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سرمقاله

کاش مردم
هم لمس کنند
*سردبیر

دفاع  فرهنگی  مرکز  احداث  برای  باید  »همه 
مقابله  در  ما  ، »همه  مقدس همکاری کنند« 
با مواد مخدر مسئول هستیم« ، »افتتاح طرح 
رونق  به  کمک  استان  صنعتی  مهم  های 
اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود« ، »سود 
طریق  از  وارداتی  کاالهای  فروش  از  حاصل 
خود  نصیب  باید  مرزنشینان،  های  تعاونی 
آنها شود« ، »در ارائه تسهیالت اشتغال نباید 
سخت گیری شود« ،  » در زمینه ایجاد درآمد 
پایدار برای روستائیان و عشایر بیش از پیش 
برای  ها  ظرفیت  تمام  از   «  ،  » شود  تالش 
شود«،  استفاده  خاص  بیماران  مشکالت  رفع 
در    مردم  تا  شود  ریزی  برنامه  ای  گونه  »به  
تامین مایحتاج خود مشکلی نداشته باشند« ، 
» باید از ظرفیت های علمی خراسان جنوبی 
بهتر و بیشتر استفاده کرد «، » مدیران سهم 
استان از اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی را پیگیری کنند « ، » مشارکت بخش 
خصوصی در تصمیمات و تدوین دستورالعمل 
ها، مهم و ضروری است «  سیاهه بلندباالی 
بایدها ونبایدهای فوق به تمامی از پایگاه اطالع 
رسانی استانداری برداشته شده وتنها قسمتی از 
دیدگاههای   مقام عالی دولت در استان است. 
می  وعمل   اقدام  به شرط  که  هایی  نظرگاه 
تواند التیام زخمهای مردم استان باشدوجز ان 
بیان زبانی مکرر  نمکهای را  می ماند که هر 
از چند گاه برجراحتهای  عمیق مردم این دیار  
از این اما به راستی چقدر   .  پاشیده می شود 

حرف ها محقق می شود . ) ادامه در صفحه 2 (

رئیس جمهور : 
برخی  با »اقتصاد مقاومتی« 

توقع مردم را باال می برند

رئیس مجلس : 
نا اهلی طرف مقابل دلیل نمی شود

 که ما مذاکره را دنبال نکنیم 

صادق زیباکالم :  
روحانی  از کاندیداتوری مجدد صرف نظر 

کند تا  به یک چهره ملی تبدیل شود

مدیر کل کمیته امداد :  
توزیع۱۲.۵میلیارد ریال سبد

 غذایی بین نیازمندان 

سردار سلیمانی کاندیدای اصولگرایان نیست / آرزوی تک دوره ای شدن روحانی محقق نمی شود /  باید احمدی نژاد را خواباند و شالق زد / تسخیری: هوچی  ها با تخریب مصباح و یزدی خسارت بزرگی به خبرگان زدند / عکس گرفتن با کسی که نظام را زیر سؤال برده یعنی دهن کجی به حاکمیت / نفوذ شیخ الوزرای ایران در اوپک  / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سهم آب طبس 
از کارون محفوظ است

هیچ خانواری ازسبدغذایی حذف نشد!

نوبخت، سخنگوی دولت در مورد حذف سبد کاالی 
برخی کارگران گفت: دو یارانه داریم؛ یکی نقدی 
که در دو ماه قبل هر ماه پرداخت شد.دیگری سبد 
غذایی که هر فصل به مجموعه ای که شناسایی 
از  لیست  عنوان  به  آنچه  می شود  پرداخت  شده 
این افراد داریم، به آنها پرداخت می شود اما هیچ 

خانواری از سبد غذایی حذف نشده است.

 تاریخ تحویل خودروها تعیین شد

از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  در 
حقوق مصرف کنندگان خودرو، حداکثر زمان تحویل 
خودروها تعیین شد. طبق این قانون حداکثر زمان 
تحویل در روش فروش تحویل فوری، ۳۰ روز و 
زمان تحویل خودرو در روش  پیش فروش قطعی 
معادل حداکثر ۹ ماه و در روش پیش فروش عادی 

نیز حداکثر ۱2 ماه تعیین شده است.

اصناف تا کی دررمضان حق کار دارند؟
 

رئیس پلیس تهران تسهیالت پلیس پایتخت برای 
ماه مبارک رمضان را تشریح کرد و گفت: صنف 
اغذیه فروشان تا نیم ساعت قبل از سحر می توانند 
فعالیت کنند. سردار ساجدی نیا افزود: مراکز تهیه 
و توزیع غذا، اغذیه فروشی ها، رستوران ها، آب 
میوه فروش و قهوه خانه ها می توانند از افطار تا 
نیم ساعت قبل از سحر به فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش سرمایه ؛ نسخه وزیر برای مشکل سیمان باقران
در پاسخ به مذاکرات نماینده مردم با وزیر صنعت عنوان شد :

در پاسخ به پیگیرهای آوا عنوان شد :

صفحه 7

صفحه 7

فروش دو واحد آپارتمان 3 خوابه با متراژ ۱4۵ و ۱۱4 متر مربع در مجموعه 3 واحدی واقع
 در پونه با امکانات کامل - دو قطعه زمین با ابعاد ۱0*۱۵/۵ مجاور یکدیگر واقع در امیر کبیر

 - باغ ویال به متراژ ۱۲۵0 مترمربع و 80 متر بنا با درختان 7 ساله و امکانات کامل در
 30 کیلومتری جاده بیرجند - زاهدان حاشیه جاده اصلی  09۱۵۱6087۱3 - 09۱۵۱636687

مغازه فروشی میدان آزادی - کنار پل هوایی - ابزار فروشی آزادی
 3۵ متر   فی متری: ۱3 میلیون      09۱۵۱607۵۱۲

در ماه مبارک رمضان شله مشهد ، حلیم تهران و سوپ جو سروناز
را همه روزه از ساعت 17با نازل ترین قیمت عرضه می نماید.

آدرس  شعبه 1: بلوار جماران - بین معلم و غفاری
شعبه 2: فلکه سوم سجادشهر- ابتدای بلوار غدیر شرقی

شعب پخش غذای ارزان

   31107 - 09128958238 امیر ارسالن هاشمی

همکار ارجمند جناب آقای حاج محمد رضا کارگر
با نهایت تاثر درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده 

برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. ضمنا جلسه یادبود آن مرحومه 
امروز پنجشنبه 9۵/3/۲0 از ساعت 4/30 الی ۵/30 بعدازظهر

در محل مسجد امام حسین )علیه السالم(  واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی بیرجند

جناب آقای حاج محمد رضا کارگر
مدیر محترم شرکت پویش کار شرق

درگذشت مادر گرامی تان 

شادروان کوکب دانش
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن بانوی کریمه و صبر و اجر 

بازماندگان را مسئلت داریم. ضمنا در مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز امروز پنجشنبه 9۵/3/۲0 

از 4/30 الی ۵/30 بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( حضور بهم می رسانیم.

شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه بزرگوارانی که در مراسم
 تشییع وتدفین و سوم همسر و پدر عزیزمان شادروان

 حاج ابوالفضل رشیدی
 شرکت نموده و یا با درج آگهی در روزنامه و پیامک  ما را 
مورد لطف و محبت خود قرار دادند به اطالع می رساند:  

به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۵/3/۲0 

از ساعت ۵/30 الی 6/30 بعدازظهر در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی 

سروران معزز موجب امتنان می باشد. 
همسر و فرزندان

جناب آقای مهندس آرامنش
مدیرکل محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مسعود روانان
رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف

آرزوی داشتن محیط زیستی سالم و عاری از هرگونه آلودگی و تخریب و طبیعتی مناسب برای انسان ها
 و دیگر موجودات، عزمی جدی در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری صحیح از مواهب و منابع زیبای 
زمین را می طلبد که این مهم وظیفه همگانی مردم است. فرا رسیدن هفته محیط زیست را به همه 
تالشگران و حامیان محیط زیست تبریک عرض نموده و امیدواریم با اتحاد و همدلی همگان در راستای 

تحقق شعار ملی )به سوی طبیعت، برای زندگی( و اهداف سازمان گام برداریم.

سید حجت زینلی - مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

روزهای دلتنگیمان را به یاد خوبی ها ومهربانی هایش سپری میکنیم.
دومین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز شادروان مرحوم

 محمـدصـادق ابراهیـمی
را با نثارفاتحه ای به روح پاکش  گرامی می داریم.

خانواده شهیدین احمد و محمد ابراهیمی

فروش ویژه پکیج دیواری 

حدفاصل مدرس ۲7 و ۲9
تلفن: 3۲437700

اقســـــاطنقــــــــد 
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سامانه درخواست اینترنتی کارت
 اعتباری بانک ملی رونمایی شد

بانک ملی ایران با هدف تسهیل هر چه بیشتر امور 
بانکی مشتریان، سامانه درخواست اینترنتی کارت 
اعتباری را راه اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، مشتریان محترم در صورت تمایل 
بانک می توانند  این  اعتباری  از کارت  استفاده  به 
عالوه بر مراجعه به شعب، از طریق سایت اینترنتی 
اقدام   www.bmi.ir آدرس  به  ایران  ملی  بانک 
میزان  تا  می توانند  کارت ها  این  دارندگان  کنند. 
می شود  گفته  اعتبار  سقف  آن  به  که  مشخصی 
ایران  ملی  بانک  توسط  که  اعتباری  محل  از 
از مراکز فروش، کاال  اختصاص داده شده است، 
یا خدمات خرید کنند. این کارت ها در مبالغ 50 و 
100 میلیون ریالی صادر و اعتبار آن گردشی است 
اعتبار  اقساط،  بازپرداخت  یا  و  تسویه  از  که پس 

کارت تا میزان اولیه تجدید )شارژ( می شود. 

طرح انحالل بانک ها در بانک مرکزی

بانک مرکزی در حال مطالعه  آنالین -  جام جم 
طرحی برای ادغام، انحالل و اصالح ساختار بانک ها 
در راستای کاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود 
ادغام  یکدیگر  در  باید  بانک ها  و  موسسات  کدام 
شوند. طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانک 
مکانیزم  گرچه  است.  یافته  افزایش  کشور  در  ها 
اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر 
حال قصد باتک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح 
در  فعال  بانکهای  تعداد  کردن  کم  ای  برنامه  و 
کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در 
سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک 

جدید التاسیس ارائه نکرده است.

هیچ زائر ایرانی در کربال آسیب ندیده
 

در  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل 
انفجار دو روز گذشته کربال به هیچ یک از زائران 
مهر،  گزارش  به  است.  نرسیده  آسیبی  ایرانی 
محسن نظافتی با اشاره به وقوع انفجار در کربالی 
معلی اظهار کرد: یک خودروی بمب گذاری شده 
در نزدیکی پل ضریبه در کربالی معلی منفجر شد 
و متأسفانه پنج نفر به شهادت رسیدند و تعدادی 
مجروح شدند.مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
نبوده و  ایرانی  زائران  انفجار در مسیر  این  گفت: 

همه زائران در سالمت کامل به سر می برند.

چند  نامگذاری  به  اگر   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

سال اخیر و توجه مقام عظمای والیت به اقتصاد 
مقاومتی دقت کنیم کامال به این واقعیت خواهیم 
مرحله  در  اقدامات  برخی  ماندن  تجربه  که  رسید 
نظر  مد  های  ضرورت  گذشته  سالهای  سخن،در 
رهبر انقالب را به جایی رساند که ایشان سال 95 را 

با تاکیدمشخص  بر اقدام و عمل  نامگذاری کنند.
و  استان  مدیران  از  نسبی  شناختی  که  آنجایی  از 
در راس آن استاندار محترم دارم خواستم یادآوری 
کوچکی بر مقدمه این یادداشت داشته باشم .بیایید 
کالهمان را قاضی کنیم تا ببینیم گذشته از حرفها 
و وعدهها آیا به راستی برای افتتاح طرح های مهم 
صنعتی استان گام های مناسبی برداشته شده است 
و اصال بعد از گذشت سه سال از مدیریت استان بر 
پایه تدبیر ، امیدی برای حل گره های کور در این 
صنایع دیده شده است؟ آیا  از دغدغه های بیماران 
خاص کاسته شده و یا مثال در بعد نیروی انسانی مورد 
 نیاز حوزه بهداشت و درمان که یکی از مولفه های
محرومیت خراسان جنوبی بوده گامی برداشته شده 
توان  استان  در  بخش خصوصی  واقعا  آیا  ؟  است 
اظهار نظر واقعی در حوزه های تخصصی خود را 
 دارد ؟ آیا مدیران سهم واقعی استان را از بودجه های
هایی  بودجه  هنوز  یا  و  کنند  می  دریافت  کشور 
هستند که در عین مشکالت برگشت می خورند 
؟ رمضان شروع شد آیا واقعا بازار ان چنان کنرل 
شد که   مردم هراس  گرانی را نداشته باشند بود ؟ 
متاسفانه پاسخ بسیاری از سواالت باال خیر است 
و اگر قصد قضاوت نداشته باشیم و فقط بخواهیم 
به  دیده ها اعتماد کنیم در می یابیم  که بسیاری 
از این سخنان مصداق همان مثل معروف فارسی 
 . نیست  کردار  نیم  چون  گفته  صد  دو  که  است 
انچه  سخنان استاندار محترم را به شعار نزدیک 
ها سیاست  علیرغم  که  است  همین  است   کرده 
و گفتمان خوب ایشان و  معاونان ایشان و با آن که 
هر کدام در دوره های مختلف مدیریتی در گذشته 
سابقه خوبی به جا گذاشته اند اما آنچه که مشهود 
 است گویا خروجی عملیاتی امروز با خواسته هایشان
توسعه  فرصت  رود  می  انتظار  لذا   . است  متفاوت 
استان خدای ناکرده با ادامه حرکت در  روندی نا 
آسیب  یک  با  نشده  دیر  تا  و  نرود  هدر  به  معلوم 
شناسی از وضع موجود ، برنامه ای تنظیم شود تا 
هم سیاست ها برای مردم ملموس تر و هم مدیران 
و بدنه کارشناسی برای اجرا همراه تر باشند . بدون 
شک با حلوا حلوا کردن، مزه تلخ محرومیت از کام 
خراسان جنوبی پاک نخواهد شد. در پایان باید متذکر 
تحقق  جهت  در  صرفا  یادداشت  این  نگارش  شد 
استاندار  شخص  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
محترم در خصوص ضرورت اقدام و عمل بوده است 
که نمود عینی آن انجام اقدامات ملموس برای تحقق 
برنامه هاست و در این راستا رسانه نیز رسالت خود را 
پرسشگری و مطالبه همین موارد فرض نموده است .

ميزان وام هاي دانشجويي افزايش يافت

ایسنا - صندوق رفاه دانشجویان سقف وام هاي دانشجویي را به طور متوسط 20 درصد افزایش داد. این در حالي است که بعضي 
از وام ها از جمله وام تحصیل دانشجویان مجرد 47درصد، وام دانشجویان دکتراي متأهل حدود 52 درصد، وام مسکن براي 
دانشجویان مجرد در تهران 76درصد، براي دانشجویان شهرهاي بزرگ 47درصد و وام ضروري 100درصد افزایش یافت.

آزادسازی سهام عدالت بر اساس دهک ها
 

مدیرکل سهام عدالت سازمان خصوصی سازی با اشاره به امضای 
الیحه آزادسازی سهام عدالت توسط رئیس جمهور گفت: اگر این 
طرح تصویب شود، اجازه داریم ثبت نام های مجدد انجام دهیم. به 
گزارش تسنیم، اسماعیل مختاری دولت آبادی بیان این که ارتقای 
فرهنگ سهام داری و کوچک سازی دولت از جمله اهداِف اجرای 
این طرح است گفت: تا کنون 49 میلیون نفر ثبت نام و برگه های 
شرکت   60 حدود  مدت  این  طول  در  و  کرده  دریافت  را  عضویت 
سرمایه پذیر به این افراد اختصاص پیدا کرده اند. وی امسال را سال 
پایانی آزادسازی سهام عدالت دانست و گفت: »در پایان سال 95 
طبق قانون باید وضعیت سهام عدالت تعیین تکلیف شود و الیحه 
امضا شده از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال می شود و اگر 

تصویب شود، بر اساس همین الیحه پیش می رویم.«

مراقب سواستفاده شرکت های بیمه سودجوباشید

بیمه  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  مدیرکل 
سالمت ایران گفت: مراقب سوء استفاده احتمالی 
شرکت های سودجو باشید. به گزارش مهر، سید 
محمدرضا هاشمی نیا اظهار کرد: مدتی است 
برخی افراد و همچنین شرکت ها با سوء استفاده 
از نام سازمان بیمه سالمت ایران و یا عناوین 
مشابه دیگر، اقدام به ارائه خدمات بیمه ای در حوزه سالمت کرده اند و در 
این زمینه ضمن برقراری تماس تلفنی با خانواده ها و دریافت وجه از آنان، 
وعده صدور کارت بیمه سالمت و یا دفترچه ای به نام سرپرست خانوار 
برای استفاده از خدمات رایگان بیمه می دهند. وی یادآور شد: سازمان 
بیمه سالمت ایران تنها متولی طرح بیمه سالمت همگانی در کشور است 

و  این سازمان فعالیت این گونه شرکت ها را غیرقانونی اعالم می کند.

 توزیع سبد غذایی خانوارهای کم درآمد از شنبه

رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  اجتماعی  رفاه  معاون 
اجتماعی از توزیع نخستین سبد غذایی برای 
خانوارهای کم درآمد از روز شنبه)22خردادماه( 
خبر داد. احمد میدری در گفت و گو با ایرنا 
حمایت  بسته  توزیع  مرحله  نخستین  افزود: 
غذایی برای مددجویان تحت پوشش دایمی 
کمیته امداد و بهزیستی از شنبه آغاز می شود. وی اظهار کرد: این افراد 
می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای وتعاونی های بزرگ 
کشور مواد خوراکی مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی توضیح داد: 
این افراد برای خرید باید از کارت بانکی متصل به یارانه استفاده کنند 
و مدت اعتبار خرید سه ماه خواهد بود.میدری در ادامه افزود: ارزش 
این کارت به تعداد افراد خانوار از 30 تا100 هزار تومان متفاوت است.

به گزارش ایسنا، طرح ترابرد پذیری شماره های 
تلفن همراه که از سال ها پیش اجرای آن به 
بهانه های مختلف به آینده ای نامعلوم موکول 
شده بود، قرار است طی ماه های آتی به مرحله  
بتوانند  همراه  تلفن  مشترکان  تا  برسد  اجرا 
بدون تغییر شماره تلفن همراه خود از خدمات 
اپراتورهای دیگر استفاده کنند. به عبارت دیگر 
با اجرایی شدن این طرح در صورتی که فردی 

باشد  رایتل  یا  ایرانسل  اول،  همراه  مشترک 
اما در محل سکونت خود آنتن دهی مناسبی 
اپراتور های  شبکه   به  می تواند  باشد،  نداشته 
دیگر مهاجرت کرده و با حفظ شماره خود، از 
خدمات آنها بهره بگیرد. طبق مصوبه سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هر مشترک 
تغییر  به  مجاز  مرتبه  دو  تنها  سال  در طول 
اپراتور ارائه دهنده سرویس خود خواهد بود و 

هر بار برای این جابه جایی به پرداخت مبلغی 
نکته  اما  می شود،  ملزم  تومان  معادل 5000 
دیگر یکسان  نبودن تعرفه تماس اپراتورهای 

مختلف می باشد. 
برای بررسی تعرفه مکالمه اپراتورهای مختلف 
باید این نکته را به یاد داشت که هر یک از 
بودن  اعتباری  یا  دائمی  حسب  بر  اپراتورها 
سیم کارت مشترک و درون شبکه ای یا برون 

متفاوتی  رقم های  مکالمات،  بودن  شبکه ای 
می کنند.اما  اعمال  مشترک  حساب  در  را 
درخصوص سیم کارت های دائمی اپراتور اول 
هر  برای  اول  همراه  یعنی  کشور  ارتباطی 
دقیقه تماس مشترکان خود تعرفه ای معادل 
570 ریال در نظر گرفته که البته این تعرفه در 
اپراتورهای دوم و سوم یعنی ایرانسل و رایتل 

499 ریال تعیین شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
مودیان مالیاتی مراقب شرکت های کاغذی کدفروش و 

ارائه کننده فاکتورهای صوری باشند.
به گزارش جام جم آنالین ، دفتر مرکزی حراست سازمان 
کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  با صدور  کشور  مالیاتی  امور 
 مودیان مالیاتی مراقب فعالیت غیر قانونی شرکت های
کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام 
به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.
این  اینکه  بیان  با  اطالعیه،  این  در  مالیاتی  سازمان 
سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلّبانه و 

غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تاسیس 
شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه 
فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده 
از شماره اقتصادی )کد فروشی( به منظور زمینه سازی 
فرار مالیاتی می نمایند را رصد می نماید، اعالم داشته 
است که این سازمان تاکنون فهرستی از 1500 شرکت 
اند  مبادرت ورزیده  اقدام مجرمانه  این  به  کاغذی که 
را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه 
WWW. الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده )به نشانی

EVAT.IR( قرار داده است.

اطالعیه مذکور با تاکید بر هوشیاری مودیان مالیاتی در 
مقابل چنین اقدامات مجرمانه ای، اعالم نموده که به 
زودی فهرست اسامی نزدیک به 1000 شرکت دیگر 
کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی که 
از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از 
سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد 
گرفت را از طریق پایگاه های اطالع رسانی اینترنتی و 
درگاهای مرتبط با سامانه های الکترونیکی مالیاتی از 
قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطالع 

عموم مودیان گرامی خواهد رساند.

آخرين تعرفه مکالمات اپراتورهای همراه

 موديان مالياتی مراقب شرکت های کاغذی کدفروش باشند

تحوالت قیمتی کاالهای خوراکی

در آستانه ماه رمضان میوه های تازه با 14.5 درصد بیشترین میزان رشد را در بین 
کاالهای اساسی به خود اختصاص داد، اما گوشت و مرغ ارزان شد.

کاالهای اساسی

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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برای اولین بار طعم واقعی شله مشهدی 

درجه يک را با ما تجربه کنيد

 

از افطار تا سحر با غذاهای کبابی و خورشتی

باالتر از ميدان ولی عصر)عج( ، نبش غفاری 34      32404043 درخدمت شما همشهريان هستيم

سـوپ ، آش ، شلـه زرد ی آماده ربگ غذا
با ما هزينه سفارشات بيرون خود را به حداقل برسانيد

طبخ با برنج ايرانی درجه يک و خارجی 

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 

بهای  بلیت  استخر نیلوفر 
)دانشگاه آزاد( 6000 تومان

شماره تماس: 09151635494
آدرس: بلوار شهيد آوينی 

خيابان نيلوفر، انتهای اميرکبير

اخالق ، انصاف ، کار خوب سرلوحه خدمات ماست
حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان و قیمت کامال توافقی
09159634038 09155642959رحيم آبادی

قال رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(: ایها الناس... دعیتم فیه الی ضیافه ا...
در ماه مبارک رمضان، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی، ضمن توفیق بهره وری از فیوضات 

 این ماه عزیز؛ خواهران بزرگوار را به محضر قرآن فرا خوانده و با برنامه های متنوع 
میزبان میهمانان خدا خواهیم بود.

)با حضور اساتید بزرگوار: حاج آقای اسدی، حاج آقای زاهدی، حاج 
آقای رضایی، دکتر دیانی ، حاج حسین خسروی و حاج عباس کسائی(

ضمناً مراسم جزء خوانی قرآن کريم و بيان احکام هر روز از ساعت 10 در ساختمان 
شماره 2 مکتب نرجس )س( واقع در مدرس 13- پالک 77 برگزار می شود.

مکتب نرجس )سالم ا... علیها( بیرجند

برنامه ها: جزءخوانی، تفسير، بيان احکام، پاسخگويی به مسايل 
شرعی، سخنرانی و مشاوره و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

زمان: ساعت10 صبح )همه روزه(
مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )سالم ا... عليها(

فروشگـاه خواجـوی
آب شيرين کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزايش قيمت ويژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فيلتر  رايگان

خيابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

تاکسی سرویس مدرس 
با مدیریت و کادری جدید در خدمت 

همشهریان محترم
خیابان مدرس - بین مدرس 6-4
 32228585 - 32238585 

09158651053- رازی

افطاری مخصوص تهرونیا 
آش شله قلمکار با گوشت/ آش برنج با گوشت

خيابان توحيد، توحيد 38، روبروی بيت العباس )ع(    32420028



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوچرخه ها در ایستگاه خاک می خورند

نسرین کاری- جمعیت شهرها  افزایش یافته است و 
آنچه که اکنون شهرهای  ما به آن نیاز دارد، اصالح وضع 
حمل ونقل است. بکارگیری وسایل  کارآمد و ارزان قیمت  
مثل دوچرخه نیاز  این روز شهرها است در کالنشهرهایی 
که  است  عواملی  از  هوا  آلودگی  مشهد  و  تهران  چون  
مانع  استفاده از دوچرخه می شود.  همچنین وسعت شهر 
باعث افزایش طول سفرهای روزانه است،  از طرفی هزینه 
اجرای طرح دوچرخه سواری در این شهرها نیز  زیاد است 
با  متوسط  شهری  عنوان   به  بیرجند  شهر  که  حالی  در 
سفرهای  طول  است،  مواجه  کمتر  هوا  آلودگی  مشکل 
درون شهری هم به مراتب کوتاه است و هزینه اجرایی آن 
نیز بسیار کمتر است بنابراین امکان اجرای طرح دوچرخه 

سواری در این شهر بیش از کالنشرها وجود دارد. 
این روزها  دوچرخه به عنوان وسیله ای مناسب جهت جابه 
جایی ساکنان شهرها بیش از پیش در جهان اهمیت یافته 
و روز به روز بر آن تاکید بیشتری می شود  و از دوچرخه نه 
فقط به عنوان وسیله ای  ورزشی بلکه مکملی برای سیستم 
های حمل و نقل عمومی یاد می شود.   چون استفاده از 
دوچرخه برای جابه جایی در شهر عالوه بر ارزان بودن، 
دردسترس بودن،  نیاز نداشتن به سوخت،   تولید نکردن 
آلودگی های زیست محیطی، نشاط ، شادابی ، سالمت 
ارمغان  به  کنندگان   استفاده  برای  را  روحی  و  جسمی 
تواند می  وسیله  این  از  استفاده  است  گفتنی  آورد.    می 

 از مشکالت ترافیکی ،  کمبود پارکینگ و سلطه خودرو ها 
بر خیابان ها، کوچه ها و  پیاده روهای شهر بکاهند و در 
شرایطی که تالش های زیادی برای مصرف بهینه سوخت 
و انرژی در کشور در حال انجام است استفاده ازدوچرخه 

یك گام موفقیت آمیز در این زمینه است.
با چنین رویکردی شهرداری بیرجند چند سال است که 
نقطه شهر  رایگان دوچرخه در چند  ایستگاههای کرایه 
سال  چند  از  پس  ایستگاهها  این  اما  است  کرده  برپا 
از  استفاده  توانسته است در رواج فرهنگ  فعالیت چقدر 

دوچرخه موثر باشد.

تنها یک درصد از شهروندان از 
دوچرخه برای سفرهای درون

 شهری استفاده می کنند

در سال 92 پرسشنامه ای بین مردم پخش شد تا سطح 
رضایتمندی آنان از دوچرخه سواری مشخص شود.  جامعه 
آماری این پژوهش شهروندان بیرجندی بودند  که تعداد 
180 نفر از آنها به صورت تصادفی ، پرسشنامه پر کردند. 
پاسخ های دریافتی از این قرار بود: ایستگاه های دو چرخه 
اما  گذارند  می  شهروندان  اختیار  در  ایمنی  کاله  سواری 
کنند،  نمی  استفاده  ایمنی  کاله  از  افراد  درصد    78.8
 54 است.  نشده  سازی  فرهنگ  زمینه  این  در  بنابراین 
درصد  شهروندان گفته اند که تعداد ایستگاه های احداث 
شده کافی است دلیل آن این است که شهروندان در هر بار 
مراجعه به ایستگاه ها موفق به  در اختیار گرفتن دوچرخه 
شده اند، در حالی که احداث 3 ایستگاه برای جمعیت بیش 

از 200 هزار نفری آن روز بیرجند بسیار کم است.
نظر 48 درصد از شهروندان این است که کیفیت دوچرخه 
آنان قرار می گیرد مناسب نیست و  اختیار  هایی که در 
سیستم ترمز بعضی از دوچرخه ها معیوب است بنابراین 

باید واحدی برای تعمیر دوچرخه ها در نظر گرفته شود.

ایجاد مسیر های ویژه دوچرخه  با  91 درصد شهروندان 
سواری موافقند بنابراین مسئوالن بایستی اقدام به ایجاد 
نمایند چرا که نظر 48 درصد   مسیر های ویژه دوچرخه 
فرد دوچرخه سوار  است که حقوق  این  بر  از شهروندان 
رعایت نمی شود و امنیت جانی آنان نیز به هنگام استفاده 
از دوچرخه تامین نمی گردد و مسیر ایمنی برای تردد فرد 
دوچرخه سوار وجود ندارد، تنها  یك درصد از شهروندان 
برای سفر های کاری درون شهری خود از دوچرخه استفاده 
البته بایستی گفت که در نمودار »وسیله مورد  می کنند 
استفاده « سهم اتوبوس و دوچرخه زیاد و سهم خودروی 
آماری 55  نمونه  دلیل که در  این  به  شخصی کم است 
درصد شهروندان  در رده سنی 25-19قراردارند و در این 
بازه سنی معموال شخص توان خرید خودرو ندارد، بیشتر 
از اتوبوس استفاده می کند و به دلیل داشتن نیروی جوانی 
بیشتر از سایر رده های سنی از دوچرخه استفاده می کند.

دوچرخه های بی ترمز

شهروندی با بیان اینکه اختالف ارتفاع نقاط مختلف شهر 
مردم   ترغیب  برای  کند:  می  عنوان  است  زیاد  بیرجند 
و  برقی  های  دوچرخه  بایستی  دوچرخه  از  استفاده   به 

می  شود.وی  معمولی  های  دوچرخه  جایگزین  ای  دنده 
مناسب  ارائه شده  دوچرخه های  از  نیمی  کیفیت  افزاید: 
نیست و سیستم ترمز آن ها معیوب است. رضا محمدی 
دوچرخه  دریافت  برای  شهروند  کند:   می  نشان  خاطر 
داشته  به همراه  را  بایستی همیشه کارت شناسایی خود 
باشد در حالی که اکثر شهروندان کارت شناسایی خود را 
حمل نمی کنند و این باعث  استقبال کمتر  شهروندان 
از دوچرخه می شود، بنابراین یك سیستم هوشمند باید 
جایگزین ارائه مدرک شناسایی شود. یکی دیگر از  دالیل 
ناکارا بودن ایستگاهها اینست که شهروند بایستی برای 
مراجعه  مبدا  ایستگاه  به  خود  شناسایی  مدرک  دریافت 

کند،که این امر استفاده از دوچرخه را به عنوان یك گزینه 
حمل و نقل عمال منحل می کند. احمدی مقدم  شهروند 
دیگری است که  می گوید: برای استفاده  از دوچرخه به 
عنوان گزینه حمل و نقل پایدار فرهنگ سازی نشده و هیچ 

سامانه ای برای اطالع شهروندان وجود ندارد.
به نظر وی،  رایگان بودن طرح دوچرخه سواری باعث 
بی میلی شهرداری به سرمایه گزاری در این زمینه شده 
 است . او پیشنهاد می دهد:  برای حل این معضل می توان 
رایگان  طور  به  ساعت   3 مدت  به  را   ها  دوچرخه   
هر  ازای  به  پس  آن  از  و  داد  قرار  شهروند  اختیار  در 
ساعت مبلغی، از شهروند بابت  مثال ، تعمیر، نگهداری 

و ارتقای طرح دریافت نمود.
مریم خاتمی انتقادهایی هم  به  طرح راه اندازی  دوچرخه 
سواری  بانوان دارد و می گوید: پارک بانوان از مرکز شهر 
 بسیار دور  است و بخاطر خلوتی کمتر خانمی جرئت می کند

 به این قسمت برود. ضمن اینکه دوچرخه سواری یك 
بیرجند  به آموزش دارد و در شهر  نیاز  ورزش است که 
جایی برای آموزش بانوان وجود ندارد. وی ادامه می دهد: 
مسئوالن اگر به فکر تفریح و ورزش بانوان هستند باید 
را  نزدیکتر  و  تر  امن  و جای  بدهند  بهتری  راهکارهای 

برای این کار آماده کنند. 

روزانه بین 5 تا 15  دوچرخه در مرکز 
ابوذر به امانت داده می شود

قلی نژاد مسئول مرکز دوچرخه سواری میدان  ابوذر تعداد 
دوچرخه های این مرکز را 18 عدد اعالم می کند و می 
از  امانت می گیرند   گوید: در بین  کسانی که دوچرخه 
کارگر گرفته تا کارمند  دیده می شود.  اما بیشتر جوانان و 
دانشجویان به دلیل نداشتن وسیله حمل و نقل و گذران 
اوقات فراغت و انجام کارهای روزمره شان  مراجعه می 
کنند. وی یاد آور می شود:  استفاده از دوچرخه ها  عصرها  
بیشتر است  و در صبح ها و روزهای تعطیل تعداد مراجعان 

کمتر است ولی بطور میانگین روزانه بین 5 تا 10 دوچرخه 
کار  در حدود 7 ساعت  روزانه  که   کرایه می شود. وی 
این کار  اگر  اینکه   از  ابراز خرسندی  می کند  می کند 
فرهنگ سازی شود مخصوصا که به پاکیزگی شهر کمك 
و ترافیك هم کمتر می شود. وی معتقد است دوچرخه 
سواری عالوه بر تفریح  ورزشی مناسب  هم هست گرچه 

هنوز بین مردم جا نیفتاده است.
قلی نژاد ابراز تاسف می کند از  اینکه اگر مسئولی با دوچرخه 
دهد:  می  ادامه  وی   . دارد  افت  برایش  کند  آمد  و   رفت 

باید همه ما ورزش را در جامعه فرهنگسازی کنیم.

طرح دوچرخه سواری از سال 90 
در بیرجند اجرایی شده است

    کاظمی مسئول امور تربیت بدنی شهرداری با بیان اینکه 
در شهر بیرجند 4 ایستگاه  کرایه از سال 90 فعال است  و در  
 هر ایستگاه حدود 35 دوچرخه وجود دارد. ادامه می دهد:

  در مجموعه  این ایستگاهها حدود 10 نفر مشغول به 
کارند که بصورت پیمانکاری با شهرداری همکاری دارند. 
کاظمی برآورد قیمتی دوچرخه ها را حدود 110 میلیون 
تومان دانست و گفت: این طرح برای ایجاد نشاط اجتماعی 
و شادابی در جامعه و تامین امکانی برای ورزش جوانان و 
برای  کرد:  نشان  باشد. وی خاطر  همشهریان عزیز می 
گرفتن دوچرخه  فقط کارت شناسایی معتبر الزم است و 

این طرح از سال 90 در بیرجند اجرایی شده است.
کردن  آبونه  برای  ای  سامانه  تهیه  از  همچنین  وی 
شهروندان در این ایستگاه ها خبر داد و گفت: در حال 
ارائه  با  دوچرخه،  از  استفاده  متقاضی  حاضر، شهروندان 
مدارک، دوچرخه تحویل می گیرند؛ ولی معاونت تالش 
دارد از طریق سازمان ترافیك شهرداری و با تهیه یك 
سامانه نرم افزاری، شهروندان را آبونه نماید که به این 
ترتیب، هر شهروند متقاضی، مدارک خود را به یکی از 
ایستگاه ها تحویل می دهد و نام وی در شبکه ایستگاه ها 
 ثبت می گردد و بدین وسیله، می تواند از تمامی ایستگاه ها 

دوچرخه تحویل بگیرد.
کاظمی در مورد این سوال که آیا هزینه 110 میلیونی برای 
 ایستگاه دوچرخه ها به صرفه بوده است یادآور می شود: 
ایستگاهها  از  نفر  روزانه در حدود 15  اینکه  به  توجه  با 
ثانی  در  است  قبول  قابل  هزینه  این  کنند  می  استفاده 
و  اجتماعی  نشاط  ایجاد  اینکار  از  شهرداری  هدف 
یك  اینکه  برای  ما  است  ورزش  به  مردم  دادن  سوق 
اجتماعی  معضالت  و  مخدر  مواد  سمت  به  جوان 
نوع  یك  هم  این  کنیم  می  گزافی  های  هزینه  نرود 
گسترش  جامعه  در  ورزش  که  است  این  برای  هزینه 
در  مخصوصا  و  تابستان  در  کند:  می  اذعان  وی  یابد. 
شویم  می  مواجه  دوچرخه  کمبود  با  ما  رمضان   ماه 
و  دیگر  ایستگاههای  از  شویم  می  مجبور  گاهی  که 

ایستگاه بانوان در این مورد استفاده کنیم. 
بودن  دور  مورد  در  شهرداری  بدنی  تربیت  امور  مسئول 
ایستگاه بانوان بیان می کند: در جلسه شورا صحبت های 
شده است و قرار است برای بانوان در مرکز شهر و یك 
مسیر پر رفت و آمد یك پارک یا یك فضایی به مانند 
پارک بانوان آماده شود تا بانوان همشهری بتوانند با فراغ و 

خیال راحت به تفریح و ورزش بپردازند.

فقط یک درصد از شهروندان بیرجندی  از دوچرخه برای سفرهای درون شهری استفاده می کنند

3
فاز دوم دریاچه مصنوعی بیرجند افتتاح می شود 

   
 شهردار بیرجند با بیان اینکه تاکنون 4 میلیارد تومان در پارک جنگلی بیرجند سرمایه گذاری شده است، گفت: فاز دوم دریاچه مصنوعی 
پارک جنگلی بیرجند عید فطر به بهره برداری می رسد. عباسعلی مدیح  افزود: با افتتاح فاز دوم دریاچه مصنوعی، وسعت این دریاچه به دو 

برابر افزایش پیدا می کند که در حال حاضر فاز دوم در حال آبگیری و برای تکمیل آن 500 میلیون تومان هزینه شده است.
پنجشنبه * 20 خرداد 1395 * شماره 3525

تجارت  و  رییس سازمان صنعت،معدن   درحالی 
خراسان جنوبی افزایش قیمتها رو در آستانه ماه 
رمضان طبیعی می دانند که عکسهایی در شبکه 
خصوص  در  شود  می  بدل  و  رد  مجازی  های 
ماه  آغاز  مناسبت  به  آمریکا!  در  اجناس  تخفیف 
ایشان  موبایل  شماره  که  حیف  رمضان.  مبارک 
را ندارم وگرنه این عکسها رو براشون میفرستادم
915...347
سالم خسته نباشید آب حاجی آباد بیرجند بیشتر 
وقتا قطع است وقتی میاد اصال فشار آب خوب 
نیست مخصوصا خیابان ولی عصر)عج( هوا گرم 

و ماه رمضان واقعا سخته!
915...045
باسالم وتشکر از یادداشت )حجاب اسالمی ( اگه 
امروز رو  حقیقت وضع موجود حجاب در جامعه 
نه چندان دور  به گذشته  باید  یابی کنیم   ریشه 
مراجعه کنیم جایی که بعضی ها برای رسیدن به 
قدرت با گفتن این جمله که جوان ها باید آزادی 
داشته باشند چوب حراج به اعتقادات مردم زدند و 
این آغازی بود بر تصور اشتباه بعضی ها که آزادی 
رو در برداشتن حجاب و... می دیدند و به این راه 
قدم گذاشتند  اما غافل از این که این شروع به 
اسارت درآمدن به  هوای نفس و شیطان بود نه 
آزادی .  و در ادامه هم هرکسی خواست با این 
ناهنجاری برخورد کند حمایت نشد و مورد انتقاد 
شدید قرارگرفت تا بهترین فرصت  همچنان در 
اختیار دشمنان اسالم برای ضربه زدن به ایمان 

واعتقادات مردم قرار داشته باشد .    
915..693
آوا  به  ماه  به6  قریب  که  است  تاسف  باعث 
ایجاد  به  پیام دادم در خصوص توجه شهرداری 
خیابان  آب  جوی  به  رسیدگی  و  سبز  فضای 
انتهای خیابان وحدت  ارکیده 12سایت کویرتایر 
محترم  مسوولین  سوی  از  پاسخی  تاکنون  اما 

شهرداری به آوا داده نشد.
915..236
سالم آوا یه تشکر از طرف ما به پلیس راهنمایی 
رانندگی بکن انگار که دوست ندارن یه جوان  یه 
رسیده  به جایی  ببره شب خونش.کار  نون  لقمه 
که کنار خیابون دست فروشی هم می کنی کنار 
حاشیه شهر اینقد جریمت میکنن تا نونی به خونه 
باشن.اخه  فکرجوانان  به  .یه کم مسئولین  نرسه 

بیرجندکار پیدا میشه  بایدچیکارکنیم ؟؟
938...341

سالم پارک آزادی شبها اصال روشنایی ندارد.
910....927
در  دبستان  احداث  برای  پرورش  و  آموزش  چرا 
دبستان  تعداد  کنه.این  نمی  اقدامی  شهر  مهر 
اصال کفاف جمعیت عظیم مهرشهر رو نمیده. تو 
رو خدا یه فکری بردارین مراجعه می کنیم میگن 

جا نداریم.اخه گناه مردم چیه؟
915..900
چون  تشکرکنم  بیرجند  شهرداری  از  خواستم 
کند  نمی  مردم عمل  های  پیام  به همه  اگرچه. 
چند  خوانند  می  را  مردم  پیامهای  ظاهرا  الاقل 
خیابان  و  بلوار  بهسازی  درخصوص  پیش  مدت 
و  کاشتند  نهال  چند  و  آمدند  دادیم  پیام  غفاری 
انجام  خواهید  می  را  اگرکاری  خواهشا  رفتند 

دهیدکامل و به نحو احسن باشد. 
915...357
  با سالم از شهرداری محترم خواهشمندیم کوچه های
دهید  سامان  سرو  را  فرهنگی  مجتمع  اطراف   
خصوصا انتهای شهریور 5 چون اصال بهداشتی و 

امنیت ندارد با تشکر.
915..161
چندی پیش برای دریافت کارت ملی هوشمند به 
 اداره پست رفتیم که گفتند 11 خرداد آماده  می شود
11 خرداد رفتیم باز گفتند 19 خرداد مراجعه کنید 
آیا  نبود  پاسخگو  کسی   رفتیم  هم  خرداد   19
درست که  زبان روزه اینطوری مردم را آزار دهند 
0915...412

درسته  واقعا  آیا   . زنان  متخصص  دکتر  خانم 
باشه  ای  گونه  به  تون  دهی  نوبت  سیستم 
ساعت  بگن  بدن  نوبت   3 ساعت  مردم  به  که 
نوبتشون  10شب  ساعت  اما  میشه  شما  5نوبت 
بشه؟7ساعت وقت گرانبهاشو شخص باید روی 
صندلی مطب شما هدر بده .لطفا فکری به حال 
مریض های بیچاره برداریدکه وقتشون طالست.
939..459
 گفته  می شود پزشکان  محرم  بیمارند. اما برخی
 ا ز پزشکان  چند بیمار را همزمان  پذیرش  می کنند

دیگران  بیماریش  است  در حضور  ناچار  بیمار  و 
بیمار  ضمن  اینکه  برای   این کار  بیان  کند.   را 
زیر  نیز  را  جمله  فوق   است  حقیقت   ناخوشایند 
برای  ازطرف  وزارت  بهداشت   آیا  برد.  سوال می 

 این  امر  نظارتی  درکارنیست؟
915...465

 سالم شاید همین آوا سالم ما ایثارگران ساکن 
گوش  به  را  شرافت(  )خیابان  مهرشهر  کویر  در 
شهردار محترم برساند، نزدیك به دو سال است 
که هزینه آماده سازی از کلیه اعضا دریافت شده 
در  خاک  و  گرد  نیست  آسفالت  از  خبری  ولی 
کوچه ها بیداد می کند. خواهشا اینقدر منت سر 

ایثارگران نذارید.
915...226

 ... کارکنان شرکت  حقوقهای  جان  آوا  با سالم 
از برج یك عقب است عیدی برج 12  خراسان 
آیا خود مدیران  اند  نکرده  پرداخت  را هم هنوز 
توانند  می  پول  بدون  روز  یك  حتی  شرکت 
زندگی کنند؟بخدا قسم اجاره منزل و اقساطمان 
و ... عقب افتاده نمی دانیم حتی هزینه روزمره 
زندگیمان را از کجا باید  تامین کنیم  در عوض 
این  از  آقایان مدیر به راحتی می گویند هر که 
وضعیت ناراضی است می تواند برود و کار نکند 

به خدا قسم درمانده ایم .  
930..385

قیمت  به  نفت  از  مالیاتی  درآمد  گرفتی  پیشی 
و  تولیدی  واحد  و  کارخانه  هزاران  تعطیلی 
تبریك  جای  واقعا  زحمتکش؛  کارگران  بیکاری 

داره« دست مریزاد به دولت تدبیر و امید.
915...906

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما 

جوابیه شرکت نفت خراسان جنوبی

* احتراما در پاسخ پیام شهروند محترم در روزنامه 
به اطالع می رساند سوختگیری در   95/03/16
اپراتور  توسط  باید  الزاما   CNG های  جایگاه 
عرضه  مجاری  در  الزام  چهار  بر  گردد.  انجام 

CNG هنگام مراجعه تاکید می گردد:
1-پیاده نمودن سرنشین ها

2-داشتن برچسب مجوز سوختگیری معتبر
3-بازنمودن درب صندوق عقب

4-سوختگیری توسط اپراتور جایگاه
صورت  در  محترم  شهروندان  است  شایسته  لذا 
شماره  با  را  احتمالی  تخلف  هرگونه  مشاهده 

32237865 تماس حاصل فرمایند.

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی
 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
پیام شما مورخ 95/3/17 در خصوص گاز رسانی 
به  شهر  مهر  روشن  احمدی  خیابان  ابتدای  به 
استحضار می رساند: در صورت ارایه مجوزهای 
محترم  متقاضیان  توسط  ذیربط  مراجع  از  الزم 
گاز  اداره  برنامه  در  منطقه  این  به  گازرسانی 

شهرستان بیرجند قرار خواهد گرفت.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  1436/94 اجرایی اموال شامل 14 حواله آجر، هر حواله 4500 عدد، هر عدد 800 ریال جمعاً به 

مبلغ 50/400/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای میرزا علی محمدی به مبلغ  50/789/982 ریال در حق خانم طلعت عباسی و مبلغ 
2/500/000 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/4/12 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 

آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت 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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 

 شماره ثبت: 2779     تاریخ انتشار: 1395/3/20

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره 
ثبت 2779 پنجشنبه 1395/4/3 ساعت 10/30 در محل بیرجند خیابان مطهری - حسینیه آیت 
ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل 
 در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان  عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 

مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه:
 تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

  شماره ثبت: 2779    تاریخ انتشار: 1395/3/20
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 پنجشنبه 
1395/4/3 ساعت 9/30 در محل بیرجند خیابان مطهری- حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه:
استماع گزارش کتبی هیئت مدیره - تصویب ترازنامه ها و صورت های مالی سال های 1392، 1393 و 1394- تصویب 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجندبودجه پیشنهادی سال 1395

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 
شماره ثبت: 2779    تاریخ انتشار: 1395/3/20

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 پنجشنبه 
1395/4/3 ساعت 11/30 ظهر در محل بیرجند خیابان مطهری - حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک 

رای می باشد.  دستور جلسه:
انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

همکار عزیز و دوست گرامی

 جناب آقای مهرعلی علیپور آبخورگی
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت گفته، برای شما و خانواده محترم صبر

 و برای آن مرحومه رحمت بیکران الهی را آرزو داریم.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

هوالباقی خانواده محترم محمدی
ضایعه درگذشت مرحوم مغفور کربالیی سید عیسی محمدی 

را تسلیت عرض نموده، آمرزش الهی برای آن مرحوم از خداوند منان آرزومندیم. ضمنا به مناسبت 
هفتمین روز درگذشت عزیز سفر کرده جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/3/20 از ساعت

 16 الی 17  در محل مسجد الحسین )ع( جوادیه واقع در خیابان شهید برگی برگزار می گردد.

دفتر خدمات زیارتی عماد

آگهی ابالغ اجرائیه  بدینوسیله به آقای محمد امیرآبادی زاده فرزند غالمحسین به شماره ملی 0650667549 دارنده شناسنامه شماره 278 صادره بیرجند ساکن امیرآباد ابالغ می شود: بانک کشاورزی شعبه خوسف به استناد چک شماره 1377/959509/32 مورخ 93/9/15 عهده بانک ملت شعبه بلوار 
معلم بیرجند به مبلغ یکصد میلیون ریال تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما به عنوان صادر کننده چک را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300349 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون برطبق گزارشات مورخ 95/1/26 و 95/2/7 مامور ابالغ، آدرس شما به شرح 
متن سند به نشانی بیرجند - امیرآباد شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از ناحیه بستانکار به نشانی بیرجند امیرآباد، ابتدای خیابان آزادی، نبش آزادی 1، ساختمان دو طبقه منزل مشهور به حاجی محمد امیرآبادی زاده میسر نبوده است، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به 

ماده 18 آیین نامه اجرا به به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف  مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداحت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی بر علیه شما ادامه خواهد 
 تاریخ انتشار: 95/03/20      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندیافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
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از دست ندادن پست های مهم 
به اینستاگرام اضافه شد

 اینستاگرام اعالم کرده است که حاال می خواهد 
کند  اجرا  تایم الین  برای  را  الگوریتم جدید خود 
کاربران  برای  که  پست هایی  ترتیب  بدین  و 
اهمیت بیشتری دارد، اول نمایش داده می شوند. 
این  با  است:  نوشته  خود  وبالگ  در  اینستاگرام 
ترتیب جدید، شما ویدیوی گروه مورد عالقه خود 
پس از کنسرت را از دست نخواهید داد، حتی اگر 
در آن طرف دنیا و ناحیه زمانی متفاوتی رخ داده 
باشد. همچنین مهم نیست که چه تعداد حساب 
آخرین  می توانید  شما  کنید،  دنبال  را  کاربری 

پست های بهترین دوستانتان را ببینید.

کشف 4۰ توله ببر در فریزر  
 

در کشتارگاهی که در معبدی در کشور تایلند واقع 
شده، 4 ببر و چندین قفس خالی نیز پیدا شده است.

بر اساس بیانیه پلیس تایلند ببرها در این قفس ها 
نگهداری  شوند  آماده  کشتار  برای  که  زمانی  تا 
می شدند و بعد از کشتن آنها، پوست و گوشت و 
از کشور صادر می شد. خارج  به  استخوان هایشان 
این کشف در حالی رخ داده است که هفته گذشته 
نیز در حمله ای مشابه به یک معبد دیگر در تایلند، 
کشتارگاه دیگری کشف شد که به یکی از بزرگترین 

رسوایی های تاریخ حیات وحش تایلند بدل شد.

پایان سال تحصیلی با خودکشی ۱۷محصل

مهر- امتحانات سال ۹۵با خودکشی دختر ۱۶ساله 
به پایان رسید. او روزسه شنبه ۱۸خرداد ماه پس 
از امتحان ادبیات فارسی و گرفتن عکس یادگاری 
بهداشتی  سرویس  در  خود  معلمان  و  دوستان  با 
مدرسه خود را به دار آویخت. شاید کمتر کسی به 
ذهنش برسد دانش آموزی با استعداد که در مدرسه 
استعدادهای درخشان تحصیل می کند از زندگی 
ناامید شود و دست به خودکشی زند.این دانش آموز 
در هنگام مرگ یادداشتی با خود به همراه داشت 
با  اینکه  از مسائل فلسفی گفته بود و  که در آن 
خلقت و طبیعت مشکل دارد و اینکه دیگر امیدی 
به ادامه زندگی ندارد را علت خودکشی خود عنوان 
کرده و در آن اسم شخص خاص و یا مشکالت 
خانوادگی را عنوان نکرده بود.نظام تعلیم و تربیت 
در سوگ  و  کرد  تن  بر  سیاه  جامه  هاست  مدت 
که  ای  پرونده  است.  نشسته  محصل  نوجوانان 
پایانی  های  ماه  در  آموز  دانش  سه  خودکشی  با 
هستند  میان  این  شد.در  بسته  تحصیلی  سال 
دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کنند و 
خوشبختانه این عملشان موفقیت آمیز نیست؛ اما 
در عین حال آمار این اقدام ها در هیچ کجا هم ثبت 

نمی شود و کسی هم به آنها رسیدگی نمی کند.

اوبامادرخاکسپاریِکلیشرکتنمیکند

 باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا  در مراسم خاکسپاری محمدعلی کلی  اسطوره مشت زنی 
جهان حضور نخواهد داشت. کاخ سفید دلیل حضور نیافتن اوباما در این مراسم را حضور همزمان 
وی و همسرش در مراسم فارغ التحصیلی دخترشان  مالیا  عنوان کرد. 

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بازار کاالهای 
و  کند  می  پیدا  بیشتری  تاب  و  تب  اساسی 
محصوالت  جمله  از  مختلف  اقالم  مصرف 
پروتئینی، برنج، حبوبات، چای، روغن، قند و 

شکر و خرما افزایش می یابد.
البته این اتفاق هرساله در ایام خاص همچون 
شب عید و ماه رمضان پیش می آید که در این 
شرایط گاه قیمت کاالها با توجه به تقاضای 
دولت ها  گاه  و  می یابد  افزایش  مردم  زیاد 
می کنند  سعی  بازار  تنظیم  سیاست های  با 
را  خود  اساسی  مایحتاج  به  مردم  دسترسی 
تسهیل کنند.با این حال رونق بازار در این ماه 
و در شرایطی که اقتصاد در یک رکود وسیع به 
سر می برد، فرصت خوبی برای تولیدکنندگان 
انبارهای خود را  و اصناف ایجاد می کند که 
برای عرضه به بازار خالی کنند.مسأله ای که در 
خصوص عرضه کاال در این ماه وجود دارد این 
است که گاهی بر اثر تقاضای زیاد و یا با توجه 
به عواملی نظیر احتکار و یا نبود ذخایر مناسب، 
قیمت برخی کاالهای اساسی افزایش شدید را 
تجربه می کند که در این شرایط دستگاه های 
نظارتی باید به موقع حضور پیدا کنند و جلوی 
سوء استفاده های احتمالی را بگیرند.بر اساس 
آغاز  از  روز  دو  یکی  گذشت  با  گزارش  این 
این ماه مبارک ، به گفته برخی فروشندگان، 
قیمت کاالهای اساسی تغییری نداشته است و 
پیش بینی می شود که قیمت ها در این ماه با 

تغییر و تحول چندانی نیز روبرو نشود.
آن  از  حاکی  بازار  از  میدانی  گزارش  اما 
است که قیمت انواع کاالهای پر مصرف از 
افزایش  دلیل  به  خرما  و  برنج   ، مرغ  جمله 
آغاز  به  از حدود یکی دو هفته مانده  تقاضا 
این ماه روند صعودی به خود گرفته و البته 
ثبات  به  باید  مبارک  ماه  با شروع  دیگر  که 
رسیده باشند اما مصرف کننده ، فشار ناشی 

از افزایش قیمت ها را متحمل شده است.

ثبات قیمت مرغ در بازار
 پس از افزایش قیمت 500تومانی

هئیت  عضو  حجت  ،عظیم  ارتباط  همین  در 
مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در 
اشاره  با  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  با   گفتگو 
به وضعیت قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان 
کنون  تا  گذشته  ماه  یک  از  داشت:  اظهار 
وضعیت قیمت ها در بازار با ثبات بوده و تنها 
در برخی روزها شاهد تلورانس ۱00 الی 200 

به  اشاره  با  ایم.وی  بوده  کیلو  هر  در  تومانی 
قیمت مرغ گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو 
مرغ زنده درب مرغداری در استان های مختلف 
4 هزار و 200 الی 4 هزار و 300 تومان و مرغ 
آماده به طبخ برای مصرف کننده بین ۶ هزار 

و 700 الی 7 هزار و 200 تومان متغیر است.
حجت با بیان اینکه تنها در ایام ماه رمضان 
شاهد افزایش 7 الی ۸ درصدی قیمت خواهیم 
بود، بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا در این 
ایام تنها ممکن است قیمت هر کیلو مرغ 7 
الی ۸ درصد افزایش یابد اما گفتنی است که 
این افزایش قیمت از نرخ مصوب اعالم شده 
از سوی دولت تخطی نخواهد کرد.وی با اشاره 
از سوی شرکت  تاثیر عرضه مرغ منجمد  به 

پشتیبانی عنوان کرد: با توجه به اینکه در ایام 
بیشتری  کشش  با  بازار  رمضان  مبارک  ماه 
مواجه است، لذا اگر قیمت ها به بیش از 7 هزار 
و ۵00 تومان برسد شرکت پشتیبانی با عرضه 
ذخایر خود می تواند بازار را کنترل کند اما با 
قیمت های فعلی موجود در بازار ،عرضه مرغ 
منجمد سبب کاهش قیمت در بازار می شود.

عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی در ادامه یادآور شد: زمانیکه بازار با افت 
برای  طوالنی  پروسه  شود  می  مواجه  قیمت 
رسیدن به ثبات طی می کند به همین خاطر اگر 
شرکت پشتیبانی به صورت هدفمند و براساس 
نیاز استان ها اقدام به عرضه مرغ منجمد کند 
دچار شوک قیمت در بازار نخواهیم شد چرا که 

نوسان قیمت پیامد هایی به دنبال دارد.
اخیر  ماه  دو  در  قیمت  روند  به  اشاره  با  وی 
گفت: طی این مدت قیمت برای مصرف کننده 
براساس نرخ مصوب دولت و هزینه تمام شده 
برای مرغداران بوده است اما می توان گفت که 
در چند ماه اخیر تولید کنندگان با زیان مواجه 
بودند.حجت ادامه داد: از یک ماه اخیر با ثبات 

بودیم و مصرف  بازار مواجه  نسبی قیمت در 
کنندگان نیز براساس نیاز مصرفی خود خرید 
می کنند از این رو دچار نوسانات قیمت در بازار 
سراسری  اتحادیه  مدیره  هئیت  نیستیم.عضو 
مرغداران با اشاره به پیش بینی تقاضا در بازار 
در این ایام اظهار داشت: طبق روال همه ساله 
در دهه اول ماه با افزایش تقاضا در بازار مواجه 

هستیم و به همین خاطر تولید کنندگان تولید 
خود را مدیریت شده عرضه می کنند .

وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی و تولید 
مناسب با کمبود مرغ گرم در ماه مبارک مواجه 
 نخواهیم شد و چناچه با کمبود در برخی استان ها

 روبرو شدیم شرکت پشتیبانی با عرضه ذخایر 
خود می تواند قیمت ها را کنترل نماید.

تحوالت بازار گوشت قرمز

اتحادیه  رئیس  ملکی  اصغر  علی  همچنین 
باشگاه  با  گفتگو  در  گوسفندی  گوشت 
خبرنگاران جوان، با اشاره به قیمت گوشت در 
بازار تغییر چندانی نداشته است، اظهار داشت: در 

حال حاضر هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه به 
مغازه دار 2۶ تا 2۶ هزار و ۵00 و مصرف کننده 
30 الی 30 هزار و ۵00 تومان عرضه می شود.
وی با اشاره به وضعیت قیمت گوشت در ماه 
قیمت  حاضر  حال  در  گفت:  رمضان  مبارک 
دام زنده در مقایسه با یک ماه گذشته تغییری 
نداشته ضمن اینکه با افزایش گرما و کاهش 

تقاضا افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
ملکی با اشاره به مقایسه وضعیت بازار نسبت به 
سال گذشته بیان کرد: بازار گوشت همانند سایر 
کاالها در رکود به سر می برد و تنها ممکن 
است ظرف چند روزآینده به سبب اعطای هدایا 
از سوی برخی سازمان ها به پرسنل خود رونق 
نسبی در بازار ایجاد شود که این رونق ممکن 

است با افزایش جزئی قیمت همراه باشد.

توقف روند صعودی قیمت برنج

طی  که  برنج  قیمت  گزارش  این  اساس  بر 
چند ماه گذشته با روند صعودی مواجه بود در 
این ایام دیگر به ثبات نسبی رسیده و  برنج 
ایرانی درجه یک که به طور معمول نسبت 
به برنج خارجی از تقاضای بیشتری برخوردار 
است در عمده فروشی ها بین ۸000 تا ۱0 
هزار تومان قیمت دارد و در خرده فروشی ها 
و مغازه های سطح شهر به کیلویی بین ۱2 

تا ۱۶ هزار تومان عرضه می شود.
و  نیز که عرضه  برنج های خارجی  میان  در 
مصرف کمتری در بازار دارند، برنج هندی درجه 
یک، کیلویی 4300 تا 4۶00 تومان قیمت دارد؛ 
درجه  پاکستانی  برنج  کیلوگرم  هر  همچنین 
مغازه  در  متوسط  طور  به  تومان   3۵00 یک 
اساس  شود.بر  می  عرضه  شهر  سطح  های 
امسال شوک   ، اصناف  گفته  به  گزارش  این 
قیمتی در بسیاری از کاالهای اساسی نداشته 
ایم اما باید دید در بازار فروش تا چه حد این 
به اصطالح ثبات قیمت ها برای مصرف کننده 
ملموس بوده است و آیا این روند تعادلی تا پایان 

ماه رمضان حفظ می شود یا خیر؟

طعمگرانیدرسفرهافطار
سوریه خواستار بهره مندی
 از تجارب پلیسی ایران شد

مواضع  از  تقدیر  با  سوریه  کشور  وزیر  معاون 
اسالمی  استکبارستیزجمهوری  و  شرافتمندانه 
مثال  انتظامی  نیروی  دستاوردهای  ایران، گفت: 
زدنی و نیازمند بهره گیری از توانمندی و دانش 
پلیس ایران هستیم.سرلشگر خالد عبدا... با اشاره 
به توانمندی های مطلوب نیروی انتظامی، مطرح 
برنامه  بیانگر  و  زدنی  مثال  این دستاوردها  کرد: 
است. این مجموعه  در  آموزش مستمر  و  ریزی 

تجارب،  از  گیری  بهره  نیازمند  کرد:  اضافه  وی 
توانمندی ها و دستاوردهای پلیس ایران هستیم.

ایران چه کفش هایی 
و از کجاها وارد می کند؟

 ۱۱ از  کشور  به  وارداتی  کفش های  ارزش 
میلیون دالر در سال ۸۸ به حدود چهار میلیون 
و ۵00 هزار دالر در سال ۹4 کاهش یافته که 
این ارقام حاکی از کاهش ۵۹ درصدی واردات 

کفش طی این  سال هاست.
در یک ماهه منتهی به فروردین ۹۵ معادل 202 
هزار دالر انواع کفش و اجزای کفش وارد کشور 
شده است. این کفش ها شامل انواع کفش از جمله 
کفش های ضد آب، کفش های اسکی، کفش های 
کفش های  تنیس،  کفش های  میدانی،  دو 
همچنین  و...،  ژیمناستیک  کفش های  بسکتبال، 
اجزای کفش مانند رویه کفش، کف های داخلی، 
 ،۶40۱ تعرفه های  شماره  با  و...  ساق پوش  گتر، 
هستند.   ۶40۶ و   ۶40۵  ،۶404  ،۶403  ،۶402
از:  این کفش ها عبارتند  کشورهای مبدأ واردات 
بلژیک، امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، 

اسپانیا، فرانسه، سوئد و ایتالیا.

داعش: اهرام ثالثه مصر
 را خراب می کنیم

جدیدی  تصویری  فایل  داعش  تروریستی  گروه 
را منتشر کرد که در آن تهدید کرده است اهرام 

ثالثه در مصر را تخریب می کند.
.این فایل با عملیات تخریب معبد “نابو” که تاریخ 
آن به بیش از 2۵00 سال قبل برمی گردد و در شهر 

قدیمی نمرود در عراق واقع است، آغاز می شود.

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

مدرسه شطرنج کیش
ثبتنامترمتابستانیآغازشد چگونهاندیشیدنرابهفرزندانمانبیاموزیم
خیابانتوحید-تقاطعچهارراه15خرداد
مجتمعورزشیوالیت-تاالرشطرنج
32430090-32424457-09155628009میزانی
www.birjandchess.ir10005614430090:سامانهپیامکوتاه

موفقیتتحصیلی/تقویتحافظه/باالبردنتمرکز/آیندهنگری
افزایشخالقیت/اعتمادبهنفس

آموزشدرسطحهای:آمادگی،مقدماتی،متوسطه،پیشرفتهباکادرمربیانمجرب
*برگزاریمسابقاتسریعوفکری

افتخارداردطبقسنواتگذشتهازافطارتاسحردرخدمتهمشهریانعزیزباشد.
پذیراییضیافتافطاریبابهترینکیفیتهمهروزهآشرشتهدرجهیک،سوپو

نبشحکیمنزاری091536355871-32221525شلهزردموجودمیباشد.
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ظ

رستوران حکیم
ظرفیتسالن55نفر

کلیهغذاهاباگوشتگوسفندتازه)بره(میباشد.

مفتخراستبرایپنجمینسالمتوالیدرایامماهمبارکرمضان از افطار تا سحرتماموقتدرخدمتهمشهریانعزیزباشد

بیستمتریچهارممدرس-نبشخیاباننوربخش
32432355-09155616181

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعتتوزیع5بعدازظهرتاافطار

هرشبمیزبانمحافلافطاریشماهمشهریانهستیم
بارزروقبلیمحالتی،ابتدایسپیدهکاشانی32324444

یاورید
همراهب

ظرف
لطفا

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 ۰9۱5۷2۱35۷۱

صالحی منش

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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حال و هوای محل کارتان را عوض کنید

پنجشنبه * 20 خرداد 1395 * شماره 3525

آیه روز  

از باطن قلب  را به تضرع و زاري و  او  تاريکي ها نجات می دهد )گاهي که  از آن  را  خداست که شما 
مي خوانيد( و از هر اندوهي مي رهاند، باز هم به او شرک مي آوريد! انعام آيه ۶۴

حدیث روز  

ناتوان ترين مردم کسي است که در دوست يابي ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود
 را از دست بدهد. حضرت علی)ع(

گفتم خموش )آری( و همچون نسيم صبح
لرزان و بی قرار وزيدم به سوی تو
اما تو هيچ بودی و ديدم هنوز هم

در سينه هيچ نيست بجز آرزوی تو  »فروغ«

خدايا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی 
را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار 

بده مرا بهره و فايده از هر چيزی که فرود آوردی در 
آن به بخشش خودت، ای بخشنده ترين بخشندگان

برای آنکه بتوانيم کسی رادوست داشته باشيم به 
زمان و آگاهی نياز داريم . برای دوست داشتن 

ابتدا بايد داوری کرد و برای برتری دادن،
بايد نخست سنجيد.ژان ژاک روسو

طرز فکری که ما را به جائی رسانده است که 
اکنون هستيم، ما را به جائی که می خواهيم 

برويم، نخواهد رساند. آنتونی رابينز

شعر روز 

دعای روز سوم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نشانه های یک رابطه سالم

خيلی ها وقتی وارد يک رابطه جدی به ويژه برای 
ازدواج می شوند برايشان سوال های مختلفی درباره 
می آيد.  پيش  انتخاب شان  بودن  درست  و  ماهيت 
با  بتوانيد  شما  که  مي کند  پيشرفت  زماني  رابطه 
شريک تان به صورت آزادانه و صادقانه حرف بزنيد. 
پيش براي هيچ موضوعي خط قرمز وجود ندارد و 
هر دو نفر احساس مي کنند که حرفهايشان شنيده 
مي شود. اين ارتباط دو طرفه يکي از پايه هاي اساسي 
براي پيشرفت يک رابطه است. اگر شما به کسي 
عشق مي ورزيد به معناي اين نيست که بايد هر 
دقيقه تان را با هم باشيد. طبيعي است که دو نفر که 
در يک رابطه جدي هستند اوقات زيادي را با هم 
بگذرانند اما هر کدام بايد بتوانند عالقه مندي هاي 
دوستان شان  با  را  زماني  و  باشند  داشته  را  خود 
که  مي دهد  اجازه  شخصي  فضاي  اين  بگذرانند. 
شخصيت فردي هر طرف در کنار شخصيت زوجي 
رشد کند.اختالف نظر طبيعي است و اگر در رابطه اي 
هستيد که هيچ وقت هيچ اختالف نظر حتي جزئي 
اما  هم نداشته ايد احتماال يک جاي کار مي لنگد. 
اين را هم در نظر داشته باشيد که کساني که در 
و  سازنده  هم  دعواهايشان  هستند  سالم  رابطه اي 
عادالنه است. يعني خبري از برچسب زدن و تحقير 
طرف مقابل نيست. در دعوا و اختالف نظر هم هدف 
اصلي فهميدن نظرات طرف مقابل براي بهبود رابطه 
است نه گرفتن امتياز از يکديگر! وقتي هر طرف 
هم فهميد که اشتباه کرده است راه مشخص است: 

عذرخواهي مي کند!

را نمی ديد. سال های   او  بود و کسی   دانه  کوچک  
سال  گذشته  بود و او هنوز همان  دانه  کوچک  بود. 
دانه  دلش  می خواست  به  چشم  بيايد اما نمی دانست  
چگونه. گاهی  سوار باد می شد و از جلوی  چشم ها 
می گذشت. گاهی  خودش  را روی  زمينه ی روشن  
برگ ها می انداخت  و گاهی  فرياد می زد و می گفت: 

من  هستم، من  اينجا هستم، تماشايم  کنيد.
 اما کسی  به  او توجه  نمی کرد. دانه  خسته  بود از اين  
همه  گم  بودن  و کوچکی  خسته  بود، يک  روز رو به  
خدا کرد و گفت: کاش  کمی  بزرگتر مرا می  آفريدی.  
خدا گفت: اما تو بزرگی، بزرگتر از آنچه  فکر می کنی، 
حيف  که  هيچ  وقت  به  خودت  فرصت  بزرگ  شدن  
ندادی. يادت  باشد تا وقتی  که  می خواهی  به  چشم  
بيايی، ديده  نمی شوی. خودت  را از چشم ها پنهان  

کن  تا ديده  شوی. 
دانه  کوچک  معنی  حرف های  خدا را خوب  نفهميد 
پنهان  کرد. رفت   را  زير خاک  و خودش   اما رفت  
بعد  کند. سال ها  فکر  بيشتر  به  حرف های  خدا  تا 
دانه  کوچک  سپيداری  بلند و باشکوه  بود که  هيچ  
که سپيداری   بگيرد؛  نديده اش   نمی توانست    کس  

  به  چشم  همه  می آمد.

اينکه شرکت هايی مثل نتفليکس و گوگل به 
خاطر فرهنگ نوآورانه ی خود در حال جذب 
برخی از با استعداد ترين نيروهای کار هستند 
نبايد چندان جای تعجب باشد. با وجود مزايايی 
هايی  مکان  نامحدود،  های  مرخصی  مثل 
برای استراحت و اتاق های بازی، حداقل ۴۰ 
ساعت کار هفتگی در دفتر کار اصاًل دشوار به 
 نظر نمی رسد. موفقيت اين شرکت ها نشان
می دهد وفور مزايا و خدمات برای کارکنان 
انتظار  اما اين  نکته مثبتی به شمار می رود، 
نيز می رود که مزايای بيش از حد می تواند 
برای خالقيت نيروی کار مضر باشد. به اين 
به  و  دو  اين  ميان  تعادلی  کردن  پيدا  ترتيب 
کارگيری ايده هايی دوام پذير و واقع گرايانه 
يک  به  گوگل،  از  متفاوت  شرکتهايی  برای 
چالش بدل می شود.اگر به دنبال اين هستيد 
که عناصری از فرهنگ مدرن و در حال تغيير و 
تحول کسب و کار را به دفتر کار خود بياوريد، 
می توانيد هر از گاهی به کارگيری يکی از ايده 
های مقرون به صرفه زير را مد نظر قرار دهيد.

 برگزاری جلسات خارج از محل کار
که  نيست  چيزی  معمواًل  کاری  جلسات 
کارمندان شرکت ها دلشان برايش تنگ شود. 
همين مسئله می تواند طرح ايده های تازه در 

جلسات را به يک چالش تبديل کند. 
در يک  برگزاری جلسات  مثل  ای  ساده  کار 
ای  ساده  راه  کار،  محل  نزديک  شاپ  کافی 
زدن  هم  بر  کارمندان،  کردن  غافلگير  برای 
آنان  هوای  و  حال  تغيير  و  روتين هميشگی 
است. اگر با رؤسای دپارتمان های خود جلسات 
در  را  خود  جلسات  توانيد  می  داريد،  هفتگی 

محلی متمايز و با طعمی متفاوت برگزار کنيد.
 میهمان کردن کارکنان به ناهار

در يک دنيای بدون نقص، سرو شدن غذا در 
محل کار اتفاقی معمول به شمار می رود. اگر 
اين کار امکانپذير نيست، هر از گاهی می توانيد 
در دوران اوج کار، کارکنان خود را به يک وعده 
ناهار در محل دفتر ميهمان کنيد. اين کار کمی 
از دغدغه های کارمندان شما خواهد کاست. 
اگر حسابداران شما نيز در مواقع خاصی از سال 

مجبورند  و  شود  می  شلوغ  حسابی  سرشان 
ساعات بيشتری در دفتر بمانند، ميهمان کردن 
آنها به چند وعده ناهار دلچسب در محل دفتر، 

آنها را دلگرم خواهد کرد.
 انعطاف پذیری در مورد ساعات کاری
انعطاف ناپذيری ساعات کاری روزانه، روز به 
روز در حال از مد افتادن است. يک راه برای 
امروزی کردن برنامه ی کاری اين است که به 
کارمندان خود اجازه دهيد ساعات کاری شان را 
خودشان مديريت کنند. به جای آنکه بازده آنها 
را به صورت روزانه چک کنيد، وظايف آنها را 
به صورت هفتگی مشخص کنيد و اجازه دهيد 
خودشان  را  آنها  انجام  برای  موجود  فرصت 
مديريت کنند. اگر تمام کارهايی که به کارمند 
خود واگذار کرده بوديد زودتر از موعد مقرر و به 
نحو احسن انجام شده اند، اجازه دهيد بدون 
محل  معمول  ساعت  از  زودتر  حقوق،  کسر 
کار را ترک کند. همين انعطاف پذيری های 
کوچک می تواند باعث شود کارها به شکلی 

بهره ورانه و سريعتر انجام شوند.

فراهم کردن مرخصی با حقوق 
برای انجام امور داوطلبانه

مزايای خيرخواهانه ای مثل اين، به ويژه در 
ميان نيروی کار جوان بسيار اثربخش است. 
کارکنان شرکت ها از اينکه در فعاليت های 
خيرخواهانه و انسان دوستانه نماينده ی برند 
در  بالند.  می  خود  به  باشند  خود  کارفرمای 
نظر گرفتن يک روز مرخصی داوطلبانه برای 
مشارکت در امور خيرخواهانه راه بسيار خوبی 
برای تمرين کار گروهی و همدلی در محدوده 
ی يک کسب و کار است. اين برای تقويت 
روحيه ی اخالقی و قدردانی در ميان کارکنان 

نيز راه بدی نيست.
برگزاری رقابت های دوستانه

نتايج  تواند  می  کارکنان  ميان  رقابت  کمی 
دپارتمان  اگر  باشد.  داشته  ای  العاده  خارق 
فروش داريد، عملکرد ماهانه ی اعضای آن را 
به رقابت بگذاريد. با داشتن رقابت های سالم 
و در نظر گرفتن پاداشی برای رتبه ی برتر، 
کارمندان به فعاليت بيش از حد انتظار تشويق 

خواهند شد و در عين حال سقف عملکردی 
شان را نيز ارتقا خواهند بخشيد.
ترغیب کارکنان به حفظ 

سالمتی و تندرستی
از  بسياری  ی  دغدغه  تندرستی  و  سالمتی 
کردن  خالی  اما  رود،  می  شمار  به  ها  انسان 
زمان الزم برای رسيدگی به آن دشوار است. 
بنابراين چرا دغدغه کارکنان خود را به دغدغه 
ی خودتان بدل نکنيد و آنان را در اين راه ياری 
سالم  زندگی  سبک  از  برخورداری  نرسانيد؟ 
برای سالمتی ذهنی و نيز عملکرد جسمانی 
افراد حياتی است و هر دوی اينها بر کاری که 
فرد انجام می دهد اثرگذارند. تشويق کارکنان 
به اولويت دادن به سالمت و کمک به آنها در 
اين مسير، می تواند به رضايت و بهره وری 
بيشتر و مداوم تر در ميان آنان بيانجامد. شايد 
اهدای جوايزی مثل  و  قرعه کشی  برگزاری 
يا عقد قرارداد  تجهيزات ورزشی و سالمتی، 
با باشگاهی ورزشی برای ارائه ی تخفيف به 

کارکنان، فکر خوبی باشد.

142978653
657213894
389645271
924761538
536829147
718354926
891537462
463192785
275486319

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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عارفانه روز

قيمت تو به اندازه خواست توست،
اگر خدا را بخواهی،قيمت تو بی نهايت 

است و اگر دنيا را بخواهی،
قيمت تو همان است که خواسته ای

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

تجربه کنید.   09158668002

قابل توجه پزشکان و مسئوالن محترم
دارالشفاء امام حسین )ع( با فضایی مناسب ضمن اعالم 
هر گونه همکاری از کلیه متخصصین در خصوص ارائه 

خدمات ناباروری دعوت به همکاری می نماید. 
32237554 -09155617461 
مدیر عامل دارالشفاء امام حسین )علیه السالم(

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

مسئولیت     09155619059 

فروش 206 مدل 85 ، دلفینی ، دو تکه 
رنگ ، الستیک ها نو ، بیمه تا آخر برج 5   

09195632840

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

یک دستگاه کامیونت فوتون 
6 تن یخچال دار با قرارداد کاری

 که مشغول به کار می باشد 
به فروش می رسد.
09353266474 

یک شرکت تولیدی صنایع غذایی 
در بیرجند نیاز به مدیر بازرگانی 

با حداقل 5 سال سابقه کار، دارای مدرک 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

در رشته های مدیریت بازرگانی یا صنایع 
آشنا به امور صادرات و واردات بازار 

و امور بازاریابی داخلی دارد.
متقاضیان محترم می توانند تقاضای کتبی 

به همراه رزومه کاری و شماره تماس 
حداکثر در دو صفحه به شماره فاکس 

05632425289 ارسال نمایند.
09151637800

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

به یک نفر طراح )خانم( مسلط به فتوشاپ 
با سابقه کار مطبوعاتی یا نشریه نیازمندیم. 

32430537-09152651699
حمل و نقل انواع مصالح 

ساختمانی با نازل ترین قیمت 
از نیسان تا ده تن

09159355534-09156504935

تولید و فروش کانکس
09123990740

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان / فلش 8 گیگ 10 هزار 

تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / فلش 16 گیگ 
16 هزار تومان / رم 32 گیگ 32 هزار تومان / فلش 

32 گیگ 32 هزار تومان  همراه با ریختن قرآن
)تجوید، ترتیل، مجلسی( و آهنگ مذهبی رایگان

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379
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رقابت 50 تیم در مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند

فارس- مسابقات فوتسال جام رمضان آقایان بیرجند در سه رده سنی و با 
حضور 50 تیم برگزار می شود. محمد رضا سمیعیان، ئیس هیأت فوتبال 
بیرجند گفت: در این مسابقات فوتبالیست ها در رده های سنی پیشکسوتان، 
بزرگساالن و نوجوانان هر روزه از ساعت 21 تا 45 دقیقه بامداد در سالن 
شهیدین قاسمی بیرجند با یکدیگر به رقابت می پردازند. رئیس هیأت فوتبال 
بیرجند افزود: در رده سنی آزاد بزرگساالن مسابقات فوتسال جام رمضان 
بیرجند 35 تیم فوتسال، پیشکسوتان 6 تیم و نوجوانان 9 تیم شرکت دارند و 
برای کسب مقام قهرمانی بصورت دوره ای در مقابل هم به میدان می روند.

ایران قرقیزها را 6 تایی کرد

تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی و در حضورحدود 7 هزار تماشاگر 
از ساعت 21 روز گذشته به مصاف تیم قرقیزستان رفت که  بازی با 
نتیجه 6 بر صفر به سود ایران به پایان رسید. گل های ایران را شجاعی، 
طارمی )پنالتی(، ترابی، انصاری فرد 2 گل و آزمون به ثمر رساندند.

لیست خروجی سرمربی استقالل

تسنیم- اسامی بازیکنان مازاد استقالل که فصل آینده جایی در این تیم 
نخواهند داشت، اعالم شد. این باشگاه ضمن تشکر از کلیه بازیکنان در 
فصل گذشته، در جهت شفاف سازی و رفع هرگونه شائبه، اسامی هشت 
بازیکنی را که بنا به صالحدید کادرفنی، فصل آتی در استقالل حضور 
ندارند، اعالم کرد. وحید طالب لو، محمدرضا خرسندنیا، آرش برهانی، حنیف 
عمران زاده، میالد فخرالدینی، مهدی مؤمنی، پروپییچ و عادل شیحی. برخی 
از بازیکنان یاد شده، قراردادشان با استقالل به پایان رسیده است.

تحقق وعده ویسی در مورد خرید یک گلر بزرگ خارجی 

تسنیم- همبازی رونالدینیو و دروازه بان پیشین اتلتیکو مینیرو و آکادمیکا به 
تیم فوتبال سپاهان پیوست. به نقل از سایت سپاهان، لیی اولیویرا که سابقه 
قهرمانی و نایب قهرمانی در سری A برزیل، قهرمانی در جام باشگاه های 
آمریکای جنوبی و حضور در جام باشگاه های جهان با آتلتیکو مینیرو را در 
کارنامه خود دارد با عقد قراردادی یک ساله، به سپاهان پیوست. 

تیم ملی واترپلوی ایران به گرجستان رفت

ایرنا - تیم ملی واترپلو ایران عصر روز گذشته برای برپایی اردوی آماده 
سازی و حضور در مسابقات تدارکاتی به گرجستان سفر کرد. ملی پوشان 
واترپلوی ایران از نیمه نخست فروردین ماه 95 تمرینات مستمر خود را 
آغاز کرده اند و در ادامه مسیر آماده سازی، کاروان واترپلوی ایران متشکل 
به  را  تهران  دیروز،  مربی و یک سرپرست عصر  دو  از 13 ورزشکار، 
مقصد تفلیس ترک کرد. در این سفر ملی پوشان از 20 تا 23 خرداد در 
مسابقات چندجانبه گرجستان موسوم به جام تفلیس شرکت می کنند. 

1- برای غلبه بر گرسنگی و تشنگی از مرکبات که 
استفاده و درصورت  C هستند،  منبع خوب ویتامین 
تمایل به آبمیوه، حتماً از نوع خانگي و با میزان قند 
کمتر استفاده شود 2- مصرف روغن هاي جامد نباتي و 
حیواني، کره، خامه، سس سفید، انواع دسرها، شیریني ها 
و شکالت را کاهش و از دانه هاي گیاهي از قبیل پسته 

استفاده کنید 3- پرخوري و پر نوشي در هنگام  افطار  
معده(،  درد  و  ضعف  )بي حالي،  دارد  ضرر  سحر،  و 
همچنین مایعات به همان سرعت که جذب مي شوند 
دفع مي شوند 4- میزان مصرف غذا در وعده هاي سحر 
و افطار باید به صورتي باشد که احساس سیري کامل 
نکنید 5- مصرف کشمش، خرما و توت به جاي زولبیا، 

بامیه، نقل و نبات 6- مصرف غذاهاي شور ، ترشیجات 
و نمک بویژه در سحر به دلیل احساس تشنگي ، دفع 
کلسیم و کاهش خاصیت ارتجاعي رگهاي خوني مضر 
مي باشد7- روزه بي سحري اصاًل توصیه نمي شود.

سرهنگ دکتر محمد پردل
معاون بهداری فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

راز زیبا ماندن مادر بزرگ ها

1- روشن کردن پوست با لیمو و خیار )مخلوط 
رنده خیار با دو قاشق غذا خوری آبلیمو (2- قلع 
و قمع آکنه ها با لیمو )مالیدن مخلوط آب و لیمو 
روی آکنه( 3- پف ها را با سیب زمینی محوکنید 
)مخلوط سیب زمینی رنده با شیر( 4- موهای بلند 
و ضخیم با ماسک انگور )بخورید( 5- با عسل 

نورانی شوید 6- با شنبلیله ماسک مو بسازید 7- 
آب هویج نمی گذارد موهای تان سفید شود 8- 
خامه تازه، دشمن خشکی پوست 9- زردچوبه 
مرهمی برای زخم های سطحی 10- خمیر آرد 
با آب یا شیر مرهمی برای پوست چرب )برای 
این کار دو قاشق غذا خوری آرد را با نصف  پیمانه 
آب یا شیر مخلوط کنید و صورت تان را با آن 
بشویید و بعد روی آن کرم مرطوب کننده بزنید(

نقش ویتامین C در جوانسازی

مرطوب   انواع  به  نگاهی  االن  همین  اگر 
کمتر  بزنید،  خود  آفتاب های  ضد  و  کننده ها 
محصولی را پیدا می کنید که حاوی ویتامین 
اینکه  اول  دلیل،  دو  به  ؟  چرا  اما  نباشد.   C
ویتامین C جزو قوی ترین آنتی اکسیدان هاست 
آزاد مبارزه کند،  با رادیکال های  که می تواند 

قدرت سیستم دفاعی بدن را باال ببرد و جلوی 
قابل   تاحد  هم  را  پوست  سرطان  به  ابتال 
این ویتامین  اینکه وجود  قبولی بگیرد. دوم 
برای ساخت کالژن و پیشگیری از پیری و 
ضروری  بسیار  پوست،  زودرس  چروکیدگی 
ویتامین  حاوی  خوراکی های  مصرف  است. 
پیشگیری  در  آفتاب  ضد  تاثیر  می تواند   C

UV را دو برابر کند. از عوارض اشعه های 

سنگ پا و این فواید

استفاده از سنگ پا در حمام برای رفع سردرد و 
اکثر بیماری های دماغی )مغزی( مفید و انسولین 
خون را تنظیم می کند. به موارد زیر توجه کنید: 
1- به طور ناگهانی زیر دوش نروید و  ابتدا از 
آب نیم گرم استفاده کنید 2- هنگام ُپری معده 
و  خوردن   -3 ممنوع  استحمام  گرسنگی،  و 

نوشیدن در حمام و یا بالفاصله بعد از خروج، 
زیان آور است 4- پودر سدر مخلوط با آب بسیار 
موثر برای رفع چرک  بدن 5- هنگام خروج از 
حمام گرم  مزاجان پاهای خود را با آب سرد 
و سرد مزاجان پاهای خود را با آب گرم بشویند 
6- حمام رفتن بعد از غذا، به چاق کردن بدن و 
حمام با شکم خالی موجب الغری می شود و 
همچنین حمام کردن هنگام تب دارد، مضر است

پوست خود را در خانه بوتاکس کنید
 

ها  میوه  برخی  مصرف  با  توانید  می  شما 
را  خود  صورت  پوست  زیر،  موارد  انجام  و 
ها  توت  انواع   -1 کنید:  طبیعی  بوتاکس 
2- لوبیا 3- فلفل تند 4- دانه سویا 5- سیر 
6- طالبی 7- سبزی های قرمز رنگ )چغندر 
قرمز، فلفل، گوجه فرنگی و غیره( 8- ماهی 

سالمون 9- حمام های گیاهی )حمام کردن با 
عصاره یا اسانس گیاهان دارویی مانند عصاره 
بادام  عصاره  اسطوخودوس،  عصاره  رز،  گل 
شیرین، عصاره گل پامچال و عصاره لیمو یا 
روغن آواکادو را یک بار در هفته و به مدت 
لوتئین  رنگ  سبز  ماسک   -10 دقیقه(   30
)مخلوط 200گرم اسفناج و 200گرم کلم پیچ 
سبز پخته، به همراه روغن زیتون و خامه ترش

اگر خوابتان نمی برد 
خودتان را مجبور نکنید

دراز کشیدن در بین روز نیز به اندازه ی خوابیدن 
مفید است. محققان دو گروه داوطلب را تحت 
نظر گرفتند. گروهی که چرت زدند و گروهی 
که صرفاً دراز کشیدند. گروه اول 61 درصد زمان 
دراز کشیده را خواب بودند و گروه دوم به خواب 

نرفتند. نتایج نشان می دهد بهبود خوبی در خلق 
و خوی و راندمان کاری هر دو گروه حاصل شد. 
یعنی اینکه دراز کشیدن بدون به خواب رفتن نیز 
به اندازه ی خوابیدن باعث شارژ شدن بدن نیز 
می شود. بنابراین اگر موقعیت خوابیدن ندارید 
دراز بکشید.  روید، کمی  نمی  به خواب  یا  و 
احساس  افقی  حالت  در  بدن  گرفتن  قرار 
خوابیدن طوالنی مدت را به بدن می دهد.

توصیه های تغذیه ای درماه مبارک رمضان

سوختن کامیون قیرپاش 
در محور بیرجند - قاین 

 
یک دستگاه کامیون 911 قیرپاش متعلق به شرکت راهسازی 
در محور بیرجند - قاین حوالی روستای ساقی در آتش سوخت.  
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند، با اعالم این خبر در ظهر روز سه شنبه آتش 
نشانان ایستگاه 4 به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده تیم 
اعزامی گفت: کامیون 911 قیرپاش کنار جاده پارک بوده که 
طعمه حریق شده بود. رضایی افزود: آتش نشانان پس از ایمن 
سازی محل با استفاده از لوله های آبرسان و کف، حریق را 
اطفاء کردند. خوشبختانه در این حادثه خسارات جانی نداشتیم 

ولی خسارات مالی قابل توجهی به مالک کامیون وارد آمد.

توقیف کامیونی با خالفی بیش از 11میلیون ریال
در شهرستان سربیشه

 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی از 
توقیف کامیون بنز با خالفی 11میلیون و 950 هزار ریال در 
سربیشه خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
سربیشه  شهرستان  راهور  مأموران  گفت:  رضایی  علیرضا 
در اجراي طرح برخورد با خودروهاي متخلف، حین کنترل 
خودروها در سطح شهر، یک دستگاه کامیون را جهت ارتکاب 
تخلف رانندگی متوقف کردند. وي افزود: خودروی مذکور پس 
از اعمال قانون، مدارک و سوابق آن در سامانه هوشمند پلیس 
مورد استعالم قرار گرفت که مشخص شد دستور توقیف خودرو 
با 11 میلیون و 950 هزار ریال خالفي ثبت شده است.

حریق مغازه لوازم یدکی 
در روستای حاجی آباد بیرجند

 
مغازه لوازم یدکی موتور سیکلت واقع در روستای حاجی آباد 
طعمه حریق شد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند، با اعالم این خبر به سامانه 
125 سازمان آتش نشانی در روز گذشته حوالی ساعت 2/51 
دقیقه بامداد، آتش نشانان ایستگاه 5 به محل حادثه اعزام 
شدند. فرمانده تیم اعزامی گفت: سیستم برق واحد تجاری 
اتصالی داشته و به علت مجاور بودن با وسایل قابل اشتعال 
در لوازم یدکی حریق به وقوع پیوسته بود. شرفی افزود: آتش 
نشانان پس از ایمن سازی محل، سیستم برق واحد تجاری را 
قطع و با استفاده از لوله های آبرسان حریق را اطفاء کردند. 

دزد دوربین های مداربسته دستگیر شد

شیراز  در  را  مداربسته  های  دوربین  که  شخصی  ایرنا- 
معاونت  گزارش  به  شد.  دستگیر  و  شناسایی  دزدید،  می 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس، سرهنگ سیروس 
حیدری گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت دوربین مدار 
بسته نصب شده در مقابل بانک ها و اماکن خصوصی در شیراز 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت 
که با بررسی موضوع مشخص شد سارق یا سارقین با باالرفتن 
از جعبه و تیرهای برق کنار بانک ها و اماکن خصوصی اقدام 
به سرقت دوربین های مدار بسته می کنند. وی افزود: متهم به 
16 فقره سرقت شبانه دوربین مدار بسته از جلو بانک ها و 
اماکن تجاری به تنهائی در شهرستان شیراز اقرار کرد.

برای تکمیل کادر توزیع خود نیاز 

به راننده با تجربه دارد.

پخش زاگرس

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

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

 ایران
و بیمه

ت 
ضمان

سال 
 10

تعمیر لوازم خانگی در منزل
 لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778
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۱۶۰ پایگاه اوقات فراغت درمساجد برپا می شود

 
مهر -  مدیرکل تبلیغات اسالمی از برپایی ۱۶۰ پایگاه اوقات فراغت در  مساجد استان طی تابستان امسال خبر داد. حجت االسالم کاظم لطفیان اظهار کرد: در تابستان امسال 
۱۶۰ پایگاه اوقات فراغت در سطح مساجد، تکایا، حسینیه ها و خانه های قرانی برپا می شود. وی به برنامه های پیش بینی شده در این پایگاه ها اشاره کرد و افزود: فراگیری 

پنجشنبه * 20 خرداد 1395 * شماره 3525قرآن کریم، روخوانی و روان خوانی قرآن، تفسیر، تجوید، احکام و معارف اسالمی از جمله آموزش های ارائه شده در این پایگاه ها است. 7
ارائه خدمات آستان قدس رضوی به 

امامزاده حسین)ع( طبس ادامه می یابد

فارس - طبق دستور رهبر معظم انقالب خدمات 
آستان قدس رضوی به دو مجموعه آستان مبارک 
امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( در طبس و 
آرامگاه شهید آیت ا... مدرس در کاشمر ادامه می یابد. 
به  نامه ای خطاب  تولیت آستان قدس رضوی در 
رهبر معظم انقالب در ارتباط با دو مجموعه آستان 
در  الکاظم)ع(  موسی  بن  حسین  امامزاده  مبارک 
کاشمر  در  مدرس  آیت ا...  شهید  آرامگاه  و  طبس 
به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر  نظرخواهی کرد. 
این نامه نوشتند: مقتضی است خدمات آستان قدس 

رضوی در آن دو مرقد نورانی و شریف ادامه یابد.

بازدیدبیش از ۹۲ هزار نفر از
 آبگرم معدنی  فردوس  

تسنیم- مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری آبگرم 
معدنی هالل فردوس گفت: در ۲ ماهه امسال ۹۲ 
بازدید  فردوس  معدنی  آبگرم  از  نفر  و ۲۲۰  هزار 
عنوان  به  منطقه  این  افزود:  خزاعی فر  کردند. 
قطب آب درمانی و گردشگری شرق کشور دارای 
امکانات اقامتی ویژه ای شامل کمپ گردشگری با 
نفره،   ۲۰۰ کنفرانس  سالن  و  مجهز  سوئیت   ۲5
5۰ واحد اقامتی، ۱۰ اتاق، ۲7 کانکس، رستوران 
سنتی، فروشگاه، استخرهای آب درمانی، وان  های 

خصوصی، پارکینگ و ۲۱۰ تخت اقامتی است.

بیش از 7۶۰۰ هکتار پنبه
 در  استان  برداشت می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  با بیان اینکه پیش 
بینی می شود امسال درآمد حاصل از پنبه ۴۱۹ هزار 
و ۸۰۱ میلیون ریال باشد، گفت: پیش بینی می شود 
امسال 7 هزار و ۶5۰ هکتار پنبه در خراسان جنوبی 
برداشت شود.هاشم ولی پور با بیان اینکه اواسط 
مهرماه برداشت پنبه آغاز و تا آذرماه است، افزود: 
پیش بینی می شود امسال 7 هزار و ۶5۰ هکتار 

پنبه در خراسان جنوبی برداشت شود.

  شهرداری اسدیه از دستگاه های اجرایی 
5۰ میلیارد ریال طلب دارد

درمیان  مرزی  شهرستان  مرکز  اسدیه  شهردار 
گفت: دستگاه های اجرایی این شهرستان مبلغ 5۰ 
میلیارد ریال بابت عوارض نوسازی به شهرداری 
بدهی دارند. رضا آدینه، افزود: درصورت پرداخت 
این میزان بدهی به شهرداری می توان اقدامات 

عمرانی و خدماتی خوبی در شهر انجام داد.

 ۱۲۰ آموزشگاه  در طرح هجرت ۳ 
مرمت می شود

 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان 
 ۲ تالش  با  مدرسه   ۱۱7 گذشته  سال  در  اینکه 
هزار و 5۰۰ دانش آموز استان مرمت و زیباسازی 
شد، گفت: تابستان امسال ۳ هزار دانش آموز در 
را  آموزشگاه   ۱۲۰ و  شرکت   ۳ هجرت  اردوهای 
در  افزود:  المعی  می کنند.  زیباسازی  و  مرمت 
سال گذشته نزدیک به ۳ هزار نفر دانش آموز در 
برگزاری اردوهای طرح هجرت ۳ با بسیج دانش 

آموزی خراسان جنوبی همکاری کردند.

ثبت ركورد جدید بارگیري
 در راه آهن شرق 

صدا و سیما - راه آهن شرق در اردیبهشت امسال 
براي اولین بار با بارگیري 5 هزار و ۹۶7  واگن، 
رکورد جدیدي ثبت کرد. مدیر کل راه آهن شرق 
گفت: در اردیبهشت امسال ۳7۱ هزار و ۶۲۴ تن 
بار در راه آهن شرق بارگیري شد که در مقایسه با 

اردیبهشت پارسال 7۹ درصد افزایش داشت.

۱5تیر،آخرین مهلت دریافت آثار جشنواره 
نقاشی خط و حروف نگاری رضوی

 
صدا و سیما - عالقه مندان به شرکت در پنجمین 
جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاری رضوی 
تا ۱5 تیر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  کنند.  ارسال  جشنواره 
دریافت  برای  مندان  گفت:عالقه  استان  اسالمی 
به  کل  اداره  این  سایت  به  جشنواره  فراخوان 
www. یا khj.farhang.gov.ir آدرس اینترنتی
یا  و   khorasanjonobi.shamstoos.ir

دبیرخانه جشنواره دراین اداره مراجعه کنند. 

 سند آمایش سبب سیاست گذاری های 
توسعه ای خراسان جنوبی می شود

جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار   - تسنیم 
تاکید  ضمن  استان  آمایش  طرح  نتایج  بررسی 
آمایش  سند  کرد:  اظهار  استان  آمایش  سند  بر 
گیری ها  تصمیم  تمامی  مبنای  می تواند  استان 
باشد.  استان  ای  توسعه  گذاری های  سیاست  و 
وجه ا... خدمتگزار ادامه داد: با آماده سازی سند 
آمایش استان می توان عالوه برشناخت ظرفیت ها 
و توانمندی های استان مشکالت و موانع توسعه 
رفع  راه های  و  کرده  شناسایی  نیز  را  استان  ای 
آنها به صورت علمی و کارشناسی پیشنهاد شود. 

سرپرست اداره كل ورزش
 و جوانان  معرفی شد

 
امور مجلس  از سوی معاون حقوقی،  در حکمی 
کل  اداره  سرپرست  استان ها  امور  هماهنگی  و 
شد.  معرفی  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
را  برومند  حمیدرضا  حکمی  طی  خادم  امیررضا 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  عنوان  به 
برومند  کرد.حمیدرضا  معرفی  جنوبی  خراسان 
پیش از این معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. پیش از 
این نیز بهرام عزیززاده مقدم به عنوان مدیر کل 

ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود.

توزیع۱۲.5میلیارد ریال سبد غذایی
 بین نیازمندان 

 مدیرکل کمیته امداد خمینی)ره( خراسان جنوبی 
گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
در  غذایی  سبد  ریال  میلیون   5۰۰ و  میلیارد   ۱۲
سطح استان توزیع شد.سید جواد رضوی در گفت و 
گو با مهر، اظهار کرد: از این میزان، چهار میلیارد و 
77۰ میلیون ریال به صورت نقدی و هفت میلیارد 
و 7۳۰ میلیون تومان نیز به صورت سبد غذایی در 
بین نیازمندان توزیع شده است.وی با بیان اینکه 
این سبد ها شامل قند، گوشت، برنج، روغن، چای، 
خرما، پنیر و پوشاک است، ادامه داد: هشت هزار 
و ۸۰۶ نفر در قالب چهار هزار و ۲5۰ خانواده از 
سادات، ایتام و بیماران صعب العالج از این میزان 

سبد غذایی بهره مند شدند.

گشایش نمایشگاه “ضیافت” در بیرجند
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
ضیافت  نمایشگاه  سومین  اینکه  بیان  با  جنوبی 
گشایش  بیرجند  در  رمضان  مبارک  ماه  ویژه 
از  شرکت   ۴7 نمایشگاه  این  در  گفت:  یافت 
جنوبی  و  رضوی  خراسان  تهران،  استان های 
کاالهای  افزود:  شهرکی  داوود  دارند.  حضور 
عرضه شده در این نمایشگاه با ۱۰ تا ۱5 درصد 
تخفیف فروخته می شود. وی بیان کرد: سومین 
نمایشگاه ضیافت تا ۲۱ خردادماه دایر و هر روز 
بین  نمایشگاه  در   ۲۳ تا   ۱7 ساعت  از  عصرها 

المللی بیرجند دایر است.

ایجاد۹۳8 فرصت شغلی برای
 مددجویان تحت پوشش بهزیستی   

معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی  
گفت: در سال ۹۴ تا کنون ۹۳۸ فرصت شغلی برای 
استان  در  سازمان  این  پوشش  تحت  مددجویان 
در  این  افزود:  مروی   محسن  است.  شده  ایجاد 
رسته های مختلف خدماتی ؛کشاورزی ،دامپروری 
،مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی ، طرح 

توان بخشی مبتنی بر جامعه و... بوده است .

 اشتغالزایی با هنر جاجیم بافی در قاین

کارآفرین موفق خراسان جنوبی  و سیما -  صدا 
با توسعه هنر جاجیم بافی در روستای روم قاین، 
است.  کرده  ایجاد  شغل  نفر   ۶۰ برای  کنون  تا 
رضاپور گفت: با تالش این افراد، ساالنه ۶۰ هزار 
مترمربع جاجیم به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این 

تعاونی تولید می شود.

افزایش سرمایه ؛ نسخه وزیر برای مشکل سیمان باقران

در پاسخ به مذاکرات نماینده مردم با وزیر صنعت عنوان شد :

 نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه افزایش سرمایه در حال حاضر تنها راه 
گفت:  است،  باقران  سیمان  مشکالت  رفع 
انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی 
در انتظار حمایت بخش خصوصی است. حجت 
گفت وگو  در  عبادی  محمدباقر  سید  االسالم 
اظهار کرد: در روز گذشته مالقات  با تسنیم 
و  وزیر صنعت  نیرو،  وزیر  با  پیگیری هایی  و 
مدیر عامل بانک کشاورزی پیرامون مشکالت 
خراسان جنوبی داشتیم. وی با بیان اینکه در 
دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون 
خراسان  در  ویژه  به  کشور  در  صنعت  رکود 

مباحث  جمله  از  که  مطرح  مواردی  جنوبی 
پیگیری ما در زمینه کویرتایر بود، افزود: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت قول مساعد داد که 
برطرف و  آینده مشکل کویرتایر  ماه  تا چند 
بدهی های  پرداخت  به  نسبت  خودروسازان 
شهرستان های  مردم  نماینده  کنند.  اقدام  آن 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
شده  مطرح  مباحث  دیگر  از  گفت:  اسالمی 
با وزیر صنعت در زمینه فاینانس چین برای 
توسعه بود که مقرر شد در زمینه طرح توسعه 
کویرتایر و فاینانس چین قول پیگیری داده که 
امید است هرچه زودتر تسریع شود. عبادی به 
مشکالت سیمان باقران اشاره کرد و افزود: از 

در حال  باقران  ترین مشکالت سیمان  مهم 
که  است  گردش  در  سرمایه  مشکل  حاضر 
وزیر صنعت پیشنهاد داد سیمان باقران افزایش 
برای در حال حاضر  راه  تنها  و   سرمایه دهد 

راه اندازی افزایش سرمایه است. وی با بیان 
زیادی  وام های  تاکنون  باقران  سیمان  اینکه 
گرفته که سرمایه در گردش زمان زیادی شاید 
اما بهترین راه حل است، اظهار  سپری کند، 
کشاورزی  بانک  مدیرعامل  با  دیدار  در  کرد: 
در زمینه بیان مشکالت سیمان باقران مواردی 
را مطرح کردیم. نماینده مردم شهرستان های 
شورای  درمجلس  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
رفع  برای  کشاورزی  بانک  گفت:  اسالمی 

و  می خواهد  وثیقه  باقران  سیمان  مشکالت 
سهامی  چون  باقران  سیمان  حاضر  حال  در 
عام هست وثیقه ندارد و ما در این دیدار بسیار 
متأثر شدیم از اینکه دستگاه ها مساعدت الزم را 
برای پیگیری کارها ندارند. وی با اشاره به دیدار 
با وزیر نیرو اظهار کرد: در دیدار با وزیر نیرو 
مشکالت آبی خراسان جنوبی را مطرح کردیم 
که وزیر نیرو انتقال آب به استان های خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان 
را از دریای عمان مطرح و اظهار کرد: چارچوبه 
اصلی طرح مشخص شده و نیازمند حمایت 
بخش خصوصی است که اگر بخش خصوصی 

وارد کار شود، دولت حمایت می کند.

سهم آب طبس از کارون محفوظ است
در پاسخ به پیگیرهای آوا عنوان شد :

بحران  و  اخیر  های   خشکسالی  برزجی-   
جای  هر  از  بیشتر  طبس  در  استان؛  بی آبی 
دیگری خود را نشان داده به گونه ای که در 
حال حاضر ۴۲ روستای این شهرستان با تنش 
برای  متعددی  مواجه هستند.گزینه های  آبی 
اجرای طرح انتقال آب به این شهرستان وجود 
داشته که انتقال آب از سرچشمه های کارون 
گفته مسئوالن  به  بنا  که  بود  آن ها  از  یکی 
باوجود اینکه در مصوبه شورای عالی آب در 
سال ۸۳ سهمیه ای از محل خط دوم انتقال 
نظر  در  طبس  شهرستان  برای  یزد  به  آب 
گرفته شده بود اما باز هم مردم طبس از آن 
محروم شدند. در شورای  عالی آب کشور به 
ریاست رئیس جمهور سابق، مقرر شد از یک 
 میلیارد مترمکعب آب مازاد اختصاص یافته از 
ایران ۳۰۰ میلیون  کارون به فالت مرکزی 
اساس  بر  و  منتقل  یزد  استان  به  مترمکعب 
مقدار  این  از  نیرو  وزارت  در  مصوب  جدول 

75 میلیون مترمکعب هم به طبس اختصاص 
یابد که این مصوبه به شرکت آب منطقه ای 
یزد نیز ابالغ  شد. بعد از محروم شدن طبس 
از خط دوم انتقال آب به طبس در سال ۹۱، 
طبس  شهرستان  نمایندگان  و  مسئوالن 
تالش های زیادی کردند که حق مسلم مردم 
این شهرستان از کارون را به آن ها بازگردانند 
اما این خواسته تاکنون اجرایی نشده و هنوز 
هم در حال بررسی است.نماینده سابق مردم 
طبس، فردوس، سرایان و بشرویه خرداد ۹۳ 
در گفتگو خبرنگاران گفت: سهم طبس از خط 
دوم انتقال آب کارون به استان یزد در سال 
۹۱ مشخص شد، باوجوداینکه این موضوع، 
این  مسئوالن  بود  آب  عالی  مصوبه شورای 
شهرستان بارها این خواسته را پیگیری کردند 
است. نرسیده  مطلوب  نتیجه  به  هنوز  اما 

گذشته  سال  اردیبهشت ماه  در  زاده  عبدا... 
نیز در گفتگوی خبری با رسانه ها این سهم 

آب  سهم  مقدار  گفت:  و  دانست  قطعی  را 
طبس یک بحث است اما موضوع اساسی تر 
تخصیص این سهم است. مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی  نیز در آخرین 
شهرستان  آبی  نیاز   ، آوا  با  خود  گفتگوی 

تا سال ۱۴۲5 را حدود ۲۸.5 میلیون  طبس 
موضوع  این  افزود:  و  کرد  عنوان  مترمکعب 
حال  در  و  رسیده  فنی  کمیته  تصویب  به 

حاضر به دفتر کالن آب ارسال شده تا بتوانیم 
از خط دو یزد آن را تأمین کنیم. وی اضافه 

کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده نیاز آبی 
سه استان اصفهان، یزد و کرمان که باید از 
دریاچه کارون تأمین شود حدود 5۰۰ میلیون 
دنبال  به  ما  و  گرفته شده  نظر  در  مترمکعب 
این هستیم نیاز آبی شهرستان طبس نیز در 
این پروژه دیده شود. امامی در ارتباط با زمان 
اجرایی شدن این پروژه گفت: این پروژه، یکی 
از پروژه های کالن است که شامل احداث سد 
امر  این  که  است  انتقال  خطوط  اجرای  و 
طبق  اینکه  بیان  با  وی  بود.  خواهد  زمان بر 
صورت  به   یزد  تا  آب  انتقال  خطوط  برنامه 
مشترک و از یزد تا طبس نیز توسط استان 
حاضر  حال  در  داشت:  بیان  می شود،  انجام 
اما  شد  گرفته  پروژه  این  اجرای  مسیرهای 
هنوز موقعیت مناسب تعیین نشده است.وی 
در پایان خاطر نشان کرد: به دنبال عملیاتی 
شدن این مصوبه هستیم و سهم طبس از آب 

کارون همچنان پابرجاست .

   ۱2۰تن طالی کثیف روزانه در بیرجند دفن می شود!

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خبر داد:درنبود سازمان مدیریت پسماند

مالیی- معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
زیست مطرح کرد: مصوبه کارگروه مدیریت 
پسماند استان ، شهرداری بیرجند را مکلف 
کند  می  پسماند  مدیریت  سازمان  ایجاد  به 
که متاسفانه شورای شهر بیرجند اجازه ایجاد 
این سازمان را به شهرداری نداده و ایجاد آن 

را هزینه بر می دانند.     
اله پور معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
زیست  درباره وضعیت پسماندهای شهری 
تن   بر ۱۲۰  بالغ  روزانه  عنوان کرد:  بیرجند 
پسماند خانگی یا زباله عادی در شهر تولید و 

به محل دفن زباله شهری منتقل می شود.
پسماند  مدیریت  کارگروه  مصوبه  از  وی 
این  مصوبه  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان، 
به  را مکلف  بیرجند  ، شهرداری  کار گروه  
ایجاد سازمان مدیریت پسماند می کند  اما 
ایجاد  اجازه  بیرجند  شهر  شورای  متاسفانه 

ایجاد  و  نداده  شهرداری  به  را  سازمان  این 
آن را هزینه بر می داند. 

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
عنوان کرد: اگرچه پسماند به عنوان طالی 

ملی  سرمایه  عنوان  به  و  شناخته  کثیف 
زیر  در  استان  در  اما  شود  می  محسوب 

خاک دفن می شود. اله پور یادآورشد: قانون 
تعرفه  عوارض  اخذ  اجازه  پسماند  مدیریت 

مدیریت پسماند را به شهرداری می دهد به 
شرطی که فقط صرف هزینه های مدیریت 

پسماند گردد نه جای دیگر.

ایجاد سازمان مدیریت پسماند به 
نفع مردم و شهرداری است

 اله پور تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند 
و  تخصصی  بازوی  عنوان  به  تواند  می 
آن  تشکیل  و  باشد  فعال  اجرایی شهرداری 
از نظر اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی به نفع 

شهروندان است. 
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
را  دیگر  های  استان  مراکز  سایر  وضعیت 
که  هایی  هزینه  کرد:  عنوان  و  زد  مثال 
نحوه  مشاوره  برای  استان  های  شهرداری 
کنند می  پرداخت  پسماندها  دفن  یا   دفع 

پسماند  مدیریت  سازمان  در  تواند  می 
مدیریت شده و کاربردی گردد. 

منابع  و  زیست  محیط  دانشکده  وجود  وی 
طبیعی در دانشگاه بیرجند را فرصتی منحصر 
به فرد در شرق کشور دانست و یادآور شد: 
علمی  مدراک  دارای  متخصص  نیروهای 
و  آلودگی  تخصصی  های  زمینه  در  عالی 
زیست  ارزیابی  زیست،  محیط  مدیریت 
محیطی در این دانشکده مشغول به خدمت 
این  از  جنوبی  خراسان  و  آموزش هستند  و 
نظر از ظرفیت باالیی برخوردار است.  وی 
مدیریت  سازمان  تاسیس  با  شد:  یادآور 
زباله گرد ها در  پسماند کمتر شاهد حضور 
داخل شهر خواهیم بود و منظر شهری خوبی 

خواهیم داشت. 
شمالی  خراسان  مرکز  بجنورد  است  گفتنی 

اخیرا دارای مدیریت پسماند شده است.

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها
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سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

ابد و یک روز
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امام صادق علیه السالم :
كسى كه نیاز مؤمنى را بدون هیچگونه كوچك كردن او برطرف 

نمايد، خداوند متعال او را در بهشت جای خواهد داد.
ثواب االعمال و عقاب االعمال: باب 752، ح 22

باید احمدی نژاد را خواباند و شالق زد

سوال  این  به  پاسخ  در  شجونی  االسالم  حجت 
که  آیا بازی کردن اصولگرایان روی احمدی نژاد 
اساسًا صحیح است، گفت: اصولگرایان نباید روی 
را  این کار  نیز  تابه حال  بازی کنند، چنانچه  وی 
نکردند و تمام این ها شایعاتی است که از وعده 
قحط   مگر  شد.  شروع  تومان  هزار  ماهانه250 
الرجال است که او را با این  همه حاشیه انتخاب 
کنند؟ آدم سالم زیاد داریم! نه اینکه احمدی نژاد 
سالم نباشد، احمدی نژاد نه دزد است و نه...، ولی 

به خاطر این زبانش باید خواباند و شالق زد.

تسخیری: هوچی  ها با تخریب مصباح و 
یزدی خسارت بزرگی به خبرگان زدند

نیاوردن  رای  اینکه  بیان  با  تسخیری  آیت ا... 
معلول   یزدی  مصباح   آیت ا...  و  یزدی  آیت ا... 
گفت:  بود،  غیرانقالبی ها  برخی  هوچی  گری های 
مردم  از  و  کرده  ایجاد  موجی  غیرانقالبی ها 
بدهند رای  مدنظرشان  لیست  به  که   خواستند 

تخریب  و  ها  هوچی گری  همین  نهایت  در  و 
موجب شد که خسارت بزرگی بر مجلس خبرگان 
تحمیل شود و ایشان وارد مجلس نشوند، اما باید 
در خبرگان طبق  انقالبی  و مسیر  راه  که  بدانند 

رهنمودهای رهبری ادامه خواهد داشت.

زیبا کالم  و درخواست صرف نظر  
روحانی از حضور در انتخابات سال آینده

سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد  زیباکالم،  صادق 
از  که  می خواهد  روحانی  از  رسماً  اصالح طلب، 
کاندیداتوری مجدد صرف نظر کند تا در این صورت 
به گفته وی، به یک چهره ملی تبدیل شود. وی 
درباره انتخابات 96 می گوید: ما چهره و شخصیتی 
را می خواهیم که مقداری کاریزمای ملی و عمومی 
داشته باشد که در شرایط کنونی، هم آقای عارف 
برخوردار  کاریزمایی  چنین  از  آقای ظریف  و هم 
شخصیت های  و  چهره ها  از  هیچ کدام  هستند. 
اندازه  به  نمی توانند  اعتدال گرا  و  اصالح طلب 
عارف و ظریف با احمدی نژاد دهان به دهان شوند. 
هیچ کدام از شخصیت های اصالح طلب یا چهره ها 
آقایان  از  اعم  میانه رو  و  معتدل  و شخصیت های 
هاشمی رفسنجانی و یا روحانی، آن صفاتی را که 

آقای احمدی نژاد از آن برخوردار است؛ ندارند.

عکس گرفتن با کسی که نظام را زیر سؤال 
برده، یعنی دهن کجی به حاکمیت

تهران  استان  دادگستری  رئیس   ، اسماعیلی 
سؤال  زیر  را  نظام  چیز  همه  که  کسی  گفت: 
برده، محکوم شده و محکومیتش تمام شده، حاال 
سیاسیون بروند با او عکس یادگاری بگیرند، این 

ایسنا- ضیافت افطاری فرزندان امام علی)ع( به همت مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجندعکس روز یعنی، دهن کجی به نظام، حکومت و حاکمیت.

العبادی: داعش دشمن همه است نه بسیج 

عراق  پارلمان  در  قانون  دولت  ائتالف  نماینده 
آمده علیه بسیج  به وجود  گفت: فضای رسانه ای 
عربی  رسانه های  برخی  اقدامات  دلیل  به  مردمی 
به تصویر  برای  آنان  به ویژه در منطقه و تالش 
کشیدن نبرد آزادسازی فلوجه تحت عنوان کشتار 
و جنایت، باعث شد که حیدر العبادی، نخست  وزیر 
با ارسال پیام هایی به پادشاهان و سران عرب در 
را  واقعیت ها  آفریقا،  فارس و شمال  منطقه خلیج 
برای آنان توضیح دهد. البیاتی افزود: حیدر العبادی 
به سران و پادشاهان عرب تأکید کرد که باندهای 
تروریستی و داعش دشمن همه هستند، نه بسیج 
مردمی. العبادی در این پیام ها همچنین به موضوع 

آوارگان و تالش ها برای کمک به آنان پرداخت.

موگرینی: با ایران هنوز اختالف داریم

گفت:  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
نیست  معنی  این  به  ایران  با  هسته ای  توافقنامه 
که همه اختالف های ما با این کشور یک شبه از 
بین رفته است. فدریکا موگرینی خطاب به کمیته 
یهودیان آمریکا  گفت: می دانم که بعضی از شما 
بله،  هستید.  نگران  منطقه  در  تهران  نفوذ  درباره 
ایران یک بازیگر در تحوالت منطقه ای است. این 
مسئله به علل تاریخی و جغرافیایی صحت دارد و 

شما نمی توانید هیچ یک از این دو را تغییر دهید.

شکست مذاکرات اروپا بر سر ایران 

بلومبرگ نوشت: تالش های روسای اتحادیه اروپا 
با  که  هایی  و شرکت  ها  بانک  از  برای حفاظت 
ایران معامله می کنند در برابر تهدید تحریم های 
مالی در گفتگو با مسئوالن آمریکایی با شکست 
در  اروپا  اتحادیه  دارایی  وزرای  است.  روبرو شده 
خواستند  آمریکایی  مسئوالن  از  می  ماه  اواخر 
دولت  های  تحریم  درباره  تری  شفاف  راهنمایی 
این  به  نزدیک  فرد  دو  گفته  به  که  بدهند  خود 
گفتگوها با موفقیت همراه نبود. سخنگوی خزانه 
داری آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا از اظهارنظر 
درباره گفتگوها خودداری کردند. محدودیت های 
معامالت بر پایه دالر از جمله تحریم هایی بود که 
با  اروپا  اتحادیه  معامالت  و گسترش  مانده  باقی 

ایران را محدود کرده است.

نفوذ شیخ الوزرای ایران در اوپک 

وال استریت ژورنال نوشت: روز چهارشنبه، تعدادی 
از کشورهای اوپک، پیشنهادی جدید برای تعیین 
میزان تولید نفت ارائه کردند، تنها چندین ساعت 
این  شود.  گذاشته  کنار  ایده،  این  تا  کشید  طول 
نفت  وزیر  زنگنه.  بیژن  نبود جز  کار کسی  اقدام، 
ایران،  نقشی بسیار قدرتمند در میان اعضای اوپک 
دارد جایگاه قدرتمند  پیدا کرده و کشورش سعی 

سابق خود را در میان تولیدکنندگان نفت بازیابد.

سردار سلیمانی کاندیدای اصولگرایان نیست
 

کرد:  اعالم  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس 
در  اصولگرایان  کاندیدای  سلیمانی  قاسم  سردار 
باهنر  نیست.  آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
معرفی  درباره  هنوز  »اصولگرایان  اینکه  به  اشاره  با 
اشخاص به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تصمیم  
ثانوی اصولگرایان تصمیمی درباره  تا اطالع  تأکید کرد:  نگرفته اند«،  جدی 

اشخاص حتی سردار سلیمانی اتخاذ نکرده اند.

الریجانی : نا اهلی طرف مقابل دلیل نمی شود که ما مذاکره را دنبال نکنیم 
 

با  نوعی  به  و  می کند  تغییر  مذاکره  جنس  بلکه  نکنیم  دنبال  را  مذاکره  ما  که  نمی شود  دلیل  مقابل  طرف  اهلی  نا  گفت:  مجلس  رئیس 
حساسیت بیشتری دنبال می شود اما در کل، تمهیداتی که در برجام برای شرایط مختلف دیده شد مثبت بود، اما آمریکایی ها در اجرا در 
مقطعی شروع به حرکت خالف کردند که با روح برجام موافق نبود و وزارت خارجه نیز آن را دنبال می کند، باید در مورد این عملکردها و 
آخرین وضعیت برجام را گزارش دهد و توجه کنیم برجام موضوعی است که برای سال ها ادامه می یابد و مرتب باید رصد شود. وی تاکید 

کرد: اگر برجام در اجرا به جایی برسد که طرف های مقابل بخواهند تفاوت های جدی با اصل توافق ایجاد کنند، ما ابزارهایی در دست داریم که آنها را پشیمان کنیم.

 آرزوی تک دوره ای شدن روحانی محقق نمی شود

نایب رئیس مجلس ششم گفت : در مورد یک دوره ای 
شدن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی کسانی که این 
حرف را می زنند آرزوی خود را بیان می کنند ایرادی هم 
ندارد چون باید به گونه ای نیروهای خود را حفظ کنند. 
محمد رضا خاتمی در خصوص حضور رئیس دولت دهم 
در انتخابات آتی نیز گفت: بنده از حق نامزدی احمدی نژاد  دفاع می کنم. ما 

معتقد به رقابت گفتمان ها و سلیقه های مختلف در انتخابات هستیم.

جلسه  در  گذشته  روز  جمهور  رئیس 
هیئت دولت با تاکید بر تالش مضاعف 
مقاومتی  اقتصاد  سریع  تحقق  برای 
رهبر  سوی  از  سال  شعار  عنوان  به  که 
شده،  نامگذاری  اسالمی  انقالب  معظم 
ها  رسانه  برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار 
صرفا  مقاومتی  اقتصاد  به  پرداختن  در 
در  و  داده  افزایش  را  جامعه  انتظارات 
مقابل، نقش تالش و کوشش همگانی 
را کمرنگ می کنند که  آینده  به  امید  و 
اقتصاد  های  سیاست  اساسا خالف  این 
مقاومتی است. حجت االسالم  روحانی  
با تاکید بر تالش مضاعف برای تحقق 
عنوان  به  که  مقاومتی  اقتصاد  سریع 
انقالب  از سوی رهبر معظم  شعار سال 
داشت:  بیان  شده،  نامگذاری  اسالمی 
برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی همه 

باید در کنار هم تالش کنیم تا در سایه 
تعیین شده دست  اهداف  به  این تالش 

وحدت  امید،  روحیه  ارتقای  وی  یابیم. 
به  رسیدن  برای  را  همگانی  تالش  و 
اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری دانست 

که  است  صورتی  چنین  در  گفت:  و 
وضعیت  بهبود  برای  مناسبی  شرایط 

جامعه و مردم به وجود می آید.
رئیس جمهور همچنین به نقش ارزشمند 
رسانه ها در پیشبرد سیاست های اقتصاد 

متاسفانه  داد:  ادامه  و  پرداخت  مقاومتی 
اقتصاد  به  پرداختن  در  ها  رسانه  برخی 
مقاومتی صرفا انتظارات جامعه را افزایش 
داده و در مقابل، نقش تالش و کوشش 
کمرنگ  را  آینده  به  امید  و  همگانی 
سیاست  خالف  اساسا  این  که  می کنند 
بیان  با  اقتصاد مقاومتی است. وی  های 
اینکه رحمتی که در ماه رمضان وعده داده 
شده در سایه اخالق حسنه ، رفتار درست 
و اخالق اجتماعی صحیح حاصل می شود ، 
گفت: همواره باید به اصول اخالقی توجه 
داشته باشیم، چرا که اسالم دین اخالق 
است و انقالب ما نیز انقالبی اسالمی بوده 
و هست و بنابراین نهایت انقالبی بودن ، 
مکارم  اجرای  و  اسالمی  رفتار  به  توجه 
انقالبی  الزمه  اخالق،  و  است  اخالقی 

بودن است.

روحانی: با »اقتصاد مقاومتی« توقع مردم را باال می برند
انتقاد رئیس جمهور از برخی رسانه ها : اخالق، الزمه انقالبی  بودن است

فروشگاه

در هفته ای که گذشت شب و روزی در تقویم عمر هفتاد ساله من هر چه پر شکوه تر و افتخار آمیزتر رقم خورد و ثبت شد. بعد از دوشنبه شب که شگفت انگیز و بی سابقه بود 
جمعه در محضر انبوه مردم نمازگزار حضرت عبادی نماینده شهر و دیار ما در مجلس شورای اسالمی با همراهی استاندار بزرگوار مرا هر چه زیباتر تحسین و تشویق کردند، اما 
خبر خوشی از حضرت استاندار جناب خدمتگزار خطاب به فرماندار محترم بیرجند در مورد هدیه ماندگار و نامگذاری ساختمان عظیمی به نام من حقیر در بیرجند مانند آنچه در 
خوسف به همت جناب محبی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی اتفاق افتاد برای من بسیار غرور آمیز و خبری وجدآفرین و نشاط انگیز بود که فقط از درگاه خداوند منان 

آرزوی جبران آن را می توان داشت. از اعضای محترم شورای شهر که دل دریایی شان موج حسادت ندارد، متشکرم. ضمناً از سرکار خانم راستی 
نویسنده و خبرنگار توانمند آوای خراسان جنوبی که مدت مدیدی مشغول مصاحبه و مکاتبه و نگارش و تحقیق و مطالعه در مورد من بود 
و از خاطرم محو شده بود، بسیار ممنونم.  بار دیگر از مسئوالن و مردمی که مرا روی سن و صحنه آمفی تئاتر فرزان هدیه باران کردند، مخصوصا 

از دو برادر گرانقدرم آقایان محبی و جعفرپور مقدم که با لطف خوش و محبت و صمیمیت و بدون منت مرا شرمنده کردند خیلی متشکرم. 
همچنان که از دیدگاه زیبانگری از دسته گل زیبا و ذوق انگیز گروه محترم صنایع ناصری و از تابلوی رنگ و روغن زیبا و استادانه جناب آقای رفیعی ریاست کانون هنرمندان و تابلوی نقش برجسته زیبا و فوق العاده جناب آقای نخعی که با متن 

ادیبانه به من اهدا فرمود و مراتب هنری خود را نسبت به من به جناب خاموش ابالغ نمود و از لوح تقدیر جناب آقای رمضانی مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری که عصاره سالست و فصاحت 
ناقوسو بالغت و بیش از همه متون الواح گوناگون بی اغراق هر چه زیباتر جلوه گری نمود و سرورانی که تابلو فرش های نفیس به من هدیه کردند در یک کلمه از همگان با خضوع و خشوع و افتخار و امتنان سپاسگزارم.










