی  است.  روستایی  مشترک  هزار 
 6 در  برق رسانی  پروژه    70 از  بیش  امسال  فجر 
سرفصل اعتباری شامل تأمین برق، ترمیم و اصالح 
کاهش  معابر،  روشنایی  شبکه های  احداث  شبکه ها، 
تلفات و افزایش کیفیت برق، قدرت مانور و کاهش 
وی  می گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  خاموشی ها 
دو  از  بیش  ها  پروژه  این  اجرای  برای  کرد:  اضافه 
میلیارد تومان هزینه شده است و بیش از پنج هزار و 
2۵0 خانوار از جمعیت این شهرستان از مزایای این 

پروژه ها بهره مند می شوند.

 برخورداری 10 هزار راننده استان
 از چتر حمایتی تأمین اجتماعی

خراسان  استان  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر  تسنیم- 
رانندگان درون  بیمه شدگان  آمار  به  اشاره  با  جنوبی 
و برون شهری در استان گفت: 10 هزار و 274 نفر 
از رانندگان خراسان جنوبی که با احتساب افراد تبعی 
آنان جمعیتی بالغ بر 2۹ هزار و ۹4 نفر از چتر حمایتی 
تأمین اجتماعی برخوردار هستند. درویشی اظهار کرد: 
در بحث رانندگان تعداد 17 نفر راننده زن در استان به 
طور مستقیم بیمه بوده که در شغل رانندگی مشغول 
به کار هستند. وی افزود: نرخ حق بیمه رانندگان برون 
شهری 27 درصد است که 13.۵ درصد آن سهم بیمه 
شده و 13.۵ درصد مابقی سهم دولت است و نرخ حق 
بیمه رانندگان درون شهری نیز 27 درصد بوده که تنها 

10 درصد آن مشمول کمک دولت است. 

 تعیین تکلیف 100حلقه چاه غیرمجاز آب 
در قاینات و زیرکوه تا پایان امسال

قاینات  منابع آب شهرستان های  امور  ایرنا- مدیر   
و زیرکوه گفت: تا پایان سال ۹4 ادامه بهره برداری 
غیرمجاز  چاه  حلقه   100 از  آب  برداشت  توقف  یا 
دو شهرستان مشخص می شود.  این  در  کشاورزی 
نعیمی، تعداد چاه های این دو شهرستان را ۸00 حلقه 
ذکر کرد.وی با اشاره به ایجاد شکاف زمین در دشت 
نشست  پدیده  گفت:  هم  زیرکوه  شهرستان  اسفدن 
زمین در این دشت در دست بررسی است. وی اضافه 
از نشست زمین است و  کرد: شواهد ظاهری نشان 
در دهه اخیر شاهد اضافه برداشت از منابع آب های 
زیرزمینی در دشت اسفدن بودیم و سطح منابع آبی 
نیز کاهش یافته است. این مسئول شوری آب را یکی 
از نکات منفی دشت اسفدن دانست و گفت: اضافه 
برداشت و خشکسالی های اخیر سبب شوری منابع 

آب زیرزمینی دشت های شهرستان شده است.

۵0 باند قاچاق در استان منهدم شد 

در  گفت:  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده  مالیی- 
مواد  قاچاق  باند   ۵0 از  بیش  امسال  ماهه   ۹ مدت 
متالشی  استان  در  خطرناک  کننده  توزیع  و  مخدر 
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  جلسه  در  شجاع،  شد. 
از  بیش  مدت  این  در  در  افزود:  استان  مخدر  مواد 
استان کشف و 4 هزار  انواع مواد مخدر در  20 تن 
و ۵00 متهم دستگیر شدند. وی از تصویب 6 طرح 
مواد  با  مبارزه  کردن  اجتماعی  و  نوین  پیشگیری 
طرح  همچنین  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  مخدر 
در  که  است  سال   2 حدود  شناختی  روان  خدمات 
گسترش  به  نیاز  و  شده  اجرا  استان  مرکزی  زندان 
دارد. شجاع با بیان اینکه این طرح یک سوم زندانیان 
استان را تحت پوشش خود قرار داده است، ادامه داد: 
با اجرای دقیق این طرح نرخ برگشت به زندان های 

استان  3 درصد کاهش می یابد.

شجره  محل  )از  عناب  کیلو  پانصد  توزیع 
طیبه( بین نیازمندان شهرستان خوسف

خوسف  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  خبر-  گروه 
گفت: در راستای ترویج فرهنگ نیکوکاری و با تأسی 
رسیدگی  در  )ع(  اطهار  ائمه  و  معصومین  سیره  به 
به امور محرومین و نیازمندان ۵00 کیلو عناب بین 
مددجویان تحت حمایت توزیع گردید. احمدی افزود: 
طرح  قالب   در  مستحبی   زکات  عناب  مقدار  این 
روستاهای سیوجان،  خیرین   از طریق  طیبه  شجره 
امام  چاه  زینی،  چاه  آباد،  معصوم  فخرآباد،  تقاب، 
رضا)ع( برای کمک به محرومین به کمیته امداد اهدا 
شده است و در روستاهای محروم که فاقد درختان 

میوه هستند بین نیازمندان توزیع گردید.

امام جمعه درمیان به عنوان پژوهشگر برتر اجالس ملی امامان جمعه کشور برگزیده شد. مقاله حجت االسالم حسینی از 
بین 63 اثر پژوهشی رسیده به دبیرخانه اجالس سراسری ائمه جمعه کشور به عنوان دومین مقاله برتر انتخاب شد. آثار 
پژوهشی این اجالس با موضوع همدلی و همزبانی دولت و ملت ارائه شده است. عنوان مقاله امام جمعه درمیان »همدلی 
و همزبانی در عهدنامه مالک اشتر« است. این اجالس با حضور ۸۵0 نفر از ائمه جمعه کشور اخیراً در تهران برگزار شد. 

امام جمعه درمیان، پژوهشگر برتر اجالس ملی امامان جمعه کشور شد

گروه خبر- نشست تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی 
استان در اداره کل امور اقتصادی ودارایی برگزار شد. در این جلسه که مدیر 
کل بازرسی استان نیز حضور داشت، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
با اشاره به وظایف قانونی ذیحسابان، هدف از برگزاری این نشست مشترک را 
هماهنگی بیشتر بین مراجع نظارتی استان برای باال بردن کیفیت نظارت مالی 

و وحدت رویه و نظم و انضباط مالی دانست. 
رمضانی افزود: مواد 31 و ۹0 قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت حیطه 
وظایف ذیحسابان را به نظارت مالی محدود نموده و مسئولیت نظارت عملیاتی 
به دلیل ماهیت فنی و تخصصی بر عهده مدیریت و دفتر فنی دستگاه های 
ضرورت  به  وی  است.  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  همچنین  و  اجرایی 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  مسئوالن  از  کدام  هر  پاسخگویی  محدوده  تعیین 
 خصوص میزان مسئولیت مدیر و ذیحساب به ویژه در مورد طرح های عمرانی 
می بایست مرزبندی مشخصی توسط مراجع نظارتی یعنی سازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات تعریف شود تا ذیحسابان در مقابل آنها باالخص در شرایط 

فعلی ناچار به پاسخگویی فراتر از وظایف قانونی شان نباشند. 
وی مدیریت صحیح نقدینگی و نظم و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی 

کیفیت  با  و  بر جذب حداکثری  و  دانسته  ناپذیر  اجتناب  و  را ضروری  استان 
اعتبارات استان تأکید نمود و یادآورشد: خزانه استان برای پرداخت تخصیص 

اعتبارات عمرانی آمادگی دارد. 
مدیر کل بازرسی استان نیز در این جلسه ضمن تشریح جایگاه قانونی و اهداف 
رسالت  نظارتی  های  دستگاه  تمامی  کرد:  عنوان  بازرسی  سازمان  وظایف  و 

مشترکی دارند که جلوگیری از بروز تخلف و فساد اداری جزو وظایف اصلی 
آنهاست و ذیحسابان با حضور مستمر در دستگاه های اجرایی و نظارت حین 
خرج، بر عملکرد آنها اشراف کامل دارند و به همین دلیل وزارت امور اقتصادی 

و دارایی در بین نهادهای نظارتی جایگاه ویژه ای دارد. 
 علوی با اشاره به رویکرد تعاملی سازمان بازرسی برای حل مشکالت دستگاه های
اجرایی افزود: به عنوان یک مرجع نظارتی زمانی می توانیم ادعا کنیم در کارمان 
موفق بوده ایم که با آسیب شناسی وضع موجود، نیازها و کمبودهای منطقه را 
شناسایی و با تنظیم گزارش های مستند، مشکالت را به مسئوالن مرکز منعکس 
نماییم و در مسیر جذب اعتبارات و امکانات و کمک به رشد و توسعه منطقه گام 
برداریم. وی شورای دستگاه های نظارتی را فرصت خوبی برای بررسی و رفع 
مشکالت دستگاه ها دانست و  ادامه داد: هماهنگی و ارتباط بین نهادهای نظارتی 
باعث اثر بخشی نظارت می شود و خوشبختانه در این استان هماهنگی بسیار 
 خوبی در این زمینه وجود دارد. علوی ضمن پیشنهاد برگزاری بیشتر نشست های
مشترک هم اندیشی و تبادل نظر با ذیحسابان افزود: اداره کل بازرسی از همکاری 
نیروهای متخصص و توانمند دستگاه های اجرایی استفاده می کند و همانگونه 
که ذیحسابان در سال های ابتدایی تأسیس استان همکاری قابل توجهی با این 

مجموعه داشتند اکنون نیز از مشارکت آنها استقبال می نماییم.
در ادامه مسایل و مشکالت مرتبط با نظارت توسط ذیحسابان مطرح و مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان:

 انضباط مالی و مدیریت صحیح نقدینگی مورد انتظار است

کاظمی فرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی از عضویت  
استان خبر  نظام صنفی  از کشاورزان در  فقط 1۹ درصد 
داد. هاشم ولی پور مطلق در جلسه نظام صنفی کشاورزی 
در  عضویت  تعداد  این  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
استان به دلیل شرایط اقتصادی کشور پایین است، اظهار 
جهاد  فعالیت  روند  تشکل ها  بخش  محدودیت های  کرد: 
کشاورزی را کاهش می دهد و در سال آینده قالب و روند 

تشکل ها احیا و مشکالت آن برطرف خواهد شد.
مسایل  نباید  صنفی  نظام  دبیران  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نباید  گفت:  کنند،  دیگر  کارهای  درگیر  را  خود  شخصی 
دغدغه های شخصی را درگیر کار مردم کرد و در این راستا 

نظام صنفی شهرستان ها فعالیت بیشتری داشته باشند.
برداران  بهره  نباید  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
مدیریت  داد:  ادامه  کرد،  اداری  بروکراسی های  درگیر  را 
شرکت های آبوران قرار است به نظام صنفی واگذار شود و 

برنامه مدون در این باره ایجاد خواهد شد. 
وی در ادامه با بیان اینکه باید به دنبال تأمین اعتبارات 
بخش کشاورزی به خصوص در شرایط فعلی دولت بود، 
افزود: اعتبارات استان از سال ۸3 تا سال ۹3 برای بخش 

 جهاد کشاورزی حدود 17۸ میلیارد تومان بوده است.
 عضویت ۷۰۰ هزار نفر در نظام صنفی

مرکزی  سازمان  کشاورزی  تشکل های  امور  دفتر  معاون 
اینکه دانش جدید  به  اشاره  با  نیز  تعاون روستایی کشور 

پیدا نکرده است، عنوان  به بخش کشاورزی خیلی ورود 
کرد: تناقض آماری در همه بخش ها به خصوص بخش 
کمبود  با  ایران  داد:  ادامه  ادیب  دارد.  وجود  کشاورزی 
میزان  اساس  بر  نیز  بارندگی ها  و  است  مواجه  بارندگی 
باران یکسال نیست و این ویژگی های طبیعی سبب کمبود 
آب در کشور شده است و در بعضی از مناطق فرسایش 

خاک موجب شوری آب می شود.
معاون  دفتر  تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون 
روستایی یادآور شد: بخش کشاورزی به صورت معیشتی 
است و تناقض آماری در همه بخش ها به خصوص بخش 
کشاورزی وجود دارد و برخی هدر رفتن آب و تبخیر آن را 

به بخش کشاورزی ربط می دهند. 
در  بردار  بهره  هزار   30 و  میلیون   4 اینکه  بیان  با  وی 
دولت  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  کشور  کشاورزی  حوزه 
الزاماتی  برای جلب مشارکت مردم در بخش کشاورزی 
دارد و از این مشارکت  برای تحقق اهداف در این حوزه 

استفاده خواهد کرد. 

       وجود ۴۳۷ نظام صنفی در کشور
در  نظام صنفی  از 437  بیش  اکنون  اینکه  بیان  با  ادیب 
کشور وجود دارد، تصریح کرد: در 13 شهرستان دیگر نیز 
نظام صنفی ایجاد خواهد شد و بیش از 700هزار نفر در 
تعداد  این  از  نفر  نظام صنفی عضو هستند که ۵00هزار 

پروانه دریافت کرده اند.

شده  تعریف  وظیفه   2۹ صنفی  نظام  برای  وی  گفته  به 
بخش  حمایتی  چتر  عنوان  به  صنفی  نظام  و  است 
اینکه  به  توجه  با  ادیب  فعالیت است.  کشاورزی در حال 
شناسایی شده  و  کدگذاری  در کشور  تاکنون 270 شغل 
است، اظهار کرد: پروانه فعالیت بسیار مهم است به این 
دلیل که در برخی از شهرستان ها با این پروانه ها بیش از 

یکصد میلیون تومان وام دریافت می کنند.

دغدغه نظام صنفی 
رساندن تسهیالت به دست کشاورز باشد  

ادیب به فراهم نشدن زیرساخت ها برای نظام صنفی اشاره 
و  شود  بسیاری  توجه  مشکل  این  به  باید  افزود:  و  کرد 
دولت سه کار عمده هدایت و نظارت و حمایت دارد و در 
حوزه اطالع رسانی باید بسیار کار شود به این دلیل که 

بسیاری از کشاورزان با نظام صنفی آشنا نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نظام صنفی برای ادبیات 
مشترک و کارهای مثبت در کشاورزی ایجاد شده است، 
تصریح کرد: نظام صنفی بر اساس قانون ایجاد شده  تا در  
حوزه بازار و تجارت محصوالت کشاورزی فعالیت داشته 
باشد و دغدغه نظام صنفی باید این باشد که تسهیالت به 

دست خود کشاورز برسد.

برای افزایش ۳5 درصدی 
عضویت بهره برداران  کشاورزی، برنامه داریم    

از  درصد   1۹ گفت:  هم   استان  روستایی  تعاون  مدیر 
مجموع بهره برداران بخش کشاورزی استان، عضو نظام 
را به 3۵ درصد  صنفی هستند که می خواهیم میزان آن 

طی امسال افزایش دهیم. 
اسفندیاری عنوان کرد: در تمام 11 شهرستان نظام صنفی 
وجود دارد و از مجموع 7۹ هزار بهره بردار بخش کشاورزی 
در استان 16 هزار نفر عضو نظام صنفی کشاورزی هستند.  

عضویت ۱۶ هزار کشاورز استان 
در نظام صنفی کشاورزی  

مدیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان نیز 
کشاورزی  کارهای  صنفی  نظام  راه اندازی  به  اشاره  با 
دیگر،  استان های  به  نسبت  دوساله  تأخیر  با  استان  در 
جایگاه  این  پذیرش  عدم  تأخیر  این  دلیل  کرد:  بیان 
با  نظام  این  هم اکنون  اما  بود  قبل  مسئوالن  طرف  از 
همکاری مسئوالن نسبت به سایر استان های قدم های 

است. برداشته  خوبی 
کریمدادی از عضویت 16 هزار بهره بردار بخش کشاورزی 
از 7۹ هزار  و گفت:  داد  نظام صنفی خبر  این  در  استان 
بهره بردار بخش کشاورزی استان تاکنون نزدیک به 16 

هزار نفر آنها عضو نظام صنفی شده اند.

عضویت تنها 1۹ درصد از کشاورزان استان در نظام صنفی

فرمانده سپاه انصار ارضا )ع( و دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان 
جنوبی گفت: فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر به دلیل جهل مردم نسبت 
به اثربخشی آن در جامعه ضعیف شده است و الزم است اولویت های استان در 
این زمینه بومی سازی شوند. به گزارش مهر، سردار غیاثی روز گذشته در آیین 
معارفه دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، اظهار کرد: حق 

امربه معروف مانند حق نماز و زکات یک واجب شرعی بوده و نباید نسبت به آن 
بی تفاوت باشیم. وی ادامه داد: اگر این دو وظیفه مهم ترک شود، در ارزش ها 
دگرگونی اتفاق افتاده و باطل جای حق را می گیرد. وی با تأکید بر اینکه باید 

نسبت به انجام این دو واجب تالشم کنیم، بیان کرد: ستاد امربه معروف و نهی از 
منکر استان به تنهایی نمی تواند این فریضه مهم را عملی کند و نیازمند همکاری 

همه دستگاه های اجرایی استان است.
 سردار غیاثی خواستار همکاری مسئوالن استانی در انجام امربه معروف و نهی 
یک  در  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  اجرای  افزود:  و  شد  جامعه  در  منکر  از 
بستر معین انجام تا زمینه نظارت بیشتر بر آن نیز فراهم شود. وی خطاب به 
دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی، اظهار کرد: هیچ مسئول استانی وجود ندارد 
که حکمی نسبت به انجام امربه معروف و نهی از منکر در حوزه مدیریتی خویش 

نداشته باشد، بنابراین همه دستگاه ها در این زمینه همکاری کنند.

شورای امربه معروف و نهی از منکر در هیئت ها و اصناف تشکیل شود

سردار غیاثی خواستار تشکیل شورای امربه معروف و نهی از منکر در هیئت ها، 
اصناف و دیگر تشکل های فرهنگی شد و افزود: امید است با تشکیل این شوراها 
از منکر را در جامعه گسترش دهیم. وی  بتوانیم فرهنگ امربه معروف و نهی 
بابیان اینکه در انجام این دو فریضه مهم، باید اولویت های استان بومی سازی 
مانند شورای فرهنگ  استان  تمام ظرفیت های  از  اظهار کرد: همچنین  شوند، 

عمومی باید در انجام این امر استفاده شود. وی با اشاره به اهمیت ارتقا و گسترش  
امربه معروف و نهی از منکر در جامعه، بیان کرد: هرچه شاخص های معروف را در 
جامعه و سطح استان ارتقا دهیم، منکرات به خودی خود در حاشیه قرار می گیرند.

امربه معروف و نهی از منکر، عالی ترین شیوه تعامالت اجتماعی است

مشاور دبیر کل ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور نیز گفت: امربه معروف 
و نهی از منکر عالی ترین، مؤثرترین و بهترین شیوه تعامالت اجتماعی است. 
جامعه  در  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  اگر  کرد:  بیان  توانایی  حجت االسالم  
ستاد  داد:  ادامه  وی  می یابد.  کاهش  منکرات  از  بسیاری  یابد،  گسترش 
امربه معروف و نهی از منکر زمینه ساز ترویج فرهنگ نقد و انتقاد در جامعه را 
فراهم می کند. وی با بیان اینکه امربه معروف و نهی از منکر عالی ترین نگاه 
به  حقوق شهروندی است که هنر آن هدایت و مهارت بازدارندگی است، اظهار 
کرد: آموزش وپرورش بهترین نقطه شروع برای آموزش امر به معروف و نهی از 

منکر است چراکه با جمع کثیری از دانش آموزان ارتباط دارد.
ستاد  دبیر  به عنوان  غیاثی  هاشم  سید  سردار  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 

امربه معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی معارفه شد.

کاظمی فرد- رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه  از 102 
کاندیدای ثبت نام کننده، تاکنون4 نامزد انتخابات مجلس از حوزه های انتخابیه 
بیرجند، قاین و فردوس انصراف داده اند، گفت: برخی از نامزدها با توجه به اینکه 

از عملکرد خود آگاه هستند،  به اختیار خود انصراف می دهند.

افراد رد صالحیت شده از ۲۷ بهمن به مدت ۳ روز حق شکایت دارند

حجت االسالم محمدی در کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه روز شنبه آخرین 
انتخابات در هیئت های نظارت استان  نامزدهای  روز بررسی صالحیت های 
است، افزود: امروز اسامی نامزدها تأیید صالحیت شده به فرمانداران 4 حوزه 
انتخابیه استان اعالم می شود. وی با بیان اینکه افرادی که در این مرحله رد 
صالحیت شده اند و صالحیت آنها احراز نشده است از فردا )یکشنبه( به مدت 
سه روز می توانند شکایت خود را به شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت 
ارائه دهند، افزود: شاکیان از سراسر استان برای اینکه مجبور به مراجعه به تهران 
نباشند، می توانند با مراجعه به دفتر هیئت نظارت مستقر در فرمانداری بیرجند، 
شکایت خود را به صورت مکتوب ارائه دهند و شکایت باید در فرم خاص شورای 
نگهبان تنظیم، تحویل و رسید دریافت شود و داوطلبان از ارائه شکایت بر روی 

کاغذ عادی پرهیز کنند چرا که مورد قبول نیست.
به گفته حجت االسالم محمدی، داوطلبانی که صالحیت آنها احراز نشده و یا 
رد صالحیت شده اند و در تهران هستند نیز می توانند برای ارائه شکایت خود به 
هیئت نظارت مرکزی مستقر در ورزشگاه تختی مراجعه کنند. وی عنوان کرد: 
بعد از تحویل شکایت، شورای نگهبان به مدت 20 روز این شکایات را بررسی می 

کند و بعد از آن نتایج را به داوطلبان اعالم می کنند. وی با بیان اینکه  102 نفر 
 از استان خراسان جنوبی برای تصاحب چهار کرسی بهارستان ثبت نام کرده اند،

در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چگونه برخی از کاندیداها از 
تأیید و یا رد شدن خود آگاه شده اند، گفت: هیچ نامزدی از طریق دفتر نظارت و 
 بازرسی انتخابات استان از وضعیت خود آگاه نمی شود، ممکن است در هیئت های

اجرایی گاهاً به برخی از کاندیداها اعالم کنند که انصراف بدهند تا آبروی آنها 
در جامعه در مقابل واژه »رد صالحیت شده« حفظ شود.

تبلیغات فعلی داوطلبان در فضای مجازی، ممنوع است

به گفته وی اسامی نهایی کاندیداهای مجلس شورای اسالمی که تأیید صالحیت 
شده باشند 27 بهمن ماه از سوی وزارت کشور به مردم اعالم می شود. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی از طرح 6 شکایت از سوی 
داوطلبان رد صالحیت شده در هیئت اجرایی خبر داد و گفت: 2 نفر از داوطلبان 
قبل از شکایت انصراف داده و شکایت دیگر افراد نیز بررسی و رسیدگی شده 
است. حجت االسالم محمدی فعالیت داوطلبان در فضای مجازی را تخلف ذکر 
کرد و تأکید کرد: این فعالیت ها باید تعطیل شود. وی با بیان اینکه تبلیغات 
زود هنگام انتخاباتی، شکایت ها و تخلف انتخاباتی توسط ستاد پیشگیری از 
 جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز استان و شهرستان بررسی و تذکر الزم داده 
می شود، عنوان کرد: حتی در چنین مواردی اگر افرادی به ما هم مراجعه کنند، 

آنها را برای طرح شکایت به ستاد یاد شده راهنمایی می کنیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افراد 

شاخص برای انتخابات مجلس در استان محدود هستند، اظهار امیدواری کرد: 
مردم در مرحله اول بتوانند افراد اصلح را انتخاب کرده و به آنها رأی بدهند چرا 
که کشیده شدن انتخابات به دور دوم، هزینه های زیادی برای نظام در بردارد 

ولی اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، ما آمادگی برگزاری آن را داریم.
حجت االسالم محمدی اظهار کرد: هیئت نظارت و شورای نگهبان کار بررسی 
صالحیت نامزدها را طبق قانون انجام می دهد و عماًل به توصیه کسی توجه ندارد. 

وی خاطرنشان کرد: تاکنون توصیه ای از هیچ رده ای از هیئت های اجرایی و 
نظارت به این نهاد نشده است. وی در ادامه با اشاره به  انتخابات خبرگان رهبری 
نیز گفت: آزمون داوطلبان مجلس خبرگان رهبری نیز نیمه دی ماه برگزاری شد 
تا اجتهاد آنها از طریق این آزمون برای فقهای شورای نگهبان اثبات شود. وی با 
بیان اینکه  افرادی که در آزمون کتبی قبول شوند، باید در یک مصاحبه شفاهی نیز 
شرکت کنند که در صورت قبولی در هر دو آزمون، از 20 بهمن ماه به آنها اعالم 

و از 22 بهمن می توانند تبلیغات خود را شروع کنند.

انصراف ۴ نامزد انتخابات مجلس در استان

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی:

لزوم بومی سازی اولویت های استان در امر به معروف و نهی از منکر
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زاکانی: دولت در مقابل عهدشکنی آمریکا 
 پاسخ دقیق و محکمی نمی دهد

بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  تهران  نماينده  زاكانی 
اينكه چرا دولت با وجود آنكه طرف مقابل به تعهدات 
كرده  عجله  برجام  اجرای  در  نیست،  پايبند  خود 
است، گفت: به نظر من می شد با تأمل بهتر و ايجاد 
تضمین های باالتری اين مسیر را طی كرد. وی ادامه 
اكنون خود  و  است  مسیر طی شده  اين  اكنون  داد: 
مقابل  در  چرا  كه  باشد  پاسخگو  بايد  محترم  دولت 
ناماليمات و بی تعهدی های آمريكا كوتاه می آيد و در 
برابر اين عهدشكنی آمريكا مواجهه دقیق و محكمی 

كه انتظار است را انجام نمی دهد.

 ظریف : از بعضی افراد ناراحت می شوم
ظريف وزير خارجه گفت: بعضی نقد های غیرمنصفانه 
حتی  كه  می شنوم  كسانی  از  را  كلی  رهنمودهای  و 
يک دقیقه در عمرشان مذاكره نكرده اند تا چه رسد به 
اينكه با 20 وزير خارجه مدعی بنشینند و بحث كنند 
و اينكه به خودشان اجازه می دهند كه بگويند ضعیف 
ظريف  می شوم.  ناراحت  قطعا  است،  شده  مذاكره 
نیز می گويد: من  با محمد مصدق  او  مقايسه  درباره 

واقعا قابل مقايسه با اين انسان های بزرگ نیستم.

 احتمال بازگشت تیپی شبیه احمدی نژاد 
حاتم قادری استاد دانشگاه تهران گفت : ممكن است 
كه برگشتن تیپي مثل احمدي نژاد سخت باشد به خاطر 
اما آن هم  بود.  اينكه هزينه هاي آن براي نظام زياد 
امكان پذير است، چرا كه وقتي بحران خیلي زياد شود 
افرادي مي توانند با يک سري شعارها و ژست ها حالت 
پوپولیستي به خود بگیرند و انبوه عظیم مردمي كه دچار 
محرومیت بوده و بي پناه هستند و مشكالتي دارند را 

فريب داده و بگويد كه من نجات دهنده هستم.

 فعال اصالح طلب : با صندوق  قهر نمی کنیم
دبیر كل حزب اتحاد ملت اظهار داشت: ما به مردم 
اين نكته را گوشزد  كرده ايم كه قهر از صندوق های 
جريان  در  نیز  اكنون  و  داشت  نخواهد  نتیجه  رای 
اصالحات و جامعه حرفی از عدم شركت نمی شنويم.

شكوری راد در خصوص احتمال رد صالحیت برخی 
اصالح طلبان نیز تصريح كرد: اگر در حوزه انتخابیه 
نامزد اصالح طلبی وجود نداشته باشد ما در برابر افراد 
و  می كنیم  حمايت  میانه رو  و  مستقل  افراد  از  تندرو 
فكر می كنیم افراد مستقل و میانه رو هم می توانند در 

زمره جريان اصالحات محسوب شوند.

 پاسخ دفتر مطهری به شایعه رد صالحیتش
دفتر علی مطهری، اعالم كرد: عدم احراز صالحیت 
علی مطهری شايعه است و هنوز هیچ موردی درباره 
احراز يا عدم احراز صالحیت وی اعالم نشده است. 
برخی اخبار غیر رسمی در شبكه های اجتماعی از رد 

صالحیت علی مطهری خبر داده اند.

نیویورک تایمز: تلویزیون ایران به جای 
برجام، در مورد دندان بحث می کند

 
 نشريه هیل كه اخبار كنگره آمريكا را پوشش می دهد، 
گويد  می  برجام،  اجرای  احتمالی  روز  با  همزمان 
جمهوريخواهان كنگره از تالش برای طرح شكايت 
با  اتمی  توافق  سر  بر  اوباما  باراک  دولت  از  حقوقی 
توماس   ، حال  همین  در  شدند.  منصرف  ايران، 
اردبرينک، خبرنگار نیويورک تايمز در ايران در صفحه 
اخیر  ساعات  در  ايران  تلويزيون  نوشت:  خود  توئیتر 
تنها يكبار به ماجرای اجرای برجام اشاره كرد و در 

ادامه تنها به بحث دندان پزشكی پرداخت.

صدور مجوز فروش هواپیمای مسافربری
  به ایران از سوی باراک اوباما

يک  صدور  با  آمريكا  جمهوری  رئیس  اوباما  باراک 
اين  خارجه  امور  وزير  به  خطاب  رياستی  يادداشت 
كشور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ايران 
صادر  را  زمینه  اين  در  آمريكا  های  تحريم  رفع  و 
سال  مصوبه  راستای  در  را  اقدام  اين  اوباما  كرد. 
جهت  در  اقدامی  عنوان  به  و  آمريكا  كنگره   2010
می  انجام  ای  هسته  توافق  تعهدات  شدن  اجرايی 
آمريكا  كنگره   2010 سال  مصوبه  اساس  بر  دهد. 
رئیس جمهوری آمريكا اين اختیار را دارد تا صادرات 
را  ايران  به  خاص  های  فناوری  يا  و  خدمات،  كاال، 
در صورتی كه آن را »در جهت منافع ملی آمريكا« 

تشخیص دهد، از سر بگیرد.

هاشمی رفسنجانی لغو تحریم ها را
  به رهبری، دولت و مردم تبریک گفت 

پايانی  مراحل  انجام  به  توجه  با  رفسنجانی،  هاشمی 
برجام و انجام تعهدات طرفین و اينكه با حضور دكتر 
اتحاديه  نماينده  موگرينی  خانم  و  جان كری  ظريف، 
اروپا، لغو تمام تحريم های مربوط به مسائل هسته ای 
و  كار  مراحل  شد،  خواهد  اعالم  اسالمی  جمهوری 
تدبیر و  با  بسیار فشرده، سخت و همراه  را  مذاكرات 
عقالنیت توصیف كرد و از پشتكار رئیس جمهور، دولت 
و به ويژه تیم مذاكره كننده هسته ای كه تحت حمايت 
كامل رهبری معظم انقالب انجام شد، تشكر و قدردانی 
كرد و اين موفقیت را به رهبر انقالب، دولت و به ويژه 

مردم غیور و وفادار ايران تبريک گفت.

تکذیب اظهارات واعظی توسط تلگرام
 

و  تلگرام  پیرامون  اظهاراتی  ديگر  بار  ارتباطات  وزير 
باز هم  نظارت مستقیم بر اين شبكه مطرح كرد كه 
اعالم  با  واعظی  محمود  شد.  رد  تلگرام  مدير  توسط 
فعالیت  درباره  تلگرام  با مسئوالن شركت  نامه نگاری 
اظهار  ايران،  قوانین  مغاير  تلگرامی  كانال های  برخی 
كرد: مسئوالن تلگرام اعالم كرده اند هر كانالی را كه 
مسدود  شود،  اعالم  ايران  ارتباطات  وزارت  سوی  از 
می كنیم مدير تلگرام گفته است ما تمامی گزارش های 
مربوط به سوء استفاده های احتمالی را بررسی می كنیم 
و اگر گزارش های مردمی مربوط به محتوايی غیر از 

تفكرات داعش و پورن باشد، آنها را ناديده می گیريم.

محمد جواد ظريف در بدو ورود به وين در پاسخ به اين 
پرسش كه برداشته شدن تحريم ها چقدر بعد از روز اجرا 
تضمین شده است، گفت: كسانی هستند كه همیشه صلح 
را تهديد موجوديت شان می دانند و اينها همیشه مخالف 
بوده و به اين مخالفتشان ادامه خواهند داد. وزير خارجه 
كشورمان گفت: امروز روز خوبی برای مردم ايران است 
همچنین  افزود:  وی  شد.  خواهد  لغو  امروز  تحريم ها  و 
سايه  از  ما  منطقه  است.  منطقه  برای  خوبی  روز  امروز 
يک درگیری بی مورد كه می توانست نگرانی ايجاد كند 
با برجام رها شده و می تواند بدون غبارهای خطرناک كه 
به دلیل تبلیغات منفی علیه برنامه هسته ای شكل گرفته 

حركت صلح طلبانه ايجاد كند.
دنیاست  برای  خوب  روز  يک  امروز  گفت:  خارجه  وزير 
چراكه ثابت شده مشكالت مهم را می توانیم از طريق 
ديپلماسی حل كنیم نه تهديد و فشار و قطعا از اين جهت 
با  امروز روز مهمی است. وزير امور خارجه گفت: امروز 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  كل  مدير  گزارش  ارائه 

برجام اجرايی خواهد شد و پس از آن يک بیانیه مشتركی 
برای اعالم شروع برجام منتشر می شود. گزارش مدير 
كل برجام را اجرايی خواهد كرد اما برای اعالم اهمیت 
اين واقعه بیانیه ای هم خوانده خواهد شد. وی در پاسخ 
به اين كه بعد از اجرای برجام جمهوری اسالمی ايران 
چه اهداف و اقداماتی را در منطقه دنبال می كند، گفت: 
برای  شود  می  ايجاد  خوبی  زمینه  برجام  اجرای  از  بعد 
همكاری گسترده تر در منطقه برای خطر عمده ای كه 
و  تروريست  آن هم خطر  و  تهديد می كند  را  ما  منطقه 
امیدواريم  اين آمادگی را داريم و  افراط گرايی است. ما 
كه ساير همسايگان ما در منطقه و جامعه بین الملل برای 

مبارزه با اين معضل همكاری را داشته باشند .
می كنید  فكر  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  خارجه  وزير 
گفت:  شود؟  اجرا  موفقیت  با  خود  زمان  پايان  تا  برجام 
تاكید داريم منفعت همه در اين است برجام كامال اجرايی 
احراز  بر  ما  البته روش  باشند  به آن متعهد  شود و همه 
و رصد كردن نحوه پايبندی ساير كشورهاست اما عقل 

حكم می كند كشورهايی كه مدت زيادی را صرف اين 
نتیجه  نشوند  باعث  نسنجیده  اقدامات  با  كردند  سند 

مذاكرات به هدر رود.

شاه رفتعکس روز 

وزیر امور خارجه : تحریم ها لغو می شود

اصالح طلبان دنبال تشکیل مجلس ششم نیستند
 

در  مجلس  طلب  اصالح  نمايندگان  از  تاجگردون  غالمرضا 
دوره نهم با بیان اينكه اصالح طلبان به دنبال تشكیل مجلس 
اكثريت  يک  آينده  مجلس  در  اگر  می گويد:  نیستند،  ششم 
عاقل وجود داشته باشد بهتر از يک اقلیت قوی اصالح طلب 
ائتالف  قبال  در  الريجانی  رفتار  مجلس  نماينده  اين  است. 
اصولگرايان را هم معقوالنه توصیف و تاكید می كند: اگر او با رسايی و كوچک زاده 

در يک لیست قرار گیرد، من به الريجانی شک خواهم كرد.

مخالف ریاست جمهوری دوباره هاشمی و خاتمی هستم ؛ اصولگراها اعتبارشان را از ناطق و الریجانی دارند
 

علی يونسی دستیار ويژه رئیس جمهور به بررسی ابعاد انتخابات رياست جمهوری 92 و مجلس 94  پرداخت و گفت : برخي در سال 92 اصرار داشتند 
شخصیت هايی مانند آقای هاشمی و يا رئیس دولت اصالحات بار ديگر به عنوان كانديدا حضور يابند كه من با حضور آنان هم موافق نبودم. معتقد بودم 
برای كسانی كه 8 سال رئیس جمهور بودند، فضای حضور دوباره بايد برای همیشه بسته بماند، گرچه منع قانونی وجود ندارد. وی در خصوص ائتالف 
اصولگرايان نیز گفت : بعید می دانم اصولگرايان بتوانند ائتالف مورد نظر خود را عملیاتی بكنند، اما در هر صورت، آنان همه اعتبارشان را از شخصیت هايی 
چون آقای ناطق، الريجانی و ديگران دارند، اما متأسفانه ايشان را ناديده می گیرند و گاهی نیز به آنان نگاه ابزاری دارند. اين درحالی است كه همان طور 
كه گفتم، در دوره ای، نجات آنان حاصل تالش آقای ناطق نوری است. يا اكنون می بینیم كه افراطیون بزرگ ترين ضربه ها را به آقای الريجانی زدند، درحالی كه خدمتی كه 

الريجانی به اصولگرايان كرد، هیچ كس نكرد. رنج و عذابی كه الريجانی از دست تندروها كشیده و می كشد، هیچ وقت از دست اصالح طلبان نكشیده است.

سخنگوی شورای نگهبان استعفا داد ؛ دبیر شورا نپذیرفت

نگهبان  شورای  سخنگويی  سمت  از  ابراهیمیان  نجات ا... 
را  خود  استعفای  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  وی  داد.  استعفا 
ابراهیمیان  كردم.  ارائه  نگهبان  از سمت سخنگويی شورای 
گفت:   استعفانامه  اين  پذيرش  عدم  يا  پذيرش  خصوص  در 
نگهبان  دبیر شورای  از سوی  قبولی  به  نیازی  استعفای من 
ندارد. بنا بر اخبار رسیده آيت ا... احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استعفای نجات ا... 

ابراهیمیان سخنگوی اين شورا موافقت نكرد.
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