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رئیس جمهور :
کسی که می گوید ما قدرت سخت

نیاز نداریم، ساده لوح است

رئیس مجلس خبرگان رهبری : 
 به رهبری گفتم نگرانی عجیبی

از آینده نظام و انقالب دارم 

پرویز سروری : 
دولت فهمیده اتفاقی نمی افتد 
قرار است مردم را آماده کنند!

احمدی نژاد نامزد قطعی انتخابات ریاست جمهوری است/ رأی الریجانی برای ریاست مجلس فعال دو برابر عارف / عارف تصمیمش را برای  ریاست گرفت /  آب پاکی »کری« روی دست بشارستیزان / هر مجازاتی کنند، به ایران نمی رویم! / صفحه 8

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

  تعداد اقساط کارت اعتباری خرید

و  شده  آغاز  کاال  خرید  اعتباری  کارت  توزیع 
حدود  تومان،  میلیون  شش  برای  آن  اقساط  رقم 
غزنوی  ایسنا،  گزارش  به  است.  تومان  هزار   ۲۸۰
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اظهار 
خرید  اعتباری  کارت  دریافت  برای  ثبت نام  کرد: 
سقف  و  قسط   ۲۴ اقساط  تعداد  و  شده  آغاز  کاال 
کارت های ارائه شده تا چهار برابر حقوق دریافتی و 

حداکثر تا شش میلیون تومان خواهد بود.

 استقبال مشروط از افزایش وام

و  تعالی خانواده وزارت ورزش  و  ازدواج  مدیرکل دفتر 
جوانان با استقبال از مصوبه مجلس در خصوص افزایش 
این  پرداخت  راهکارهای عملی  باید  ازدواج گفت:  وام 
وام اندیشیده شود. به گزارش مهر، صبحی تاکید کرد: 
معتقدم قبل از هر اقدامی در افزایش وام ازدواج، باید 
اهداف مشخص شود و راهکارهای عملی رسیدن به آن 
نیز دقیقا بررسی و شناسایی شود، در غیر این صورت 

انتطارات باال می رود و مشکلی هم حل نمی شود.
نمایش توان رزمی و دفاعی یگان های مختلف نظامی، انتظامی و بسیج مردمی در مرکز استان / صفحه 7                                         عکس : مجتبی گرگی

برای معادن
مزاحمت
ایجاد نکنید

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در انتقاد از دستگاه های دولتی : 

صفحه 7

آگهی مزایده عمومی بانک صنعت و معدن
شرح در صفحه 2

)بقا مختص ذات یگانه اوست(
به مناسبت سومین روز درگذشت همسری فداکار ، مادری مهربان و دلسوز مرحومه 

حاجیه نساء طاهری بجد )همسر حاج احمد قاسمی بجد کاسب بازار( 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/1/30 از ساعت 6 الی 7 بعدازظهر در محل مسجد النبی )ص( 

اهل سنت برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان است.

خانواده های: قاسمی بجد، طاهری بجد و سایر فامیل وابسته

جناب آقای ایرج قاسمی و خانواده محترم 
با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده 

و برای بازماندگان محترم سالمت و شکیبایی آرزو می نماییم.

کیوان رحیمی- مهتاب مسینایی

جناب آقای ایرج قاسمی و خانواده محترم 
با تاسف و تاثر فراوان مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده 

و خود را در غم شما شریک می دانیم. 

دکتر شقایق مسینایی- حمید رحمتی

جناب حاج آقای بهدانی  قائم مقام محترم شرکت مهندسین مشاور نام آوران 
راه و تبادل ، جناب آقای مهندس یاسر بهدانی رئیس محترم هیئت مدیره 

شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل
همکاران گرامی  خانم مهندس بهروان و خانم مهندس بهدانی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت انسانی وارسته و مومن، مرحوم مغفور 
حاج حیدر علی بهروان را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 

برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

پرسنل دفتر طبس شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

جناب حاج آقای بهدانی قائم مقام محترم شرکت مهندسین مشاور نام آوران 
راه و تبادل ، جناب آقای مهندس یاسر بهدانی  رئیس محترم هیئت مدیره 

شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل
همکاران گرامی خانم مهندس بهروان و خانم مهندس بهدانی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت بزرگ خاندان، مرحوم مغفور حاج حیدر علی بهروان 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

جناب آقای مهندس نخعی نژاد
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بشیری زاده  فرماندار محترم شهرستان درمیان
جناب آقای مهندس امامی

 مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس محمد جانی درمیان شهردار محترم گزیک

بدینوسیله زحمات ، تالش ها و پیگیری های ارزنده شما سروران ارجمند و همکاران محترم تان 
در اجرای پروژه ساماندهی رودخانه مرزی گزیک )دیوار ساحلی( را ارج نهاده 
و از خداوند تبارک و تعالی برای شما بزرگواران توفیق روزافزون مسئلت دارم.

کنیز نوری- رئیس شورای اسالمی شهر گزیک

سرور گرامی جناب حاج آقای بهدانی
آقایان مهندسین: یاسر، محسن و رسول بهدانی 

خاندان محترم بهروان و بهدانی

درگذشت مرحوم مغفور حاج حیدر علی بهروان 
 موجب تالم و تاثر گردید، مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

محمد مهدی انصاری

برادران ارجمند آقایان: تیمسار محمدحسن ، اله نظر
 اله داد ، محمد علی و حمزه اسعدزاده

آرامش ابدی اسوه محبت، تواضع و مردمداری شادروان فقید سعید 

حاج اسدا... بیک اسعدزاده
را حضور آن بزرگواران و یکایک داغدیدگان و عشایر محترم بهلولی 

تسلیت و تعزیت می گوییم.
علیرضا ناصری - مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

اطالعیــه
شرکت  از  دعوت  برای  دارد:  نظر  در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 

کنندگان در مناقصات، مزایدات و استعالمات خویش، ضمن انتشار آگهی در جراید، 
از طریق پیامک نیز اطالع رسانی نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
تمایل به دریافت پیامک های اطالع رسانی دارند، دعوت می شود براساس جدول 
با ارسال عدد مرتبط با موضوع شرکت یا خدمات   ذیل آمادگی خویش را فقط 

به شماره پیامک 3000484877 اعالم فرمایند.

عدد موضوع فعالیت شرکتردیف
ارسالی

20شرکت های خدمات بهداشتی درمانی1

21اشخاص حقیقی و حقوقی ساختمانی و پیمانکاری2

اشخاص حقیقی و حقوقی پیمانکاری تأسیساتی ، مکانیکی 3
22و الکترونیکی 

23شرکت های خدمات عمومی، نظافتی و امور مشابه4

24مزایدات خودرو و اموال اسقاطی و غیر مصرفی5

فروشگاه ها و پیمانکاران مختلف جهت خرید و نصب اقالم 6
25در حد استعالم و فروشگاه های مواد غذایی

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجاره اماکن دانشگاه )از قبیل 7
26بوفه ها، انتشارات، خشکشویی، آژانس ها و داروخانه ها و...(

شرکت ها، فروشگاه ها و نمایندگی های لوازم اداری، 8
27صنعتی، ورزشی و تجهیزات پزشکی و... 

28شرکت ها،کارگزاری و نمایندگی های بیمه9

29شرکت های مسافربری اعم از درون شهری و برون شهری10

30رستوران ها، کترینگ ها و تهیه غذای آماده و ...11

11اطالع رسانی مناقصات و مزایدات جاری12

12اطالع از نتایج مناقصات ومزایدات جاری13

توجه: ضمناً کلیه پیامک های ارسالی امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
صرفاً از طریق شماره پیامک 3000484877 به اطالع عموم خواهد رسید.

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          سی ام فروردین    ماه
 سالروز تولد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی

 بر رصد کنندگان سالمت مبارک باد

جناب آقای مهندس محمد حسین بهروان 
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
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سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: الیحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص برای تصویب نهایی در حال بررسی است.
عباس قائد رحمت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: با وجود نظرات موافق و مخالف در تصویب کلیات این الیحه،
 کاهش ساعت کاری زنان برای تصویب نهایی ،همچنان در حال بررسی و در دستور صحن علنی قرار دارد. 

الیحه کاهش ساعت کاری زنان همچنان در دست بررسی

پیام های بانکی نباید با غیرفعال سازی 
پیامک های اطالع رسانی قطع شود  

معاون رگوالتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی 
و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی 
های بانکی جزو پیامکی های کنشی محسوب می شود 
ارتباطات  نباید قطع شود.به گزارش فارس، وزارت  و 
غیر  و  فعال سازی  روش  ترتیب  این  »به  کرد:  اعالم 
فعال سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای 
تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه 
پیامکی 800 یا شماره گیری #800* می توانند از انواع 
خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم کارت خود و روش 
غیر فعال سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می 
پیامک های  دریافت  به  تمایل  عدم  در صورت  توانند 
تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطالعات و 

اخبار می توانند این خدمات را غیرفعال کنند.«

خدمت سربازی طالب در آموزش و پرورش

ملکی دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و 
پرورش  در گفتگو با فارس،گفت:  با موافقت رهبر معظم 
انقالب، طالب عالقه مند و واجد شرایط می توانند دوره 

خدمت سربازی را در آموزش و پرورش بگذرانند. 

وعده طیب نیا به سهامداران عدالت  
سهام  اولین  واگذاری  از  سال   ۱0 گذشت  از  پس 
علی  بار  این  سهامدار،  میلیون   ۵0 انتظار  و  عدالت 
طیب نیا وزیر اقتصاد، وعده تبدیل این نوع سهام به 
را به سهامداران عدالت داد. به گزارش جهان،  پول 
طیب نیا چند روز پیش خطاب به سهامداران عدالت 
اعالم کرد که با تصویب نهایي قانون مربوط به سهام 
و  اول  دهک  در  که  کساني  به  مجلس،  در  عدالت 
مي شوند،  محسوب  فقیر  و  دارند  قرار  درآمدي  دوم 
و  عدالت  سهام  برگه  هر  ازاي  به  تومان  میلیون  دو 
به کساني که در دهک هاي سوم به بعد حضور دارند، 
یک میلیون تومان به ازاي هر برگه پرداخت خواهد 
شد. وزیر اقتصاد در حالی این وعده را داد که پیش از 
این مسئوالن سازمان خصوصی سازی گفته بودند که 
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. پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی سازی هم در این باره گفت: تا پایان سال 
آزادسازی  و  تکلیف شده  تعیین  عدالت  جاری سهام 

این نوع سهام مراحل نهایی خود را خواهد گذراند.

  هماهنگی برای افزایش قیمت خودرو

و  خودروسازان  تبانی  امکان  از  کارشناس  یک 
واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت خودرو خبر 
خواستار  نیز  کارشناسان  از  دیگر  برخی  است.  داده 
هستند.  وارداتی  و  داخلی  خودروهای  قیمت  کاهش 
نوروزی  تعطیالت  یافتن  پایان  با  ایسنا،  گزارش  به 
ابتدا خودروسازان از ارسال درخواست افزایش قیمت 
از  پس  دادند.  خبر  رقابت  شورای  به  محصوالتشان 
مشابهی  اظهارات  در  خودرو  واردکنندگان  نیز  آن 
داد. خواهند  افزایش  را  محصوالتشان  قیمت  گفتند 

اما در واکنش به کوک شدن ساز گرانی خودروهای 
داخلی و وارداتی، یک کارشناس از تبانی خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت ها خبر داد. 
محصوالتشان  قیمت  واردکنندگان  است  معتقد  وی 
قیمت  افزایش  برای  زمینه  تا  می دهند  افزایش  را 

خودروهای داخلی فراهم شود.

محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸

پرورش  آموزش  و  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس 
و  سنجش  قانون  بر  حاکم  روح  اینکه  به  اشاره  با 
پذیرش دانشجو حذف کنکور است، گفت :  سوابق هر 
سه سال دوره متوسطه در کنکور ۹8 اعمال خواهد 
شد. به گزارش تسنیم، عمادی اظهار داشت:  اعمال 
سوابق تحصیلی از الزامات قانون سنجش و پذیرش 
در سال نخست  قانون،  این  و مطابق  است  دانشجو 
اعمال شد که  به میزان ۲۵ درصد  سوابق تحصیلی 
 8۵ سال   ۵ مدت  و طی  یابد  افزایش  باید  سال  هر 
از طریق سوابق تحصیلی  دانشگاه ها  درصد ظرفیت 

تکمیل خواهد شد.

شورای عالی بیمه قیمت واقعی
 تعرفه های پزشکی را پذیرفت

پزشکی  خدمات  استاندارد  و  تعرفه  کل  مدیر  ایرنا- 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
وزارت بهداشت امسال برای رشد تعرفه های پزشکی 
قرار  مبنا  خواهان  و  نداده  پیشنهاد  را  خاصی  عدد 
مورد  که  است  خدمات  شده  تمام  قیمت  گرفتن 
تصویب شورای عالی بیمه قرار گرفته است.  علیرضا 
عالی  افزود: شورای  ایرنا  با  گفتگو  در  منش  اولیایی 
شده  تمام  و  واقعی  های  قیمت   ،۹4 زمستان  بیمه 
بهداشت  وزارت  که  را  درمانی  و  تشخیصی  خدمات 
برای سه بخش مراکز دولتی، عمومی غیر دولتی و 
خصوصی پیشنهاد داد، تایید و تصویب کرد و اکنون 
این است که همین مصوبه، مبنای تصمیم  خواهان 
گیری درباره تعرفه های پزشکی در سال ۹۵ باشد.
خدمات  تعرفه  شامل  که  پزشکی  خدمات  تعرفه 
بستری و سرپایی در سه بخش دولتی، عمومی غیر 
از  قبل  باید  قانون  مطابق  است.  و خصوصی  دولتی 
و  ابالغ  بیمه  عالی  شورای  مصوبه  با  سال  شروع 
این  هنوز  سال  از  ماه  یک  گذشت  با  شود  اجرایی 

قانون اجرا نشده است.

شده  آغاز  کاال  خرید  اعتباری  کارت  توزیع 
تومان،  میلیون  شش  برای  آن  اقساط  رقم  و 
گفته  به  اما  است  تومان  هزار   ۲80 حدود 
خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
که  است  نشده  آن  از  مطلوبی  استقبال  هنوز 

سازمان های  کافی،  استقبال  عدم  صورت  در 
می شوند.به  طرح  این  مشمول  دیگری 
کرد:  اظهار  غزنوی،  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش 
خرید  اعتباری  کارت  دریافت  برای  ثبت نام 
پرورش،  و  آموزش  کارکنان  و  شده  آغاز  کاال 

و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  بازنشستگان 
مزایای  و  حقوق  مجموع  که  اجتماعی  تامین 
می  است،  تومان  میلیون   ۱.۵ از  کمتر  آن ها 
توانند برای دریافت آن اقدام کنند.تعداد اقساط 
۲4 قسط و سقف کارت های ارائه شده تا چهار 

برابر حقوق دریافتی و حداکثر تا شش میلیون 
شده  اعالم  نیز  این  از  بود.پیش  خواهد  تومان 
در  و  است  ماهه  سه  کارت ها  اعتبار  که  بود 
از زمان  صورت عدم استفاده در طول سه ماه 

صدور، منقضی می شوند. 

  تعداد اقساط کارت اعتباری خرید کاال

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
اینکه امکان حذف یارانه ۲4 میلیون نفر در سال ۹۵ وجود 
ندارد، گفت: تغییر سنت غلطی که چهار سال اجرایی شده، 

کار سختی است.
شاخصه های  بررسی  به  میدری  احمد  مهر،  گزارش  به   
حذف یارانه ها پرداخت و در مورد حذف یارانه ۲4 میلیون 
نفری که مجلس تصویب کرده، افزود: حذف یارانه ها مانند 
اساس ضوابط، مورد  بر  باید  امری است که  مالیات  کسر 
توزیع  یارانه ها  که  زمانی  متاسفانه  و  گیرد  قرار  بررسی 
شد، معیارهای روشنی برای آن تدوین نشد و دولت قبل 
باعث  موضوع  همین  و  کرد  پرداخت  همه  به  را  یارانه ها 
در  اینکه  به  اشاره  با  از مشکالت شد.وی  بسیاری  ایجاد 
دنیا عجیب است که به همه افراد یارانه یکسان داده شود، 
گفت: پرداخت یارانه ها باید مشروط و محدود باشد و اینکه 
هیچ شرطی برای آن گذاشته نشده، کار را مشکل ساز کرده 

با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاهی  است.معاون 
اطالعاتی  پایگاه های  تمام  در حال حاضر  اینکه  بر  تاکید 
شده  جمع آوری  مسکن  از  بخشی  و  بانکی  نظام  از  غیر 
نظر  در  را  افراد  استحقاق  بتوانیم  که  معیاری  یک  است، 
بگیریم، نداریم و مشکل در شناسایی نیست بلکه مشکل 
هزینه،  معیار  سه  با  میدری،  گفته  است.به  دادرسی  در 
کرد،  را مشخص  افراد  تمکن  میزان  باید  درآمد  و  دارایی 

اما بخشی از هزینه ها دیده نشده است. 
اخیرا طراحی  اطالعات  به  پاسخ دهی  وی گفت: سیستم 
ابتدا  می توانند  افراد  شود.  دقت  امر  این  به  باید  و  شده 
گرفته  تماس  آنها  با  سپس  و  کنند  اعتراض  سامانه  در 
همین  بر  و  است  زمانبر  روندی  خود  این  که  می شود 
نفر  هزار   ۲00 و  میلیون   ۳ یارانه  گذشته  سال  اساس 
مجددا  که  کردند  اعتراض  آنها  از  بخشی  که  شد  حذف 
کار  تعاون،  وزارت  رفاهی  معاون  بازگردانده شد.  آنها  به 

برای  الزم  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و 
اول  از  دارند  بیمه  دفترچه  دو  که  افرادی  دفترچه  حذف 
اردیبهشت ماه فراهم شده است، گفت: ۶ میلیون و 800 
هزار نفر در ایران دارای دو دفترچه بیمه هستند که باید 
از اول اردیبهشت یکی از دفترچه های خود را حذف و یا 

ما آن را حذف می کنیم.
معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ 
به این سئوال که عدم حذف یارانه ها اقدام سیاسی دولت 
مردم  اعتماد  است  مهم  دولت  برای  آنچه  گفت:  است، 
سیستم  اساس  همین  بر  و  است  نظام  و  مجریه  قوه  به 
و  کرده ایم  آغاز  را  نیازمندان  بررسی  و  فقرا  شناسایی 
بتوانیم  تا  داشته ایم  امداد  کمیته  و  بهزیستی  با  جلساتی 
کنیم  حذف  را  ثروتمندان  تدریج  به  و  طراحی  سیستمی 
و اگر غیر از این بود دولت سال گذشته ۳ میلیون و ۲00 

هزار نفر را حذف نمی کرد.

امکان حذف یارانه 2۴ میلیون نفر وجود ندارد

امسال چراغ راهنمایي روي همه خوراکي ها روشن مي شود

مدیرکل نظارت و ارزیابي فرآورده هاي خوراکي و آشامیدني سازمان غذا و دارو گفت: امسال، چراغ راهنمایي روي همه محصوالت خوراکي 
نصب مي شود.بهروز جنت در گفتگو با ایرنا افزود: در زمان حاضر این چراغ راهنمایي روي ۵0 درصد محصوالت خوراکي نصب شده است.
وی در خصوص چراغ راهنمایي یاد شده گفت: این راهنما به خریداران محصوالت خوراکي و غذایي کمک 
مي کند تا به میزان کالري و مفید بودن خوراکي نظارت کنند؛ چراکه این نشانگرهاي تغذیه اي در قالب 
برچسبي با رنگ هاي قرمز، زرد یا نارنجي و سبز ، میزان شکر، نمک، چربي و اسید چرب ترانس خوراکي 
را براي مردم مشخص مي کنند. به گفته وي، رنگ قرمز نشان دهنده آن است که فرد باید در مصرف آن 
فرآورده یا خوراکي مراقبت کند، رنگ زرد یا نارنجي نشانه هشدار است و رنگ سبز هم یعني اینکه، خوراکي 
مطلوب است و نگراني از بابت مصرف آن وجود ندارد. وي خاطرنشان کرد: آگاهي حق مصرف کننده است؛ 
ممکن است یک ورزشکار به محصول غذایي پر کالري نیاز داشته باشد؛ اما فرد دیگري با تحرک کمتر محصول خوراکي با کالري کمتري 
را مصرف کند. جنت ادامه داد: همچنین افراد میانسال باید نمک کمتري مصرف کنند اما ممکن است یک نفر با فعالیت و تعریق بیشتر در 
جنوب کشور نیاز به امالح بیشتري داشته باشد و در نتیجه مي تواند محصولي حاوي نمک بیشتر را انتخاب کند.وي یادآور شد: این برچسب 

ها موجب افزایش قیمت محصول نخواهد شد چون روي همان بسته بندي محصوالت درج مي شود.

 ایجاد حداقل 2۰۰ هزار شغل 
در طرح جدید اشتغالی وزارت کار

 
معاون اشتغال  وزیر کار با اشاره به اجرای طرح اشتغالی جدید دولت در ۲00 شهرستان 
از ایجاد حداقل ۲00 هزار شغل در طرح جدید اشتغالی 
وزارت کار خبر داد.به گزارش فارس، عیسی منصوری، 
از ایجاد حداقل ۲00 هزار شغل در طرح جدید اشتغالی 
احتساب  با   ۹4 سال  در  گفت:  و  داد  خبر  کار  وزارت 
ریزش ها ۶77 هزار شغل ایجاد شد که بیمه های تامین 
اجتماعی سند اثبات این آمار است.وی با اشاره به اجرای 
طرح حرکت در ۲00 شهرستان گفت: این طرح با هدف شناسایی بیشترین رشته های 
متقاضی فعالیت هم اکنون آغاز شده است.معاون وزیر کار وعده داد که نرخ بیکاری تا 
پایان دولت تک رقمی شود.به گفته منصوری، با فرض ثابت بودن نرخ مشارکت ساالنه 

800 هزار شغل نیاز داریم.

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

   www. iranwash. ir     32 ۴۴ 66 66    32 ۴2 ۴3 2۰ -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تورهای ویژه اردیبهشت ماه
تور اصفهان - کاشان- شهرکرد 

 14( مقدس  مشهد   - اردیبهشت(   7(
اردیبهشت ( - شیراز )24 اردیبهشت( 

ویژه بازنشستگان کشوری و گروه های آزاد
اردیبهشت(  تور آبگرم لوت پنجشنبه )2 

طبس گلشن
تورهای خارجی: دبی- مالزی- تایلند

 چین- هندوستان و ...
شرکت میناب سیر شرق

09159618005-32221719
09373751404



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جنوبی  خراسان  استان  پست  کل  اداره  از  سالم  با 
تشکر ویژه ای دارم چرا که برای پست یک بسته 
کارشناسان  توانایی  عدم  بدلیل   DHL بصورت 
عدم  بر  مبنی  اینجانب  به  اتهام  زدن  و  مربوطه 
مجبور  دارم  را  آن  انجام  قصد  که  کاری  از  اطالع 
امیدوارم  از خدمات پست زاهدان شدم.  استفاده  به 

خدمت رسانی به همین صورت گسترش یابد.
912...481
سالم تو روزنامه خوندم که نان گران می شود برای 
جلوگیری از ضایعات بنظر شما اگر کیفیت کار بشه 
چرا ضایعات باشه نان بی کیفیت که خورده نمیشه 
اگر نان گران بشه بخدا بعضی ها دیگه نان خالی 
دنیاتون  آن  فکر  خدا  را  بخرن شما  تونن  نمی  هم 
باشید و به برادران بی کار و بی درامد هم رحم کنید
915...045
 ای کاش یوزارسیف دیگری دراین زمان درمملکت 
نابرابری  فحشا،  از  رو  ما  جامعه  کرد  می  ظهور  ما 
خوردن،...  مردم  مال  اختالس،  دزدی،  ،تبعیض، 
نجات میداد آخه ناسالمتی ما تو دنیا الگو خودمون 

داریم!
915...826
با سالم  شهردار محترم خواهشمند است در خیابان 
اکثر  چون  نمایید  نصب  گیر  سرعت  7چند  سپیده 
سپیده  بین  میانبر  بعنوان  کوچه  این  از  ماشینها 
زیاد  سرعت  با  و  کنند  می  استفاده  شهر  سجاد  و 

حرکت می کنند.
936...460
درست  قراره  کی  قاین  بیرجند  جاده  این  پس 
بشه؟این همه آمار تصادفات که همه ساله در همین 
صدکیلومتر راه رخ میده کافی نیست تا مسوولین با 

جدیت بیشتری پیگیری نمایند؟
901...066
به  تیم  یک  برد  با  که  دربی  پس   و  جمعه  عصر 
پایان رسید اکثر جوانان که طرفدار تیم برنده بودند 
هم  همیشه  که  خیابانی  آمدند  مدرس  خیابان  به 
و  انگار صبر  اما  بوده   پذیرای شادی های جوانان 
اکثر  چراکه  شده  کم  خیلی  ما  شهر  پلیس  حوصله 
یادداشت  جریمه  برای  رو  ها  خودرو  های  شماره 
اقدام  هم  ساعت  یک  گذشت  از  بعد  و  کردند  می 
کردند  دوم  راه  چهار  در  مدرس  خیابان  بستن  به 
کرده  ثابت  تجربه   . بخورد  گره  بیشترترافیک   تا 
وقتی شما با شادی جوانان مخالفت می کنید آن ها  
 برای تخلیه این هیجان دست به کار های پرخطر

می زنند. کاش عزیزان زحمت کش نیروی انتظامی  
و  جریمه  با  و  کردند  می  درک  بهتر  رو  جوانان 
برخورد فیزیکی که البته فقط در حد پراکنده کردن 

جوانان بود  این شادی رو تلخ نمی کردند .    
915...693
سالم واقعا درسته 4 کیلومتر خاکی مزار کوه آنهمه 
پول بیت المال خرج زیر سازی بشه دست نگه دارن 
خراب بشه بگن قیر نداریم آقای مسئول جواب بدین 

اینه پیام رهبر بزرگ اقدام و عمل خدا نگهدار
901...500
و  بیرجند  اتوبوسرانی  سازمان  از  وتشکر  باسالم 
اتوبوسها. حومه که جوابی درخصوص افزایش نرخ 

یدکی ودستمزد  لوازم  افزایش  بابت  اند  فرموده  که 
دیگر.واقعا  شهرهای  به  نسبت  کرایه  کم  وبهای 
مقایسه  خودرا  شهر  ...!باکدام  بود  خوبی  دلیل 
همین  شهری  درون  اتوبوس  بلیت  کردیدبهای 
لحاظ  از  باشدکه  300می  رضوی  خراسان  استان 

تراکم شهری نصف ان استان هم نیستیم ؟!
935...449
العاده  فوق  خوسف  شهرستان  لوت  .آبگرم  سالم  با 
است و خواص درمانی زیادی دارد ولی صد افسوس 
که زیرساخت از جمله راه مناسبی ندارد از مسووالن 

هم هیچگونه اقدام و عملی را شاهد نیستیم
915...008 

پیام شما
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کمک بیش  از 10 میلیارد ریالی حامیان به ایتام بیرجندی
 مدیر کمیته امداد امام خمینی بیرجند گفت: در سال گذشته مبلغ 10 میلیارد و 348 میلیون و 971 هزار و 651 ریال توسط حامیان به ایتام بیرجندی کمک شده است. به 
گزارش فارس، محمد قریب اظهار داشت: در سال گذشته 762 یتیم زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان بوده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش 
داشته است. وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 687 یتیم در سطح شهرستان دارای حامی بوده اند، تصریح کرد: در سال 93 تعداد 621 یتیم در بیرجند دارای حامی بوده اند.

تغذیه  سوء  رفع  و  کاهش  راستای  در 
کودکان زیر 6 سال کمیته امداد، طرحی 
را با عنوان همسفره اجرایی می کند که 
در آن از طریق سامانه2222#*780* 
HamsofreH. و یا مراجعه به سایت

انتخاب  امکان  در روش سبد،  یا  و   ir
مبلغ  به  کودک  هر  غذایی  سبد  چند 

ماهانه 700هزار ریال در نظر گرفته شده است.
درباره  زیادی  حدیث هایی  و  حرف  فارس،  گزارش  به 
مشکالتی که سوءتغذیه برای انسان ها به وجود می آورد 
تحقیقاتی  در  می توان  را  آن  کامل ترین  اما  دارد  وجود 
انگلیسی  خیریه  موسسه  یک  پیش  سال  دو  که  یافت 
در  سوءتغذیه  میزان  بررسی  با  موسسه  این  داد.  انجام 
را  آن  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  آثار  جهان  کشور  چهار 
روی 3 هزار نفر از کودکان این کشورها بررسی و نتایج 

شگفت آوری را اعالم کرد.
تأثیر  بررسی  به  تحقیقات،  محققان  این  اول  بخش  در 
توانایی های  شامل  اساسی  مؤلفه   4 روی  سوءتغذیه 
پرداختند.  آرزوها  و  امیدها  نفس،  به  اعتماد  آموزشی، 
که  کودکانی  داد  نشان  بررسی ها  این  تحلیل  و  تجزیه 
از  شدت  به  بوده اند  سوءتغذیه  دچار  زندگی  ابتدای  در 
هزار  سه  این  بررسی  هستند.  محروم  یادگیری  توانایی 
کودک ثابت کرد کودکانی که در سنین ابتدایی زندگی 
با  مقایسه  در  نداشته اند  درستی  خوراک  و  خورد  خود 
کودکانی که در شرایط غذایی عادی به سر برده اند، 7 
درصد کمتر در آزمون ریاضی موفق شده اند، 19٪ کمتر 
قادر به خواندن یک جمله ساده مانند »من تو را دوست 
دارم« هستند و 12 درصد کمتر می توانند همین جمله 
ساده را بنویسند. بدتر آنکه با افزایش سن در این افراد 

این  توانایی ها در آنان کاهش می یابد. 

تأثیر مستقیم تغذیه بر یادگیری کودکان

تأثیر  بلکه  نمی شود  آغاز  کودک  تولد  با  سوءتغذیه  آثار 
داد.  نسبت  جنینی  دوره  به  می توان  را  یادگیری  بر  آن 
»محققان دراین باره به یک عدد طالیی دست یافته اند. 
عدد یکهزار که از دوره جنینی آغاز و تا سن سه  سالگی 
کودک ادامه دارد.« در این دوران تغذیه بیشترین تأثیر 

را بر مغز به خصوص در حوزه یادگیری می گذارد.
و  می برند  رنج  سوءتغذیه  از  دوران  این  در  که  مادرانی 
کودکانی به دنیا می آورند که نمی توانند غذای مورد نیاز 
آنها را تأمین کنند، باید بدانند که کودکان آنان هیچ گاه 
سن،  این  داشت.  نخواهند  خوبی  یادگیری  درستی  به  
را  آن  غذا  کمبود  که  است  کودک  شناختی  رشد  زمان 
به  است  پنجره ای  روزه،  هزار  بازه  این  می کند.  ویران 
سوی رشد شناختی کودک که سوءتغذیه قفل محکمی 
از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به  می زند.  آن  به 
کودکان خانواده های فقیر، تمایلی به گذراندن روزهای 
تا  و  تولد  از  قبل  کودکان  این  ندارند،  مدرسه  در  خود 
تا  داده اند  فرصت  خود  بزرگترهای  به  سالگی  سه   سن 
میل به یادگیری را در آنان زنده کنند اما با بی توجهی 
از  کودکان  این  در  ابد  تا  این حس  خوراک،  خوردو  به 

بین رفته است.

و اما بعد از تولد

را بسیار  بارداری  اینکه تحقیقات علمی دوران  با وجود 
تأثیرگذار می داند اما از سوی دیگر ثابت کرده است که 
از تولد می تواند در ترمیم آسیب های دوران  دوران بعد 
متخصصان،  و  پزشکان  اعتقاد  به  باشد،  مؤثر  بارداری 

است  آمده  دنیا  به  گرسنه  که  نوزادی 
تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  شدت  به  باید 
بتواند به رشد مغزی مناسب که در دوره 
دست  است،   شده  محروم  آن  از  جنینی 
و  نظارت  ماه  با چند  ترتیب  این  به  یابد. 
رسیدگی به کودک،  می توان تا 90 درصد 

از آسیب های دوره جنینی کاست.

کودکان گرسنه، زندان ها را پر می کنند

پر  را  زندان ها  گرسنه  کودکان  می شود  گفته  وقتی 
به  برای  بچه ها  این  که  نیست  معنی  این  به  می کنند 
معنایی  بلکه  می زنند،  دزدی  به  دست  غذا  دست آوردن 
بسیار عمیق تر و البته ترسناک تر مد نظر است. تحقیقات 
کشور  و سالمت  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  شده  انجام 
انگلستان ثابت کرده است که تأثیر دراز مدت سوءتغذیه 
را باید در دوره بزرگسالی بچه های درگیر با این مشکل 
جستجو کرد. آن هم درست زمانی که کودک گرسنه، 
مشکالت  سوءتغذیه  به  مبتال  فرد  می شود.  جامعه  وارد 
ریز  به قول معروف  و  مثاًل قد کوتاه است  دارد  زیادی 
بدنی  کارهای  از پس  به خوبی  می آید،  به حساب  جثه 
توانایی  ذهنی،  رشد  عدم  دلیل  به  همچنین  برنمی آید، 
ورود به دنیای حرفه ای و علمی را ندارد و نمی تواند به 
خوبی کار بیاموزد،  تنها راهی که برای چنین فردی باقی 
می ماند تا نیازهای مادی خود را برطرف کند، ورود به 

دنیای جرم است.
که  کودکانی  از  درصد   20« کنید:  دقت  عدد  این  به 
دچار سوءتغذیه هستند هیچ کاری انجام نمی دهند و 66 
درصد از این کودکان از مشکالت مالی در بزرگ سالی 
باید در جامعه  نیز  افراد  این  به هر حال  رنج می برند.« 
زندگی کنند و برای آنها راهی باقی نمی ماند جز اینکه 

به هر روشی شده است پول به دست بیاورند.

تأثیر گرسنگی بر تولید ناخالص ملی

برآوردها نشان می دهد که در کشورهای کم درآمد و با 
بین  را  داخلی  ناخالص  تولید  سوءتغذیه  متوسط،  درآمد 
هم  مساله  این  علت  می دهد؛   کاهش  درصد   11 تا   2
به روشنی مشخص و معلوم است؛ این مشکل تا حدی 
از  بخشی  آموزش  توسعه  بر  سوءتغذیه  آثار  نتیجه  در 
جامعه  از  بخش  نبودن  سالم  و  کشورها  این  بچه های 
تا سال  نشان می دهد  برآوردها  به حساب می آید.  آنان 
2030 سوءتغذیه 125 میلیارد دالر به هر کشور خسارت 

می زند که بخشی از این ضرر متوجه کشور ما است.

کوتاهی قد بارزترین نماد سوءتغذیه

در  کشورهای  سراغ  برویم  راست  یک  باید  هم  باز 
در  نوزادان  درصد   40 کشورها  این  در  توسعه.  حال 
خانواده های فقیر متولد می شوند که فقر و تولد در این 
خانوده ها تقریبًا احتمال درگیر شدن آنها با سوءتغذیه را 
سه برابر بیشتر می کند. بررسی کاهش میانگین قدی در 
این کشورها ثابت کرده است که اولین و بارزترین تأثیر 
فقیر  کشورهای  جمعیت  قدی  ساختار  تغییر  سوءتغذیه 
جهان سومی است. بررسی ده ساله کشورهای در حال 
گویای  روشنی  به  و  کرده  اثبات  را  مساله  این  توسعه 
کشورها  این  جمعیت  از  درصد   40 که  است  مهم  این 
درگیر کوتاهی قد هستند در حالی که این درصد برای 

کشورهای توسعه یافته معادل 10 درصد است.
انجام  باره  این  در   2012 سال  که  تحقیقاتی  نتایج  از 
به خوبی روشن است که رشد قدی در 47 درصد  شد 
از این  از کودکان زیر 5 سال جنوب آسیا و 39 درصد 
است.  شده  متوقف  آفریقایی،  کشور   5 در  کودکان 
وحشتناک تر  دیگر  کشورهای  از  برخی  در  مشکل  این 
گزارش شده است به صورتی که 11 میلیون کودک زیر 
5 سال نیجریه ای و 61 میلیون و 400 هزار کودک زیر 
5 سال هندی رشد قدی مناسب سن خود نداشته اند زیرا 
این کودکان از تغذیه مناسب بی بهره بوده و سوءتغذیه 

رنج می برند.
این  به  می توان  نیز  کشورمان  قدی  هرم  در  دقت  با 
سوءتغذیه  از  زیادی  کودکان  ایران  در  که  رسید  نتیجه 
جرم  به  جامعه  در  تنها  نه  که  کودکانی  می برند،  رنج 
مرتکب خواهند شد؛ بلکه در کاهش رشد ناخالص ملی 
و تغییر ساختار قدی کشور نیز تأثیرگذارند. مشکلی که 
مناسب  بشقاب غذای  دارد، یک  بسیار ساده ای  راهکار 
تحمیل  کس  هیچ  به  نیز  را  زیادی  هزینه  که  روز  در 

نخواهد کرد.
زیر  کودکان  تغذیه  سوء  رفع  و  کاهش  راستای  در 
با  را  طرحی  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  سال   6
طریق  از  آن  در  که  کند  می  اجرایی  همسفره  عنوان 
سایت    به  مراجعه  یا  و  سامانه2222#*780* 
hamsofreh.ir  و یا در روش سبد، امکان انتخاب 
700هزار  ماهانه  مبلغ  به  کودک  هر  غذایی  سبد  چند 
اقشار  حمایت  با  که  است  شده  گرفته  نظر  در  ریال 
شده  شناسایی  کودکان  نیاز  مورد  مواد  مردم  مختلف 

توسط وزارت بهداشت تامین می شوند.

از درد و رنج کودکان دچار سوء تغذیه
 تا کمک به اندازه یک بشقاب

از نتایج تحقیقاتی که سال 2012 انجام شد به خوبی روشن 
است که رشد قدی در 47 درصد از کودکان زیر 5 سال جنوب آسیا و 
39 درصد از این کودکان در 5 کشور آفریقایی، متوقف شده است.

مردم  های  خواسته  از  مزاحم  صنوف  انتقال 
قبلی  و  فعلی  دولت  در  استانی  سفرهای  در 
و  رفع  بر  کشوری  مسئولین  که  هست  و  بوده 
انگار ولی  اند  کرده  سفارش  سریعترآن   رجوع 

و  نیست  بدهکار  این حرفها  به  بعضی ها گوششان 
راه خودشان را می روند...

915..100
بیرجند   شهرستان  ی  ترابر  و  راه  اداره  از  سالم  با 
ماهر  راننده  با  را  حومه  و  سنبل  روستای  جاده  که 
بسیار  اند  نموده  اجرا  عالی  خیلی  نحو  به  بهسازی 
اهالی    ییم     میینما  دانی   وقدر  تشکر  کمال 

روستای سنبل
915...527 
المانهای  بابت  تشکری  گفتم  فروردین  آخر  سالم 
چیزش  همه  بکنم  امسال  عید  مضمون  با  و  زیبا 
همشهریا  بقول  سوزوک  مهره  یه  فقط  بود  عالی 

جهت چشم زخم کم داشت.
939...861
جاده.  است  خواهشمند  استان  وترابری  راه  اداره  از 
بزنن  تیغ  یک  حداقل  را  شاخن  به  نخرود  روستای 

جاده از یک رودخانه کم نمیاره
915...597
بیمارستان  اگه  ساده  حساب  یک  طبق  سالم.  با 
پاسخنامه  هر  کردن  صحیح  برای  اجتماعی  تامین 
بدون  و  روزی  شبانه  و  بذاره  وقت  ثانیه   30 فقط 
حتی کوچکترین استراحتی صحیح کنن حدود 9روز 
تامین  بگید  میشه  حاال  بشه  صحیح  میکشه  طول 
بدست  رو  ازمون  نتیجه  4روزه  چطوری  اجتماعی 

آوردن و اعالم کردن؟
915...050
با سالم. با توجه به گفته مسئولین محترم اداره ثبت 
و اسناد زمینهای معروف به موسوی که قرار بود تا 
هنوز  امر  این  و  بزنند  مالکین  نام  به  سال  از  قبل 

محقق نشده توضیحاتی بدهند
935...779
پول  روش  این  با  اجتماعی  تامین  به  مریزاد  دست 
جمع کردنش!آقا این پول خوردن نداره؟چرا به بهانه 

واهی از ما پول میگیرد؟یکی جوابمون بده
915...518
محدوده  جزء  جماران  از  بعد  مدرس  انتهای  ظاهرا 
خدمات شهری نیست. نه پیاده روسازی و نه نظافت 

و فضای سبز.
915...328
سالم خدمت شهردار بیرجند سال 95 هم آمد اما؟؟ 
زحمت بکشید نسبت به فضای سبز در داخل سایت 
اقدام الزم مبذول  انتهای خیابان وحدت  تایر  کویر 
و  هیزم  از  مملو  فضای سبز  جانمایی های  فرمایند 

بوته زار شده است باتشکر
915...236
کار سازمان اتوبوسرانی بیرجند فقط شده اخذ کرایه 
آقای  مطلوب؛  خدمات  گونه  هیچ  بدون  مردم  از 
خدا  رضای  محض  هم  بار  یک  سازمان  رییس 
یک بازدید از نظر وضعیت نظافت و فنی به اوضاع 

ناوگان حمل و نقل درون شهری داشته باشید.
915...385 
لطفا به ورزش بانوان استان بیشتر توجه کنید. برای 
کم  قسمت  در  بیرجند  در  جنگلی  پارک  بانوان یک 
آنجا  به  رفتن  که  اند  کرده  ایجاد  شهر  آمد  و  رفت 
امکانات  فکر  به  بیشتر  لطفا  باشد  می  دشوار  بسیار 
تفریحی و ورزشی برای جوانان و به خصوص بانوان 
باشید. در این شهر به جز چند مورد سفره خانه مکان 

تفریحی دیگری برای جوانان وجود ندارد.
939...085

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(   تاریخ انتشار: 95/1/30

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی چهارشنبه 95/2/29 ساعت 6/30 
بعدازظهر در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل به کاندیداتوری به 
سمت بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شرکت تعاونی 

مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس 32444099-056 ارسال فرمایند.

دستور جلسه:
بودجه  بازرسان- طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال 94- تصویب  و  استماع گزارش هیئت مدیره 
پیشنهادی سال 95- مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای مستعفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای 

مدت یک سال مالی
هیئت مدیره

بانوان: صبح: شنبه، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 9 الی10:30
عصر: شنبه، سه شنبه ، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 الی 17 و 17:30 الی 19

شب: دوشنبه از ساعت 21 الی 22:30     سانس تخفیفی بانوان: یکشنبه ها از ساعت 15:30 الی 17 قیمت بلیت: 5000 تومان
آقایان: سه شنبه از ساعت 22 الی 23:30     چهارشنبه و جمعه از ساعت 20 الی 21:30     پنجشنبه از ساعت 21:30 الی 23

ساعات کار استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد(

سانس تخفیفی آقایان: دوشنبه ها از ساعت 13 الی 14:30 قیمت بلیت: 4000 تومان 
قیمت بلیت برای بازنشستگان ، دبیران ، دانشجو و دانش آموز 6000 تومان

شماره تماس: 09151635494     بلوار آوینی - خیابان نیلوفر- انتهای امیرکبیر
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عصر حجری، قجری، نودی و صدوی در مجموعه طنز چارسو

تهیه کننده مجموعه »چارسو« از تدارک چهار دکور برای این مجموعه طنز که چهار دوران مختلف را به تصویر می کشد و قرار است از شبکه سه سیما پخش شود، 
خبر داد.در این مجموعه بازیگرانی از جمله نصرا... رادش، امیر غفارمنش، شهرزاد عبدالمجید، عباس محبوب، بهراد خرازی، سوسن پرور، علی برقی، وحید شیخ زاده، 

عباس جمشیدی فر، سیاوش قاسمی، امید علیمردانی و فرشته آلوسی به ایفای نقش می پردازند.

شعر طنز

عروس از روس

قانون  روسیه  پارلمان  است  قرار   : آمده  ها  خبر  در 
به  را  با دختران روس  مردان خارجی  ازدواج  تشویق 
بحث بگذارد. بر اساس این قانون به هر خارجی که 
با یک دختر روس ازدواج کند ۱۵هزار دالر آمریکا و 

تابعیت روس داده می شود.
شرح حال یک مجرد ایرانی بعد از شنیدن این خبر:

اهل ایران هستم و کهنه عزب
بیقرارم بهر همسر روز و شب

سالها باشد مجرد مانده ام
در ره زن گیری ام وا مانده ام

سخت بودم بیقرار و ناامید
تا که پیک شادی از روسم رسید

حال من قصد سفر دارم به روس
تا از آن خطه بگیرم یک عروس

مو طالیی چشم آبی ماهرو
آرمش در خانه ام بی گفتگو

او ندارد مشکلی چون مهریه
بی هزینه ساده و بی حاشیه

شیر مادر را بخورده بی بها
از برای شیر نا خواهد بها

روسیه از بهر این امر خطیر
می دهد مایه برای این فتیر

می دهد یک پول توپی با دالر
تابعیت همره این یار غار

دختران هم وطن بد کرده اید
خواسگاری کرده ام رد کرده اید

حال بی شوهر بمانید و غمین
همچو ترشی در کنار زیر زمین

حال کبک من بخواند چون خروس
می روم شادان بسوی ملک روس

شاعر : اسماعیل تقوایی

معرفی کتاب 

آیدین سیارسریع

این ترتیب  انجام می شود، به  از مطب های تهران عمل گوش االغی  چند ماه پیش بود که خبر آمد در بعضی 
که مشتری می رود و می گوید من می خواهم گوشم را بکشم باال و شبیه به االغ کنم و متخصص محترم پول 
می گرفت و آدم را شبیه به االغ می کرد. البته ما نفهمیدیم واقعا انگیزه این عزیزان از این کار چی بوده. ترجیح 
و  االغ ها هستند  انقراض  از  نگران  و  زیست  حامیان محیط  این ها  که  کنیم  ماسمالی  اینجوری  را  قضیه  دادیم 
نیتشان از اساس خیر بوده. دیروز خبر آمد که عمل چشم گربه ای هم به تازگی رایج شده و جوانان می روند پول 
این سلسله  از  نتیجه گیری ای که می شود  باال.  بکشد  را مثل گربه  زیبایی چشم هایشان  می دهند که متخصص 
اعمال زیبایی به دست آورد این است که ما عالقه عجیبی به باال کشیدن پیدا کرده ایم. اگر دستمان برسد مال 
دیگران را باال می کشیم، اگر دستمان نرسد مال خودمان را باال می کشیم. من حیث المجموع همه چیز دارد رو 
ما ساده لوح ها فکر می کردیم منظورش عالم  باال می رویم،  و  باالییم  ز  ما  باال می رود. موالنا هم می فرمود  به 
پنهان است. نگو پیش بینی این روزها بوده. اول که دماغ ها باال رفت، بعد گوش ها و حاال چشم ها ز باالیند و 
ملت  به  را  هوایی«  »دست  مدل  زیربغل  جراحی  با  زیبایی  متخصصان  که  روزی  آن  نیست  دور  می روند!  باال 
عزیز ارائه دهند. به این ترتیب که دست ها می رود باال و اینجوری همه به حالت سالم و احوالپرسی از راه دور 

در می آیند و مهر و محبت در جامعه فزونی می یابد. 
اسمش را هم می شود گذاشت عمل دست خرچنگی. یک عمل دیگر هم که بسیار برای جامعه ما الزم است 
باال  لب ها  گوشه  عمل  این  در  دانست.  عمل  نوع  بهترین  می توان  را  عمل  این  است.  لبخندی«  »دهن  عمل 
بین  از  دیگران  مال  نه  است که  این  باال کشیدن  این  لب می نشیند. خوبی  دائمی روی  لبخند  و یک  رود  می 
می رود نه آدمیزاد شبیه به جانوران می شود. طرف مورد عمل قرار گرفته هم همیشه می خندد و با روی گشاده 
با دیگران مواجه می شود. من می خواستم این عمل را به برخی از مسئولین عزیزمان پیشنهاد بدهم ولی دیدم 
مسلما  خب  بدهد.  الکی  وعده  شما  به  لبخند  با  هی  نفر  یک  کنید  فرض  شما  نمی افتد.  خوبی  اتفاق  احتماال 
باال  دیگر  انواع  با  بتوانیم  که  بکشیم  باال  را  هایمان  گوش  برویم  ما  نمی دهد!  دست  آدم  به  خوبی  احساس 

است.   بهتر  خیلی  اینطوری  بیاییم.  کنار  کشیدن ها 

مازباالییموباالمیکشیم

*رضا ساکی
خبرهای امروز را با خبر 10 میلیونی شدن وام ازدواج شروع می کنیم. 
برخی روزنامه ها طوری تیتر زده اند وام ازدواج 10میلیون تومان شد 
که انگار با 10 میلیون تومان می شود کار شاقی برای زندگی کرد. 
در ضمن این قضیه فعال به صورت بند الحاقی به ماده واحده الیحه 
بودجه سال 95 کل کشور اضافه شده است و شما جوانان فعال باید 

با همان سه میلیون تومان سماق بخرید و مک بزنید.
اما مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان گفته اند: »در تلگرام دنبال همسر نگردید.« البته من که زن 
دارم ولی از طرف آنها که زن ندارند عرض می کنم که پس در کجا 

دنبال همسر بگردیم؟ توی کوچه؟ جلو چشم برادرهایش؟

 کتاب صوتی غالغه
 به خونه ش نرسید 

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی 
روزگاری دختری بود که با استفاده از اینترنت و چت، 
در مسنجر به دنبال شوهر می گشت!، شاهزاده ای بود 
که قاچاقچی کاال بود!، شتر مرغ پرنده ای بود با جعبه 
سیاه و .... در آخر هم، قصه ما به سر رسید، »غالغه 

به خونه ش نرسید«.

تعجب کردید؟ همیشه باید داستان دختر زیبا و فقیر و 
شاهزاده خوشرو و مهربان را بشنوید که در نهایت عاشق 
 هم می شوند و ازدواج می کنند؟ این بار افسانه هایی

از  دار  خنده  هایی  افسانه  بشنوید،  امروزی  و  مدرن 
آدم های معاصر، افسانه هایی که در آنها، کالغه به 
 »غالغه« تغییر شکل می دهد، اما باز هم به خانه اش 
نمی رسد. افسانه هایی که در آنها، طبق منطق افسانه، 
به  قصه،  آخرش  همیشه  و  است  ممکن  چیز  همه 
به  را  اما شنونده  پایان می رسد،  به  خوبی و خوشی 
فکر فرو می برد! به گزارش شیرین طنز، به نقل از 
بیپ تونز، کتاب صوتی »غالغه به خونه ش نرسید« 
نوشته ابوالفضل زرویی نصر آباد، 55 قصه دارد و توسط 
موسسه فرهنگی نوین کتاب گویا منتشر شده است. 
افسانه های این کتاب با صدای نیما رئیسی بر بستری 
از آهنگ های ساخته و تنظیم شده توسط مهدی زارع 
در  آقا«  »گل  مجله  اند.مالنصرالدیِن  شده  حکایت 
کتاب خود که شکل و شمایل کتاب کودکان را دارد، 
اما در اصل، کتاب قصه ای برای بزرگساالن است، با 
طنزی نرم و آمیخته به هجو، روایت طنزآمیز خود از 
افسانه های ماندگار را بیان می کند و از این رهگذر، به 
نقد مناسبات مادی و اجتماعی زندگی معاصر در جوامع 
شهری می پردازد. نقیضه نویسی با طرح موضوعات 
امروزی در قالب بیانی کهنه، ویژگی اصلی »غالغه 
به خونه ش نرسید« است. شخصیت های این کتاب 
به شکل و شمایل سنتی و قدیمی درآمده اند، اما به 
این  امروزی هستند.در نسخه صوتی  و  شدت مدرن 
امیر متولی،  آذرنوش، مرتضی موسوی،  کتاب، سعید 
علی اکبر خادم، مازیار چاهی، سعید عامریان و مهدی 
بندیر،  تنبک، دف،  سنتور،  عود،  تار،  تار، سه  با  زارع 
دایره، کمانچه، قیچک آلتو و سازهای الکترونیک به 

نوازندگی پرداخته اند.

ازدواج تلگرامی!
منبع: خبرآنالین
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ظرف عسل

روزی یک کشتی پر از عسل در ساحل لنگر انداخت 
که ظرف  آمد  پیرزنی  و  بود  بشکه  درون  ها  و عسل 
تو از  گفت:  بازرگان  به  و  بود  همراهش   کوچکی 

می خواهم که این ظرف را پر از عسل کنی که تاجر 
نپذیرفت و پیرزن  رفت.

سپس تاجر به معاونش سپردکه آدرس آن خانم را پیدا 
کند و برایش یک بشکه عسل ببرد  ...

آن مرد تعجب کرد وگفت: ازتو مقدار کمی درخواست 
کرد نپذیرفتی واالن یک بشکه کامل به او می دهی .

تاجر جواب داد: ای جوان او به اندازه خودش در خواست 
می کند ومن در حد و اندازه خودم به او می دهم  . اگر 
کسی که صدقه می داد به خوبی می دانست و مجسم 
میکرد که صدقه ی او پیش از دست نیازمند در دست 
خدا قرار می گیرد  ... هر آینه لذت دهنده بیش از لذت 

گیرنده بود. این یک معامله با خداست.

عشق یعنی احضار موهبت های جاودان زندگی.
اگر عشق ارزشمند بیابدت، 

هدایتت می کند.

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان یک نیاز به تغییر
 و نه یک خبر منفي پذیرفتید شما از آن شکست 

نخورده اید بلکه از آن چیزهاي تازه آموخته اید

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینه دل
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید 
بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود 

چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید.

وظیفه باعث می شود تا کارها را به خوبی
 انجام دهی، اما عشق کمک می کند

 تا آن ها را زیبا انجام دهی.

نهمین امام شیعیان نام مبارکش محمد است و القاب و 
کنیه های فراوانی دارد؛ مشهورترین لقبش جواد و هادی 

است و معروف ترین کنیه اش ابوجعفر.
ماه رجب سال 195 هجری  در  السالم  علیه  جواد  امام 
پیشگویی والدت  دنیا گشود.  به  مدینه چشم  در  قمری 
مطرح  بار  چندین  بزرگوارش  پدر  زبان  از  امام   آن 
ائمه  سایر  والدت  همچون  جواد  امام  والدت  بود.  شده 
معصومین علیهم السالم با ویژگی های مخصوصی همراه 
خیزران  السالم  علیه  جواد  امام  بزرگوار  است.مادر   بوده 

نام دارد؛ 

دوران امامت

دوران کودکی امام جواد علیه السالم از دوران شیرخوارگی 
با  رسید،  امامت  به  سالگی  هفت  سن  در  که  زمانی  تا 

حوادث گوناگون آمیخته است.
رسیدن  امامت  به  و  السالم  علیه  رضا  امام  شهادت  با 
که  موضوعاتی  از  یکی  کودکی،  سن  در  جواد  امام 
تردید  و  دچار شک  را  هشتم  امام  یاران  از  برخی  حتی 
کرد، کم  سن  و  سالی امام جواد جهت مقام امامت بود. 
در  و  السالم  علیه  رضا  امام  مواردی  در  دلیل  به همین 
و  پرداختند  آن  تبیین  به  جواد  امام  خود  دیگری،  موارد 
به شبهه ها پاسخ گفتند. اگر چه امام جواد علیه السالم 

نسبت به سایر امامان در سن بسیار کمی به امامت رسید، 
 اما دوران هفده ساله ی امامت او، دورانی نسبتاً طوالنی

 و پر حادثه است.

جایگاه امام نزد خدا

امام جواد علیه السالم به دلیل قابلیت و لیاقت و بهره مندی 
از موهبت الهی از جایگاهی رفیع در پیشگاه خداوند، پیامبر 
اکرم، پدر بزرگوارش و تمام کسانی که بهره ای از شناخت 

امام دارند برخوردار است.
معصوم  امامان  معاصر  حاکمان  و  دین  اگر چه دشمنان 
علیهم السالم همواره در مقام توطئه و سرکوب و تحقیر 
آنان بوده اند، اما حقانیت و صداقت و نورانیت امامان شیعه 
پیوسته نقشه های دشمنان را خنثی و بی تأثیر می ساخته 
است و در برخی موارد، حتی دشمنان تحت تاثیر وجود پر 

برکت آنان قرار می گرفته اند.

ازدواج

درایت  و  هوشمندی  با  نیز  السالم  علیه  جواد  امام 
عباسی،  ستمگر  حاکم  با  برخورد  در  مخصوص به خود، 
به  بود  السالم  علیه  رضا  امام  پدرش  قاتل  که  مامون، 
در  را  افتخار خویش  نیز  مامون  که  نمود  گونه ای عمل 

انتخاب او برای ازدواج با دخترش »ام فضل« می دید. در 
دوران زندگی مشترک امام جواد علیه السالم با ام فضل 

)تا هنگام شهادت( حوادث گوناگونی اتفاق افتاده است.

شجاعت امام

امام جواد علیه السالم در سن هفت سالگی به امامت رسید 
و در همان سال، روزی مأمون ستمگر که امام رضا علیه 
السالم را به شهادت رسانده بود با سربازان و اطرافیانش از 
کوچه ای عبور می کرد. بچه های کوچه که به همراه امام 
جواد علیه السالم مشغول بازی بودند، با دیدن سپاه مأمون 
پا به فرار گذاشتند؛ اّما آن حضرت همچنان ایستاده بود و 
با شجاعت و وقار نگاه می کرد. مأمون سوار بر اسب پیش 
آن حضرت رسید و از شجاعت ایشان تعجب کرد. اسم آن 
حضرت را پرسید. حضرت فرمود: »محمد، فرزند علی بن 
 موسی الرضا علیه السالم«  مأمون با شنیدن اسم امام رضا 
علیه السالم ترسید، خجالت کشید و بر آن حضرت صلوات 
راهش  به  بگوید  چیزی  که  این  بدون  هم  بعد  فرستاد. 

ادامه داد.

دوران امامت تا شهادت

همسر دیگر امام جواد علیه السالم، سمانه مغربیه نام دارد 

که مادر امام هادی علیه السالم است.
امام جواد علیه السالم همچون امامان دیگر با بهره مندی 
از علوم و معارف ناب توحیدی و دریافت حقایق از عوالم 
اقیانوس  از  گوشه هایی  مختلف،  صحنه های  در  باال 
سراسر  زندگی  در  را  خویش  حکمت  و  علم  نامتناهی 

رحمت خویش به نمایش گذاشته است.
دفتر زندگی امام همانند سایر ائمه معصوم علیهم السالم 
آکنده است از برگ هایی زرین از مکارم اخالق ، مناقب و 
معجزات ، استجابت دعاها ، ارتباط متواضعانه، صمیمانه و 

همدردی با اصحاب و یاران است.
زندگی پربرکت امام جواد با نقشه معتصم ،حاکم ستمگر 
آن حضرت  همسر  فضل  ام  مستقیم  دخالت  و  عباسی، 
پایان یافت. آن حضرت در تاریخ 220 هجری قمری به 
شهادت رسید و در کنار قبر جّد بزرگوارش حضرت امام 

موسی کاظم در کاظمین به خاک سپرده شد.
سخنان به  یادگار مانده از حضرت جواد علیه السالم در 
فروزان  مشعلی  صورت  به   یک  هر  مختلف  موضوعات 
بزرگراه  در  و  می درخشد  انسانها  راه  فراسوی  ابدّیت  تا 
کمال و سعادت، حق را روشنی می بخشد. سخنان آن 
حضرت درباره جد گرامی اش ،رسول خدا )ص(، و مادرش، 
حضرت فاطمه زهرا علیهاسالم، و پدرش حضرت رضا 
علیه السالم نشانگر محبت و عالقه عمیق آن حضرت به 

این بزرگان می باشد.
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روش های مرسوم برای تقویت حافظه

قطعه قطعه سازی: این تکنیک شامل شکستن یا خوشه 
بندی اطالعات است. یک تکه بزرگ از اطالعات را به 
زیرشاخه های کوچک تر تقسیم کنید. به عنوان مثال، 
اگر شما باید یک عدد بزرگ مثل 780592 را حفظ کنید، 

می توانید آن را به صورت 92- 05- 78 بشکنید.
تکرار: اگر از مطالعه گروهی لذت می برید، مطمئن شوید 
که درست بعد از کالس این کار را انجام می دهید. تکرار 
فوری، خواندن و بحث در مورد اطالعاتی که آموخته 
اید، باعث می شود بسیار آسان تر، مفاهیم را در حافظه 
بلندمدت خود تثبیت کنید. با انجام تمرین ساده تکرار 
مطالب، می توانید از یکی از قدرتمندترین روش های به 
خاطرسپاری بهره ببرید.عالوه بر این، هر فردی، برداشت 
متفاوتی از شنیدن و درک مفاهیم دارد، بنابراین شنیدن 
تحلیل های مختلف از یک مطلب باعث می شود درک 

کامل تری از آن ایجاد شود.
زمان بندی و استراحت: همه افراد نمی توانند از طریق 
مطالعه گروهی یا مطالعات شبانه نتیجه مطلوب را کسب 
کنند. داشتن یک طرح برای مطالعه در فواصل زمانی 
نتیجه  تواند  هفته، می  در  روز  تا 4  برای 3  دوساعته 
بهتری ایجاد کند. توجه داشته باشید که زمان بندی در 
فواصل مشابه مدت زمان کالس )سی دقیقه مطالعه، 
یک استراحت ده دقیقه ای و سی دقیقه دیگر( باشد که 

مناسب ترین حالت به ویژه برای دانش آموزان است.
حفظ صبحگاهی: در حالی که مرور مطالب را قبال به 
طور کامل تمام کرده اید، یک روز آغاز می شود. استفاده 
از صبح و نور روز، به ویژه در تعطیالت آخر هفته، برای 
مطالعه مطالب مهم، بسیار مناسب است. مطالعه بعد از 
تواند میزان درک مطالب را  یک استراحت خوب می 

افزایش دهد.

123456789101112131415
سمسیرکناکرسیوت1
ردانمسارنوران2
زرمسدمویدهانگ3
ماربانکوماکچ4
یجهدادهرظنمش5
نمتامنموفشنم6
یرستناهاربای7
خماشهرانکهبلک8
یعیشمدانمهیر9
امداسانیلاتب10
بتکمینوهیتهو11
سگالازاکانمن12
یزانهنیشبارای13
ایبولسارهکدنف14
هردناویدامنهار15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

به یک منشی مسلط به کامپیوتر 
برای کار در شرکت نیازمندیم.
خیابان معلم- خیابان فردوسی 

خدمات پژوهشی حکمت
32432811

به دو نفر همکار خانم برای 

کار در رستوران نیازمندیم.

32221525

به یک صندوقدار خانم مسلط
 به کامپیوتر و روابط عمومی باال 

برای کار در غذای آماده نیازمندیم.
32442981 -09155624508

به یک حسابدار خانم نیازمندیم
شرایط:

مسلط به نرم افزار محک
آشنایی کامل به امور ساختمانی 

و مدیریت پیمان
دارای سابقه کاری مناسب

یک شیفت کاری صبح از ساعت 8 الی14
دفتر محل کار: بلوار شعبانیه

 ساعت تماس: 9 الی 13
32314818

استخدام 4 نفر بازاریاب 
تلفنی خانم با روابط عمومی 
باال ، پورسانت و حقوق ثابت 
در شرکت پخش مواد غذایی 

معتبر
09155619386 
09150069386

32320146 -32320138

به یک نفر خانم برای انجام
 امور نظافتی در سالن زیبایی 

واقع در خیابان معلم نیازمندیم.
ساعت کار: 11 الی 7 بعدازظهر

32441344
کارواش با 8 سال سابقه کار و موقعیت عالی 
به علت مهاجرت به صورت فوری زیر قیمت 
بازار به فروش می رسد.  09153221884

فروش واحد آپارتمان شرکت مولوی 
واریزی 30 میلیون یا معاوضه با خودرو 

09156662540 - نجیبی

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

مدرک کارشناسی رشته حسابداری
 رضا سپهروند فرزند مهدی به شماره 
شناسنامه 0640194443 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب هادی حق خواه
 به شماره دانشجویی 93137135160022 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    
فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 

09156657502-32228886
09151608712

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

فروش یک باب مغازه 
لوازم و قطعات موبایل 
در خیابان حکیم نزاری 

با کلیه امکانات
09156674069

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

تعداد یک یخچال و دو 
ویترین قنادی با نازل ترین 
قیمت به فروش می رسد.
09159622401 - رحمانی

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری - تسطیح اراضی 
با گریدر- خاکبرداری و خاکریزی و کلیه عملیات 

زیرسازی و آسفالت
09155623441- 09151600859 زرگری
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معموال ورزشکارانی که در محیط های باز تمرین می کنند از داروهای آنتی هیستامین برای تسکین عالئم حساسیت کمک می گیرند. گرچه این داروها 
می توانند بسیاری از این ناراحتی ها را بهبود دهند اما می توانند روند ترمیم و بازسازی قوای عضالت را کاهش دهند. در واقع علت این است که ترکیباتی 
آنتی هیستامینی عملکرد بسیاری از ژن هایی که پس از تمرینات ورزشی فعال می شوند تا به روند بازسازی نیروی بدن کمک کننند را متوقف می سازند.

ورزشکاران آنتی هیستامین مصرف نکنند! اخبار ورزشی

منیزیم فردوس میزبان هیئت هندبال تهران

و جوانان،  اداره کل ورزش  روابط عمومی  به گزارش 
هفته ششم از مرحله دوم لیگ برتر هندبال مردان 30 
فروردین ماه با برگزاری 4 دیدار پیگیری می شود. در 
پذیرای  فردوس  منیزیم  هفته  این  دیدار  حساسترین 
هیئت هندبال تهران خواهد بود. فوالد مبارکه سپاهان 
در کاشان رو در روی شهرداری این شهر قرار خواهد 
اول  تیم  مصاف  به  خانه  در  بافق  آهن  گرفت.سنگ 
جدولی نفت و گاز گچساران می رود و در آخرین دیدار 

هپکو اراک میزبان مس کرمان است.

خدمتی پنجم جهان شد

فینال رشته تفنگ ۱0 متر بانوان در حالی به پایان رسید 
که نجمه خدمتی  با قرار گرفتن در جایگاه پنجم جهان 
به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان، در فینال تفنگ ۱0 متر دختران  نجمه 
خدمتی توانست با قدرت در برابر حریفان مطرح دنیا در 
جایگاه پنجم جهان قرار گیرد.در این میان نمایندگان 
کشورهای چین،روسیه و آلمان به ترتیب مکان های 
اول تا سوم را به نام خود ثبت کردند. پیش از این در 
مرحله نهایی، تیراندازان کشورمان، الهه احمدی و مه 
لقا جام بزرگ با قرار گرفتن در مکان های ۲3 و ۵۲ 
به کار خود پایان داده بودند. مسابقات تیراندازی جام 
جهانی برزیل از ۲۵ فروردین ماه لغایت ۶ اردیبهشت 
ماه با حضور ۶4۵ ورزشکار از ۸۷ کشور جهان در شهر 
ریو – برزیل برگزار می شود که تیراندازان کشورمان با 
کسب ۵ سهمیه المپیک در دو رشته تفنگ و تپانچه به 

مصاف حریفان خود می روند.

 فردوس میزبان مسابقات 
کیوکوشین کاراته شرق کشور

 iku مسابقات کیوکوشین کاراته شرق کشور در سبک
به میزبانی شهرستان فردوس برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، 
یزدان پناه نماینده کیوکوشین iku خراسان جنوبی با 
اعالم این خبر گفت: این رقابت ها ۲3 و ۲4 اردیبهشت 
ماه جاری در 4 رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن در سالن ورزشی الله های سرخ برگزار 
خواهد شد. وی با بیان این که ۲۵0 کاراته کا از استان 
های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان، سیستان 
و بلوچستان و یزد برای شرکت در این مسابقات اعالم 
آمادگی کردند گفت: کاراته کا های سایر سبک ها در 
و  استان  کاراته  هیأت  از  نامه  معرفی  داشتن  صورت 
تبعیت از قوانین سبک IKU می توانند در این مسابقات 
شرکت کنند. یزدان پناه تصریح کرد: در حاشیه برگزاری 
این مسابقات از ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت دوره مربیگری 
عملی و کالس داوری کاراته و دوره دفاع شخصی نیز 
با حضور مدرسین فدراسیون به میزبانی این شهرستان 

برگزار می شود.

ورقه ورقه شدن ناخن نشانه چیست؟

مرده  کراتین  از  ناخن  صفحه  نیوز:  سالمت 
سخت و شفافی تشکیل شده است.بستر ناخن 
قسمتی از بافت ناخن است که بافت عظیم و نازا 

نامیده می شود بخش بستر ناخن از لبه بافت زایا 
و جوانه زننده امتداد می یابد. بستر ناخن شامل 
باشد.  می  رنگدانه  و  اعصاب  خون،  های  رگ 
مسطح و صاف بودن بستر ناخن برای یک رشد 
اینطور  اگر  باشد.  ناخن بسیار مهم می  طبیعی 

نباشد ناخن ممکن است شکسته شود. یا باعث 
شکنندگی و ورقه ورقه شدن عمودی از قسمت 
نوک ناخن شود. این حالت در ناخن در اثر تماس 
مفرط دست با آب ومحلولهای شیمیایی بوجود 
و  مشخصه  از  یکی  موارد  بیشتر  در  آید.  می 

عالئم پیری نیز می باشد.  همینطور که ما مسن 
بستر  و چربی طبیعی  از رطوبت  تر می شویم 
ناخن کاسته می شود. این رطوبت و چربی مانند 
سیمانی است که الیه های ورقه ناخن را محکم 
درکنار هم نگه میدارد. با دیدن اولین نشانه و 

عالئم ورقه ورقه شدن ناخن ها، آنها را هیدراته 
اطراف  و  ناخن  ورقه  روی  کنید.  رسانی(  )آب 
کوتیکل را حداقل دو بار در روز چرب کنید. اگر 
بیشتر با آب در تماس بودید به دفعات بیشتری 
و  نظافت  هنگام  کنید.  چرب  را  هایتان  ناخن 
داشته  بیاد  کنید.  استفاده  دستکش  از  شستشو 
باشید که آب به عنوان »حالل جهانی« در نظر 
شیمیایی  ماده  واقع یک  در  و  گرفته می شود 
است. نازک شدن ناخن نیز به هنگام کمبود آهن 
در بدن در ناخن ها نمود پیدا می کند. ناخن ها 
از قسمت نوک ناخن نازک، ورقه ورقه و مقعر 
این مشکل و اختالل در  برای رفع  می شوند. 
فرم ناخن باید به پزشک مراجعه و در رفع کمبود 

آهن در بدن تالش نمود.

عرقیاتی که باید در فصل بهار بنوشیم

و  سرد  گرم  طبع  سه  عرقیات  نیوز:  سالمت 
از  است  بهتر  بهار  فصل  در  که  دارند  معتدل 
سردی  به  رو  کمی  و  معتدل  مزاج  با  عرقیات 
استفاده شود. عرقیات گیاهی به دو روش سنتی 
و کارخانه ای تهیه و عرضه می شود که عرقیات 
خواص  آن  صنعتی  انواع  با  مقایسه  در  سنتی 
بیشتری دارد و کارآمدتر است. در هنگام تهیه 
گیاه  عصاره  همان  یا  اسانس  سنتی،  عرقیات 

قوی تری  درمانی  و خواص  بوده  روغنی  را که 
دارد و گرانقیمت است از عرقیات جدا نمی کنند، 
اما در کارخانه ها اسانس از عرق گیاه جدا شده 
قیمت های مختلف  با  و  تنهایی  به  و هر کدام 
روز های  در  این که  به  توجه  می شود.با  عرضه 

بهاری برخی افراد دچار غلیان و تنش و استرس 
تجربه  را  زیادی  عصبانیت  و  تندخویی  و  شده 
و کاهش  آرامش  موجب  که  عرقیاتی  می کنند 
استرس و اضطراب می شود، کدام است؟ عرق 
از  که  عرقیاتی  و  گالب  بیدمشک،  بهارنارنج، 

بدست  پرتقال  یا  نارنگی  نارنج،  گلبرگ  یا  گل 
آمده باشد مفرح جان و شادی بخش است و با 
کمک به آرامش اعصاب در رفع بی خوابی موثر 
است ضمن این که خستگی و رخوت و سستی 
می کند.  خارج  بدن  از  را  فصل  این  به  مربوط 

عرق  و  سرد  به  رو  معتدل  طبع  کاسنی  عرق 
شاتره طبع بسیار سردی دارد و برای رفع گرمی 
ناشی از مصرف تنقالتی همچون انواع آجیل و 
شیرینی هایی که در ایام عید استفاده شده است 
بسیار اثرگذار است و جوش های پوستی ناشی از 

گرمی مزاج را رفع کرده و با کمک به پاکسازی 
کبد، خون را تصفیه و پوست را جال داده و شفاف 
می کند. البته مصرف عرقیات با طبع سرد برای 
سرد مزاجان سبب افت فشار خون و گیجی و 

منگی و رخوت می شود.

از دستفروشان گردوی تازه  نخرید

سالمت نیوز :متخصصان تغذیه نسبت به مصرف 
گردوی تازه و نوبرانه که توسط افراد دوره گرد به 
گردوهای  این  دادند.  هشدار  می رسد  فروش 
تازه  با چوب جارو نگهداری می شوند و در آب 
تازه  معموال گردوی  فروش می رسند.  به  آلوده 
توسط افراد دوره گرد در شیشه ها و بطری های 
آب نگهداری شده و به فروش می رسد و گاهی 
به هنگام شکستن و تهیه این گردوها، مغز این 
گردوها آسیب  دیده و فروشندگان آنها را با چوب 
جارو به هم می دوزند تا شکل ظاهری آن حفظ 
نگهداری  در  بهداشتی  مسائل  متاسفانه  شود. 
رعایت  جارو  با چوب  آن  بستن  و  گردوها  این 
فروشنده  افراد  این  دست  همچنین  نمی شود. 
مدام در طول روز با انواع آلودگی های محیطی 
خارج  و  فرو  بار  هر  از  پس  و  است  تماس  در 
کردن این گردوها آلودگی متعددی را به بطری 

آب وارد می کند. 

عرقیاتی که باید در فصل بهار بنوشیم

چاه فاضالب ۲ شهروند را به کام مرگ کشید

گاز های سمی متصاعد شده درون یک چاه فاضالب دو شهروند 
را در مشهد به کام مرگ کشید. به گزارش مهر، راننده یک دستگاه 
خودروی تخلیه چاه بر اثر استنشاق گاز های سمی در یک چاه 
فاضالب جان خود را از دست داد. گفتنی است راننده این خودرو 
در حالی که مشغول تخلیه چاه فاضالب بود به دلیل ایجاد نقص 
در عملیات تخلیه بدون توجه به خطرات احتمالی وارد چاه فاضالب 
شد که گاز های سمی متصاعد شده وی را دچار مسمومیت شدید 
کرد. در همین حال یکی از آتش نشانان حاضر در محل که تصمیم 
داشت جان راننده بیهوش شده را از درون چاه نجات دهد وی نیز در 
این چاه فاضالب دچار مسمومیت شدید شد و هر دو این افراد جان 

خود را از دست دادند. 

تصادف تریلر با خانه  4 طبقه 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ورود یک دستگاه تریلر هوو حامل 
ستون های فلزی به یک ساختمان مسکونی در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدجالل ملکی در 
تشریح این خبر گفت: حادثه برخورد تریلر با یک ساختمان مسکونی در خیابان توانیر به سامانه ۱۲۵ اطالع 
داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را به همراه جرثقیل به محل حادثه اعزام 
کرد. پس از حضور در محل حادثه، آتش نشانان متوجه شدند که این تریلر هوو با بار ستون های فلزی در 
خیابان بوده که ناگهان به دلیل نامشخصی از قسمت عقب با طبقه اول یک ساختمان چهارطبقه برخورد 
کرده و ستونی فلزی از قسمت پنجره وارد ساختمان شده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با 
بیان اینکه این حادثه سبب وحشت ساکنان این ساختمان چهار طبقه هشت واحدی شده بود، اظهار کرد: 
آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل، اقدام به تخلیه بیش از ۱۵تن از ساکنان این ساختمان کردند. 
ملکی با بیان اینکه این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت، اظهار کرد: عوامل آتش نشانی با استفاده از 

جرثقیل ها این تریلر را به حالت اولیه بازگردانده و ستون فلزی را نیز از داخل پنجره خارج کردند.

متخلف شکار یک سرخرگوش 
درشهرستان خوسف دستگیر شد

محیط  حفاظت  نمایندگی   رئیس  روانان  مسعود 
و  گشت  پی  گفت:در  خوسف  شهرستان  زیست 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  کنترل 
یک نفر متخلف زیست محیطی که اقدام به شکار 
یک سر خرگوش نموده بود، دستگیر و از آنها یک 
افزود:  وی  گردید  متوقف  موتورسیکلت  دستگاه 
متخلف پس از اخذ جریمه ضرر و زیان به مقامات 
شکار  ضمنا«بهای  شد.  معرفی  شهرستان  قضایی 
غیر مجاز هر سر خرگوش 3میلیون ریال می باشد 

که از متخلف اخذ گردید.

حادثه رانندگي در محور فردوس- بشرویه 
یک کشته و یک زخمي بر جا گذاشت

گفت:  جنوبي  خراسان  انتظامي  فرماندهي  راه  پلیس  رئیس 
موتورسیکلت  یکدستگاه  با  کامیون  دستگاه  یک  برخورد  در 
سرنشین  یک  و  کشته  آن  راکب  بشرویه،  فردوس-  محور  در 
حسین  سرهنگ  ایرنا،  گزارش  به  شد.  زخمي  موتورسیکلت 
 - فردوس  محور   ۱۶ کیلومتر  در  حادثه  این  افزود:  رضایي 
بشرویه رخ داد که تنها زخمي حادثه براي درمان به بیمارستان 

فردوس منتقل و حال عمومي وي وخیم اعالم شده است.
 وي علت حادثه را بي احتیاطي راننده کامیون به علت رعایت 
موتورسیکلت  از  گرفتن  سبقت  هنگام  عرضي  فاصله  نکردن 

ذکرکرد.

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4    

 091516065۲8

3۲۲1۲519  

ایزوگام سلیمانی 

ن
را

ای
ه 

یم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

             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

نصب و تعمیر انواع لباسشویی و کولر آبی در منزلتوکــل
 3۲315776   09151643778 - شهریاری

همراه: 11۲0 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 



افزایش ردیف بودجه هوانیروز برای 
امداد و نجات به پیشنهاد نماینده 

بیرجند،درمیان و خوسف

بررسی  جریان  در  مجلس  دیروز  علنی  نشست  در 
بخش هزینه ای جزئیات الیحه بودجه 95 کل کشور 
پیشنهاد حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، 
نمودن  اورهال  و  تجهیز  برای  خوسف  و  درمیان 
نیروی   C  130 هواپیماهای  و  هوانیروز  بالگردهای 

هوایی ارتش توسط نمایندگان تصویب شد.

آیین چهلمین روز درگذشت آیت ا... 
واعظ طبسي در بیرجند برگزار شد

ایرنا- آیین یادبود چهلمین روز درگذشت آیت ا... واعظ 
طبسي تولیت سابق آستان قدس رضوي شنبه شب با 
حضور قشرهاي مختلف مردم بیرجند در مسجد امام 

حسین)ع( این شهر برگزار شد.

 افزایش نظارت بر چهارشنبه بازار بیرجند 
تسنیم - فرماندار  بیرجند با بیان اینکه عرضه کنندگان 
باشند،  سالمت  کارت  دارای  باید  بازار  چهارشنبه  در 
گفت: تا یک ماه آینده عرضه موادغذایی در چهارشنبه 
بازار ممنوع و تنها میوه و تره بار عرضه می شود. ناصری 

از غرفه بندی چهارشنبه بازار خبر داد.

22 باب مسجد در شهرستان طبس برای 
میزبانی معتكفان در نظر گرفته شد

ایرنا-حجت االسالم آزاد رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
طبس گفت: برای برگزاری آیین اعتکاف امسال 22 

باب مسجد در این شهرستان در نظر گرفته شد.

 ورک شاپ »حروف نگاری« در بیرجند 
برگزار می شود

در  انگیزه  ایجاد  با هدف  نگاری  ورک شاپ حروف 
هنرمندان استان و سرعت عمل و ایجاد کمپوزیسیون 
مناسب در اجرای کار و زمینه سازی برگزاری پنجمین 
در  رضوی  نگاری  حروف  و  نقاشیخط  جشنواره 

خراسان جنوبی برگزار می شود.

اجر اي طرح قرق مراتع در 450 هزار 
هكتار اراضي خراسان جنوبي

آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  مدیرکل  شریفي  ایرنا- 
استان از اجراي طرح قرق مراتع در450 هزار هکتار 

اراضي استان خبر داد. 

تجلیل از زکات دهندگان برتر زیرکوه 

زکات  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در  تسنیم- 
دهندگان و عامالن زکات برتر زیرکوه تجلیل شدند.
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ایرنا - مدیر بهزیستي درمیان گفت: 44 واحد مسکوني براي خانواده هاي داراي یک یا دو فرزند معلول در این شهرستان در دست 
احداث است. قربان زاده، افزود: از این تعداد 29 واحد براي خانواده هاي داراي دو فرزند معلول و 15 واحد براي خانواده هاي داراي

 یک فرزند معلول احداث مي شود. وي هزینه احداث هر واحد مسکوني را بیش از 300 میلیون ریال دانست.

44 واحد مسكوني براي خانواده هاي داراي فرزند معلول در حال احداث است

از  کشور  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  مالیی- 
به  افزود:  ایمیدرو خبر داد و  با سازمان  نامه  تفاهم  امضا 
همت سازمان ایمیدرو کشور تفاهم نامه ای درباره صندوق 
بیمه تامین اجتماعی ویژه معدن کاران امضاء شده است و 
سه ماه آینده اجرایی خواهد شد.  نادعلی اسماعیلی که به 
به خراسان جنوبی  استان  دعوت سازمان صنعت ومعدن 
سازمان  در  کاران  معدن  از  گروهی  جمع  در  کرده  سفر 
صنعت ومعدن  ابراز کرد هرکجا معدن باشد آنجا آبادی 
و رونق اقتصادی خواهد بود به شرط انکه به سرمایه گذار 
مهلت داده شود تا به بهره برداری مطلوب برسد و دستگاه 
های دولتی مزاحمت های بی جهت را نسبت به سرمایه 
گذار تمام کنند. وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشور از 
آموزش ها و طرح های معدنی حمایت می کند و در این 

باره محدودیتی ندارد.

بهادادن به معدن همان اقتصاد مقاومتی است

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور حوزه معدن 
در کشور را مظلوم  دانست وگفت: به فعاالن حوزه معدن 
ظلم شده است.وی سرمایه گذاری و بها دادن به معدن 

نظام  سازمان  دانست.رئیس  مقاومتی  اقتصاد  همان  را 
مهندسی معدن کشور، خراسان جنوبی را استان فلزهای 
سرمایه  و  اکتشافات  اگر  کرد:  تاکید  و  دانست  بها  گران 
گذاری به درستی انجام شود استان طالیی کشور خواهد 
بود. اسماعیلی با گالیه مندی از مسئوالن ارشد کشوری 
بودجه مملکت  از  گفت: متاسفانه سرمایه بسیار عظیمی 
آن که  از  دریغ  کنند  برای خرید طال خارج می  تجار  را 
حوزه معادن خود طالست. وی افزود: قدردانی از بخش 
خصوصی یکی از کارهای دولتی هاست و باید فعاالن این 

بخش حمایت شوند.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی  
و  دارند  را  کشور   6 رتبه  استان  معادن  کرد:  عنوان  هم 
خراسان جنوبی گنجینه ای نهفته در شرق کشور است. وی 
خاطرنشان کرد: معادن طبس با مدرن ترین دستگاه های 
 روز دنیا و متخصصین مجرب می تواند نقش عمده ای 
باشد. داشته  کشور  و  استان  در  کار  نیروی  تربیت  برای 
وی نظارت های واقعی بر معادن را خواستار و یادآور شد: 
باید  و  دارد  کلیدی  نقش  معادن  بر  نظارت  فنی  مسئول 
بخش معدن کشور به ویژه معادن استان جدی گرفته شود.

3 پروژه اولویت دار دولت در حوزه صنعت

به  اشاره  با  کشور  معادن  بر  نظارت  کل  مدیر  ایروانی 
برای  اصلی  پروژه  وزارت صنعت گفت: 6  سیاست های 
کشور تهیه شده است که 3 پروژه مهم ژئوفیزیک، تقویت 
بر معادن و تشکیل زنجیره فوالد کشور است و  نظارت 
مقرر شده این پروژه ها در برنامه 5 ساله دولت قرار گیرد.

مسئول فنی نظارت معدن باید 
حضور دائم داشته باشد 

در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان نیز گفت:  
این سازمان   یکی از بهترین و دارای متخصصین در حوزه 
معدنی کشور است و بیش از هزار عضو دارد. وی خراسان 
جنوبی را دارای نیروی انسانی قوی دانست و خاطرنشان 
کرد: در استان متخصصین دانشگاهی و مجرب در رشته 
های متالوژی، زمین شناسی و معدن وجود دارد.سلیمانی 
از  بعد  مقام  ارشدترین  را  معدن  بر  نظارت  فنی  مسئول 
سرپرست دانست و تاکید کرد: مسئول فنی معدن در کشور 
جدی گرفته نمی شود و فقط ارائه گزارش می دهند که 
کافی نیست باید حضور دائم  و اجرایی در معادن داشته باشد.

اطالعات زیرساختی بدهید، طرح پروژه های 
عملیاتی تحویل بگیرید

پروفسور خطیب نماینده دانشگاهیان در حوزه معدن استان 
نیز ارتباط دانشگاه و دستگاهای مجری و پژوهشی را مهم 
دانست و تاکید کرد: دستگاه ها نیاز استان را به ما اعالم 
بر  را  دانشجویان  پژوهش های  و  ها  نامه  پایان  تا  کنند 
برای  نتیجه مطلوبی  تا  برنامه ریزی کنیم  همین اساس 

اقتصاد استان و رزومه خوبی برای دانشجو باشد.
خطیب خواستار دفاع از پایان نامه ها و نیازهای معدنی شد و 
گفت: دستگاه ها، دانشگاه ها را درگیر کار کنند و اطالعات 
زیرساختی را به ما بدهند تا استان را فعال تر کنیم.وی با 
تاکید بر استفاده از نیروهای بومی افزود: منطقه ای پیشرفت 
می کند که مدیر و نیروی کار دلسوز داشته باشد.رئیس خانه 
معدن استان تشکیل حوزه قضایی ویژه پرونده های معدنی 
را خواستار شد تا افراد متخصص در این حوزه کارشناسی و 
رفع دعوا کنند. گفتنی آنکه هر سه پروژه اولویت دار دولت 
در برنامه 5 ساله در استان وجود دارد و به نتیجه رساندن 
طرف  از  زیاد  های  تالش  نیازمند  ها  پروژه  این  مطلوب 

متولیان صنعت و استاندار است.  

برای معادن مزاحمت ایجاد نكنید

 29 مناسبت  به  جنوبی  خراسان  مسلح  نیروهای  رژه 
فروردین، روز ارتش جمهوری اسالمی روز گذشته با حضور 
در  استان  اجرایی  مدیران  و  انتظامی  نظامی،  مسئوالن 
بیرجند برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این آیین که جمعی 
از مسئوالن ارشد اجرایی و نظامی و خانواده معظم شهدا، 
یگان های مختلف  داشتند،  ایثارگران حضور  و  جانبازان 
انتظامی و بسیج مردمی بخش  پیاده و موتوری نظامی، 
کوچکی از توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. 
استاندار خراسان جنوبی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
گفت:  اسالمی  جمهوری  ارتش  روز  ماه  فروردین   29
آمادگی نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور 
امید،  نقطه  دارند،  بدن  در  جان  که  ای  لحظه  آخرین  تا 
پایداری و استحکام امنیت در داخل کشور است. وجه ا... 
خدمتگزار افزود: نیروهای مسلح دشمن را به موقع و به 
درستی می شناسند و متناسب با آن نیروهای خود را تجهیز 
و بسیج کرده و با استفاده از پایگاه های مردمی در برابر 

نیروهای مسلح هر زمانی که احساس کنند که در همچنین بسیجیان که از نیروهای مردمی شکل گرفته در دشمنان میهن اسالمی ایستادگی می کنند. وی ادامه داد:  کنار 
معرض تهدید دشمن قرار دارند خدمتی خالصانه را برای 
مردم فراهم می کنند و همه توان خود را در میدان رزم و 
رزمایش ها بکار می بندند. وی گفت: امروز اگر قرار باشد 
در سیستم قضایی تصمیمی قاطعانه صورت گیرد و یا در 
مرزها امنیت برقرار شود و نیز عمران و آبادنی کشور رقم 
از  اعم  مسلح  نیروهای  کامل  آمادگی  با  آنها  خورد همه 

نظامی، انتظامی، سپاه و مرزبانی صورت می گیرد. 
فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسالمی در خراسان جنوبی 
هم در این مراسم گفت: نیروهای ارتش همواره آماده دفاع 
نظام  دستاوردهای  و  انقالب  حفظ  و  ارضی  تمامیت  از 
با  یوسفی  قوام  ستاد  دوم  سرتیپ  امیر  هستند.  اسالمی 
اشاره به اینکه دشمن شناسی سرلوحه کار ارتش قرار دارد، 
یادآور شد: در رکاب والیت آماده ایم در مقابله با دشمنان 
ائمه  شریفین  حرمین  و  والیت  حریم  از  نظام  و  انقالب 

اطهار )ع( دفاع کنیم.

رژه نیروهای مسلح در بیرجند برگزار شد

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در انتقاد از دستگاه های دولتی : 

افزایش 3.5 برابری تولید گوشت مرغ 
بدون آنتی بیوتیک در سال گذشته

ایسنا- معاون سالمت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 
تولید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در سال گذشته در 
استان 3.5 برابر شد. اصغرزاده گفت: گوشت مرغ بدون 
آنتی بیوتیک در بیرجند، نهبندان، سرایان، قاین، طبس، 

خوسف، بشرویه و فردوس تولید می  شود.

آغاز به کار بخش های متوقف شده 
کارخانه منیزیم از تابستان امسال

ایسنا- مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، 
گفت: از سه ماهه دوم سال جاری به تدریج بخش های 
متوقف شده این کارخانه شروع به تولید می کند.باقری، 
اظهار کرد: تعداد کارکنان شاغل در معادن، کارخانه و 
دفاتر سازمانی در شرایط معمول حدود 370 نفر بوده که 
امسال با توجه به کاهش ظرفیت تعدادی از کارگاه های 

تولیدی به310 نفر رسیده است.

200 واحد مسكن مهر در شهرهای زیر 
25 هزار نفر استان به بهره برداری رسید

گفت:  جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  ایرنا- 
زیر  شهرهای  در  همزمان  مهر  مسکن  واحد   200
25 هزار نفر استان به متقاضیان تحویل شد.آسمانی 
از این تعداد 66 واحد در فردوس، 54  افزود:  مقدم، 
در  واحد   22 قاین،  در  واحد   50 نهبندان،  در  واحد 
زیرکوه و هشت واحد در سربیشه احداث و تحویل شد.

آغاز فعالیت گروه پژوهشی »بهینه سازی 
تولید و فرآوری عناب، زرشک و زعفران« 

جهاددانشگاهی استان

حسین راغ آرا، عضو گروه پژوهشی »بهینه سازی تولید 
و فرآوری عناب، زرشک و زعفران« جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی گفت: با کشت 400 نهال عناب، گروه 
پژوهشی»بهینه سازی تولید و فرآوری عناب، زرشک 
و زعفران« در دهکده تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاد 

دانشگاهی استان فعالیت خود را آغاز کرد. 

ارسال 11 کاالی منتخب صنایع دستی 
استان به دبیرخانه دایمی سوغات زیارتی

فرهنگی  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
استان از ارسال 11 کاالی منتخب صنایع دستی به 
دبیرخانه دایمی سوغات زیارتی خبر داد. عباس زاده 
گفت: 11 کاالی منتخب شامل سرخچه بافی، کیف 
های جاجیم، کتیبه های سفالی قاب شده مزین به 
نهبندان،  از  دستباف  های  حوله  انواع  الهی،  اسما 
قاینات، فردوس و بیرجند به دبیرخانه دایمی سوغات 

زیارتی ارسال گردید.

400 کیلومتر ایل راه عشایر در 
شهرستان درمیان مرمت شد   

شهرستان  عشایر  امور  مدیر  حسینی نسب  تسنیم- 
درمیان گفت: در سال 94 از مجموع 500 کیلومتر ایل 
راه، 400 کیلومتر مرمت و موج تراشی انجام شده است.
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هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(
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آن كه از خودش راضى شود، ناراضيان از او فراوان شوند.
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 رأی الریجانی برای ریاست مجلس
فعال دو  برابر عارف است

ترقى، عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه در خصوص 
آقاى  جلسه  در  اآلن  تا  گفت:  دهم  مجلس  ریاست 
الریجانى حدود 145 نفر و در جلسه آقاى عارف حدود 
اند.   كرده  شركت  دهم  مجلس  منتخبان  از  نفر   70
دوم هم دوره  در  منتخب  نمایندگان  آراى  قطعا   ولى 

مى تواند نقش بسيار مهمى در نهایى شدن و تقویت 
 نتيجه انتخابات براى هر دو طرف داشته باشد.

سروری : قرار است مردم را آماده کنند!

اظهارات  كرد:  تصریح  رهپویان  جمعيت  قائم مقام 
دیگر  كه  شده  متوجه  دولت  اكنون  داد  نشان  سيف 
به  آن  اقتصادى  برجام، دستاوردهاى  نمى تواند روى 
ویژه رفع تحریم تکيه كند و مى خواهد بگوید اتفاق 
خاصى قرار نيست بعد از برجام بيفتد. سرورى ادامه 
و   5+1 كشورهاى  از  ما  كه  سوابقى  به  باتوجه  داد: 
اكنون دولت در  داریم،  دبه كردن سراغ  غربى ها در 

حال آماده كردن افکار عمومى است.

عارف تصمیمش را برای  ریاست گرفت

سياست گذارى  شوراى  رئيس  عارف،  رضا  محمد 
اصالح طلبان در دیدارى كه با رئيس جبهه مستقلين 
كاندیداى  قطعاً  كه  است  گفته  داشته  اعتدالگرایان  و 
ریاست مجلس خواهم بود. نایب رئيس خانه احزاب نيز 
در این جلسه خطاب به عارف گفت: ما مصمم هستيم 
كه در دور دهم مجلس 3 فراكسيون اصولگرایان به 
ریاست الریجانى، مستقلين به ریاست آقاى مطهرى و 

اصالح طلبان به ریاست شما تشکيل دهيم.  
 

گزارش اجرای برجام به مجلس رفت

قانون  به  اشاره  با  امنيت ملى  نایب رئيس كميسيون 
برجام،  در  دولت  متقابل  اقدام  خصوص  در  مصوب 
اظهار داشت: وزارت خارجه بر اساس تاریخ تعيين شده 
گزارش اوليه خود را به كميسيون امنيت ملى ارسال 
با حضور  گزارش  كميسيون  نشست  اولين  در  و  كرد 

مسئوالن مربوطه در اجراى برجام بررسى خواهد شد.
 

آقای جلیلی ، چرا درباره آن 6 سال 
مذاکره به  مردم توضیح نمی دهید؟

جعفرزاده نماینده فعلى مجلس طى نامه اى سرگشاده 
به سعيد جليلى به اظهارات اخير او در جمع دانشجویان 
جعفرزاده  است.  داده  نشان  واكنش  گيالن  دانشگاه 
به  توجه  با  تا  دارد  گوید: »جا  جليلى مى  به  خطاب 
ایراداتى كه شما و دوستان و حاميان تان  سواالت و 
در مقابل تيم مذاكره كننده دولت فعلى مطرح كرده 
از شما  نيز به عنوان نمایندگان مردم  و مى كنيد، ما 
بخواهيم كه یک بار هم در جایگاه پاسخ گویى قرار 
درباره  بستانکار  موضع  از  اینکه  از  پيش  و  بگيرید 
این سه سال مطالبه گرى كنيد، از موضع مسؤول و 

پاسخ گو، درباره آن 6 سال توضيح دهيد. 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی بماند
  

استفان دى ميستورا،  فرستاده ویژه سازمان ملل متحد 
خواستار  خود  پيشنهادى  طرح  در  سوریه،  امور  در 
رئيس جمهور سوریه شد.  در سمت  اسد  بشار  ابقاى 
این فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درطرح 
خود پيشنهاد داد كه مخالفان دولت سوریه سه معاون 
و  نظامى  ویژه  و حق  نمایند  تعيين  را  رئيس جمهور 
سياسى رئيس جمهور نيز به این معاونان منتقل شود. 
این طرح  اما مخالفان دولت سوریه اعالم كردند كه 

پيشنهادى را قاطعانه رد مى كنند. 

هر مجازاتی کنند ،به ایران نمی رویم!

جنگ فوتبالى عراق و عربستان بيشتر و بيشتر شده 
بازى هاى  كه  دارند  اصرار  هم چنان  عراقى ها  است. 
تيم ملى این كشور در ایران برگزار شود. فدراسيون 
به  را  ایران  تاكيد كرد كه  بيانيه اى  در  فوتبال عراق 
عنوان ميزبان نهایى بازى هاى خود در انتخابى جام 
رئيس  است.  كرده  انتخاب  روسيه   2018 جهانى 
انتخاب  را  ایران  گفت:  عراق  فوتبال  فدراسيون 
ایران وارد  راحتى  به  ما  هواداران  چراكه   كرده ایم 

مى شوند و مى توانند از تيم محبوب خود حمایت كنند 
در  گفت:  نيز  عربستان  فوتبال  فدراسيون  سخنگوى 
هيچ حالتى در ایران به ميدان نمى رویم و هيچ كس 
نمى تواند ما را وادار به بازى كردن در ایران كند. هر 
چه بر ما فشار آورند و هر جریمه و مجازاتى را در نظر 

گيرند باز هم در ایران بازى نخواهيم كرد.

پژویان: سیف نمی توانست دروغ بگوید

رئيس سابق شوراى رقابت با بيان اینکه از گوشه و كنار 
به ویژه از سوى خود دولت عنوان مى شد سوئيفت باز 
شده اما مردم مى دیدند انتظاراتشان برآورده نمى شود، 
كه  جایى  در  نمى توانست  سيف  آقاى  كرد:  تصریح 
خودش این اطالعات را دارد دروغ بگوید. پژویان تاكيد 
كرد: اینکه رفع كامل محدودیت ها و تحریم ها صورت 
گرفته باشد این گونه نيست و كم و بيش هم بسيارى 
از این امر مطلع بودند اما متاسفانه دولت در تمام این 
سه-چهار ماه با شفافيت این امر را با مردم در ميان 
نگذاشت و اینکه بگوید آمریکا به عهدش وفا نکرده و 

چرا وفا نکرده است و زیاده خواهى مى كند.

آب پاکی »کری« روی دست بشارستیزان

منابع وابسته به معارضان سورى اعالم كردند كه وزیر 
خارجه آمریکا در »منامه« به همتایان عرب خود كه 
است  گفته  بودند  فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى  از 
از  او  كناره گيرى  و  سوریه  جمهور  رئيس  درباره  كه 
وابسته  »السوریه«  خبرى  وبگاه  نزنند.  حرف  قدرت 
در  كه »جان كرى«  كرد  اعالم  معارضان سورى  به 
عرب  همتایان  به  »منامه«  در  جارى  آوریل   8 و   7
حاشيه خليج فارس گفته است: »در حال حاضر سخنى 
منابع  این  نگویيد«.  قدرت  از  اسد  كناره گيرى  درباره 
اتفاق  از  آمریکا  خارجه  وزیر  جمله  این  كردند،  تأكيد 
نظر مسکو و واشنگتن بر سر مسئله سوریه و به ویژه 

سرنوشت بشار اسد حکایت دارد.

رئيس جمهور با بيان اینکه قدرت نظامى، 
سياسى و اقتصادى ما عليه همسایگان و 
كشورهاى جهان اسالم نيست، تاكيد كرد: 
نياز  كسى كه مى گوید ما قدرت سخت 
حجت االسالم  است.  لوح  ساده  نداریم، 
ما  مسلح  نيروهاى  افزود:  روحانى  حسن 
دست متجاوزین را از كشور ما قطع كردند 
از وجود متجاوزین پاک  را  و سرزمين ما 
صحنه  در  نيز  ما  هاى  دیپلمات  كردند. 

جهانى از حقوق ملت ما دفاع كردند.
وى ادامه داد: آنها قطعنامه هاى ظالمانه 
ایران در داشتن  از حق  را ملغى كردند و 
تا  كردند؛  حفاظت  خوبى  به  دفاعى  توان 
هم ما  دشمنان  حتى  امروز  كه   جایى 

مى گویند قدرت و توان نظامى و قدرت 
موشکى ایران نه ربطى به برجام دارد و نه 
ربطى به قطعنامه 2231 دارد. خود آنها هم 

اعتراف مى كنند كه در مذاكرات مبنا این 
بوده است كه قدرت نظامى ایران حفظ و 

تقویت شود.

ما  گوید  مى  آنکه  اینکه  بيان  با  روحانى 
قدرت سخت نياز نداریم، ساده لوح است 
ادامه داد: آنکه مى گوید قدرت نرم نيز نياز 

نداریم، نگاهش كوته بينانه است، ما همه 
در كنار هم هستيم و در یک كشور زندگى 
و  هستيم  كشتى  یک  داخل  و  كنيم  مى 

یک نفر این كشتى را فرماندهى مى كند. 
قانون  واحد،  دولت  واحد،  رهبر  داراى  ما 
كنار هم  در  و همه  واحد هستيم  ملت  و 

و  گفتار  در  ما  سليقه  اینکه  ولو  هستيم؛ 
ما  هدف  قطعا  اما  نباشد  هم  عين  رفتار 
ما  كرد:  خاطرنشان  روحانى  است.   یکى 
قطعاً در مسيرى حركت مى كنيم كه پایان 
آن مسير دستاوردش حفظ حقوق مردم و 
حفظ مصالح ملى و اقتدار ملى باشد. من در 
اینجا به صراحت اعالم مى كنم همانطور 
كشورهاى  حضور  در  پيش  روز  چند  كه 
اسالمى به صراحت اعالم كردم كه قدرت 
نظامى  قدرت  و  ایران  اسالمى  جمهورى 
عليه  ما  اقتصادى  و  سياسى  قدرت  و  ما 
اسالم  جهان  كشورهاى  و  همسایگان 
فکر  دشمن  گفت:  جمهور  رئيس  نيست. 
نکند در ميان ملت ما، دولت ما و نيروهاى 
انگشتان  مسلح ما شکافى وجود دارد؛ ما 
یک دست و اعضاى یک پيکر بلند به نام 

ملت ایران هستيم.

ایرنا - یگانهاى نيروهاى مسلح مستقر در استان توان نظامى خود را به نمایش گذاشتندعکس روز 

کسی که می گوید ما قدرت سخت نیاز نداریم، ساده لوح است

 به رهبری گفتم نگرانی عجیبی از آینده  نظام دارم 
 

آیت ا... محمد یزدى رئيس مجلس خبرگان رهبرى به دیدار 
خود با رهبر معظم انقالب اشاره و تصریح كرد: چند روز پيش 
براى ارائه گزارش ازكميسيون تحقيق مجلس خبرگان، خدمت 
رهبر معظم انقالب رسيدیم، نگرانى عجيبى از آینده نظام و 
انقالب داشتم كه رهبرى فرمودند: عين همين نگرانى كه شما 
دارید من در زمان امام راحل داشتم و مالقاتى كه با ایشان كردم، امام فرمودند، نگران 

نباشيد براى این انقالب و نظام تا مردم هستند هيچ اتفاقى نمى افتد.

احمدی نژاد نامزد قطعی انتخابات ریاست جمهوری است ؛ شورای نگهبان،  تنها مانع حضور احمدی نژاد
 

به سمت دوقطبى شدن  اجازه دهيم كه فضا  نباید  است،  معتقد  احمدى نژاد  نهم گفت:  و سياست خارجى مجلس  ملى  امنيت  عضو كميسيون 
پيش برود؛ چراكه این مسئله خواست و هدف دولت روحانى است. وى خاطرنشان كرد: بنده مى گویم آقاى احمدى نژاد حتمًا براى انتخابات 
ریاست جمهورى سال ۹6 نامزد مى شود. نماینده مردم اردستان در مجلس نهم در پاسخ به سوالى درباره ميزان موفقيت احمدى نژاد درصورت 
بود.  خواهد  انتخابات  پيروز  حتمًا  شود،  مرتفع  انتخابات  در  احمدى نژاد  موانع حضور  اگر  گفت:   ۹6 سال  ریاست جمهورى  انتخابات  در  حضور 
بخشایش در پایان در پاسخ به این سوال كه منظور از برطرف شدن موانع حضور احمدى نژاد در انتخابات چيست، گفت: شوراى نگهبان! اگر 
شوراى نگهبان از ورود احمدى نژاد به انتخابات ریاست جمهورى سال ۹6 ممانعت نکند، او قطعًا در انتخابات حضور مى یابد و پيروز مى شود. 

البته دليلى براى ممانعت از ورود احمدى نژاد از سوى شوراى نگهبان وجود ندارد.

تک تک موشک ها به هدف اصابت می کنند
 

فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه گفت: فعاليت هاى موشکى ما در 
حالى صورت مى گرفت كه برنامه دشمنان این بود كه كشورى 
توانمندى  اولين  وقتى  ولى  باشد  نداشته  موشک  ایران  مثل 
ساخت موشک در كشورمان ایجاد شد، زیرمجموعه هاى ساخت 
موشک را تحریم كردند. سردار حاجى زاده تأكيد كرد: مطمئن 
باشند روزى كه بخواهند ما را مورد تجاوز قرار دهند و آتش جنگ را شعله ور سازند، 
تک تک موشک هاى ما به نقاطى كه پيش بينى شده، به فضل الهى اثابت خواهد كرد.

ما قطعاً در مسیری حرکت می کنیم که پایان آن مسیر دستاوردش حفظ حقوق مردم و حفظ مصالح ملی و اقتدار ملی باشد

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی :
به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 
می رساند: مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل زمستان 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا به صورت 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیلوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد.

 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

با تبریک سال نو
گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس- سربیشه- نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان 

خوسف - قاین و بیرجند برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی )صبوحی( تماس حاصل فرمایید

شماره های تماس: 32230487-32239026-09155621788    فکس: 32231410

خدمات
 لوله کشی 

و برق کشی 
ساختمان نصب

و تعمیرکولر، پمپ و آبگرمکن
در اسرع وقت

  09151633903-دهشیبی

همـایش متمـرکز
روحانیون ، مداحان  و مدیران عتبات عالیات 

با حضور مدیران بعثه مقام معظم رهبری  در حج و زیارت 
زمان: امروز دوشنبه 95/1/30 ساعت 15/30

مکان: میدان شهدا- سالن بانک ملی

دفتر بعثه مقام معظم رهبری- مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی


