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نان گران نمی شود

عصر ایران- دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت 
نان در واحدهای آزادپز اقدام به عرضه آرد زیر قیمت 
بازار کرد. کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان ابالغ 
کرد: با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای نان های 
گندم  قیمت  کاهش  و  مختلف  استان های  در  آزاد 
مصارف آزاد نسبت به دوره قبل، افزایش قیمت نان و 

سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست.

رکود صنعت سیمان تشدید شد

فارس- کارشناس صنعت سیمان گفت: تشدید رکود 
کارخانه های  تولید  تنی  میلیون   ۱۰ کاهش  باعث 
سیمانی در سال ۹۴ شد و کارخانه ها با تعطیلی یک 
تا سه ماهه روبرو شدند. علی  محمد بد با اشاره به رکود 
موجود در صنعت سیمان، اظهار کرد: نرخ سود بانکی 
باال و فعال نشدن بودجه های عمرانی باعث کاهش 

تقاضا برای خرید سیمان در کشور شده است.

افزایش قیمت در چای ایرانی

جهان نیوز- مدیرعامل سازمان چای کشور با بیان 
اینکه نرخ برگ سبز چای به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد 
افزایش یافته است، گفت: افزایش نرخ برگ سبز چای 
از میانگین افزایش سایر اقالم کشاورزی بیشتر است. 
روزبهان اظهار کرد: چهارشنبه گذشته در جلسه شورای 
اقتصاد کشور قیمت برگ سبز چای تصویب شد و به 

دلیل مسائل اداری هنوز ابالغ نشده است.

کاهش چشمگیر صادرات لبنیات

مهر- رئیس انجمن صنفی گاوداران از کاهش چشمگیر 
لبنیات خبر داد و گفت: قرار است دولت در ازای صادرات 
هرکیلوگرم شیرخشک ۴۰۰۰ تومان یارانه پرداخت کند 
که ما منتظر ابالغ این موضوع هستیم. وی اظهار کرد: 
کشورهای اروپایی برای صادرات هرکیلو شیرخشک ۲ 
یورو یارانه پرداخت می کنند که این عامل باعث شده 

آنها بازار صادراتی ایران را بگیرند.

اخذ مالیات از خانه های خالی

جهان نیوز- معاون وزیر راه و شهرسازی به طراحی 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور اشاره کرد و گفت: 
واحدهای  ماندن،  خالی  از  یکسال  گذشت  از  پس 
مسکونی مشمول جریمه می شوند. مظاهریان اظهار 
به یک  نیاز  بر خانه های خالی  مالیات  اجرای  کرد: 
این سامانه  ما در حال طراحی  دارد که  سامانه ای 

هستیم که به زودی آماده می شود. 

»پایان اردیبهشت« آخرین مهلت 
 ثبت نام اینترنتی کتب درسی

مواد  توزیع  و  نشر  بر  نظارت  مدیرکل  فارس- 
آخرین مهلت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی سال تحصیلی جدید 
و گفت:   اعالم کرد  امسال  اردیبهشت  پایان  تا  را 
 www.irtextbook.com از طریق سامانه

ثبت نام محقق می شود.

سراب انتقال آب
انتقاد نماینده مردم ازکم کاری وزیر نیرو درخصوص تامین آب استان

فرماندار: نمی توان به این زودی به طرح انتقال آب دل خوش کرد

موحدی کرمانی: 
وزیر خارجه با این روح ظریفش مراقب

باشد گول خون آشام را نخورد

وزیر ارتباطات  : 
 بنای جدی دولت عدم دخالت
در انتخاب رئیس مجلس است

ایزدی ، کارشناس مسائل بین الملل :  
آمریکایی ها خودشان می گویند 
در برجام چیزی به ایران ندادیم

محمد رضا عارف :  
برای محقق نشدن آرزوی یک دوره ای شدن 

دولت روحانی باید تالش کنیم

جنتی : معنی ندارد برخی افراد با دشمن  کار کرده و آنها را خوشحال کنند / هاشمی : رأی انتخابات اخیر تشکیالتی بود  / الریجانی دوستان خود را از طریق  لیست امید وارد مجلس کرد /  رأی آوردن جلیلی در انتخابات  96 محال است / عربستان: مانع حج ایرانی ها نیستیم! / مسلمانان فریب پرچم های سیاه را نخورند / صفحه 8
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جناب آقای غالمرضا هریوندی
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

مهندسین مشاور پردیس محاسب
 مشاور عمرانی پروژه های بانک صادرات در سطح استان

جناب آقای علی مهدیزاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند
که بیانگر تعهد و لیاقت شماست، تبریک عرض نموده

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمودآبادی
رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان سرایان

با نهایت تأثر درگذشت مادرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده
 برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندیم.

کارکنان اتاق اصناف اتحادیه های شهرستان سرایان

جناب آقای مهندس محمدرضا عبدی
انتصاب بجا  و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند 
که نشان از لیاقت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شرکت اعالء خدمات بیرجند

جناب آقای مهندس سید علیرضا یوسفی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیر توزیع برق شهرستان نهبندان
 که موید مدیریت ارزنده و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شرکت اعالء خدمات بیرجند

جناب آقای مهندس احمد برزگر
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 قائم مقام مدیرعامل در امور شهرستان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و حس مدیریت شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده

توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

شرکت اعالء خدمات بیرجند

جناب آقای غالمرضا هریوندی
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، تبریک عرض نموده

 موفقیت بیش از پیش برایتان از خداوند منان آرزومندیم.

نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

جناب آقای مهدیزاده
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

 رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند 
که نشان از لیاقت، تجربه و درایت شما می باشد، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای دکتر محمد جوانشیرگیو
انتصاب شایسته جناب  عالی را به سمت

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم.

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

واگـذاری یـا اجـاره
معـدن گرانیت  با رنگ ِکرم در منطقه شاهکـوه نهبنـدان با  
تجهیزات  معدنی،  کمپ ، آب ، برق ، باسکول،  با دو جبهه سینه کار 

آماده بارگیری           09121236724

آگهی استخدام
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( برای  تکمیل  کادر بهداشتی 
خود به یک نفرفارغ التحصیل بهداشت حرفه ای نیازمند است. متقاضیان می توانند 
جهت ثبت نام به آدرس خیابان جمهوری 8/4، جنب بانک ملی بازار، پاساژ خیریه  مراجعه 

نمایند.برای  کسب اطالعات  بیشتر با شماره 32320104  تماس حاصل فرمایید.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(

کارخانه شیر ستره در نظر دارد: برای قسمت حسابداری یک نفر خانم 
متاهل با مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار و ترجیحاً آشنا با سیستم 
حسابداری همکاران سیستم استخدام نماید. واجدین شرایط به شماره 
05632222398 تماس حاصل فرمایند.  ساعت تماس:9 الی 13   

عرضـه مستقیـم پوشـال مرغــداری
قابل توجه کلیه افراد فاقد بیمه بازنشستگی 09151605940

شرح در صفحه 2

مزایده شماره 32 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: چوب و ضایعات کارخانه )50 تن ضایعات 

موجود و حدود 500 تن ضایعات ساالنه( را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت 
یک سال به فروش برساند.

از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی پس از بازدید و دریافت اسناد شرکت 
در مزایده، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 95/2/29 در پاکت در 
بسته به واحد تدارکات این شرکت به نشانی بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 

نمایند. شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.
تلفن تماس: 056-32255366

روابط عمومی شرکت کویر تایر



بازگشت تولید نفت ایران 
به سطح پیش از تحریم ها

تولید  اعالم کرد:  انرژی  المللی  بین  آژانس  فارس- 
ایران در ماه آوریل به 3.56 میلیون بشکه در  نفت 
روز رسید، میزانی که در نوامبر 2011 )پیش از اعمال 
تحریم ها( به آن دست یافته بود.  صادرات این کشور 
بیش از 40 درصد افزایش یافت و به 2 میلیون بشکه 

در روز ، نزدیک به سطح پیش از تحریم ها رسید.

۵۰ ماده به الیحه برنامه ششم افزوه شد

گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  فارس- 
سوی  از  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  به  ماده   50
کمیسیون تلفیق افزوده شده است که بخشی از این 
دارد.  وجود  احکام  در  دیگر  بخشی  و  تنفیذی  مواد 
ندیمی اظهار کرد: در حال حاضر، گزارش کمیسیون 
تلفیق به هیئت رئیسه مجلس داده شد و چند حالت 
کرد،  را مشخص  برنامه  تکلیف  بتوان  تا  دارد  وجود 
و  باشد  الیحه  استرداد  دنبال  به  دولت  اینکه  اول 
ندهند.  رأی  الیحه  این  کلیات  به  نمایندگان  یا 
نیز  مجلس  رئیسه  هیئت  همچنین  کرد:  تأکید  وی 

می تواند بررسی الیحه را در دستور کار قرار ندهد.

 IT رکود، عامل تعطیلی بسیاری از شرکت های

رایانه ای  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو  فارس- 
بسیاری  اخیر  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
از شرکت های IT به دلیل رکود ورشکست شده اند 
باعث  کوچک  شرکت های  ورشکستگی  داد  هشدار 
بین رفتن شرکت های متوسط و ضربه  از  نگرانی و 

مهلک به صنعت فاوا در کشور خواهد بود.

صدر تا ذیل پروژه پدیده شاندیز تخلف بود

فارس- وزیر کشور گفت: صدر تا ذیل پروژه پدیده 
پیگیری  به صورت جدی مورد  بوده است که  تخلف 
افراد  پرونده های  هم اکنون  و  گرفت  خواهد  قرار 
در  رحمانی فضلی  است.  شده  جمع آوری  متخلف 
موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  در  خبری  نشستی 
است،  مشهد  بغرنج شهر  مسائل  جزو  شاندیز  پدیده 
تملک،  از  پروژه  این  فعالیت های  تمامی  کرد:  بیان 
جوازات، کاربری و فروش سهام، تخلف بوده است.

پدیده  مشکالت  رفع  برای  امیدواری  ابراز  با  وی 
شاندیز گفت: در حال حاضر مشکالت تملک، جواز، 
دولت  و  شده  رفع  پدیده  مشکالت  سایر  و  کاربری 
سهامداران  حقوق  احقاق  برای  را  خود  تالش  تمام 

انجام خواهد داد. 

جهان نیوز- عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در آستانه برگزاری روز مبارزه با قاچاق دارو و داروهای تقلبی با تاکید بر اینکه 
10 درصد از داروهای موجود در جهان تقلبي هستند، گفت: معضل داروهاي تقلبي و قاچاق مشکلي است که همواره زندگي انسانها را 
تهدید کرده ، اما میزان استفاده از آن در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوریکه در کشورهاي پیشرفته آمار استفاده از این داروها 

حدود یک درصد و طبق گفته مراجع ذي صالح این آمار در کشور ما در حدود 5 تا 10 درصد عنوان شده است.

چند درصد داروهای کشور قاچاق و تقلبی اند؟
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در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
دلیل  به  خانوارها  یارانه  قطع  اطالعیه ای 
تراکنش  تعداد  یا  بانکی  سود  دریافت 
فارس  گزارش  به  کرد.  تکذیب  را  بانکی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  نقل  به 
اجتماعی، در این اطالعیه آمده است: در 
فرآیند شناسایی و حذف دهک های باالی 
به هیچ عنوان  یارانه،  از دریافت  درآمدی 
حساب  موجودی  با  مرتبط  داده های  از 
های بانکی، سود بانکی و سایر داده های 
حقیقی  افراد  بانکی  حساب های  با  مرتبط 

و حقوقی استفاده نشده است. 
حذف  دالیل  در  امر  این  است،  گفتنی 

در  خانوار  سرپرستان  برای  که  خانوار 
داده می شود،  نشان  اعتراض  ثبت  سامانه 
خانواده ای  هیچ  و  است  مشهود  کاماًل 
از  فوق  دالیل  به  که  یافت  نمی توان  را 

دریافت یارانه محروم شده باشد.

بانک های اطالعاتی مورد استفاده   
دولت در حذف یارانه ها

پیش از این بانک های اطالعاتی همچون 
تسهیالت  مستغالت،  و  امالک  خودرو، 
ثالث  شخص  بیمه  و  بدنه  بیمه  بانکی، 
در کنار مالیات )حقوق، خودرو و مشاغل( 

تأمین  سازمان  در  موجود  اطالعات  و 
مالک های  از  برخی  عنوان  به  اجتماعی، 

حذف یارانه اعالم شده بودند.

دولت  توسط  اطالعاتی  بانک های 
هر 3 ماه یکبار به روز می شوند

در  موجود  اطالعاتی  بانک  این،  بر  عالوه 
اصناف،  کشوری،  بازنشستگی  سازمان 
کارمندان دولت، صرافی ها، وکال، پزشکان، 
مدیره  هیئت  علمی،  هیئت  اعضای 
مؤسسات  بانک ها،  دولتی،  شرکت های 
مالی و اعتباری، فوق تخصص ها، مدیران 

شرکت ها، هیئت مدیره بانک ها، پیمانکاران 
تحت پوشش تأمین اجتماعی، کمیته امداد، 
بهزیستی، بیمه حمایت از روستائیان و افراد 
را  دولت  منابع  دیگر  کشور  از  خارج  مقیم 
در  موجود  منابع  دیگر  از  می شود.  شامل 
بانک اطالعاتی برای شناسایی 10 دهک 
با  افراد  عدالت،  سهام  جامعه،  درآمدی 
سفرهای خارجی باال و دارندگان خودروی 
لوکس، بیماران خاص هستند. پیش از این 
نیز، سید احمد میدری، معاون وزیر تعاون، 
حساب  از  استفاده  اجتماعی  رفاه  و  کار 
مالک  عنوان  به  را  تراکنش ها  و  بانکی 

حذف یارانه مردم، رد کرده بود.

یارانه خانوارها، بر مبنای اطالعات تراکنش و یا سود بانکی حذف نمی شود

فرزندان شهدای مدافعین حرم 
در اولویت ثبت نام مدارس شاهد

و  آموزش  ایثارگران  و  شاهد  امور  مدیرکل  مهر- 
اول  پایه  اینترنتی  ثبت  نام  آغاز  به  اشاره  با  پرورش 
فرزندان  گفت:  خرداد  اول  از  شاهد  مدارس  ابتدایی 

شهدای مدافعین حرم در اولویت ثبت نام هستند. 

بازنشسته شدن 2۰۰ هزار معلم طی ۴ سال 

شدن  بازنشسته  از  متوسطه  آموزش  معاون  فارس- 
200 هزار معلم طی 4 سال آینده خبر داد و گفت: از 
این تعداد 100 هزار نفر در دوره متوسطه مشغول به 
تدریس هستند که 70 هزار نفر در دوره دوم بازنشسته 
می شوند و در اول مهر با مشکالتی مواجه خواهیم شد.

زابل، آلوده ترین شهر جهان شد

شهر  کرد:  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  فارس- 
زابل در ایران به دلیل طوفان های شنی در ماه های 
تابستان آلوده ترین شهر جهان لقب گرفت و 4 شهر 
آلوده بعدی نیز در هند قرار دارند که اسامی آنها به 
ا... آباد، پاتنا و رایفور است. دهلی نو  ترتیب گوالیور، 
پایتخت هندوستان جزو نهمین کشور آلوده جهان به 
حساب می آید که 2.5 میکروگرم در هر متر مکعب 

هوا ذرات آلوده با خود به همراه دارد.

ایرانی ها عاشق مارک هستند

جهان نیوز- یک طراح لباس با انتقاد از نوع پوششی 
که در کالنشهرها رواج یافته، گفت: متاسفانه باید گفت 
ایرانی ها بیش از حد مارک پرست هستند. شجاعی در 
حوزه پوشش جامعه گفت: بیشترین آسیب را از سوی 
اجناس چینی و ترک داریم. آنها که وضعشان خوب 
است ترک و ضعیف ترها چینی و کره ای می خرند 
آیند،  می  ایرانی  کارهای  به سمت  ما  مردم  کمتر  و 
بازار که  در  موجود  کارهای  از  دلیل خیلی  به همین 
بازار  به  با مارک ترک  تولید می شود  ایران   در داخل 

می آید و استقبال خوبی هم از آن می شود.

البی  گسترده برای جلوگیری از 
تصویب طرح جدید بانکداری

به گزارش فارس، با وجود اینکه در جلسه علنی 20 
بانکداری  طرح  بررسی  با  نمایندگان  ماه،  اردیبهشت 
کردند،  موافقت  اساسی  قانون   85 اصل  صورت  به 
طرح  این  بررسی  برای  اقتصادی  کمیسیون  تاکنون 
تشکیل جلسه نداده است. یک مقام آگاه در این باره به 
فارس گفته است که البی های گسترده ای برای عدم 
بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی وارد شده و به 
همین دلیل هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون 
اقتصادی تشکیل نشد. به گفته وی این فشار در درجه 
اول به هی رئیسه مجلس و الریجانی وارد شده است 
است.  رویکرد  این  تغییر  از  حاکی  خبرهای جدید  اما 
با  تماس  در  تقلید  عظام  مراجع  از  یکی  شده  شنیده 

رئیس مجلس خواستار بررسی این طرح شده است.

معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز 
باید  و گفت:  کرد  اعالم  را  مدیران  حقوق 
مدیران،  آموزش  و  مستمر  بازرسی های  با 

جلوی پرداختی های غیر قانونی را گرفت.
کرد:  بیان  محسنی  جهان،  گزارش  به 
شورای انقالب در سال 58 الیحه قانونی 

مستخدمین  حقوق  حداقل  و  »حداکثر 
شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت« را 
تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل 
همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود. 
وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت 
سال قبل تعیین کرده بود، 7 برابر حداقل 

حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق 
حدود 750 هزار تومان بود که 7 برابر آن، 5 

میلیون و 250 هزار تومان می شود.
محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا 
العاده خاص، مستمر نیست، تصریح  فوق 
خدمات  مدیریت  قانون  براساس  کرد: 

باید  عامل  مدیران  حقوق  حتی  کشوری، 
توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از 
7 برابر حداقل حقوق بیشتر شود. به گفته 
وی اضافه کاری های سال های قبل قابل 
پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، 

نمی تواند تامین تعهد شود.

سقف مجاز حقوق مدیران اعالم شد

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 
در برخی مشاغل حذف می شود

بررسی  از  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون  مهر- 
طرحی خبر داد که در صورت تصویب، گواهی عدم 
سوء پیشینه و سابقه کیفری در برخی از مشاغل 
حذف می شود. انصاری گفت: موضوع ساماندهی 
سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حال پیگیری است و اخیرا هم 
وزیر دادگستری نسبت به این موضوع حساس شده است. وی افزود: یکی 
از معضالت بزرگ کشور سوءپیشینه کیفری است و در هر قانون مربوط و 
غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر 
کیفری وجود داشته باشد که اوال در بسیاری از موارد الزم نیست؛ ثانیا قانون 

به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند.

 هجوم 1۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله ای

فارس- دبیرکل کانون هماهنگی انجمن های کارگری، با اعالم این خبر 
که طرح تبدیل نیروهای شرکتی که توسط پیمانکاران دستگاه های اجرایی 
به کار گمارده شده اند در شورای سه جانبه ملی بررسی شده است،  گفت: 
به ادعای برخی آمارها 10 میلیون کارگر در مشاغل زیرپله های فعال اند. 

ابوی در پاسخ به این سوال که چرا برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی  
دستگاه های اجرایی تصمیم جدی گرفته نمی شود، اظهار کرد:  این موضوع 
در شورای سه جانبه ملی مطرح شده و یکی از مشکالت اساسی کارگران 

شرکتی است. 
دبیرکل کانون هماهنگی انجمن های کارگری افزود: طرحی را در شورای 
تمام  شدن  نهایی  از  پس  که  داریم  آماده سازی  حال  در  ملی  سه جانبه 
قرارداد  به  پیمانکاری  از  اجرایی  نیروهای شرکتی شاغل در دستگا ه های 

کاری با دستگاه مذکور تبدیل وضعیت داده خواهد شد.

کاهش ۷۰ درصدی قیمت برخی اقالم پزشکی

وزارت  حمایت  از  دارو،  و  غذا  سازمان  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  مهر- 
بهداشت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با کیفیت و ایمن خبر داد. دکتر 
محمود بیگلر در آستانه برپایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
آزمایشگاهی، صنایع دارویی و گردشگری سالمت  پزشکی، دندانپزشکی، 
)ایران هلث(، افزود: وزارت بهداشت به عنوان یکی از اصلی ترین مصرف 
کنندگان کاالهای سالمت محور آمادگی دارد تا با در نظر گرفتن تسهیالتی 
مطابق با امکانات موجود، تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی را به 

منظور تولید تجهیزات پزشکی با کیفیت و ایمن تقویت کند.
وی ارتقای کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی را به عنوان مهم ترین رکن 
طرح تحول نظام سالمت برشمرد و یادآور شد: از سوی دیگر تدوین، تنظیم 
و ابالغ قیمت این تجهیزات که در قالب طرح تحول نظام سالمت انجام 

شده، قیمت برخی از این اقالم را نزدیک به 70 درصد کاهش داده است.

بیمه معلم  کد: 2۵69
صدور انواع بیمه نامه ها
 به صورت نقد و اقساط

نمایندگی سید محمد امیرآبادیزاده
ابتدای بلوار شهید آوینی ، بین 
خیابان سمن و یاسمن ، پالک 16

تلفکس: 32404040
09158642955

داربست بنی اسدی
09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

گچ کاری و گچ بری پذیرفته  می شود. به قیمت مناسب  در اسرع وقت )شهر- روستا(   
 09159658659

مزایــای  بیمــه 
  از کار افتادگی -  بازنشستگی- مستمری بازماندگان - هزینه کفن و دفن - نقل و انتقال سوابق بیمه    

صدور معرفی نامه بیمه  رانندگان

برای اطالعات بیشتر به کارگزاری های ذیل در سطح استان مراجعه فرمایید :

بیرجند- طالقانی 11 ، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی ، طبقه فوقانی ،کارگزاری )60052(
تلفن تماس: 32237175 - 09151611594 - 09156638616

سربیشه - بخش درح ، تعاونی تولید روستایی درح ، کارگزاری )60023(  تلفن تماس: 32653503 - 09153611083
قاین - بلوار سیمان ، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی ، کارگزاری )60053( تلفن تماس: 32524819 - 09156679016

اسالم آباد- نیمبلوک ، بلوار ولیعصر)عج( ، کنار مسجد جامع،مجتمع آراد پالک 15 ، کارگزاری )60050( تلفن تماس: 09153616299 - 325411385
اسفدن - خیابان امام خمینی ، نبش امام خمینی 25 ،کارگزاری )60002( تلفن تماس: 09157400726 - 09151644512 - 32583500

آرین شهر ، خیابان بسیج ، نبش بسیج 4 ،کارگزاری )60054( تلفن تماس: 32595120 -09151602123 - 09159648872

دو برابر حق بیمه ای که شما پرداخت می کنید را دولت پرداخت می نماید

تمامی روستاییان  ، کشاورزان ساکن و غیرساکن در روستا که باالی 18 سال سن دارند،  می توانند

 بدون محدودیت سنی و با  پرداخت کمترین هزینه به صورت سالیانه و کمک  دو برابری سهم دولت 

به عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درآیند

قابل توجه تمامی افراد فاقد بیمه

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب، شیک، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی، 235 میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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نقد و اقساط                                             بدون سود
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تلفن: 05632432902- 09150630980



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سربیشه، مرحله مقدماتی جشنواره مادران قصه گو را در شهر سربیشه برگزار کرد. رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان سربیشه با برشمردن تأثیرات قصه گویی بر سرنوشت و آینده کودکان گفت: اولین مرحله جشنواره مادران قصه گو به همت کتابدار کتابخانه عمومی 

استاد غالمحسین فرزین سربیشه و با حضور حداکثری مادران به همراه فرزندان آنان در این کتابخانه برگزار و به دو نفر از برگزیدگان نیز جوایزی اهدا شد.

اولین مرحله جشنواره مادران قصه گوی شهرستان سربیشه برگزار شد

معتمدنژاد  كاظم  پروفسور   - كاری  نسرین 
پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران در 
سال 1313 در روستاي مود از بخش مركزی 
تحصيالت  شد.  متولد  بيرجند  شهرستان 
ابتدایی و قسمتی از تحصيالت متوسطه خود 
را در زادگاهش و قسمت دیگر را در بيرجند 
مروی  دبيرستان  در  را  ادبی  ششم  سال  و 
در  تحصيل  زمان  در  وی  گذرانيد.  تهران 
دوره  كارشناسی با مدیر وقت روزنامه  كيهان 
ای  دوستانه  رابطه  بود  نيز  ایشان  استاد  كه 
از دانشجویان دوره  استاد  برقرار كرد. وقتی 
دكتری براي همكاری در كيهان دعوت كرد، 
دكتر معتمدنژاد فرصت را غنيمت شمرده و 
نپایيد  دیری  و  شد  وارد  روزنامه  محيط  به 
مسئوليت  به  فرانسه،  زبان  مترجمی  از  كه 
گروه خارجي و مقاالت ارتقاء یافت. روزنامه 
تحصيل كرده  نگاران  روزنامه  به  كه  كيهان 
دولت  از  ای  بورسيه  وی  برای  داشت،  نياز 
در  معتمدنژاد  دكتر  كرد.  دریافت  فرانسه 
دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دكترای 
حقوق، علوم سياسی و نيز دكترای تخصصی 
روزنامه نگاری از انستيتوی مطبوعات و علوم 

نظري دانشگاه پاریس گردید.
معتمدنژاد بيش از 70 مقاله علمي به مجامع 
بين المللي و یا مجالت ارائه داده و یا خود 
در تشكيل سمينارها و كنفرانس هاي علمي 
معتمدنژاد  دكتر  است.  داشته  مهمي  نقش 
در سال تحصيلی 74 ـ 73 به عنوان استاد 
ریاست  از دست  دانشگاه های كشور  نمونه  
كرده  دریافت  تقدیر  لوح  وقت  جمهوری 
است. هم چنين در سال 1384 و بر اساس 
مصوبه  هيات دولت نشان درجه یک دانش 
دریافت  وقت  ریيس جمهوری  دستان  از  را 
ارایه  بر  معتمدنژاد عالوه  كاظم  دكتر  نمود. 
مقاالت متعدد علمی پژوهشی به مجامع بين 
تاكنون  خارجی،  و  داخلی  و مجالت  المللی 
ميان  از  كه  است  نگاشته  كتاب  عنوان   29
آن ها تنها نه اثر چاپ شده، پنج عنوان هم 
در  دیگر  كتاب  عنوان  پانزده  و  چاپ  آماده 
حال آماده شدن برای چاپ و انتشار است كه 
خودش درباره آن گفته بود: »مثل سمفونی 
من  كارهای  مورد  در  كه  بتهوون  ناتمام 

مصداق دارد، تمام نشده«.
ارتباطات  علم  پدر  بزرگداشت  مناسبت  به 

گزیده ای از سخنان او را آورده ایم:

سخنان دکتر معتمدنژاد در روز 
جهانی آزادی مطبوعات

به گزارش ایسنا دكتر كاظم معتمدنژاد ـ  پدر 
علم ارتباطات ایران - در نشست تخصصی 

به مناسبت روز جهانی  اخالق رسانه یی كه 
ایران  در  یونسكو  دفتر  در  مطبوعات  آزادی 
 )88 اردیبهشت   15( بود،  شده  برگزار 
ایران  در  مطبوعات  آزادی  تاریخ  درباره ی 
آزادی مطبوعات سابقه ای 300  اظهار كرد: 
ساله دارد و با انتشار جزوه ی معروف ميلتون 

درباره مطبوعات شروع شده است.
شكل گيری  تاریخچه ی  به  اشاره  با  وی 
دوره ی  افزود:  جهان  در  مطبوعات  آزادی 
از  فرانسه  انقالب  با  استبدادی  مطبوعات 
ميان رفت و پس از مدتی مطبوعات انقالبی 
فكری و عقيدتی به مطبوعات تجاری تبدیل 
شدند؛ بعد از جنگ جهانی دوم در اساسنامه 
آن  از  و  شد  اشاره  بيان  آزادی  به  یونسكو 
تاریخ به بعد سازمان ملل نيز از این آزادی 

حمایت كرد.
معتمدنژاد با بيان اینكه 15 سال پيش مراسم 
روز جهانی آزادی مطبوعات را در كتابخانه 
دانشگاه عالمه  طباطبایی برگزار كردیم كه 

ادامه  مكان  این  در  و  امروز  تا  مراسم  این 
انقالب  زمان  در  ایران  در  كرد:  اضافه  دارد 
آنچه  براساس  آزادی مطبوعات  مشروطيت، 
انتشار  و  شد  پذیرفته  بود،  معمول  غرب  در 
نياز  دولت  از  اجازه  كسب  به  نيز  مطبوعات 
احيا  محدودیت ها  مدتی  از  پس  اما  نداشت 
زمان  در  شمسی   1321 سال  در  و  شد 
در تجدیدنظر  قانون مطبوعات  قوام السلطنه 

وضعيت بدتری پيدا كرد.

او تصریح كرد: اجرای آن قطعا با ایجاد فضای 
از  حمایت  به  مطبوعات  نياز  مورد  عمومی 
دیگر  سوی  از  می شود.  منجر  آن ها  آزادی 
رسانه ها  و  مطبوعات  اقتصادی  استقالل 
افزایش  نتيجه  در  و  آن ها  كيفيت  بهبود  در 
موثر  آن ها  به  كمک  نظام مند شدن  و  تيراژ 
متأسفانه  كرد:  نشان  خاطر  وی  بود.  خواهد 
كه  دارد  زیادی  ما ضعف های  روزنامه نگاری 
بارها در جاهای مختلف مطرح  را  من آن ها 
كه  است  این  ما  مشكل  مهم ترین  كرده ام. 
حرفه ای  استقالل  هنوز  روزنامه نگاری  حرفة 
شد:  یادآور  وی  است.  نكرده  پيدا  را  خودش 
از  بيشتری  روزنامه نگاران همت  است  كافی 
كه  بگویم  هم  را  این  بدهند.  خرج  به  خود 
مشكالت  دنيا  تمام  در  روزنامه نگاران  برای 
وجود دارد، حتی در كشورهای پيشرفته هم 
محدودیت فراوان است. بنابراین توصية من به 
جامعة روزنامه نگاری این است كه واقعيت ها 
را در نظر بگيرند. باید به حداقل ها راضی بود 

بخواهيم  اگر  رفت.  جلو  با حفظ حداقل ها  و 
خيلی زیاده طلبی كنيم و مثل كشورهایی كه 
عمل  دارند،  روزنامه نگاری  در  زیادی  سابقة 
كنيم، نتيجة عكس خواهد داد. توجه من به 
عنوان كسی كه نيم قرن است در این زمينه 
مسير  این  در  پا  كه  جوانانی  به  كرده،  كار 
گذاشته و یا می گذارند این است كه هم صبور 
و بردبار باشند و هم برای بهتر كردن وضعيت 

روزنامه نگاری در ایران كوشش كنند.

 دکتر معتمدنژاد: رسانه ها
در خدمت مردم باشند

مراسم  در  معتمدنژاد  دكتر  ایرنا،  گزارش  به 
در   )87 مرداد   17( خبرنگار  روز  گراميداشت 
بيرجند گفته است: در  20  سال اخير روزنامه های 
غربی پرتيراژی هستند كه تنها اخبار جنجالی و 
پر هياهو را منتشر می كنند ولی در آگاهی دادن 

به مردم نقشی ندارند.   
وی كسب موفقيت های كشور را در صحنه های 
ملی و جهانی نشانگر پيشرفت انقالب اسالمی 
از نظر فرهنگی ذكر كرد و گفت: هم اكنون 
روزانه  120  روزنامه در كشور منتشر می شود 
كه بسياری از كشورهای پيشرفته دنيا این روند 
را ندارند.    دكتر معتمدنژاد با اشاره به مشكالت 
مطبوعات در سالهای اخير بر ایجاد و تقویت 
كرد  تاكيد  مطبوعات  آزاد  و  مطلوب  فضای 
مطبوعات  زمينه  در  می توانستيم  ما  افزود:  و 
پيشرفت كيفی بيشتری داشته باشيم. پدر علم 

اقتصادی  استقالل  همچنين  ایران  ارتباطات 
و  كرد  ذكر  مشكالت  دیگر  از  را  مطبوعات 
گفت: باید با حمایت های اقتصادی، محتوای 
مطبوعات بهتر شود و تيراژ آن نيز افزایش یابد. 
وی آموزش روزنامه نگاری و تخصص علوم 
ارتباطات را ضروری دانست و گفت: هم اكنون 
این آموزش ها در حال توسعه است به طوری 
كه در این رشته دوره كارشناسی ارشد و دكترا 

تاسيس شده است.

 دکتر معتمدنژاد: این سکه ها
 را هر طور که می دانید خرج

رشته ارتباطات کنید

از  و  ارتباطات  استاد  فرقانی  مهدی  محمد 
وی درباره  نژاد  معتمد  پروفسور   شاگردان 
معتمدنژاد  استاد   )92 آذر   17( گوید:  می 
فرصت تدریس در خارج از كشور را داشت اما 
با داشتن چنين فرصتی هميشه تاكيد می كرد 
من یک ساعت تدریس در ایران را با تدریس 
یک عمر در خارج از ایران عوض نمی كنم و 
به خاطر همين عالقه بود كه منشأ بسياری 
از خدمات در ایران شد. همانطور كه می دانيد 
رشته روزنامه نگاری بعد از انقالب در ایران 
منحل شد و تحت عنوان علوم اجتماعی با 
خود  جان  نيمه  حيات  به  ارتباطات  گرایش 
ادامه داد. با پيگيری های استاد معتمدنژاد بود 
در همان  و  احيا  رشته  این  در سال 69  كه 
دنبال  به  و  آن  ارشد  كارشناسی  دوره  سال، 
رشته  این  دكترای  دوره   75 سال  در  آن 
دكتر  اقدامات  داد:  ادامه  راه اندازی شد. وی 
دانشگاه ها  برای همه  ميراث  معتمد نژاد یک 
ادبيات  او  و  است  روزنامه نگاری  حوزه  در 
تازه ای را به حوزه ارتباطات عرضه كرد. اصول 
روزنامه نگاری حرفه ای، اخالق حرفه ای، نظام 
جامع حقوقی رسانه ها، شورای عالی مطبوعات 
در  ایشان  دستاوردهای  از  حقوقی  مباحث   و 
است.  ارتباطات  علوم  و  روزنامه نگاری  حوزه 
فرقانی با تاكيد بر اینكه استاد معتمدنژاد نسبت 
هيچگاه  می داد  انجام  كه  فعاليت هایی  به 
خاطرم  كرد:  بيان  نداشت،  مالی  چشم داشت 
بزرگداشت  علمی  همایش  اولين  در  هست 
دكتر معتمدنژاد كه برای او برگزار شد حدود 
18 سكه بهار آزادی برای او هدیه آوردند. من 
اجتماعی  علوم  دانشكده  رئيس  زمان  آن  در 
بودم. پس از تمام شدن همایش استاد به دفتر 
من آمد و سكه ها را به روی ميز من گذاشت 
این  می دانيد  صالح  كه  طور  هر  گفت:  و 
سكه ها را برای رشته ارتباطات مصرف كنيد. 
این سكه ها به مصارف نيكوكارانه و بهترین 

مصرف ممكن رسيده اند.

پیکر مرحوم پروفسور معتمدنژاد 
در قطعه نام آوران

 بهشت زهرا)س( آرام  گرفت

از  بود  مدتی  كه  ایران  ارتباطات  علم  پدر 
دار  سالگی  در سن 80  می برد،  رنج  بيماری 
فانی را وداع گفت. پيكر این نام آور همشهری 
در روز شانزدهم آذرماه 94 در قطعه نام آوران 

بهشت زهرا بخاک سپرده شد.

مرحوم پرفسور معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران:

مطبوعات ما می توانست پیشرفت کیفی بهتری داشته باشد
من یک ساعت تدریس در ایران را با یک عمر تدریس در خارج از ایران عوض نمی کنم

جوابیه های شهرداری بیرجند

* احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
فاکتور  پرداخت  »عدم  درباره   95/1/24 مورخ  شما 
استحضار به  نوین«  بیمه  توسط  پرسنل   درمانی 

می رساند: با توجه به مذاکرات و پیگیری های انجام 
شده تمام فاکتورهای درمانی پرسنل طی هفته آینده 

پرداخت می گردد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
آخر  از  زیرگذر  یا  پل  »نصب  درباره  مورخ 95/1/25 
خیابان کارگران به ورودی جاده شکراب به استحضار 
می رساند: بر اساس طرح تفصیلی مانند بلوار مسافر که 
به وسیله روگذر کمربندی به مهرشهر وصل شده است 
خیابان کارگران نیز در برنامه های آتی شهرداری به 

وسیله روگذر کمربندی به مهرشهر وصل خواهد شد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
جاده  کنار  کانال  »حفاظ  درباره   95/1/26 مورخ 
در  کانال  حفاظ  رساند:  می  استحضار  به  سالمت« 

مسیر جاده سالمت اجرا گردیده است.
شما  پیام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در   *
 مورخ 95/1/24 درباره »صدای ناهنجار نان خشکی ها
استحضار به  سجادشهر«  بوستان  محله   در 

می رساند: موضوع بررسی و اخطار الزم داده شد.
شما  پیام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در   *
در زباله  سطل  »نصب  درباره   95/1/26  مورخ 
استحضار به  جمهوری«  خیابان  های   کوچه 

می رساند در معابری که امکان تردد ماشین مکانیزه 
حمل زباله وجود دارد سطل زباله نصب می گردد.

شما  پیام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در   *
خیابان  از  قسمتی  »آسفالت  درباره   95/1/26 مورخ 
بارها  که  همانگونه  رساند:  می  استحضار  به  الهیه« 
شهرداری  تحویل  مذکور  محل  است  گردیده  اعالم 
اتحادیه سازی  آماده  متولی  و  است   نگردیده 

تعاونی های مسکن مهر می باشد لذا شهروندان جهت 
تسریع کار به متولی مربوطه مراجعه نمایند.

شما  پیام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در   *
چهارشنبه  عوارض  »افزایش  درباره   95/1/26 مورخ 
عوارض  اخذ  رساند:  می  استحضار  به  بازار« 
محترم  شورای  مصوبات  اساس  بر  بازار  چهارشنبه 
متراژ  اساس  بر  و   1395 سال  برای  شهر  اسالمی 
رعایت  بر  عالوه  که  گردد  می  دریافت  شده  اشغال 
همچنین  و  بالاستفاده  فضاهای  کاهش  در   ، عدالت 
استفاده بهینه از فضای تحت اشغال متقاضیان تاثیر 
که  است  نکته ضروری  این  ذکر  دارد ضمنا  بسزایی 
شهرداری  بازارهای  روز  کلیه  در  عوارض  دریافت 
 هیچگونه افزایشی نداشته و حتی در برخی مکان ها

با کاهش چشمگیری نیز روبرو بوده است.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما مورخ 
95/1/31 درباره »آسفالت پیاده روهای خیابان مدرس 
پیاده  تمام  رساند:  می  استحضار  به  سجادشهر«  و 

روهای خیابان مدرس و سجادشهر آسفالت می باشد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مورخ 95/2/9 درباره »قطع درختان حاشیه فلکه دوم 
می  استحضار  به  فروش«  میوه  توسط  سجادشهر 
رساند: طی بازدید به عمل آمده و بررسی کارشناس 
ضلع  به  شدید  باد  دنبال  به  مذکور  درختان  سازمان 
شرق متمایل گردیده است و به هیچ عنوان درختی 

توسط میوه فروش قطع نگردیده است.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما مورخ 
های کوچه  روهای  پیاده  »آسفالت  درباره   95/2/4 

پیاده  رساند:  می  استحضار  به  مدرس«  انتهای 
روسازی داخل معابر بر عهده مالکین می باشد.

شنبه * 25 اردیبهشت 1395 * شماره 3504
پياده رو  اتوبوسرانی برای پارک در  چرا راننده های 
جلوی سازمان جریمه بشن ولی بلوار شهدای عبادی، 
خيابان ارتش، سجاد، محالتی، آخر غفاری، تعویض 

پالک و ... را جریمه نمی كنند. چقدر تبعيض؟!
915...848

سالم . خواستم بگم چرا مسئوالن به وعده های خود 
به  معروف  ثبتی246  بودند  گفته   . كنند  نمی  عمل 
زمين های موسوی تا پایان سال 94 سند می شود 
ولی این كار محقق نشده . یا به مردم قولی ندهند یا 

اگر می دهند عمل كنند.
935...779

واقعا  بانيان جشن شب دوشنبه  از  با تشكر  سالم و 
لذت بردیم هم هنرمندان بومی استان عالی بودند و 

هم اجرای آقای آسرایی كه بسيار عالی بود.
915...104

بنياد شهيد پول  به  سالم. ما 17 سال می شود كه 
ما به  برگ  یک  فقط  االن  و  زمين  برای  ایم   داده 

هيچ  ولی  است  زمين  سند  گویند  می  كه  اند  داده 
اكنون  نيست  مشخص  زمين  مكان  و  ندارد  ارزشی 
گرفتن  برای  ارگانی  چه  به  كه  است  این  ما  سوال 

پولمان باید مراجعه كنيم؟ 
915...104

خدمت همشری عزیزی كه گفته بودن، چرامسئوالن 
كنم،  عرض  نميكنن؟  فكری  سيمان  كارخانه  برای 
برخی از مدیران نيامدن به مشكالت من و شما فكر 
كنند آمدن ریاست كنند! و ... اما رسيدگی به مشكل 

در حوزه كاری آنها نيست.
915...789

آن  مرد آمد. خسته   و پریشان  او اسب  هم  ندارد  زیربار 
بسختی   را  نان   این  روزها  .  بابا  بدهكاریست  و  وام  
می دهد . الفبای  زندگی  ما در این  گرانی   و بی پولی  
افسردگی  و چشم  به آینده است. مگر  خدا فرجی  كند!
 915...233
با سالم . زیرساخت های برق شهرستان خوسف از 
وضع مطلوبی برخوردار نيست و مردم شریف خوسف 
ساختمان اداره برق ندارند وكمبود برق برای معادن 
و صنایع دارند و این تالش و همت بيشتر مسئوالن 

را می طلبد.
915...031

متاسفانه مسئوالن شهرداری چشم و گوش خودشون 
تایر  كویر  سایت  ساكنين  های  پيام  حتی  بستند  رو 
اوضاع  به  چرا  بينند  نمی  را  وحدت  خيابان  انتهای 
كنيد  نمی  رسيدگی  سایت  آشغال  از  پر  و  نابسامان 

دریغ از حتی یک فضای سبز كوچک فقط هيزم!!
915...236

كاش  شود  واگذار  درميان  سيمان  .كاش  آوا  سالم 
تمام شده  این ضرر  باید  شود.  پاک  كارگران  اشک 

و اميد به مردم بازگردد.
935...032

زحمتكش  پرسنل  و  ریيس  به  نباشيد  خسته  سالم 
به نظارتی  لطفا  بيرجند  رانندگی  و   راهنمایی 

كه  باشند  داشته  كارگران  خود  و  كارگران  راه  چهار 
تمام ایستگاه های این مسير پاركينگ مغازه دار مقابل 
ایستگاه شده نه ایستگاه اتوبوس . اتوبوس مياد داخل 
چهارراه  سر  یا  خيابان  وسط  نيست  جا  كه  ایستگاه 
متوقف می شود كه مسافر سوار یا پياده كند ماشين 
های پشت سر هم مجبورند پشت سر اتوبوس صبر 
كنند تا اتوبوس دوباره حركت كند فقط به خاطر عدم 
رعایت قانون توسط برخی مغازه دارها اگر راهنمایی 

رانندگی پيگيری كند ممنون ميشم با تشكر.
915...137

بنياد  محترم  ریاست  كن.  چاپ  خدا  رو  تو  آوا 
مستضعفان، خيلی از مالكين اراضی موسوی از قشر 
كارگر و مستضعف جامعه هستند و چند سال است 
اميد خانه دار شدن زمين خریدیم. به خاطر خدا  به 

هم كه شده هر چه زودتر تكليفمان را روشن كنيد.
915...587

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

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

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

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

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 940911 اجرايی شرکت صدف بیرجند به پرداخت مبلغ 96/362/026 ريال در حق رضا مودی و 
پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و پرونده کالسه 940997 اجرايی شرکت صدف محکوم می 
باشد به پرداخت مبلغ 42/000/000 ريال در حق رضا مودی و مبلغ 1/000/000 ريال در حق صندوق دولت محکوم می باشد و 
با عنايت به توقیف يک دستگاه لودر zl 50 از محکوم علیه که حسب نظريه کارشناس لودر مذکور مدل 2007 و بدون رنگ و فاقد 
الستیک )هر چهار حلقه فرسوده( می باشد و به قیمت 750/000/000 ريال ارزيابی شده است که از طريق مزايده در روز يکشنبه تاريخ 
95/3/9 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی 
که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان 

داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اينکه در پرونده کالسه  1436/94 اجرايی اموال شامل 14 حواله آجر، هر حواله 4500 عدد، هر عدد 800 ريال 
جمعاً به مبلغ 50/400/000 ريال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای میرزا علی محمدی به مبلغ  49/944/225 ريال در حق خانم 
طلعت عباسی و مبلغ 2/500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه تاريخ 95/3/11 از ساعت 9 الی 10 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی 
که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره 940588 محکوم علیه شرکت شن شوئی صدف بیرجند به مديريت سید 
امیر علی حائری محکوم است به پرداخت مبلغ 147/493/708 ريال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له اکبر بهرامی و 
پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف يک دستگاه میکسر چهار سیلندر آلمانی مدل 
70 و حسب نظريه کارشناسی وضعیت الستیکها حدودا 30 درصد کامیون داف مدل 91 میالدی )70 شمسی( تمام رنگ که به 
مبلغ 600/000/000 ريال  کارشناسی شده است که از طريق مزايده در روز دوشنبه تاريخ 95/3/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره 941449 محکوم علیه آقای سعیدرضا داشخانه فرزند محمد محکوم است 
به پرداخت مبلغ 157/319/100 ريال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مصطفی دره کی و پرداخت مبلغ 7/548/500 
ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف يک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 1387 به شماره انتظامی 387 ل 94 
ايران 66 که حسب نظريه کارشناسی درب سمت چپ جلوزدگی کوچک دارد و مابقی خودروی تعرفه سالم و بدون رنگ می باشد 
که به مبلغ 192/000/000 ريال  کارشناسی شده است که از طريق مزايده در روز چهارشنبه تاريخ 95/3/12 از ساعت 9 الی 10  
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره 941088 محکوم علیه آقای غالمحسین حیدری فخر فرزند محمد محکوم است به پرداخت 

مبلغ 89/357/175 ريال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای احمد زراعتگر و پرداخت مبلغ 3/650/000 ريال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل 1-500 سهم مشاع از کل مساحت 53146 متر مربع از پالک ثبتی 6 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند 
که حسب نظريه کارشناسی زمین فوق واقع در اراضی حاجی آباد که از قرار هر مترمربع از اراضی مذکور که دارای کاربری کشاورزی و مشاع 40/000 
)چهل هزار( ريال و میزان 500 سهم به مبلغ 20/000/000 ريال کارشناسی گرديده است 2- دو سهم مشاع از بیست و دو سهم عرصه و اعیان از 
پالک ثبتی به شماره 237 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظريه کارشناسی ملک واقع در خیابان وحدت 6 پالک 43 و مساحت 
عرصه طبق سند مالکیت و سند موجود 153/1 متر مربع و مساحت اعیانی 125/2 مترمربع ملک دو نبش با موقعیت شمالی غربی بوده و نمای 
ساختمان آجری و سقف های گنبدی که ارزش ششدانگ از پالک فوق 2/015/000/000 ريال که ارزش 2 سهم از 22 سهم مشاع از پالک فوق به 
مبلغ 183/180/000 ريال کارشناسی گرديده است که از طريق مزايده  در روز يکشنبه تاريخ 95/03/9 از ساعت 9 الی 10  در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غیر اين صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 

اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

lدادگستری جمهوری اسالمی ایران

همکار محترم آقای منصور پارسا و فامیل وابسته
غم از دست دادن پدر بسی سخت و طاقت فرساست ولی چاره ای جز تسلیم 

در برابر مشیت الهی نیست
مصیبت وارده را تسلیت می گويیم و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی 

و برای بازماندگان صبر جزيل مسئلت داريم.
ضمناً جلسه سوم

 مرحوم حاج محمد حسین پارسا بازنشسته آموزش و پرورش 
امروز شنبه 95/2/25 از ساعت 16 الی 17 در محل سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می باشد.

هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( ، درمانگاه ولی عصر )عجل ا... تعالی فرجه الشریف(
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چین یکی از آن کشورهایی است که پل و پیاده روهای شیشه ای معلق زیادی دارد اما گویا آنها به اندازه کافی هیجان انگیز نبوده اند که باعث شده 
معماران چینی پل معلق و شیشه ای دیگری را افتتاح کنند که هر کسی جرات رفتن روی آن را نداشته باشد. این پل درست بر لبه صخره و در فاصله 
33 متری از آن و 396 متری از سطح زمین ساخته شده که حدود 11 متر از پل معلق »Grand Canyon« در آمریکا بلندتر است.

ترسناک ترین پل معلق جهان افتتاح شد!

اندیشه سازنده معلم

صنعتی  های  شهرک  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خراسان جنوبی می گوید: هم اکنون از 306 واحد تولیدی 
و صنعتی دارای مجوز بهره برداری استان، 28 درصد راکد 

و تعطیل است.
به گزارش ایرنا، عباس جرجانی، تعداد کارگران این واحدها 
را چهار هزار و 900 نفر ذکر کرد و افزود: بیشترین مشکل 
کمبود نقدینگی، تعطیلی و ظرفیت کم واحدهای تولیدی 
دارای مجوز بهره برداری است . وی با بیان اینکه در مجموع 
70 واحد کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت دارند، گفت: سال 
94، تعداد 98 واحد در استان تعطیل بود که با کمک استاندار، 
 ... و  بانکها  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان  مسئوالن 
17واحد راکد در چرخه تولید قرار گرفت. جرجانی از برگزاری 
واحدهای  مشکل  رفع  برای  سال 95  در  موردی  نشست 
تولیدی خبر داد و گفت: مشکل واحدها با دیگر تفاوت دارد 
به عبارتی هر واحد مشکل خاص خود را دارد. وی اظهار کرد: 
ممکن است یک واحد بابت بیمه، دیگری به شرکت های 
گاز، برق، آب و فاضالب، بانک یا امور مالیاتی، شهرداری و ... 
بدهی یا مشکل اداری داشته باشد. وی تصریح کرد: بررسی و 
رفع مشکل تمام واحدها همزمان امکان پذیر نیست ، تصمیم 
گرفته شد برای رفع مشکل هر واحد، عالوه بر مدیر واحد 
تولیدی، مسئوالن نهادها و سازمانها از جمله بانک ، تامین 

اجتماعی، امورمالیاتی و... به شرکت دعوت شوند.
ارتباط موفقیت هایی کسب شد و  این  تاکیدکرد: در  وی 
توافق هایی صورت گرفت و برخی مشکالت رفع یا در حال 

حل شدن است. 
از تشکیل کمیته  استان  مدیرعامل شهرک های صنعتی 
»پایش« خبر داد و یادآور شد: در این کمیته نسبت به فعالیت 
واحدهایی که با شرکت قرارداد بستند، زمین دریافت کردند، 
اما تاکنون موفق به دریافت پروانه نشدند، یا ساختمان احداث 
نکردند، تصمیم گیری می شود. این مسئول ادامه داد: اگر 
متقاضی به دالیلی از جمله به صرفه نبود ن فعالیت یا اشباع 
یا  نیست،  به سرمایه گذاری  قادر  نقدینگی  و کمبود  بازار 

تمایلی به ادامه کار ندارد، زمین پس گرفته می شود.

واحدهای دارای مشکل با کمتر از 150 نفر
 کارگر پس از تکمیل فرم نسبت به

 بررسی مشکل آنها اقدام خواهد شد
وی به پیش بینی تسهیالت بانکی برای واحدهای دارای 
پروانه بهره برداری که با رکود موجه اند، اشاره کرد و یادآور 

شد: واحدهای دارای مشکل با کمتر از 150 نفر کارگر پس 
از تکمیل فرم نسبت به بررسی مشکل آنها اقدام خواهد شد.

وی افزود: با جمع آوری اطالعات و اهمیت موضوع، اخذ 
متوسط  و  کوچک  صنایع  توسعه  گروه  کار  در  تسهیالت 
طرح و اعتبار اختصاص می یابد. جرجانی با اشاره به اینکه 
امکانپذیر  صنعت  بخش  به  توجه  بدون  اقتصادی  توسعه 
نیست، گفت: شهرک های صنعتی به عنوان بستری آماده و 
مناسبت به لحاظ وجود زیرساخت های الزم و امکانات مورد 

نیاز اولویت اصلی استقرار صنایع محسوب می شود.
جرجانی یادآور شد: 90 درصد صنایع کشور از نوع کوچک 
هستند و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد و افزایش سهم 
صنعت استان در تولید ناخالص بر توسعه صنایع کوچک 
و  توسعه  جرجانی،  اعتقاد  به  است.  شده  زیادی  تاکید 
تشکیل زیرساخت شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و بهبود 

فضای کسب و کا،ر توسعه خوشه های صنعتی، کمک به 
رشد صادرات صنایع کوچک در بازار منطقه ای و جهانی 
از راهبردهای شهرک های  و جذب سرمایه گذار خارجی 

صنعتی است.
و شناسایی  توجه  بر  قبل  استاندار خراسان جنوبی چندی 
ظرفیت های منطقه ای تاکید کرده بود و گفت: در صورت 
تحقق این ایده شاهد شکوفایی اقتصاد و صنعت در مناطق 

مختلف کشور از جمله استانها خواهیم بود. وجه ا... خدمتگزار  
افزود: با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی 
اظهار کرد: استان در تولید زرشک، زعفران و عناب جایگاه 
ویژه ای در سطح ملی دارد . وی ادامه داد: قابلیت های بسیار 
خوبی با توجه به آب و هوای گرم و خشک و رطوبت کم در 
این پهنه از سرزمین ایران، برای توسعه دامپروری صنعتی ، 

پرورش شتر، شتر مرغ و بز کرکی وجو دارد.
وی به مجاورت با افغانستان، نزدیکی به پاکستان، وجود چهار 
بازارچه مرزی، 2 گمرک رسمی در بیرجند و مرزماهیرود و 
برای  مناسبی  زیرساخت  که  کرد  اشاره  بیرجند  فرودگاه 
افزایش صادرات و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بوجود 
بیرجند،  آورده است. خراسان جنوبی 9شهرک صنعتی در 
فردوس، قاین ، طبس، نهبندان، سربیشه و شهرک صنعتی 

شهید رحمانی و ... دارد.

سربیشه،  خضری،  خوسف،  در  صنعتی  11ناحیه  تاکنون 
سرایان، بشرویه، مود، دیهوک، درمیان عشق آباد و ... احداث 

شده است.
در دیدار هیات اقتصادی 25نفری جمهوری چک از منطقه 
ویژه اقتصادی در 30 فروردین امسال از منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند، یک نسخه از کتابچه بانک جامع اطالعات شهرکها 
و نواحی صنعتی استان که به زبان های انگلیسی، فرانسه ، 

عربی و فارسی است و نسخه ای از آن در اختیارخبرنگار ایرنا 
گذاشته شد که بر اساس اطالعات موجود در این کتابچه در 
20شهرک و ناحیه صنعتی استان زمین به تعداد کافی برای 
سرمایه گذاری وجود دارد. شهرک صنعتی بیرجند آب ، برق، 
گاز و تصفیه خانه فاضالب دارد، در شهرک صنعتی قاین 
تصفیه خانه در حال احداث است و تمام شهرکها و نواحی 
صنعتی استان آب و برق دارند، تعدادی گاز دارند یا گاز در 

حال تامین است.

 عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی
 آورده کم مشتری است

همچنین صادقپور کارشناس اقتصادی بانک، عامل اصلی 
مشکل واحدهای تولیدی را آورده کم مشتری ذکر کرد و 
گفت: حداقل آورده متقاضیان به فعالیت های اقتصادی 
نباید از 40 درصد کمتر باشد. وی افزود: بر اساس تجربه 
20درصد  گذار  سرمایه  آورده سهم  مواردی  در  دریافت، 
واقعی  کرد،  معرفی  آورده  عنوان  به  آنچه  یا  نبود  بیشتر 
نبود. وی یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از واحدها با 
مشکل فروش رو به رو هستند، نه سرمایه درگردش، باید 
بداند آنچه تولید می کنند به کی بفروشند. وی تاکید کرد: 
اگر تمایل به کار اقتصادی است، سرمایه گذار را تعریف 
کنیم؛ او قصد تولید چه محصولی را دارد، میزان سرمایه، 
انبار داری مشخص  هزینه ، سود، فروش کاال و هزینه 
انبار  در  کاال  نگهداری  اینکه  اظهار  با  صادقپور  شود. 
هزینه بر و به صرفه نیست، یادآور شد: از زمان راه اندازی 
برخی واحدها در استان چندین سال می گذرد، تاخیر در 
وی  است.  همراه  مالی  زیان  با  تولید  خط  برداری  بهره 
از  با اظهار تاسف گفت: تعدادی از مدیران واحدها پس 
دریافت وام، نسبت به خرید خودورو لوکس، ایجاد دفتر و 
اسخدام منشی مبادرت می کنند، در حالیکه اعتبار مربوط 
به بخش تولید است. این کارشناس مسایل اقتصادی بر 
این باور است بخش صنعت با موانع زیادی رو به روست، 
جذب  در  باید  کارفرما  است،  کارگر  ها،  چالش  از  یکی 
کارگر استقالل داشته باشد.وی با اشاره به تمایل اغلب 
بانکی،  سیستم  از  اعتبار  دریافت  برای  گذاران  سرمایه 
توصیه کرد متقاضیان با انجام دادن کار کارشناسی وارد 
فعالیت اقتصادی شوند . صادقپور اظهار کرد: در پرداخت 
تسهیالت عالوه بر سیستم خود کنترلی، نظارت قوی نیز 

باشد تا ایجاد انگیزه کند.

 28درصد واحدهای تولیدی خراسان جنوبی راکد و تعطیل هستند

رتبه جهانی ایران در خودکشی

چهار  ایران  در  اخیر  هفته  دو  در   - ایران  عصر 
که  مردی  از  کرده اند؛   خودکشی  عام  مالء  در  نفر 
را  خود  تهران  میرداماد  خیابان  در  عابری  پل  از 
حلق آویز کرد و مرد دیگری که در بیمارستان میالد 
خودکشی کرد تا خودکشی دختر 13 ساله در اتوبان 
نیایش و آخری هم پسر 28 ساله ای که در میدان 
اتفاق ها  این  داشت.  نافرجامی  خودکشی  رسالت 
در  خودکشی  آمار  با  رابطه  در  را  نگرانی ها  همگی 
ایران افزایش داد و حتی وزیر بهداشت در رابطه با 

اپیدمی شدن خودکشی هشدار داد! 
بر اساس آخرین آماری که سازمان جهانی بهداشت 
علت  به  نفر  یک  ثانیه   40 هر  است،  کرده  منتشر 
حدود  سالی  یعنی  این  و  می شود  کشته  خودکشی 
ایرانی ها  را  نفر  آمار 4069  این  از   ! نفر  800 هزار 
تشکیل می دهند، طبق این آمار که ایران را صد و 
بیستم جهان می کند، روزانه حدود 11 نفر در ایران 
روزانه  میزان  با وجود  ایران  اما  خودکشی می کنند. 

حدود 10 خودکشی رتبه مناسبی دارد.

هر هفته حدود 77 نفر در ایران خودکشی می کنند 
در هفته های  نفر   4 نشان دهد خودکشی  که شاید 
اخیر آمار نگران کننده ای نباشد. البته آخرین آماری 
ایران  در  خودکشی  آمار  درباره  قانونی  پزشکی  که 

ارائه کرده، کاهش 1.8 درصدی را نشان می دهد.
دارد،  مختلفی  دالیل  انسان ها  کردن  خودکشی 
گفته  به  اما   ... و  روانی  مشکالت  تا  افسردگی  از 
خودکشی  عام  مالء  در  انسان  اینکه  روان شناس ها 
پیام  یک  اغلب  اتفاق  این  دارد.  خود  با  پیامی  کند 
مواقع  از  بعضی  در  اما  دارد  اجتماعی  یا  سیاسی 
باشد.  هم  روانی  اختالل  یک  نتیجه  است  ممکن 
برای مثال در سال 2003 مردی عالقه خود به ترور 
او کشته  با خودکشی در همان جایی که  را  کندی 

شده بود، نشان داد!

خواندنی

آیا حیوانات هم می خندند؟

از خود در می آورند  از حیوانات صداهایی  چند گونه 
که شبیه به خندیدن انسان است. 

و  بونوبوها  گوریل ها،  شامپانزه ها،  میمون ها: 
به  واکنش  در  مانندی  خنده  اورانگوتان ها صداهای 
تماس فیزیکی مانند کشتی گرفتن، دنبال کردن یا 
قلقلک دادن از خود در می آورند. خنده ی شامپانزه ها 
خیلی برای انسان قابل تشخیص نیست چون توسط 
تغییر دم و بازدم ایجاد می شود و بیشتر شبیه به نفس 
کشیدن و هن هن کردن است. در مورد بونوبوها نیز 
صدای خنده فرکانسی باالتر از انسان دارد و خنده ی 
با  دارد  انسان  بچه ی  به  شبیه  صوتی  الگوی  آن ها 

همان تغییرات حالت چهره.

موش ها: موش ها هنگامی که بازی می کنند و قلقلک 
داده می شوند صداهایی مافوق صوتی با فرکانس 50 
موش ها  پوست  همچنین  می کنند.  تولید  کیلوهرتز 
قلقلک  به  نسبت  که  است  حساسی  نقاط  دارای 
موش هایی  هستند.  نقاط  بقیه ی  از  حساس تر  دادن 
وقت  موش هایی  با  می دهند  ترجیح  می خندند  که 

بگذرانند که خندان هستند.
نشان  از خود  رفتاری  اوقات  برخی  سگ ها: سگ ها 
خندیدن  است.  انسان  خنده ی  شبیه  که  می دهند 
باعث آزاد شدن استرس در سگ ها شده و رفتارهای 

اجتماعی آن ها را ترغیب می کند. 
پرنده ها: کوکابورای خندان استرالیایی پرنده ای است 

که خنده ی معروفی شبیه به خنده ی انسان دارد.

علمی

کاریکاتور

ضرب المثل بیرجندی

از دیدار نَمشو توشه َور َدَرن.
از دیدار نمی شود ) نمی توان( توشه بردارند )برداشت(.

توصیه ای است به اینکه در هنگام رفتن مسافر، نباید 
بی تابی کرد. همچنین هشداری است مبنی بر آنکه 
دیدارهایی همچون شب نشینی باید کوتاه و معقول باشد

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   
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ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 

مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

مهـــراز تهویـــه
فروش کولرهای گازی ایرانی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی  
با برنج درجه یک ایرانی  و ته چین زعفرانی و روچین کامل

خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

پیک

 رایگان 

آدرس: نبش غفاری   34  32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 
فروشگـــاه مـــروج

نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط 10 ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر 2 سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
 لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد. 

بین معلم 44 و چهار راه 15 خرداد   تلفن: 09151615329 - 09398400125
تلفن خدمات پس از فروش: 31057



شنبه *25 اردیبهشت  1395 * شماره 3504 

راز بقای خارپشتها در عرص یخبندان

در عرص یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.

خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند.

 تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر 

را حفظ کنند.

خارهایشان  ولی  شدند  می  گرمرت  بودند  نزدیکرت  وقتی 

تصمیم  خاطر  همین  به  کرد  می  زخمی  را  یکدیگر 

رسما  از  دلیل  همین  به  ولی  شوند  دور  ازهم  گرفتند 

یا  برگزینند  بودند  مجبور  رو  زاین  مردند.ا  می  زده  یخ 

روی  از  نسلشان  یا  کنند،  تحمل  را  دوستان  ی  خارها 

گردهم  و  گردند  باز  که  شود.دریافتند  کنده  بر  زمین 

آیند. آموختند که، با زخم های کوچکی که همزیستی 

کنند  زندگی  آورد،  می  بوجود  نزدیک  بسیار  کسی  با 

چنین  این  و  مهمرتاست.  دیگری  وجود  گرمای  چون 

توانستند زنده مبانند.

اشخاص  که  نیست  این  رابطه  بهرتین   : اخالقی  درس 

بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر 

آنان  محاسن  و  کنارآید  دیگران  معایب  با  بیاموزد  فرد 

را تحسین مناید. 

كه  پيدايش  ميگرديم؛  دوست  دنبال  تنهاييم  وقتي 

از  كه  وقتي  گرديم.  مي  هايش  عيب  دنبال  كرديم 

يئ دنبال خاطراتش مي گرديم دستش داديم در تنها

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان 
به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي،

 تنها به انديشه ي او بستگي دارد. ديل كارنگی

 ابزار موفقيت كه به يقين به آن نياز داريد، صرف نظر 
از اين كه كارتان چيست اين است كه بيشتر و بهتر 

از آنچه از شما انتظار می رود كارآيی داشته باشيد

از واقعه اي تو را خبر خواهم كرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم كرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم كرد

    منشأ هر كار بزرگی زن است، 
زن كتابی است كه جز به مهر و محبت 

خوانده نمی شود. المارتين

از آن زمان كه متوجه عواقب نگراني شده ام، اگر همه 
ثروتم را نيز از دست بدهم هرگز نگران نخواهم شد؛ آنچه 
را كه مي توانم انجام مي دهم و بقيه را به خدا مي سپارم

ابوالقاسم  بزرگداشت حکیم  ماه، سالروز  اردیبهشت   25
اثر  با  که  او  است.  ایرانی  بلندآوازه  شاعر  فردوسی، 
را  ایمان  و  اخالق  جوان مردی،  نقش  خود،  شکوهمند 
بینش  و  حکمت  با  و  نشاند  تاریخ  بر  زمان  بلندای  در 
مرزهای  فراسوی  تا  را  ایران  غنی  فرهنگ  گسترده، 
ساخت. نمایان  هنر  و  فرهنگ  عاشقان  دل  به  خاکی 

فردوسی، از جمله معماران فرهنگ و ادب بخش بزرگی 
از جهان امروز است که با هموار ساختن رنجی سی ساله 
در  را  زیبا  تصویری  و  پویا  اندیشه  توانست  خود،  بر 
هزار  یادگاری  قالب  در  ملی  فرهنگ  و  دین  همگونی 
این  در  گذارد.  باقی  سودمند  و  تازه  همواره  ولی  ساله، 
مقاله، به زندگی و نیز برخی موضوع های پرداخته شده 

در اثر جاودان او شاهنامه می پردازیم.

تولد و خانواده:
شعر  پدر  رودکی،  ابوعبدالّل   که  هجری   329 سال  در 
فارسی بدرود حیات گفت، روستای باژ از توابع خراسان، 
معروف  طوسی،  علی  حسن بن  ابوالقاسم  والدت  شاهد 
دانش آموزی  به  کودکی  از  فردوسی  بود.  فردوسی  به 
و جان  تن  ایرانی،  فرهنگ  و  تاریخ  اخالق،  و  پرداخت 
با شوق و دقتی عاشقانه، در نظم  او  او را پرورش داد. 
کشیدن شاهنامه می کوشید و هرگاه فرصتی می یافت، 
نامه  این  سرگذشت  در  نیز  را  خود  زندگی  از  مطلبی 

باستان می گنجاند. او همسری باسواد و اهل ادب داشت 
که از او با لطف و مهربانی یاد می کند. همچنین صاحب 
پسر و دختری شد که البته پسر در جوانی از دست رفت 

و پدر را در غم خود داغدار کرد.

فردوسی و زبان فارسی:
فردوسی برای اظهار هنر خود، زبان ساده ای را به کار 
است.  ساخته  بیان  و  زمان  شاهکار  را  شاهنامه  و  برده 
پس از اسالم و با ورود ادبیات عرب به ایران اندک اندک 
بسیاری از واژگان و ترکیب های اصیل فارسی، به دست 
فراموشی سپرده می شد، ولی حکیم توس، با به نظم در 
آوردن شاهنامه، تا حد زیادی جلو این کار را گرفت. از 
این رو، با اینکه بیش از هزار سال از تاریخ نظم شاهنامه 
می گذرد، امروزه هم زبان این کتاب، برای فارسی زبانان 
که  است  زبان  سادگی  معجزه  این،  است.  فهم  قابل 
فردوسی آن را به وجود آورد. بسیاری از واژه های ساده 
به کار رفته در شاهنامه، از آفت فراموشی مصون مانده 
است؛ زیرا بیشتر این واژه ها که در ادبیات شاهنامه آمده، 

بر زبان ها جاری گشته و تا امروز باقی است.

رسالت فردوسی:
خود  هم عصر  شاعران  با  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم 
تفاوت بسیاری داشت. در آن زمان، بسیاری از شاعران 

این  در  بودند.  سرگرم  درباریان  و  شاهان  ستایش  به 
او  نساخت.  خود  پیشه  را  ستایش گری  فردوسی،  میان، 
در شاعری هدف بلندتری داشت و برای خویش رسالتی 
ستایش  و  صله  به  دلیل،  همین  به  بود.  قائل  تاریخی 
نیاز نداشت. بزرگ ترین امتیاز فردوسی این است که او 
شاعری را رسالت می پنداشت و یک دل و یک جهت به 
این کار بزرگ همت گماشت و شاهنامه، ارزشمندترین 

کتاب تاریخی منظوم را از خود به یادگار گذاشت. 

پروردگار در شاهنامه:
دانای توس، حکیم ابوالقاسم فردوسی که دیباچه سخن 
را به دل نشین ترین آهنگ دین داری و دین باوری آراسته 

است، در ستایش خدای بزرگ می سراید:
به نام خداوند جان و خرد     

    کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای      

   خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر    

 فروزنده ماه و ناهید و مهر
خرد  و  جان  خداوند  نام  به  را  خود  سترگ  شاهنامه  او 
به صورت های  خود  باورهای  و  دین  از  و  می کند  آغاز 
گوناگون در آن سخن می آورد و انسان را به خداشناسی 
در  شاهنامه  در  فردوسی  می دهد.  توجه  دین محوری  و 

ستایش یزدان پاک سخن گفته و سروده است:
جهان را بلندی و پستی تویی    

    ندانم چه ایی هرچه هستی تویی 

سرانجام :
سال  نود  حدود  ایرانی،  حماسه سرای  شاعر  فردوسی، 
صرف  را  گران بهایش  عمر  از  سال  سی  و  زیست 
او  کرد.  ایرانی  تمدن  و  فارسی  اصیل  زبان  نگه داری 
توانایی  و  گذراند  تنگ دستی  در  را  عمر  آخر  سال های 
مالی خود را که در جوانی از آن بهره مند بود، از دست 

داد؛ چونان که می سراید:
اال ای برآورده چرخ بلند       

         چه داری به پیری مرا مستمند
چو بودم جوان، برترم داشتی    

     به پیری مرا خوار بگذاشتی
مرا کاش هرگز نپروردیا            

     چو پرورده بودی، نیازردیا
او در شهر توس از دنیا رفت و در باغش به خاک سپرده 
شد. بنای زیبا و اشعار بلند حک شده بر مزارش، چنان 
زنده  شاعر  خود  گویی  که  می گوید  سخن  گویا  و  پویا 

است و با لحن دل نشین شعر می خواند:
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس ]از كافران[ بپرس آيا ايشان ]از نظر[ آفرينش سخت ترند يا كسانی كه ]در آسمانها[ 
خلق كرديم ما آنان را از گلی چسبنده پديد آورديم. سوره الصافات، آيه 11

حدیث روز  

 نماز، از آيين هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، 
نور معرفت و بركت در روزى است. پيامبر اكرم )ص(

سبک زندگی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق شاهنامه شاهکار ادبی ایران

طراح: نسرین کاری                        

خراسان  شهرهاي  از   -1 افقي: 
حرف   - لبنان  پایتخت   - رضوی 
همراهي 2- گل همیشه بهار - جدا 
اداره   -3 شن  پر  بیابان    - هم  از 
 - حصار  و  قلعه   - ماهیگیري 
ابزار   -4 دنده  بدون  موتورسیکلت 
یک   - ماشین  باالبر   - درودگري 
ششم  - جامه بلند جلو باز بي آستین 
در  رودي جاري  5- عدد خیطي - 
بوشهر - شهر هلن 6- ناشایست-  
زیرک - عالمت مفعول بي واسطه 
7- نوعي چرم نرم - مرکز خراسان 
جنوبی-  بازداشتن 8 - ثالثه مصر - 
واحد اندازه گیري توان الکتریکي - 
دلیري 9- مخترع تلگراف - از شاخه 
هاي عالي روان شناسي- اسب سیاه 
10 - نشانه جمع فارسي - امپراتور 
دیوانه روم باستان - روز تعطیل هفته 
نام   - هیدروسفر   - تالشگر   -11
ترکي 12-خداي بابلي - آبي تیره - 
بله انگلیسي - الم 13- گواه - واحد 
پول انگلستان - شترمرغ آمریکایي 
بند مسیحي  14- ممارست - کمر 
- واحد پول کشورمان 15-کوچک 
یخزده  آب   - ونوس  براي  نامي   -

سر ناودان

معروف  آثار  از   -1 عمودي: 
آتش   -2 قنداق  طوسي-   اسدي 
برافروخته - چهارمین مثنوي خمسه 
نظامي 3- تاول سوختگي -  نهال 
نازک  - سنگ گرانبها 4- مار بزرگ  
پایتخت بنگالدش - رمق آخر-    -
شریعت 5- جمع تاجر - با دلیل و 
برهان-  رمق آخر 6 - نفس  باشگاه  
- نام معروف ترین تراژدي یونان 7- 
مرغ میرود - از تجزیه فلدسپات ها 
حاصل مي شود - شکل هندسي 8- 

-عنقریب - عقیده و نظر  -عددي 
مبهم از سه تا نه 9 -توانایي  دوري 
کارآموز   -  10 لر  مادر   - پرهیز  و 
پزشکي  اسباب اضافي و احتیاطي - 
جاي پا 11 - قوزه پنبه - از ماشین 
هاي راه سازي-  کاشف باسیل جذام 
12- پارچ آب - قوزه پنبه  دوش و 
کتف - ساز کلیسا 13- البه - هر 
 - مانع   -14 گیتي  قانون   از  بند 
فراش 15 - نژاد ما  - صدر اعظم 

فتحعلي شاه قاجار
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روانشناسی چپ دست ها

دنیای سالمت: 

نمند همچون  ه و  توانا  دستی  گرفنت چپ  نظر  در  با   

که چپ دست  کرد  تصور  توان  می  داوینچی،  لئوناردو 

و  معامری  نقاشی،  همچون  نی  ه های  زمینه  در  ها 

این  منشا  ترند.  موفق  بسیار  سازی  مجسمه  خصوصا 

است.  نهفته  ها  آن  بهرت  فضایی  تجسم  در  توانایی 

در  ها  دست  چپ  که  است  دیگری  زمینه  ورزش 

ستاره  مارادونا،  دیگو  مثل  کنند:  می  عمل  عالی  آن 

ورزش  در  زیادی  های  دست  چپ  فوتبال،  جهانی 

خصوصا  و  بوکس  شمشیربازی،  همچون  رقابتی  های 

تنیس روی میز در سطوح باال حضور دارند.

طور  به  دارد؛  بستگی  متعددی  عوامل  به  برتری  این   

کوتاه  العمل  عکس  زمان  داشنت  دلیل  به  احتامال  مثال 

دست  راست  یا  است  دست  چپ  تشخیص  امکان  تر، 

بودن قبل از تولد نیز ممکن است. راست دست یا چپ 

دارد.  بستگی  ژنتیک  به  هرچیزی  از  بیش  بودن  دست 

ژنتیک  عامل  به  را  فرهنگی  عامل  روانشناسان   اما 

اضافه می کنند. 

و  هزار  روی  بر   2008 سال  در  که  تحقیقی  طبق 

انجام  شان  ساله  پنج  کودکان  و  سوئدی  زن  هفتصد 

نوزادی  آوردن  دنیا  به  احتامل  یابیم  درمی  است،  شده 

مغزش  طرف  دو  از  بتواند  که  نوزادی  یا  دست  چپ 

بارداری  دوران  در  که  مادرانی  نزد  کند،  استفاده 

کرده  تجربه  را  بیشرتی  زای  اسرتس  رشایط  خود 

 2008 سال  در  تحقیق  این  است.  بیشرت  بسیار  اند، 

کودکان  پزشکی  روان  و  شناسی  روان  نرشیه  در 

راست به  که  دنیایی  است.  رسیده  چاپ  به  سوئد   در 

دست ها اختصاص دارد.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

ساخت نسل جدید استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و پرورش 

ماهی با ورق )ژئو ممبران(
با ماندگاری باال

حاشیه میدان آزادی
 نرسیده به پل دژبان 

 ساختمان ابزار آالت کشاورزی  
رضا کارگر - طبقه سوم

05632316358
  09157235800

به یک نفر فروشنده خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در گالری امید نیازمندیم.

نبش فردوسی 1     09159044370

به چند نیروی کار )خانم( با روابط عمومی باال 
برای کار در شرکت بازیافت نیازمندیم. 

32346263 -09153624179

فروشی - معاوضه
سوپر پروتئین با تمامی امکانات زیر فی بازار 

یا معاوضه با خودرو     09159614330

شرکت صباح پخش خراسان جنوبی 

برای تکمیل ناوگان توزیع خود
 به تعدادی نیسان یخچال دار

 نیازمند است.
32225563  

آگهی استخدام
شرکت فراز پلیمر فردوس

به یک نفر لیسانس پلیمر و یا 
مکانیک با حداقل سه سال سابقه 
کار مرتبط برای واحد کنترل کیفیت 
واحد تولیدی لوله های پلی اتیلن 

در شهرستان فردوس
 نیازمند است.

متقاضیان استخدام می بایست 
رزومه کاری خود را در اسرع وقت 

به آدرس:
 Fp.employee@yahoo.com 

ایمیل  فرمایند.

به چند نفر استاد بنا ماهر و نیمه 
ماهر ترجیحا سیمان کاری و آجر چینی    

نیازمندیم .  09019098963

به یک نفر کارشناس مهندسی 
پزشکی در شرکت معتبر 

پزشکی  نیازمندیم.
ساعت تماس: 8 الی 15

32341051- 32341050

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

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

فروش زمین در مشهد، 70 متر، سند 
ملکی فی: 85 میلیون یا معاوضه
 با ماشین     09150084462

به تعدادی نیروی خانم برای کار در 
شهرستان مشهد به صورت شبانه روزی 
جهت نگهداری و مراقبت از سالمندان در 
منزل با در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی
 و امنیت شغلی، تامین مسکن همراه با 
صصصصحقوق و مزایای عالی  نیازمندیم.

مشهد- شهرک غرب - شریعتی 70
 نرگس 6- مرکز سرای بهشت مهر 

09365327505

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای

 و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

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

مسئولیت     ۰9۱55۶۱9۰59 
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه
 لپ تاپ و رایانه خانگی  )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(
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 موز یک منبع عالی از منیزیوم و پتاسیم است. مصرف موز می تواند با آرام بخشی عضالت، بدن را بهتر در حالت 
خواب قرار دهد. ضمنا منیزیوم اثر مثبت بر کیفیت خواب در افراد مسنی دارد که از بی خوابی رنج می برند. موز 
همچنین حاوی تریپتوفان است و هورمون های خواب مانند سروتونین و مالتونین را تنظیم می کند.

بهترین خوراکی قبل از خواب اخبار ورزشی

 آغاز مسابقات کیوکوشین کاراته
 شرق کشور در فردوس

سبک  کشور  شرق  کاراته  کیوکوشین  مسابقات 
شد.یزدان  آغاز  فردوس  در  گذشته  روز  یو  کی  آی 
یو  کی  آی  کاراته  کیوکوشین  مسابقات  گفت:  پناه 
های  استان  از  کار  کاراته   150 شرکت  با  دیروز  از 
خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و یزد به میزبانی فردوس آغاز شد.نماینده 
کیوکوشین کاراته خراسان جنوبی افزود: این رقابت 
ها دیروز وامروز در 4 رده سنی نونهاالن، نوجوانان، 
شهید  ورزشی  مجموعه  در  بزرگساالن  و  جوانان 
حاشیه  در  همچنین  شود.  می  برگزار  درخشان 
و  عملی  مربیگری  دوره  ها،  رقابت  این  برگزاری 
کالس داوری و دوره دفاع شخصی با حضور مدرسان 

فدراسیون برگزار خواهد شد.

شایعه برکناری کی روش کذب محض است

برکناری سرمربی  به گزارش جام جم ورزشی، خبر 
تیم ملی فوتبال ایران در یکی از رسانه های خبری، 
ای  اطالعیه  تا  داشت  آن  بر  را  فوتبال  فدراسیون 
انتشار  به  توجه  با  کند.  خبر صادر  این  در خصوص 
مستقیم  دستور  بر  مبنی  سایتها  از  یکی  در  خبری 
برکناری کی روش،  بر  وزیر ورزش و جوانان مبنی 
فدراسیون فوتبال اعالم می دارد این موضوع به هیچ 
عنوان صحت نداشته و کذب محض است. همانگونه 
که روز گذشته و پس از نشست رئیس فدراسیون و 
سرمربی تیم ملی فوتبال و در کنفرانس مطبوعاتی 
شد،  اعالم  فدراسیون  رئیس  تاج-  مهدی  توسط 
فدراسیون  کامل  حمایت  مورد  ملی  تیم  سرمربی 
را  خود  تالش  تمام  فدراسیون  این  و  است  فوتبال 
به منظور حمایت همه جانبه و تامین خواسته های 

سرمربی تیم ملی انجام خواهد گرفت.

حذف جودوکار ایران در مسابقات قزاقستان

کیلوگرم   66 منهای  وزن  جودوکار  علیرضا خجسته 
ایران از گردونه مسابقات بین المللی قزاقستان کنار 
رویداد  آخرین  مسابقات  این  ایرنا،  گزارش  به  رفت. 
منظور  به  جهانی  فدراسیون  رنکینگ  امتیاز  دارای 
شد.  آغاز  جمعه  از  که  است  المپیک  سهمیه  کسب 
در این پیکارها جودوکارانی از 83 کشور حضور دارند. 
نایب  خجسته  علیرضا  پیکارها  این  نخست  روز  در 
به  نخست  دور  در  استراحت  از  پس  آسیا  قهرمان 
مصاف حریفی از ارمنستان رفت و با قبول شکست، 
حذف شد. وی هفته گذشته در گرنداسلم باکو نیز در 
خورده  استرالیایی شکست  حریف  برابر  نخست  گام 
بود. در ادامه پیکارهای آلماتی قزاقستان امروز سعید 
مالیی در وزن منهای 81 کیلوگرم به میدان می رود 
کیلوگرم   100 منهای  در  محجوب  جواد  یکشنبه  و 

مبارزات خود را آغاز می کند.

چه بخوریم که حافظه مان تقویت بشود

افزایش حافظه خود بهتر است  ایران: برای  آکا 
توصیه  بگیرید  کمک  موثری  های  روش   از 
 می کنیم از برخی ترفندهای موثر در این زمینه 

کمک بگیرید و به کمک آن ها به پیشگیری از 
بروز مشکالت حافظه در سالمندی کمک کنید. 
اکسیدان آنتی  ترکیبات  از  هایی که غنی   میوه 
برخوردار هستند  ای  تیره  رنگ  از  و  باشند  می 
 نظیر قره قات و زغال اخته از تخریب سلول های

مغزی جلوگیری کرده و بیماری هایی همچون 
دهند. می  کاهش  را  آلزایمر  و  عقل  زوال 
همچنین رژیم های غذایی حاوی انواع توت ها، 
توت فرنگی به خصوص شاه توت باعث بهبود 
چرب  های  ماهی  مصرف  شوند.  می  یادگیری 

بار،    ۲ ای  هفته  تن  و  ساردین  سالمون،  مانند 
مغزها و دانه های روغنی  مصرف به خصوص 
مغز گردو برای بهبود حافظه مفید است. به عالوه 
به  گندم  جوانه  و  ای  قهوه  برنج  کامل،  غالت 
سالمت سلول های مغز کمک زیادی می کنند. 

ماده مغذی دیگر برای سالمت و بهبود عملکرد 
قندخون تنظیم  باعث  که  است  حبوبات   مغز 

می شوند و روزانه 1/۲ فنجان مصرف حبوبات 
الزم است. همچنین مصرف ۲ تا 3 فنجان چای 
تازه دم که حاوی فالونوئید است در این زمینه 
سودمند می باشد و نیز مصرف روزانه ی تخم مرغ 
چون حاوی کولین و ویتامین های گروه B است، 
برای تقویت و حفظ حافظه و ارتباطات داخل مغز 

بسیار حائز اهمیت است.

  10 بالیی که کمبود آب 
به سر بدنتان می آورد

آب  از  انسان  بدن  از  زیادی  درصد  جم-  جام 
تشکیل شده و تامین نشدن آب مورد نیاز بدن 
برخی  با  بدن  درگیری  موجبات  است  ممکن 
از بیماریها را فراهم کند.  آب ماده ای مغذی 
برای بدن انسان محسوب می شود که تک تک 
سلولهای بدن به آن نیاز دارد. آب از طریق خون 
وارد سلول های بدن شده و انرژی تولید شده 
 از طریق این سلول ها به همه قسمتهای بدن

پرورش  برای  گیاهان  که  همانطور  رسد،  می 
نیز  انسان  بدن  دارند  به آب  نیاز  نمو  و  و رشد 
نیاز دارد. آب مصرفی فقط  به این مایع حیات 
ماده  هیچ  و  شود  تامین  بدن  طریق  از  باید 

مایعات، شود.  آن  جایگزین  نمیتواند   دیگری 
دار، چای، شیر و حتی آب  گاز   نوشیدنی های 
میوه ها نمی توانند جایگزین این مایع در بدن 
و  داشته  شدن  تبخیر  خاصیت  چای  باشند؛ 
محرک ادرار بوده و نه تنها نیاز انسان را تامین 

نمی کند بلکه دلیل از دست دادن آب بدن هم 
می شود. همه افراد روزانه بین ۲ الی 5 لیتر آب 
نیاز دارند، در روزهایی که هوا گرم است باید حتما 
از آب سالم استفاده شود نوشیدن آب می تواند از 
گرما زدگی و اختالالت بدن جلوگیری کند.تامین 

نشدن آب مورد نیاز بدن موجب درگیری بدن با 
بیماری حصبه، وبا و شبه حصبه می شود.

 آیا خیار به کاهش وزنمان 
کمک می کند؟

برنامه غذایی سرشار  از  استفاده  نیوز:  سالمت 
از میوه و سبزیجات مزایای زیادی را به همراه 
خود دارد، که شامل کاهش وزن نیز می شود.

بیشتر خیار از آب تشکیل شده وکالری پایینی 
و  باال  اش  مغذی  مواد  که  صورتی  در   دارد 

می توانند برای کاهش وزن مفید واقع شوند.
آب  از  سرشار  و  کالری  کم  غذاهای  خوردن 
خوردن  از  بعد  کند  می  کمک  خیار،  مانند 
قلبی و عروقی:  مزایای  احساس سیری کنید. 
از  استفاده  اند  کرده  اظهار  تحقیقات  برخی 
برنامه غذایی سرشار از سبزیجات می تواند به 
عروقی  و  قلبی  های  بیماری  از  بدن  حفاظت 
کمک کند. سبزیجات، از جمله خیار که منابع 
پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند می توانند به 
سالمت قلب و عروق بیافزایند. یکی از مزایای 
خوردن خیار این است که سرشار از آب است. 
از آنجا که آنها 95 درصد آب هستند، خوردن 
خیار در هوای گرم و یا زمانی که تشنه هستید 
عمل آب  لیوان  یک  نوشیدن  مانند   درست 

می کند. سالمت استخوان : مانند گیاهان سبز 
هستند.   K ویتامین  منابع  نیز  ها  خیار  برگ، 
خیار همچنین مقداری کلسیم نیز دارد. استفاده 
به  تواند  می  روز  در  خیار  وعده  یک  از  بیش 
بدن  در  کلسیم  و   K ویتامین  سطح  افزایش 
اضافه  برای  خالقانه  های  راه  کند.  کمک 
کردن خیار به برنامه غذایی: برش های خیار را 
می توانید به عنوان نوشیدنی ها اضافه کنید، 
برای مثال خیار می تواند به آب عطر و طعمی 
با  توانید  می  همچنین  را  خیار  دهد.  متفاوت 

انواع ساالد و ساندویچ نیز میل کنید.

چه بخوریم که حافظه مان تقویت بشود

 آتش سوزی گسترده در پاساژ طال و جواهر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع 
حریق گسترده در یک مجتمع تجاری خبر داد و گفت: پنج واحد از مغازه 
های این مجتمع تجاری به طور کامل در آتش سوختند. به گزارش ایرنا، سید 
جالل ملکی، افزود: حادثه آتش سوزی مرکز تجاری به سامانه 1۲5 اعالم 
و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار 
کرد: پنج باب از مغازه های طبقه همکف این مجتع تجاری به دلیل وسعت 
حریق ایجاد شده در آتش سوختند. آتش از طریق سقف های کاذب درحال 
گسترش و سرایت به دیگر مغازه های مجتمع بود که نیروهای آتش نشان با 
اقدام به موقع ضمن مهار آتش مانع از گسترش حریق در این مرکز تجاری 
شدند. به گفته ملکی، همچنین آتش نشانان ۲0 نفر را که در میان دود و شعله 
های آتش گرفتار شده بودند نجات داده و از محل حادثه خارج کردند. 

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده است.

توقیف چری بابیش از12میلیون ریال خالفی

یک دستگاه سواری چری بابیش از1۲میلیون ریال خالفی توسط پلیس 
شناسایی و توقیف شد.رئیس پلیس راهور استان خراسان جنوبی بااعالم 
کنترل  هنگام  بیرجند  شهرستان  راهور  پلیس  خبرگفت:ماموران  این 
خودروهای عبوری یک دستگاه سواری چری را به علت ارتکاب تخلف 
متوقف  از  افزود:پس  رضایی  علیرضا  کردند.سرهنگ  متوقف  رانندگی 
کردن خودرو در استعالم پالک خودرو مشخص شد این خودرو دارای 
به  بااشاره  است.وی  نشده  پرداخت  ریال خالفی  و500هزار  1۲میلیون 
توقیف این خودرو اظهار داشت: در راستای اجرای بند 8قانون رسیدگی 
به تخلفات راهنمایی ورانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودروی به 
10میلیون ریال برسد پلیس مراتب را به مالک خودرو اعالم وچنانچه 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ،مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه 
اقدام نکند، دستور توقیف خودرو صادرواز تردد آن جلوگیری خواهد شد.

قربانیان مرد تلگرامی در صف دادگاه

رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اغفال زنان و دختران از طریق 
ایجاد گروه های دوستی در شبکه های اجتماعی و با به دام انداختن تعدادی از کاربران از آنها اخاذی 
می کرد. به گزارش فارس سرهنگ سیدموسی حسینی رئیس پلیس فتا فارس گفت: چندی پیش 
پرونده ای به پلیس فتا استان فارس ارجاع شد که در آن شاکی مدعی شده بود فردی با ایجاد 
گروه های دوستی در شبکه های اجتماعی اقدام به اغفال دختران نوجوان می کند و دخترش نیز 
یکی از این قربانیان است. وی ادامه داد: این فرد مدعی شد که فردی در شبکه های اجتماعی 
با تهدید و مزاحمت قصد اخاذی از دخترش را دارد. سرهنگ حسینی افزود: با مطرح شدن این 
موضوع تیمی از اداره مبارزه با جرائم سایبری تشکیل شده و ماموران با اقداماتی فنی و تخصصی، 
موفق شدند عالوه بر شناسایی قربانیان دیگر این پرونده، متهم را نیز شناسایی و تحویل قانون 
دهند. وی گفت: متهم مردی ۲9 ساله است که در ابتدا منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه ای می 
شود اما در ادامه با دیدن مستندات و ادله دیجیتال به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و مشخص 

می شود وی به دلیل مشکالت روحی و روانی، اقدام به چنین عمل مجرمانه ای کرده است.

صاعقه به زندگی 2 زن پایان داد

گفت:  غربی  آذربایجان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بوکان  شهرستان  اهالی  از  روستایی  جوان  زن  دو 
دادند.  از دست  را  جان خود  برخورد صاعقه  اثر  بر 
امیرعباس جعفری افزود: این دو زن که ۲4 و ۲5 
از  آباد  عباس  روستای  اهالی  از  داشتند  سن  سال 
جان  صاعقه  برخورد  اثر  بر  که  بودند  بوکان  توابع 
که  زن  دو  این  گفت:  وی  دادند.  دست  از  را  خود 
یکی از آنها باردار نیز بود در حال کشاورزی در زمین 
صاعقه  دچار  که  بودند  خود  روستای  اطراف  های 
از  بالفاصله پس  دو زن  این  شدند. جعفری گفت: 
تالش  که  یافتند  انتقال  بیمارستان  به  حادثه  این 

پزشکان نیز نتوانست آنان را از مرگ نجات دهد.

آدرس : نبش غفاری 4    
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ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

تعمیر لوازم خانگی 
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری
نبش انقالب 6- شهریاری           

09151643778

همیشه همه جا با شما

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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بیرجند، بلوار سجاد ، میدان تمنای باران

05632425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

شروع ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته موسسات آموزش عالي 

برای سال تحصیلی 95-96 
زمان ثبت نام:از چهارشنبه 95/02/22 

تا چهارشنبه 95/02/29 
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کتابخانه های عمومی استان با همکاری
 بنیاد قلم چی تجهیز و تعمیر می شود

استان  در  عمومی  کتابخانه  ده  فهرست  خبر-  گروه 
در  دارد،  تعمیر  و  تجهیز  به  نیاز  که  جنوبی  خراسان 
مدیرکل  شود.  می  داده  قرار  چی  قلم  بنیاد  اختیار 
کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در جلسه ای 
با حضور رؤسای انجمن خیرین مدرسه ساز و کتابخانه 
ساز استان و همچنین نمایندگان دفتر بنیاد قلم چی 
شده،  انجام  مکاتبه  پیرو  گفت:  جنوبی،  خراسان  در 
بنیاد قلم چی مبلغ 500 میلیون ریال را برای تکمیل 
دو کتابخانه نیمه تمام در خراسان جنوبی تقبل کرد. 
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  داد:  ادامه  رضایی 
خراسان جنوبی، پیشنهاد داد که در صورت مساعدت 
750 میلیون ریالی بنیاد قلم چی، شش کتابخانه در 
استان تجهیز و در صورت اختصاص یک میلیارد ریال، 
شش کتابخانه عمومی خراسان جنوبی، تجهیز و چهار 
این  پیرامون  افزود:  تعمیر خواهند شد. وی  کتابخانه 
در  کتابخانه عمومی  ده  از  متشکل  فهرستی  مسئله، 
اعتبار،  تأمین  صورت  در  که  جنوبی  خراسان  استان 
حداکتر تا پنج ماه آینده قابل بهره برداری می باشند، 

جهت تجهیز و یا تعمیر تهیه شد.

برگزاری آزمون اعطای مدرک تخصصی 
به حافظان قرآن کریم در بیرجند

خاوران نیوز- مرحله اول آزمون یازدهمین دوره طرح 
ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن 
اداره  رئیس  برگزار شد.  بیرجند  امروز صبح در  کریم 
امور قرآنی اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی با بیان این مطلب گفت: دراین آزمون 197 نفر 
شرکت کردند و افرادی که حد نصاب نمره را درآزمون 
کتبی بیاورند، می توانند در آزمون شفاهی که در نیمه 

اول شهریورماه برگزار می شود، شرکت کنند.

همایش کویر نوردی در کویر 
دهسلم نهبندان برگزار شد

ایسنا- به مناسبت هفته هالل احمر همایش کویر 
هالل  جمعیت  نجاتگران  از   35 حضور  با  نوردی 
احمر نهبندان برگزار شد. این همایش به منظور باال 
هالل  جمعیت  نجاتگران  و  امدادگران  توان  بردن 
شن های  و  بکر  مناطق  در  شهرستان،  این  احمر 

روان این منطقه برگزار شد.

امکانات طبیعی و جغرافیایی زیرکوه 
مدنظر مسئوالن ورزشی قرار گیرد

فارس- معاون مدیرکل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش 
قهرمانی کشور گفت: امکانات طبیعی و جغرافیایی استان 
خراسان جنوبی و به ویژه شهرستان زیرکوه باید مدنظر 
بهمن  گیرد.  قرار  ورزشی  فدراسیون های  مسئوالن 
و  همت آباد  کویر  از  بازدید  حاشیه  در  رضایی  محمد 
دره گردشگری تجنورد شهرستان زیرکوه اظهار کرد: 
و  سخت افزاری  پتانسیل های  دارای  جنوبی  خراسان 
نرم افزاری منحصربه فردی است که با مدیریت خوب 
استان و همکاری هایی که  مدیرکل ورزش و جوانان 
با وزارت ورزش و جوانان از طرف اداره کل ورزش و 
جوانان استان وجود دارد می توان در این زمینه موفق 
عمل کرد. وی هدف از مسافرت به خراسان جنوبی را 
استان و  پایگاه های ورزش قهرمانی  از  بازدید میدانی 

بررسی امکانات موجود این استان عنوان کرد.

ساختمان اداری جهاد کشاورزی طبس 
دچار حریق شد

فارس- ساختمان اداری جهاد کشاورزی طبس در اثر 
اتصال آب سردکن دچار حریق شد. گفتنی است؛ دود 
ناشی از آتش، سبب خسارت سنگین بر سالن اداری 
این مجموعه شده است. میزان خسارت وارد شده به 
این سالن حدود 200 میلیون ریال پیش بینی می شود. 
یادآور می شود؛ مأموران آتش نشانی طبس در اقدامی 

فوری آتش را خاموش کردند.

کمک ۴۵۰ میلیون تومانی خیرین
 برای ساخت درمانگاه دانشگاه بیرجند

بیرجند  دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیرعامل  شبستان- 
یک  احداث  منظور  به  تومان  میلیون   ۴50 گفت: 
این  به  خیرین  توسط  بیرجند  دانشگاه  در  درمانگاه 
بنیاد اختصاص یافت. احسان بخش افزود: هدف از 
از  بهره گیری  بیرجند،  دانشگاه  بنیادحامیان  تشکیل 
و  تشویق  خیرین،  معنوی  و  مادی  های  توانمندی 
ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان به منظور تقویت و 

گسترش زیرساخت های دانشگاه بیرجند است.

گروه خبر- دبیر جشنواره بین المللی فیلم سبز در استان خراسان جنوبی از شروع اکران فیلم های منتخب این جشنواره از 25 اردیبهشت در بیرجند 
خبر داد. فروزش اظهار کرد: فیلم های برگزیده شده در ۴ بخش مستند بین المللی، فیلم کوتاه و انیمیشن، مستند ملی و داستانی بلند در سینما بهمن 
بیرجند به نمایش درمی آیند و عالقمندان می توانند صبح ها از ساعت 9 الی 11 و بعد از ظهرها ازساعت 18 الی 20 به سینما بهمن مراجعه کنند.

اکران  رایگان فیلم های منتخب جشنواره بین المللی فیلم سبز در بیرجند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی 
وآموزش  درمان  بهداشت،  وزیر  اینکه  بیان  با  بیرجند 
رازی  بیمارستان  از  ارزشمندی  های  حمایت  پزشکی 
 8 به  بیمارستان  این  تکمیل  است، گفت:  داشته  بیرجند 
به گزارش تسنیم، کاظم  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
قائمی در بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه 
بیرجند  عصر)عج(  ولی  بیمارستان  اورژانس  بهسازی  و 
اظهار کرد: تا مرداد امسال عملیات ساختمانی بیمارستان 

رازی بیرجند به پایان می رسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی 
بیرجند بیان کرد: 60 میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تجهیز بیمارستان 
بهداشتی، درمانی و پژوهشی رازی بیرجند سرمایه گذاری 
می شود. قائمی با بیان اینکه با بهره برداری از بیمارستان 
استان  درمانی  وضع  در  ارزشمند  تحولی  بیرجند  رازی 
صورت می گیرد، گفت: بیمارستان رازی بیرجند به عنوان 
مرکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی مورد تایید و 

حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 
وی افزود: با راه اندازی بیمارستان رازی بخش های قلب 
و سایر بخش ها به این بیمارستان انتقال یافته و بخش 
های زنان و اطفال نیز دربیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند  
فعال خواهد بود. وی با بیان اینکه وزیر بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی ومعاونت درماناین وزارتخانه حمایت های 
ارزشمندی برای ساخت، تکمیل و تجهیز بیمارستان رازی 
 8 به  بیرجند  رازی  بیمارستان  تکمیل  است،گفت:  داشته 

میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

بهداشتی،  مراکز  در  نفر   ۶۰۰ از  بیش  استخدام 
درمانی و بیمارستان های خراسان جنوبی

پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بیرجند نیز گفت: امسال 639 نیروی بهداشتی و درمانی 
 در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس های

جاده ای و پیش بیمارستانی و مرکز رادیوتراپی خراسان 
جنوبی استخدام می شوند. بهنام باریک بین اظهار کرد 

 525 جذب  برای  استخدامی  آزمون  امسال  مرداد  :تا 
نیروی جدید بهداشتی، درمانی در بیمارستان  ها و مراکز 
بهداشتی درمانی استان برگزار می شود. وی بیان کرد: 
برای تامین11۴ نیروی انسانی مراکز اورژانس جاده ای 
و پیش بیمارستانی نیز آزمون آن برگزارشده که مراحل 
امسال 6  اظهارکرد:  اجرا است. وی  آن در دست  جذب 
قانون  و  بهداشت  وزارت  اعتبارعمرانی  تومان  میلیارد 
بودجه برای تکمیل 5 پروژه داخلی دانشگاه علوم پزشکی 
امسال  اینکه  بابیان  وی  است.  یافته  اختصاص  بیرجند 
تصریح  ندارد،  خاصی  بودجه  بیرجند  رازی  بیمارستان 
کرد: تکمیل و تجهیز بیمارستان رازی، مرکز رادیوتراپی 
مرکزی  ساختمان  اتمام  دانشگاه،  پردیس  های  طرح  و 
و  اجرایی  های  اولویت  جمله  از  پزشکی  علوم  دانشگاه 

عمرانی امسال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.

بیرجند  ولی عصر)عج(  بیمارستان  اورژانس  بخش 
بهسازی می شود

مدیر مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان هم از آغاز 
عملیات بهسازی و توسعه فیزیکی بخش اورژانس بیمارستان 
تومان  میلیارد  با 2  امسال  خرداد  ابتدای  از  ولی عصر)عج( 
اعتبار خبر داد. دلخروشان اظهارکرد: با تاکید معاون درمان 
وزارت بهداشت در تسریع امر بهسازی اورژانس بیمارستان 
و  بهسازی  پروژه  گذشته،  سال  اسفند   در  ولی عصر)عج( 
توسعه فضای فیزیکی این اورژانس در دستور کار دانشگاه 
علوم پزشکی  قرار گرفت.  وی افزود: وزارت بهداشت 20 
میلیارد ریال برای انجام این پروژه اختصاص داده که تاکنون 
10 میلیارد ریال آن به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت 
شده است   به گفته وی با همکاری بیمارستان ولی عصرو 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، یک دستگاه 

آمبوالنس در محل اورژانس فعلی مستقر می شود.

تکمیل بیمارستان رازی بیرجند، نیازمند ۸ میلیارد تومان اعتبار

جهاد  جنبش  نماینده  شریف  ابو  ناصر  مالیی- 
مناسبت  به  که  ایران  در  فلسطین  اسالمی 
سفر  بیرجند  به  فلسطین  هفته  بزرگداشت 
تاریخی،  شهری  بیرجند  گفت:  است،  کرده 
وی  است.  جهادی  و  سیاسی  عرفانی،  دینی، 
در  شخصیت   مهم ترین  خمینی  امام  داد:  ادامه 
اسالم  توانست  که  است  بوده  قرن های گذشته 

احیا  قومی  و  تعصب مذهبی  بدون هیچ گونه  را 
کنند. ابوشریف  تصریح کرد: انقالب بر مسئله 
بیداری  زمینه  و  داشته  بسزایی  تاثیر  فلسطین 
وی    است.  کرده  ایجاد  فلسطین  در  را  اسالمی 
زمان  در  فلسطین  جمعیت  کرد:  خاطرنشان 
انقالب کم بود و رژیم صهیونیستی فلسطینیان 
را در آن زمان برای اینکه تبدیل به شهروند آنها 

شوند تحت فشار می گذاشت اما ایران با انقالب 
خود این موضوع را خنثی کرد.

ابوشریف با بیان اینکه امام خطرناک ترین دشمن و 
توطئه  غربی ها را رژیم  صهیونیستی می داند، اظهار 
کرد: رژیم صهیونیستی از سوی غرب در منطقه 
اسالمی به عنوان غده سرطانی کاشته شده است. 
وی با بیان اینکه امام اندیشه های اسالمی را احیا 

رژیم  را  خود  دشمن  که  جریانی  هر  افزود:  کرد، 
صهیونیستی قرار ندهد به طور قطع از مسیر خود 
منحرف شده است. به گفته وی خط امام همان 
خط مقام معظم رهبری است و این خط قطب نمای 
سیاسی و اولویت اصلی انقالب قرار داده شده است 
و هر فردی که از خط امام خارج شود به طور قطع 

از خط اسالم خارج شده است.

ناصر ابوشریف: امام خمینی )ره( اسالم را احیا کرد

مردم، محور اصلی اقتصاد مقاومتی

خاوران نیوز- امام جمعه بیرجند گفت: مردم و بخش 
خصوصی محور اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. 

جمعه  نماز  های  خطبه  در  رضایی  االسالم  حجت 
اقتصادی مردم محور  اقتصاد مقاومتی،  افزود:  بیرجند 
است و حمایت مردم از کاالهای تولید داخل و تقویت 
بخش خصوصی الزمه موفقیت اقتصاد مقاومتی است. 
وی همچنین با تاکید بر همدلی مسئوالن و نمایندگان 
مجلس در تحقق شعار امسال گفت: مسئوالن در کنار 
نمایندگان باید توانمندی های بالقوه استان را شناسایی 
رونق  و  کشور  مشکالت  حل  راه  تنها  که  چرا  کنند 

اقتصادی، تقویت ظرفیت های داخلی است. 

کاهش کسری مخازن آب
 با نصب کنتورهای هوشمند

روی  بر  هوشمند  کنتورهای  نصب  سیما-  و   صدا 
آب  مخازن  کسری  کاهش  کشاورزی،  آب  های  چاه 
خراسان جنوبی را 25 میلیون متر مکعب کاهش داد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان 
سال  از  هوشمند  کنتورهای  نصب  گفت:  مطلب  این 
1390 در استان آغاز شده که تا کنون هزار و 669 چاه 
کشاورزی در خراسان جنوبی به کنتور هوشمند مجهز 
شدند. امامی افزود: با نصب این تعداد کنتور هوشمند، 
کسری مخازن آب خراسان جنوبی از 185 میلیون متر 

مکعب به 160 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

دومین نشست کتاب خوان 
کتابخانه ای  نهبندان برگزار شد

 گروه خبر- دومین نشست کتاب خوان کتابخانه ای
 شهرستان نهبندان، در کتابخانه عمومی باقر العلوم )ع(

شهر شوسف با حضور جمعی از اعضای این کتابخانه 
به  اعضا  از  نفر  شش  نشست،  این  در  شد.  برگزار 

معرفی کتاب هایی که مطالعه کرده بودند پراختند.

تهیه و تدوین بسته های سفر ارزان قیمت 
 برای سفرهای گروهی به استان 

سرمایه  گردشگری،  معاونت  کارشناس  خبر-  گروه 
گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان 
از تهیه بسته های سفرهای ارزان قیمت گروهی در 
ها  بسته  این  تدوین  افزود:  درستکار  داد.  خبر  استان 
از  حمایت  و  داخلی  گردشگری  توسعه  راستای  در 
معرفی و تبلیغ ظرفیت ها و جاذبه های واقع در مناطق 
کمتر شناخته شده از مبدا تهران صورت گرفته تا از 
طریق ارزان سازی و اخذ تخفیفات ویژه گردشگران و 
مسافران داخلی تشویق به بازدید از این مناطق شوند.

وی بیان کرد: این بسته ها در بازه زمانی سه شب و 
چهار روز تهیه شده است که در اولین قدم تخفیف  ۴0 
درصدی ویژه اقامت در هتل ها و مهمانپذیرها تصویب 
و مورد قبول جامعه اقامتی پذیرایی قرار گرفته است. 

اجرای طرح توانمندسازی و آموزش های 
مهارتی روستاییان و عشایر در استان 

خراسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  تسنیم- 
آموزش های  و  توانمندسازی  طرح  گفت:  جنوبی 
مرزی  و  محروم  مناطق  عشایر،  روستائیان،  مهارتی 
اشتغال  برای  عشایر  و  روستائیان  توانمندسازی  برای 
 پایدار و تولید با استفاده از پتانسیل ها و امکانات منطقه 
برنامه ریزی شده است. خوشایند در بازدید از دوره های 
مناطق  برگزاری  حال  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
عشایری استان اظهار کرد: آموزش علمی در کنار آنچه 
که عشایر به طور سنتی آموخته اند، سبب می شود که 
آنها به توانمندی الزم دست پیداکرده و در این راستا هم 

اشتغال فعال ایجاد شود و هم چرخه اقتصاد بچرخد.

دوره آموزشی کار با تجهیزات خودروی 
امداد و نجات در طبس برگزار شد

با تجهیزات خودروی  آموزشی کار  ایرنا- یک دوره 
هالل  جمعیت  هفته  مناسبت  به  نجات  و  امداد 
در شهرستان  نفر  با شرکت 30  پنجشنبه  روز  احمر 
با حضور جمعی  این دوره که  برگزار شد. در  طبس 
برگزار  نور  پیام  دانشگاه  کارمندان  و  دانشجویان  از 
شد شرکت کنندگان با ابزار هیدرولیک و پنوماتیک 

خودروی امداد و نجات آشنا شدند.

شرکت ۳ هزار دانش آموز و نوآموز 
استان در طرح »با من بخوان« 

تسنیم- معاون آموزش و پرورش خراسان جنوبی با 
استان  در  بخوان«  من  »با  طرح  اجرای  به  اشاره 
در  نوآموز  و  دانش آموز   982 و  هزار   2 گفت: 
خراسان جنوبی در طرح با من بخوان شرکت کردند. 
حسینی  در همایش تجلیل از مجریان طرح با من 
طرح  که  است  سال   3 حدود  کرد:  اظهار  بخوان 
پژوهشی  تاریخی  موسسه  همت  با  بخوان  من  با 
ادبیات کودکان در خراسان جنوبی فعالیت می کند و 

گستره آن بیشتر می شود.

کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  مدیر صندوق  فرد-   کاظمی 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  عشایر  و  روستائیان 
شهرستان بیرجند در استان پایین ترین نرخ پوشش بیمه 
اجتماعی را دارد، گفت: در استان 93 هزار و ۴88 خانوار 

مشمول بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر می شوند.
اجتماعی  بیمه  توسعه  راهبردی  ستاد  در  زاده  فرج 
اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  عشایر  و  روستاییان 
پوشش  نرخ  ترین  پایین  استان  در  بیرجند  شهرستان 
هدف  جامع  بیمه ای  پوشش  درصد   26 با  را  اجتماعی 
و  هزار  این شهرستان  16  در   کرد:  اظهار  دارد،  خود  
819 نفر مشمول بیمه روستاییان و عشایرمی شوند که 
اجتماعی  بیمه  بیمه شده حوزه  نفر  و 269  هزار  تنها ۴ 
روستاییان وجود دارد و این درصد پوشش کم، جای کار 
بیشتر دارد. به گفته وی در شهرستان بیرجند 5 کارگزاری 
تعامل  که  دارد  وجود  کشاورزان  اجتماعی  بیمه  صندوق 
بین فرمانداری ها و دهیاری در راستای حمایت از جوانان 
روستایی و پوشش بیمه مدنظر بیشتر صورت پذیرد و به 
نتیجه مطلوب برسد. فرج زاده عنوان کرد: در استان 93 
بیمه اجتماعی روستاییان و  هزار و ۴88 خانوار مشمول 

خراسان  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی  می شوند.  عشایر 
جنوبی تعداد  32 هزار و 625 نفر بیمه شده  کشاورزان، 
روستاییان و عشایر هستند که از این تعداد هزار و 316 
نفر بیمه شدگان بهزیستی، 3 هزار 373 نفر بیمه شده گان 

کمیته امداد هستند. 
معاون بیمه ای و امور استان های صندوق بیمه اجتماعی 
این جلسه  در  نیز  کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور 
و  عشایری  خانوار  هزار   300 و  میلیون   6 پوشش  از 
از  دستگاه ها  سایر  با  تعامل  گفت:  و  داد  خبر  روستایی 
روستاییان  اجتماعی  بیمه  صندوق  برنامه های  دیگر 
برنامه  مهم ترین  اینکه  بیان  با  پوستین  دوز  است. محمد 
روستائیان،  و  کشاورزان  اجتماعی  بیمه  صندوق  امسال 
اجتماعی  بیمه  های  کارگزاری  فعالیت  اقتصادی  کردن 
کارگزاری های  ساماندهی  کرد:  اظهار  است،  کشاورزان 
بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان  و حمایت از آنها 
بنا بر  افزود: مبحث طرح ملی  در دستور کار است. وی 
صندوق  طرح های  دیگر  از  اطالعات  نوین  نظام  پایه 
بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان  است که در این 
طرح فعالیت هایی از جمله جمع آوری تمامی پرونده ها از 

کارگزاری های کشور، ساماندهی سوابق بیمه گذاران و 
به روزرسانی آنها، الکترونیکی کردن پرونده ها و صدور 
رونمایی  امسال   فجر  دهه  در  که  است  سوابق  کارنامه 
بیمه  صندوق  موفقیت  افزود:  دوز  پوستین  می شود. 
اجتماعی منوط به این است که تعامالت بین دستگاهی 
بیشتر و از ظرفیت ها موجود استفاده شود و اطالع رسانی 
روستائیان  زیرا  شود  انجام  روستائیان  بین  در   جامع 

سرمایه های ما هستند.

 بیش از ۳۲ هزار نفر بیمه شدگان تحت پوشش 
صندوق بیمه روستایی و عشایری هستند  

صندوق  کارگزاری  و  استان ها  امور  هماهنگی  مدیرکل 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم گفت: 
بیمه شدگان تحت پوشش صندوق  نفر  32 هزار و 500 
شریعتی   مصطفی  هستند.  عشایری  و  روستایی  بیمه 
و   صندوق  پوشش  تحت  جامعه  افزایش  کرد:  اظهار 
عضویت ساکنان شهرهای زیر 20 هزار خانوار از کارهای 
بسیار خوب در دولت تدبیر و امید بوده است. وی با اشاره 
می کند،  پرداخت  دولت  را  بیمه  حق  سوم  دو  اینکه  به 

گفت: بیشترین کمک را در این بخش دولت دارد که این 
فرصتی منحصر به فرد است. وی با بیان اینکه دستمزد 
مشخص  او  خود  جانب  از  شده  بیمه  توسط  دریافتی 
می شود، بیان کرد: پرداخت بیمه از 15 هزار تومان تا 35 

هزار تومان در ماه است.

بیرجند با ۲5 درصد کمترین میزان را در استان دارد

رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند هم بابیان اینکه 
32۴ روستا در شهرستان داریم، گفت: نظرسنجی از مردم 
ندارند.  بیمه شدن  به  رغبتی  چرا  که  شود  انجام  روستا  
حاجی آبادی افزود: از طرف ستاد بیمه، بسته ای تهیه که در 
آن مزایای بیمه قید شود و این بسته به دهیاران و شوراها 

ابالغ شود تا برای مردم روستا اطالع رسانی کنند.
نیکوکار کارگزار بیمه نیز در این جلسه گفت: 16 هزار و 
819 نفر از روستاییان و عشایر شهرستان  مشمول بیمه 
شدن هستند که ۴ هزار و 269 نفر بیمه شده اند که این آمار، 
سطح جذب 25 درصدی را نشان می دهد. وی با بیان اینکه 
شهرستان بشرویه با 83 درصد، بیشترین و شهرستان بیرجند 

با 25 درصد، کمترین سطح جذب را در استان دارد.

شهرستان بیرجند در استان پایین ترین نرخ پوشش بیمه اجتماعی را دارد

مالیی- جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند با حضور  
و  بیرجند، خوسف  مردم  نماینده  عبادی  باقر  سید محمد 
درمیان و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد که در 
برای  نیرو  وزیر  کاری  کم  از  انتقاد  با  عبادی  جلسه  این 
تامین آب استان تأکید کرد: من از شخص وزیر به علت 
کم کاری راضی نیستم و به جد به دنبال بودجه برای تامین 
آب استان هستم. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
از  این شرکت  طلب  کویرتایر  مشکالت شرکت  از  یکی 
خودروسازان است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 

به صورت اختصاصی به این موضوع ورود پیدا کند.

زنگ خطر  بی آبی به صدا در آمد

فرماندار بیرجند هم با بیان اینکه مرکز استان اکنون از سیما 
و منظر خوبی برخوردار نیست، گفت: ورودی های شهر 

بیرجند جالب نیست و شهرداری و اداره راه و شهرسازی با 
هم برای حل این مشکل برنامه ریزی کنند. ناصری افزود: 
اجرا  مقاومتی  اقتصاد  براساس  امسال  های  برنامه  تمام 
خواهد شد و تاپایان سال پروژه های نیمه تمام شهرستان 
باید به اتمام برسد. وی یکی از مالک های ارزیابی مدیران 
تولید داخل  از  ادارات  استفاده  لوازم مورد  ابزار و  را خرید 
و  حسابان  ذی  کارشناسان،  گفت:  و  کرد  عنوان  استان 

مدیران مکلف به کنترل قرار دادهاو پیمان ها هستند.
فرماندار بیرجند  انتقال آب به استان را طرحی بلند مدت 
دانست و گفت: بحران آب به مرحله خطر رسیده است و 
باید منابع آبی موجود را حفظ کنیم. وی خواستار مشارکت 
جدی مردم در مدیریت مصرف آب شد. ناصری با بیان 
شهرستان  در  مسکن  و  نفوس  سرشماری  امسال  اینکه 
اساس  و  پایه  سرشماری  کرد:  تاکید  شد،  خواهد  انجام 

تالش  ادارات  و  بود  خواهد  ما  های  ریزی  برنامه  همه 
کنند تا به خوبی انجام شود.

 پنج حلقه چاه شهرستان بیرجند خشک شد

شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بیرجند نیز طول شبکه توزیع آب را 376 کیلومتر، تعداد 
ایستگاه های پمپاژ را 7۴ و تعداد مخازن ذخیره آب را 
نیاز  مورد  آب  تاکنون  کرد:  اظهار  و  دانست  138مورد 
روستاهای شهرستان از 32 حلقه چاه تامین می شد که 

اکنون پنج حلقه چاه خشک شده است. 
داد  خبر  غیرخانگی  انشعاب   900 وجود  از  نژاد،  صفوی 

و تاکید کرد: میزان مصرف آنها بیش از دو برابر است.

 مشترکان آب خالف جهت خشکسالی حرکت می کنند!

به گفته وی آمار پنج ساله مصرف آب در منطقه نشان 
می دهد که مردم برخالف جهت خشکسالی حرکت می 
میزان  بیرجند  آبفارشهرستان  شرکت  عامل  مدیر  کنند. 
مصرف سرانه آب در سال 90 را 110 لیتر اعالم کرد که  
این میزان در تابستان سال گذشته به بیش از 166لیتر 
رسیده است. صفوی نژاد از کاهش 36 درصدی بارندگی 
الگوی  از  بیش  مشترکان  درصد   22 افزود:  و  داد  خبر 
مصرف استفاده می کنند و با ادامه روند کنونی به طور 
شاهد  را  آب  قطعی  شهر  حاشیه  روستاهای  در  حتم 
قبل  سال  که  اعتباری  با  شد:  یادآور  وی  بود.  خواهیم 
اختصاص یافت  15.7 کیلومتر شبکه تعویض و بهسازی 
تعویض 500  و  تعمیر  و  دور  راه  از  آب  کنتور  واحد   19

کنتور فرسوده انجام شد.

سراب انتقال آب 
انتقاد نماینده مردم از کم کاری وزیر نیرو در خصوص تامین آب استان

فرماندار: نمی توان به این زودی به طرح انتقال آب دل خوش کرد
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 پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله :
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على پيشواى مؤمنان و ثروت پيشواى منافقان است.
امالى)طوسى( ص 355

جنتی : معنی ندارد برخی افراد با 
دشمن  کار کرده و آنها را خوشحال کنند

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه والیت فقیه نعمتی 
است،  قضائیه  قوه  و  دولت  مجلس،  ارکان  برای 
خاطرنشان کرد: معنی ندارد برخی افراد با دشمن کار 
کرده و آنها را خوشحال کنند. وی با تاکید بر اینکه 
رهبری اصرار به اقتصاد مقاومتی دارند تا گدای این 
و آن نباشیم، یادآور شد: کشاورزی و صنعت ما باید 
فعال باشد و می توانیم از منابع زیرزمینی و روزمینی 

استفاده کنیم تا نسل های آینده بی نیاز شوند.

 برای محقق نشدن آرزوی یک دوره ای 
شدن دولت روحانی باید تالش کنیم

محمد رضا عارف با اشاره به بحث مدیریت مجلس 
بی  مردم  خواست  به  ندارم  حق  شخصا  گفت:  دهم 
توجهی کنم و مطمئنا بر اساس مطالبه اکثریت جامعه 
که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل می کنم . وی  
خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم آرزوی کسانی که به 
دنبال یک دوره ای کردن دولت آقای روحانی هستند 
محقق نشود و البته دولت هم باید در مسیر مطالبات 

مردم که در انتخابات اعالم کردند گام بردارد.

الریجانی دوستان خود را از طریق
 لیست امید وارد مجلس کرد

ابتدا دوستان  نماینده مجلس گفت: »الریجانی  یک 
خود در مجلس نهم را به دولت تحمیل کرد و از طریق 
دولت آنها را به اصالح طلبان و »لیست امید« تحمیل 
نمود. نوباوه   با اشاره به بازگشت مجدد الریجانی به 
اصولگرایان باقی  مانده در مجلس اعالم کرد: این  که 
الریجانی پیش از انتخابات با وجود دعوتی که از سوی 
اصولگرایی از او به عمل آمد، در کنار آنها حاضر نشد، 

به این دلیل بود که برای خود برنامه داشت.

 رأی انتخابات اخیر تشکیالتی بود 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه تحلیلی 
گفت:  سیاسی  مختلف  گروه های  تفریط  و  افراط  از 
افراط  به  اصولگرایان  زمانی  و  طلبان  اصالح  زمانی 
انتخابات  با  آوردند و هر وقت چنین شد مردم  روی 
مخالفت خود را اعالم کردند. هاشمی رأی انتخابات 
اخیر را تشکیالتی خواند و گفت: احزاب و تشکیالت 
این کار را شروع کردند و مردم هم خیلی خوب ادامه 
دادند و نتیجه آن تشکیل یک مجلس معتدل شده که 
می تواند تاثیرات گوناگونی در ابعاد مختلف داشته باشد.

 با  این روح ظریفتان گول نخورید

به  آمریکا  گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
اموال کشورها دستبرد می زند که برای این غارتگری 
باید به آنها مدال داد. موحدی کرمانی خطاب به وزیر 
خارجه کشورمان گفت که شما با این روح ظریفتان 
با چه عنصر قلدری سر و کار دارید لذا مراقب باشید 

گول این قلدر خون آشام را نخورید.

تجارت قانونی با ایران امکان پذیر است

 وزیر امور خارجه آمریکا در تالش برای رفع نگرانی 
اروپایی ها برای تعامل با ایران تاکید کرد: بانک های 
اروپایی نباید درباره از سرگیری روابط تجاری قانونی 
با ایران نگران باشند. کری گفته است : درباره کار با  
با ایران، نگران اقدامات تالفی جویانه آمریکا نباشند.

مسلمانان فریب پرچم های سیاه را نخورند

با  نبرد  منطقه  در  نبرد  گفت:  نصرا...  حسن  سید 
ویرانی  برای  آمریکا  که  است  وحشی ای  گروه های 
منطقه  به  مقاومت  محور  بردن  ازبین  و  منطقه 
و  شعار  این همه  از  نباید  مسلمانان  است،  آورده 
و ریش های  ا...  اال  و الاله  اکبر  ا...  پرچم های سیاه 
آنها   : افزود  وی  بخورند.  فریب  )تکفیری ها(  بلند 
شرقی  مرزهای  در  داعش  می خواهند  )آمریکایی ها( 
و غربی ایران و حتی اگر بتوانند در داخل ایران وارد 

شود و رژیم سعودی در این راستا فعالیت می کند.

 فیروزآبادی: بشار اسد ماندنی است 

بشار  گفت:  ایران  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  
با  فیروزآبادی  حسن  سرلشکر  است.  ماندنی  اسد 
آینده  سال  یک  در  آمریکایی ها  اینکه  بر  تأکید 
کنند،  عملی  را  خود  هدف  توانست  نخواهند  نیز 
بشار  آمریکا،  آرزوی  و  رویا  برخالف  کرد:  تأکید 
روسیاهی  سوریه،  ملت  پیروزی  با  و  می ماند  اسد 

ماند. باقی خواهد  برای جنگ طلبان 

امسال بعید است که یک روحانی، بتواند 
وارد فرودگاهی در عربستان شود

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال حج با عزت است و اگر عزت نباشد، 
به  حج  مناسک  انجام  برای  وجه  هیچ  به  ما  زائران 
عربستان نمی روند. اوحدی بیان کرد: از آنجا که فعالیت 
ندارد، حل مشکل  ایران وجود  در  کنسولی عربستان 
ویزای 65 هزار حاجی در این مدت بسیار دشوار است؛ 
جمیع اتفاقاتی که در این بین رخ داد نشان می دهد که 
ندارند و  ما در حج  برای حضور  میلی  آنها هیچگونه 
فضای سیاسی را نیز بهانه این کار کرده اند. وی گفت: 
فضای  بسیار  ایران  علیه  عربستان  در  فضا  متاسفانه 
در  تلوزیونی  برنامه  روزی یک ساعت  و  است  تندی 
بمباران  این  با  و  تولید می شود  شبکه های عربستانی 
تبلیغاتی، امسال بعید است که یک روحانی ما ملبس، 
بتواند وارد فرودگاه شود. وی افزود: وزیر حج عربستان 
طرفدار حج خصوصی است که قطعا به دنبال افزایش 

بی حساب و کتاب قیمت خدمات در حج خواهد بود.

عربستان: مانع حج ایرانی ها نیستیم!

مقصر  را  ایران  بیانیه ای،  در  عربستان  حج  وزارت 
بی نتیجه ماندن مذاکرات امسال حج اعالم کرد و گفت: 
برگزاری دعای کمیل و برائت از مشرکان مانع حرکت 
دیگر حجاج است. وزارت حج عربستان می گوید که 
هیأت مذاکره کنند ایرانی حاضر نشده است که صورت 

جلسه مذاکرات انجام شده را امضا کنند.

بین الملل    مسائل  کارشناس  ایزدی  فوآد 
رفسنجانی  هاشمی  سخنان  به  اشاره  با 
اینکه  بر  مبنی  قزوین  آزاد  دانشگاه  در 
منتشر  را  برجام  اگر دولت دستاوردهای 
می شوید،  شرمنده  خانواده  جلوی  کند 
ایران  شد  قرار  برجام  در  داشت:  اظهار 
مقابل  و طرف  دهد  را صورت  تعهداتی 

نیز تحریم های هسته ای را لغو کند. 
وی با بیان اینکه گرفتن این امتیازهای 
محدود صحبت منتقدین عملکرد دولت 
تصریح  نیست،  مذاکرات  حوزه  در 
مقامات  و  دولتی  مسئوالن  خود  کرد: 
این  بر عدم محقق شدن  نیز  آمریکایی 
امتیازهای محدود اذعان دارد. زمانی که 
آمریکا(  خارجه  امور  )وزیر  کری  آقای 
می گوید که ایران قرار بود 100 میلیارد 
می کند  اشاره  دست  با  و  بگیرد  دالر 
صحه  نگرفته  هم  دالر  میلیارد  سه  که 
که  است  سیف  آقای  صحبت های  بر 

می گوید ایران تقریبا هیچ چیز از برجام  
عایدش نشده.

الملل  بین   مسائل  کارشناس  این 

در  امروز  که  مشکلی  که  است  معتقد 
است  این  آمده  وجود  به  برجام  قضیه 
هاشمی  آقای  مثل  افراد  از  بعضی  که 
حیثیتی  سرمایه گذاری  برجام  روی  بر 

که  کنند  اذعان  نمی توانند  و  کردند 
خسارت  یک  به  تبدیل  دارد  برجام 
می کنند  احساس  چون  می شود  محض 

کرد:  اضافه  ایزدی  می شود.  آبروریزی 
که  شده اند  متوجه  نیز  آمریکایی ها 
هرچقدر برجام توسط منتقدین نقد شود 
پیدا  حیثیتی  جنبه  بعضی ها  برای  چون 

کرده است بنابراین طرف ایرانی در قوه 
و  نمی کند  خیلی جدی  اعتراض  مجریه 
توجیه  را  آمریکایی ها  عملکرد  عمل  در 
آمریکا  دولت  داد:  ادامه  ایزدی  می کند. 
یک  هفته  هر  کشور  این  قوای  دیگر  و 
مصوب  ایران  علیه  ایرانی  ضد  قانون 
می دزدند  را  ایران  پول های  یا  می کنند 
و  می دهند  دیگری صورت  فعالیت  یا  و 
در  بعضی ها  که  است  این  دلیل  به  این 
داخل به جای توجه به منافع ملی منافع 
شخصی و حزبی را در نظر گرفته اند که 
دارد.  قرار  هاشمی  آقای  آنها  رأس  در 
وی ادامه داد: همین افراد به جای اینکه 
به آمریکایی ها اعتراض کنند به افرادی 
پیش بینی هایشان  که  می کنند  اعتراض 
شده  تعبیر  درست  االن  برجام  از  قبل 
هاشمی  آقای  برای  بنابراین  است 
حیف است که سخنگوی وزارت خارجه 

آمریکا باشد.

ایرنا - دوره آموزشی کار با تجهیزات خودروی امداد و نجات در طبس برگزار شدعکس روز 

آمریکایی ها خودشان می گویند در برجام چیزی به ایران ندادیم

مستنداتم از دخالت دولتی ها را ارائه خواهم کرد
 
اظهار   به  واکنش  در  مجلس  اصولگریان  فراکسیون  رئیس 

نظر های اخیر وزیر کشور و مسئوالن ستاد انتخابات در مورد 
ارائه مستندات وی در خصوص دخالت دولتی ها در انتخابات 
خواهد  کشور  وزیر  تقدیم  را  نمونه هایی  و  شواهد  که  گفت 
کرد. غالمعلی حدادعادل با تاکید بر اینکه من نگفته بودم در 
انتخابات تقلب شده است ، اظها ر کرد: در روزهای اخیر از دخالت دولتی ها در انتخابات 

مطلبی گفته بودم که بعد از آن موج تبلیغات وسیعی علیه بنده برپا شد.

 روحانی اهل زد و بند نیست ؛  بنای جدی دولت عدم دخالت در انتخاب رئیس مجلس است
 
وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند پس از کناره گیری آقای عارف از جریان رقابت های انتخاباتی آرای وی به صندوق آقای روحانی  

ریخته شد و امروز بزنگاهی است که رئیس جمهور باید بدهی خود را به عارف پرداخت کند، تاکید کرد:  آقای دکتر روحانی تا االن به هیچ وجه اهل معامله و 
زد و بند نبوده و در آینده نیز نخواهند بود.  محمود واعظی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات مطرح شده نسبت به ریاست مجلس دهم تصریح 
کرد: به عنوان دولت، بنای جدی دولت این است که به این امر مداخله نکند، چرا که اعتقاد ما بر این است که انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس از جمله 

حقوق نمایندگان مجلس است و نباید از بیرون مجلس هیچ گونه دخالتی در این امر شود.

رأی آوردن جلیلی در انتخابات  96 محال است
 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی معتقد است که جلیلی و احمدی 
نژاد در صورت کاندیداتوری در انتخابات شکست خواهند خورد. 
وی تصریح کرد: رأی اوردن ایشان در انتخابات دوزادهم ریاست 
جمهوری محال است و آنها جواب قاطع و محکم را از مردم 
می گیرند گرچه اینها پیام ها را برعکس می فهمند. شما االن 
انتخابات سال 92 و 94 را ببینید، در چنین انتخاباتی مشکل دارند و قرائت خودشان را 

دارند و االن می گویند اصولگرایان پیروز انتخابات بودند!

برای آقای هاشمی حیف است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا باشد

چهلمین سالگرد درگذشت پدری مهربان 

مرحوم کربالیی محمد حسین دهقان تنها 
و یاد مادری فداکار مرحومه حاجیه کربالئیه فاطمه غریب حسینی گرامی باد.

فرزندان

موبایل فروشی با کلیه امکانات در خیابان حکیم نزاری با اجاره پایین
 به صورت شرایطی واگذار می گردد. ساعت تماس: 16الی 21

09156674069

سرقفلی یک پوشاک زنانه مجلسی 
خیابان  در  واقع  کار  سابقه  با 
 + )دکور  عالی  موقعیت  با  معلم 
گردد.   می  رایگان(واگذار  مانکن 

09152462060

همکار گرامی سرکار خانم  فاطمـه رضـایـی
انتخاب شما همکار محترم را به عنوان  معلم نمونه استان

 که نشان از توانمندی و لیاقت شما است حضورتان تبریک عرض نموده
 سالمتی و توفیق روز افزون تان  را از ایزد منان مسئلت داریم.

مدیر و کارکنان  هنرستان کاردانش  کوثر

فروش کلیه لوازم مغازه آرایشی ، بهداشتی و خرازی با موقعیت 
عالی و فروش خوب یا معاوضه با خودرو   09153613398

فراخـوان
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به بکارگیری مشاور برای 
انجام کلیه آزمایشات مربوط به عملیات عمرانی خود واقع در سطح 

شهر اقدام نماید. لذا از کلیه مشاورین صالحیت دار تقاضا می شود جهت دریافت 
اسناد و کسب اطالعات تکمیلی به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه و یا شماره 

32222200 -056 تماس حاصل فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند

اطالعیــه
طبق مصوبه کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان بیرجند
 از ابتدای خرداد ماه سال جاری

 عرضه و فروش هرگونه ماده غذایی
 و خوراکی » به استثنای میوه و تره بار« 
در محل چهارشنبه بازار و یا اطراف آن 

ممنوع و غیر مجاز می باشد.

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

جهت کسب اطالعات بیشتر ومشاوره تخصصی با نمایندگی های ذیل تماس حاصل فرمایید.

شعبه مرکزی: بیرجند ، خیابان ارتش ،جنب اداره کل منابع طبیعی  تلفن تماس:32224147 - 32224037-  32224047

نمایندگی بازدیدی 6105 
به  غربی،نرسیده  دوم  متری  مدرس،بیست 
تقاطع مفتح  09151602684  -  32210126

نمایندگی بخشایی  5739
 - جنوبي  بهشتي  شهید  خیابان  طبس- 

روبروي آزمایشگاه دکتر کامکار 
تلفن: 09133580٧94 - 32823515

نمایندگی بزرگان 4670
نبش طالقانی 15 ، ساختمان عسل 

) ساختمان دکتر فرهمند ( طبقه دوم
 تلفن: 20 - 32232910

نمایندگی زرنگ 5863 
خیابان توحید ،حدفاصل توحید 8و10

تلفن : 0915٧410418 -  32450844   
نمایندگی فالحی 5953

کاشی  تجاري  ساختمان  جماران،  میدان 
فرزاد،طبقه دوم.

 تلفن: 09153344515
نمایندگی کوشه ء 5741

بلوار صیاد شیرازي- طبقه فوقاني ساختمان 
ابریشم - پالك 39  تلفن: 091536139980

نمایندگی ناصری 5869
خیابان پاسداران ،نبش پاسداران 23 ،پالك 

81   تلفن:32431393
نمایندگی نیک نیا 4279

خیابان پاسداران جنب دارالشفا امام حسین 
تلفن:  322299٧٧

نمایندگی یوسفی 5201
تجارت  بانک  جنب   - خمینی  امام  میدان 

مرکزی - بیمه البرز 
تلفن : 09155624859 -  32213646 

از 40 تا 80 درصد تـخفیـف فرصـت طالیـی
 تخفیف صدور بیمه نامه بدنه خودرو
فقط تـا 1395/3/10 فرصت دارید.

پدرم خوش تر از نقش تو در عالم تصویر نبود
جلسه سومین روز درگذشت مرحوم 

حاج محمد حسین پارسا 
)فرهنگی بازنشسته( امروز شنبه 95/2/25 از ساعت
 16 الی 17در محل هیئت ابوالفضلی )سالن مصلی(

 منعقد می باشد. روحش شاد و یادش گرامی 

خانواده پارسا و فامیل وابسته

هوالباقی


