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ارزش واقعی یارانه چقدر است؟
 

ساالنه  باید  یارانه  مبلغ  که  معتقدند  کارشناسان 
افزایش 10 درصدی را تجربه می کرد تا ارزش 
شد.  می  حفظ  اجرایی  های  سال  تمامی  در  آن 
شورای  مجلس  نهم  دوره  نماینده  سقائی  محمد 
در سالهای  تورم  نرخ  به  توجه  با  اسالمی گفت: 
تومان  هزار   60 به  نزدیک  باید  یارانه  رقم  اخیر 
یارانه  پرداخت  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد. 
ها ساماندهی شود، افزود:طبق مصوبه مجلس به 
افرادی که درآمد ساالنه آنها بیش از 35 میلیون 

تومان است نباید یارانه پرداخت شود.

خبر خوش مالیاتی برای صاحبان مشاغل

گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس 
صاحبان مشاغلی که تا پایان خرداد نسبت به ارائه 
اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، مشمول شرایط 
اصناف می شوند.  با  مالیاتی  امور   توافق سازمان 
تقوی نژاد با اشاره به توافق سازمان امور مالیاتی با 
اصناف، گفت: این توافق با در نظر گرفتن وضعیت 
بخش  از  حمایت  برای  و  گذشته  سال  اقتصادی 
تولید و تکریم مودیان مالیاتی انجام گرفته است. 
وی افزود: مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 
سال 94خود را با تکمیل خالصه وضعیت درآمد و 
هزینه در موعد مقرر تسلیم کنند، مشمول توافقند.

حذف پراید و پژو 405

تیتر20- طبق برنامه قرار است پژو 405 تا آخر 
سال 96 و پراید نیز تا سال 97 از خط تولید خارج 
تدریج  به  نیز  قدیمی  محصوالت  سایر  و  شوند 
هنوز  حال  این  با  بگیرند.  قرار  حذف  نوبت  در 
به خصوص  خودروها  این  برای  رسمی  جانشین 
بازار  پرفروش ترین های  که   405 پژو  و  پراید 

به شمار می روند، معرفی نکرده اند.

سرمقاله

مدیران پر دغدغه
* سردبیر

استان خراسان  مدیران  از  تن  دو  هفته گذشته 
 شمالی استعفا کردند . وقتی به متن این استعفا ها
مداوم  حضور  امکان  عدم   ، کنیم  می  مراجعه 
و  خانوادگی  مشکالت  دلیل  به  خدمت  محل  در 
همچنین رفت و آمد زیاد در محل خدمت به دلیل 
تحصیل در شهری دیگر دالیل این اقدام عنوان 
حقوق  به  احترام  دلیل  به  که  اقدامی   . بود  شده 
شهروندان و توجه به حق الناس بودن مسوولیت و 

ساعات خدمت ، بسیار قابل تقدیر است . 
خراسان  در سطح  مدیریتی  مشکالت  از  یکی 
جنوبی نیز همین موضوع بوده و هست و هر از 
چند گاهی در سطح شهرستان ها ، مردم و گاه 
فرمانداران  خود  حتی  و  جمعه  ائمه  و  نمایندگان 
در  و  معترض  موضوع  این  به  محترم  استاندار  و 
این خصوص ابراز نگرانی می کنند . مدیرانی که 
 تحصیالتی در خارج از استان را پیگیری می کنند
نداشتن خانواده هایشان در  به دلیل حضور  یا  و 
محل  از  خارج  در  هایی  نگرانی  جنوبی  خراسان 
را  ایشان  مدیریتی  توان  گاه  که  دارند  خدمت 

تحت شعاع قرار می دهد . 
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

اسفندیار رحیم مشایی : 
درباره  هر چه حرف بزنم اگر هم 
سیاسی نباشد سیاسی می شود

مسعود زریبافان : 
 احمدی نژاد رای باالیی دارد و 

ضعف دولت فعلی به سبد او می ریزد

امیرحسنخانی  :  
انشعاب یک فراکسیون جدید از دل 

فراکسیون والیت مجلس جدی نیست

رئیس پارک علم و فناوری استان : 
شرکت های دانش بنیان نوک پیکان

اقدام و عمل به اقتصاد  مقاومتی

اصالح طلبان دموکراسی را به شرط  چاقو قبول دارند / کار احمدی نژاد با وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی درست نمی شود / روحانی در مقابل جلیلی  و قالیباف با دستان بسته پیروز می شود / احمدي نژاد مي آید اما تا آخر نمي ماند / عارف برای پیروزی، روزی ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می کرد / فتنه 88 ریشه در خواص سرشناس دارد/ صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

استاندار در شورای بحران : مسئوالن به بازگو کردن مشکالت اکتفا نکنند

معاون عمرانی استانداری : ایجاد مشکل در زمینه فضای سبز شهری به هیچ وجه قابل پذیرش نیست /  صفحه 7

باران اعتبارات خشکسالی در استان های پر آب

فروش ویژه پکیج دیواری 

حدفاصل مدرس ۲7 و ۲9
تلفن: 3۲4377۰۰

اقســـــاطنقــــــــد 

اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان

 شادروان فاطمه اسماعیل نژاد
 )همسرمرحوم خدا مراد نذری( 

یادش را گرامی می داریم و برای شادی روحش دعا می کنیم.
ضمنا هزینه مراسم سالگرد آن مرحومه صرف امور خیریه

و به موسسات اهدا شد.

با من از درد مگوی، صحبت از رفتن و یک فاصله نیست، سخن از اشک و غم 
و خاطره نیست با من از غیبت طوالنی یک مرد بگو 

هشتمین سالگرد درگذشت پدر عزیز و پدر بزرگ مهربان مان شادروان

 محمد علی بنی اسدی مقدم
 را گرامی می داریم. روحش شاد

فرزندان و نوه ها

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا میری
برادران و خاندان محترم میری

درگذشت مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده
 و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم. 

غالمرضا محتشمی برزادران و خانواده

شرکت کویرتایر در نظر دارد: عملیات راهبری تصفیه خانه فاضالب کارخانه خود را از طریق 
مناقصه برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی ضمن بازدید از کارخانه و 
دریافت اسناد مناقصه، پیشنهاد کتبی به همراه سوابق کاری و مستندات هویتی خود را تا پایان 
وقت اداری چهارشنبه 95/3/26 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 11 

جاده  بیرجند- کرمان تحویل نمایند. تلفن تماس: 32255366
شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

روابط  عمومی شرکت کویرتایر

مناقصه شماره 53  شرکت کویرتایر

 2 نفر از پرسنل مورد اطمینان شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد به نام های
۱- حجت اسداللهی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه )7۱8۵( 

۲- رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد شماره شناسنامه ۲9 
با توجه به تجارب و صداقت کاری از شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد 
جدا و به طور مستقل خدمات ارائه می دهند و اقدام به تاسیس 

شرکتی تحت عنوان حصار گستران قهستان نمودند. 

شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد

اطالعیه اتحادیه پروفیل کاران
به کلیه افرادی که در زمینه داربست فعالیت دارند

کلیه داربست بندهای شهرستان بیرجند برای احراز هویت صنفی حداکثر تا پایان 
10 تیر ماه 1395 به اتحادیه پروفیل کاران واقع در میدان شهدا مراجعه نمایند. 

در صورت عدم مراجعه اجازه فعالیت از ایشان سلب و در صورت بروز حادثه مسئولیت 
کلیه حوادث )جانی ، مالی( با واحد صنفی که بدون مجوز از اتحادیه در حال فعالیت 

باشند، خواهد بود و طبق قوانین با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد.

علی اکبر حسین زاده - رئیس اتحادیه

فرزندان

آغاز به کار دفتر نمایندگی موسسه کیهان در شهرستان بیرجند

به اطالع همشهریان گرامی، نهادها و ارگان های انقالبی، سیاسی و 
فرهنگی می رساند: دفتر جدید نمایندگی موسسه کیهان در شهرستان 

بیرجند برای ارسال نشریات این موسسه مشترک می پذیرد:

جهت کسب اطالعات بیشتر و اشتراک نشریات فوق به دفتر نمایندگی 
موسسه واقع در خیابان حکیم نزاری- نبش حکیم نزاری 7- فروشگاه 

اورانوس مراجعه و یا با شماره 3۲۲۲۲7۲۱ تماس حاصل فرمایید. 
سید غالمرضا ابطحی- مسئول دفتر نمایندگی موسسه کیهان در بیرجند

*روزنامه کیهان    * هفته نامه زن روز   * هفته نامه کیهان ورزشی   
* ماهنامه کیهان فرهنگی    * هفته نامه کیهان بچه ها
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 دادگاه کانادایی دارایی های ایران 
را مصادره کرد

یک دادگاه کانادایی در حکمی، اموال و دارایی های 
قربانیان  »خانواده های  نفع  به  را  کانادا  در  ایران 
گزارش  به  کرد.  مصادره  تروریستی«  حمالت 
 افکارنیوز، دادگاهی در کانادا در حکمی، دارایی های

غیردیپلماتیک و اموال ایران در کانادا را با ادعای 
حمایت تهران از حمالت تروریستی به »خانواده 
قربانیان« این حمالت تحویل داد. این دادگاه 13 
میلیون دالر به خانواده »قربانیان« آمریکایی کشته 
تا 2002  از سال 1983  گذاری  بمب  در 8  شده 
عربستان  لبنان،  اشغالی،  فلسطین  در  میالدی 

سعودی و بوئنوس آیرس واگذار کرد. 

توضیح معاون وزیر درباره پرداخت 
خسارت به کاربران اینترنت

اینترنت  کاربران  گذشته  سال های  طی  ایسنا- 
کندی های  و  قطعی ها  با  مختلف  شرکت های 
سازمان  مصوبات  طبق  اند.  بوده  مواجه  متعدد 
ارائه  شرکت های  ارتباطات،  مقررات  تنظیم 
دهنده خدمات اینترنت مکلفند در صورت داشتن 
به  خسارت هایی  مجاز  حد  از  بیش  قطعی های 
کاربران خود پرداخت کنند. جهرمی معاون وزیر 
آیا کاربران  این سوال که  به  ارتباطات در پاسخ 
باشند،  داشته  امید  دریافت خسارت  به  می توانند 
گفت: آنچه مربوط به شرکت زیرساخت می شود 
بیش  که  حالی  در  باشد  درصد   20 حدود  شاید 
مخابرات  شرکت  به  سهم  این  درصد   40 از 
ذکر  قرارداد  در  آنچه  اساس  بر  ما  بازمی گردد. 

شده این خسارت ها را پرداخت خواهیم کرد.
 

 امروز، پایان مهلت ثبت نام در 
آزمون کاردانی به کارشناسی

سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی  انتخاب- 
کشور گفت: مهلت ثبت نام و انتخاب رشته برای 
شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سال 95، ساعت 24 یکشنبه 23 خرداد به اتمام 
آزمون  این  برای  نام  ثبت  افزود:  وی  رسد.  می 
یک بار تمدید شده و امکان تمدید مجدد برای 

شرکت در آن وجود ندارد.

دالر ۳۰۵۰ تومان شد

نرخ  ماه  خرداد   22 شنبه  مرکزی  بانک  تسنیم- 
انواع ارزهای رسمی را اعالم کرد که براساس این 
گزارش  بانک مرکزی نرخ دالر را در نخستین روز 
کاری هفته 3050 تومان اعالم کرد که این نرخ در 
روز پایانی هفته گذشته برابر با 3048.5 تومان بود. 
همچنین نرخ یورو نیز نسبت با 47.6 تومان کاهش 

یافته و با نرخ 3431 تومان فروخته شد.

سرمقاله

مدیران پر دغدغه
) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( 

در شهر  مدیران  سابقه حضور  اگر  بدون شک 
به  را بررسی کنیم خراسان جنوبی  محل خدمت 
افراد غیر بومی ، جزء  به  انتصابات  دلیل گرایش 
آسیب پذیر ترین استان ها در این خصوص است. 
مدیرانی که گاه کسر قابل توجهی از  زمان خدمت 
یا  و  خانواده  محل سکونت  در شهرهای  را  خود 

محل تحصیل می گذرانند و ...
اینها مقدمه ای بود برای تاکید بر این نکته که 
برخی انتصابات در استان می بایست حتما مورد 
توجه مقامات عالی دولت و نمایندگان قرار گیرد.  
چرا که ضمن احترام برای اکثریت مدیرانی که با 
جان و دل برای مردم محروم این استان خدمت 
می کنند محدود افرادی نیز در مناصبی هستند که 
 فرصت مدیریت را زمان مناسبی برای بهره مندی
علمی،  درجه  ارتقا  جهت  المال  بیت  خدمات  از 
زندگی  تامین  حتی  و  خود  ارتباطی  و  مالی 
نزدیکان شان می دانند .  در این میان گزارشاتی 
مدیران  برخی  زندگی  مایحتاج  تامین  بر  مبنی 
استان از بودجه بیت المال - که تایید و رد آن در 
صالحیت نگارنده نیست و دستگاه های نظارتی 
پیگیر  موضوعات  این  به  نسبت  بایست  می 
به  جایگاه  از  سواستفاده  جهت  در  نیز   - باشند 
گوش می رسد . حتی در جایی استفاده ویژه از 
مهمانسراهای ادارات برای میهمانان خانوادگی و 
همشهری نیز به دفتر روزنامه واصل شده است  . 
لذا از استاندار و نمایندگان محترم استان انتظار 
می رود با توجه به تضییع حقوق بیت المال در این 
نظارت  تدبیری در نظر گرفته و ضمن  خصوص 
بر مدیرانی که دغدغه هایشان - که کامال برای 
همه محترم است اما نباید به فضای کاری کشیده 
فرصت های خدمت رفتن  هدر  موجبات   -  شود 

می گردد از ادامه این روند جلوگیری نمایند .
شاید این دغدغه ها ، روزی نمایندگان استان را 
به این نتیجه برساند که مردم خراسان جنوبی انتظار 
رایزنی برای انتصابات بومی را از ایشان داشته و 
دارند و امیدواریم این مهم روزی محقق گردد و 
 مدیرانی نیز که به هر کدام از دالیل فوق الذکر
امکان خدمت تمام وقت برای مردم عزیز استان 
را ندارند با شجاعت و حق شناسی نسبت به ارائه 

استعفای خود مباردت نمایند .

جریمه برای پرتاب زباله از شیشه ماشین

جام جم آنالین - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال قانون خودروهایی که سرنشینانش اقدام به پرتاب زباله به سطح معابر و خیابان ها می کنند، خبر داد. حسینی درباره 
خودروهایی که رانندگان یا سرنشینانشان اقدام به ریختن زباله به سطح معابر و بزرگراه ها می کنند، گفت: مطابق قانون اگر ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی خودرویی را مشاهده کنند که از 
داخل آن زباله  ای به بیرون ریخته می شود، آنان حق جریمه و اعمال قانون این خودرو را دارند. وی درباره مبلغ جریمه این خودروها نیز گفت: مبلغ جریمه در شهر تهران 300 هزار ریال است.

غول کنکور تا سال ۱۴۰۱

مهر- رئیس سازمان سنجش گفت: با توجه 
به این مسئله که هنوز درصد پوشش سوابق 
کنکور  حذف  براي  نشده،  آغاز  تحصیلي 
آینده  سال   6 تا   5 پرطرفدار  رشته هاي  در 
چشم اندازي وجود ندارد. خدایي گفت:براساس 
قانوني که در سال 92 مصوب شد، باید طي 
پذیرش  کنکور  بدون  عالي  آموزش  ظرفیت  آینده 85 درصد  سال   5
شود. براي 15 درصد باقیمانده باید سوابق تحصیلي 3 سال ایجاد شود 
و تا زماني که این سوابق ایجاد نشود امکان پذیر نیست. 85 درصد کل 
ظرفیت آموزش عالي باید با سوابق تحصیلي تکمیل شود که اکنون چون 
سوابق تحصیلي همان است که طي 5 سال گذشته بود،80 درصد کل 

ظرفیت آموزش عالي با سوابق تحصیلي پذیرش مي شود.

 امسال جیره بندی آب و قطع برق نداریم

اینکه امسال جیره بندی  با بیان  وزیر نیرو 
آب نخواهیم داشت، گفت: با تدابیر اندیشیده 
شده در فصل تابستان خاموشی و قطع برق نیز 
نخواهیم داشت. به گزارش جام جم آنالین، 
های بارش  به  اشاره  با  چیت چیان،   حمید 

فراوان در ماه های اخیر و همچنین همکاری 
آب  جیره بندی  جاری  سال  در  گفت:  آب،  بهینه  مصرف  در  مردم 
قطعی  نگران  نباید  مردم  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  داشت.  نخواهیم 
آب باشند، تصریح کرد: ادامه مصرف بهینه آب از سوی مردم وزارت 
نیرو را در خدمت رسانی به کشور کمک می کند. وی گفت: با وجود 
افزایش میزان استفاده از وسایل سرمایشی در این فصل و استفاده 

بیشتر از برق خاموشی در فصل تابستان نخواهیم داشت.

سربازان بی سواد کارت پایان خدمت نمی گیرند

درباره  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
توسعه سواد در پادگان ها گفت: طبق مصوبات 
ستاد مشترک نیروهای مسلح سربازان مشمول 
تا وقتی که باسواد نشوند کارت پایان خدمت 
جم  جام  گزارش  به  کرد.  نخواهند  دریافت 
آنالین ، علی باقر زاده افزود: برای سوادآموزی 
به سربازان 4 مرکز نظامی به عنوان مرکز سوادآموزی در سطح کشور 
منظور شده است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: باید سه 
ماه از دوران سربازی هر فرد بی سوادی به سوادآموزی اختصاص یابد. 
باقرزاده اضافه کرد: افراد بی سواد که به سربازی فراخوانده می شوند 
سه ماه اول حضور را صرفا باید سواد بیاموزند و حتی استفاده از آنان در 

امور خدمات و نظافت نیز ممنوع است.

برای  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
کارمندان آقا و خانم دریافت حق اوالد و حق 
برای  ولی  کرده  بینی  پیش  را  مندی  عائله 
خانمهای کارمند، پرداخت این حقوق مشروط 

به شرایطی شده است.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، 
»کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشمول 

همسر  یا  نبوده  همسر  دارای  که  مصوب« 
آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشند یا خود 
به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از 
اوالد  و  عائله مندی  »کمک هزینه  مزایای 
نیز  مذکور  قانون   68 ماده   4 بند  موضوع 
شاغل،  زن  کارمندان  می شوند«.  برخوردار 
بند  این  مشمول  وظیفه بگیر  و  بازنشسته 
باید شرایطی داشته باشند: 1- همسر نداشته 

نباشند؛ 2- همسر آنان معلول یا از کارافتاده 
کلی باشد؛ 3- خود به تنهایی مخارج فرزند 

خود را تامین کنند.
به این ترتیب در صورتی که این شرایط 
از  می تواند  زن  کارمند  باشد  داشته  وجود 
کمک هزینه  و  عائله مندی  کمک  هزینه 
این، کسانی  بر  کنند. عالوه  استفاده  اوالد 
خواهند  دریافت  اوالد  و  عائله مندی  حق 

خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  که  کرد 
سال  ماه  مهر  هشتم  مصوب  کشوری 
کارمند  باید  ساده تر  عبارت  به  1386باشند 

دولت باشند.
که  است  فردی  اجرایی،  دستگاه  کارمند 
براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب 
یک  در  صالحیتدار  مقام  قرارداد  یا  حکم 

دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

پرداخت  از  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
قالب  در  خودرو  خرید  متقاضیان  به  تسهیالت 
اتحادیه های سراسری حمل و نقل و تاکسیرانی خبر داد.

کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نورا...  زاده  اصغر 
سیاست ما در صندوق برای خرید خودرو این است که 
به درخواستهای فردی وام نمی دهیم و اصطالحا پول به 
کسی نمی دهیم بلکه هدف ما این است که شبکه ای 
کار کنیم و پرداخت تسهیالت به شکل شبکه ای باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه سیستم نظارت بر اعطای 
تسهیالت را در صندوق مستقر کرده ایم و نظارت مراحل 

خاصی دارد و تاحدی دشوار است لذا به متقاضیانی که 
به طور انفرادی درخواست بدهند وام پرداخت نمی کنیم 

که منحرف شود.
برای تحویل  با چند خودروساز  توافق  از  نورا...  زاده 
خودرو خبر داد و گفت: اخیرا طی تفاهمی که با اتحادیه 
بنیاد شهید داشتیم موفق  آژانس های سراسر کشور و 
شدیم شبکه ای در حوزه آژانس های تلفن سراسر کشور 
ایجاد کنیم و شرایط رفت و آمد افراد به هر نقطه را تنها 

با یک تماس تلفنی تسهیل کردیم.
یکی  داد:  ادامه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 

دیگر از اقدامات ما در حوزه ساماندهی امدادخودروها بود 
که با یکی از این شرکتها در سطح ملی توافق کردیم که 
1200 دستگاه خودرو در تمام شاهراه های کشور حتی 

راه های روستایی از خدمات امداد خودرو استفاده کنند.
را  پرداختی  تسهیالت  بیشترین  ادامه  در  وی 
 86 کرد:  اظهار  و  دانست  خدمات  بخش  به  مربوط 
و  اشتغال  ایجاد  به  منجر  صندوق  تسهیالت  درصد 
 50 میزان   این  از  که  کار شده  و  فرصتهای کسب 
بخش  به  درصد   40 و  خدمات  بخش  به  آن  درصد 

کشاورزی اختصاص یافته است.

 شرط پرداخت حق اوالد به  کارمندان  زن

پرداخت وام به متقاضیان خرید خودرو

توضیح معاون وزیر درباره پرداخت خسارت به کاربران اینترنت

درباره  توضیحاتی  ارائه  به  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل 
گفته  که  این  کرد  خاطرنشان  و  پرداخته  کاربران  به   SSS پرداخت
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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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950299 محکوم علیه آقای علیرضا کدخدا فرزند عبداله محکوم است به پرداخت مبلغ 294/985/179 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 
له علیرضا مهدوی نسب و پرداخت مبلغ 14/250/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک 
ثبتی به شماره 6395 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق شامل یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان معلم- خیابان حافظ کوچه حافظ 7/1 قطعه 
دوم که مساحت عرصه 48 مترمربع و زیر بنای اعیانی احداثی در 3 طبقه همکف و اول و دوم 127/50 مترمربع و امتیازات منصوبه آب و برق یک امتیاز و گاز دو امتیاز و موقعیت ملک دو 
کله و کاربری ملک تجاری به مبلغ 1/780/000/000 کارشناسی شده است که از طریق  مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/02 از ساعت 10 الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در 

صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

 رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرای هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه افراد مشروحه ذیل:  1- آقای ابوالفضل خسروی به شناسنامه شماره 0640835317 
کد ملی 0640835317 صادره بیرجند فرزند محمد به میزان 3/16 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 154425/40 متر مربع قسمتی از پالک 1323 اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت محمد بیرجندی موضوع رای 
شماره 139560308001000667 2- آقای محمد حسین بیرجندی به شناسنامه شماره 5 کد ملی 0652800076 صادره 
بیرجند فرزند محمد به میزان 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 154425/40 متر مربع قسمتی 
از پالک 1323- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت محمد بیرجندی موضوع رای شماره 139560308001000669 
3- خانم فاطمه نساء بیرجندی به شناسنامه شماره 422 کد ملی 0651089001 صادره بیرجند فرزند محمد به میزان 0/75 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 154425/40 متر مربع قسمتی از پالک 1323 اصلی بخش دو 
بیرجند از محل مالکیت محمد بیرجندی موضوع رای شماره 139560308001000668 تایید و   محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/23       تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/07
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

برای اولین بار در ایران

تلفن سفارشات: 09172562884

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش،
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
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09151642377 - وسیله کار
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0 ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشيه ميدان امام خمينی 

 نبش جمهوری اسالمی 6
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کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار قلم کاالی اساسی طرح تنظیم بازار در خراسان جنوبی توزیع شد

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع چهار قلم کاالی اساسی طرح تنظیم بازار در استان خبر داد.
هاشم ولی پور مطلق با اشاره به اینکه مرحله دوم توزیع کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار طی چند روز آینده انجام خواهد شد، 

عنوان داشت: در این مرحله نیز ۱۶۰ تن برنج و  ۲۹۴ تن شکر در استان توزیع می شود.
یکشنبه * 23 خرداد 1395 * شماره 3527

بدانم  خواستم  روستایی،  فاضالب  و  آب  شرکت 
چرا  چیست  آباد  حاجی  روز  هر  آب  قطعی  دلیل 
نمی توانید این مشکل هر ساله را حل کنید ، شما 
مسوولین بجای ما  ماه رمضان بدون کولر با این 

هوای سوزان چه می کردید.
۰۹۱5...5۶۱

به طور  روزها  این  تغییراتی که  از  یکی  با سالم 
محسوس  شاهد هستیم تغییر رفتار و رویه پلیس 
راهنمایی و رانندگی است که از راهنمایی کردن به 
مچ گیری  و جریمه کردن روی آوردند و به طور 
ماهرانه هم درتمام نقاط شهر کمین می کنند که 
اگه این همه دقت و انرژی که صرف مچ گیری از 
رانندگان می کنند را در امور فرهنگ سازی به کار 
بگیرند به طور حتم وضع بهتری را شاهد خواهیم 
بود . البته وقتی در بودجه کشور پیش بینی بیش 
از هزار میلیارد درآمد از راه جریمه  می شود باید 
هم به این صورت این بودجه را  به دست  آورند .      
۰۹۱5...۶۹3
با تشکر به خاطر  مطلب تیر خالص به فضای 
سبز بیرجند کاش مسوولین بیدار شوند و از خشک 
و قطع شدن درختان در سطح شهر جلوگیری کنند 
تا چند سال  اکنون دارند  این روالی که  با  وگرنه 

دیگر اثری از درخت در بیرجند نخواهد بود.
۹۰3...۱۰۰
 لطفا برای به تصویر کشیدن اقتصاد مقاومتی به 
جاده حد فاصل بیرجند و ایست و بازرسی سری 
بزنید و گزارش تهیه کنید ایتالیا آسفالت 5۰ ساله 
ساله   5 توانیم  نمی  آن  کنار  در  ما  و  سازد  می 
بسازیم هنوز 5 سال نشده آسفالت را می کنند و 

ترمیم می کنند.
۰۹۱5...7۹3 
وقتی  چند  بهداشت  سازمان  خدمت  باسالم 
ازطلوع  مغازه  این  بازشده  هست....سوپرگوشتی 
آفتاب تا ظهر رو به آفتاب است و یخچال و مواد 
غذایی درمعرض آفتاب آیا کسی نیست رسیدگی 
کند یکی دو مورد ازش خرید کردم بوی کهنه ای 
گرفته اعتراض هم کردم میگه تاریخ انقضا داره به 
من مربوط نیست حاضرنبود مسأله تابیدن آفتاب به 

مواد رو قبول کنه!
۰۹۱5...5۲۰
حقوق  ماهه  چند  که  عزیزانیه  اون  با  صحبتم 
به  نگاه  یه  ولی  سخته  واقعا  دارم  قبول  نگرفتن 
دور برخونتون بندازین چند درصد وسایل  خونتون 
از  تو  منو  که  زمانی  من  عزیز  خارجیه  مارکش 
تولیدات داخلی حمایت نکنیم وضع همین و شاید 

بدتر از این باشه. 
۰۹۱5...8۰7
از انتقال خون عاجزانه تقاضا داریم حداقل یک یا 
دو روز در هفته برا عزیزانی که صبح نمی تونن 
باشه  دایر  از شعب  بدن عصرها یکی  بیان خون 
خودم به شخصه از خون دهندگان مستمرم ولی 

یکساله نتونستم خون بدم.
۰۹۱5...8۰7

 درختان حاشیه خیابان عدالت مدتی است آبیاری 
نشده است.لطفا دستور بفرمایید اقدام نمایند .

۰۹۱5...۰7۰ 
بانک .... محترم هر روز تبلیغات دارد و یک چهارم 
روزنامه ها و تابلوهای سطح شهر را گرفته  وقتی 
باز هم این  مراجعه کردم برای وام فهمیدیم که 
وام برای پولدارها وکارمندان با حقوق سه میلیون 

به باالست!
۰۹۱5...3۱3
به  بیشتر  خواهشمندیم  مسئوالن  از  سالم  با 
چیز  از همه  ما  جوانان شهر  باشند.  جوانان  فکر 
امکانات  ترین  ساده  شهر  این  در  اند.  بهره  بی 
و  نیست  مهیا  جوانان  برای  ورزشی  و  تفریحی 
تفریحات  با  را  خود  وقت  اجبار  به  جوانان  اکثر 

ناسالم پر می کنند  .
۹3۹...۰85

ترین  پرجمعیت  از  یکی  بویک  روستای 
چند  در  گاز   ، است  مرکزی  بخش  روستاهای 
است  خواهشمند  است،  گازار  روستای  قدمی 

اقدام اجرایی کنید.
۰۹۱۰...۶3۱
سالم در بیشتر مناطق که با گرد و خاک دست و 
پنجه نرم میکنن  از چراندن گوسفندان جلوگیری 
میشه توسط منابع طبیعی. چرا در اطراف حاجی 
آباد بیرجند دائما رمه ها گوسفندان را می چرانن 
بدون هیچ نظارتی در حالیکه حاجی آباد واقعا گرد 

و خاک امان مردم را بریده؟
۰۹۱5...۰۴5
باسالم چرا شهرداری با ساخت و ساز غیرمجاز 
واقع درمعلم  منزلی سه طبقه  نمی کند  برخورد 
وسط  ها  همسایه  حق  نظرگرفتن  در  بدون   ...
پارتی  با  البته  ساخته  طبقه   چند  هم  را  حیاط 

لطفأ رسیدگی کنید  .
۰۹۱5..۶3۰
ماه  شروع  با  انتظامی،  نیروی  محترم  فرمانده 
در  سحر  تا  دارند  تمایل  مردم  رمضان  مبارک 
پارک ها و خیابانها  باشند ولی اراذل و اوباش با 
تمهیداتی  لطفا  مزاحمت جوالن می دهند  ایجاد 
بیاندیشید تا گشت های شما بیشتر از پیش باشند.
۰۹۱5...۲۱۲
دوربرگردان  سمت  به  آباد  علی  جاده  خروجی 
یا  راهور  پلیس  دارد،  دانشگاه وضعیت خطرناکی 
 راهنمایی و رانندگی لطفا نسبت به نصب سرعت گیر
 قبل دور برگردان اقدام کنند. سرعت ماشین ها از 
دو طرف باالست و خطرآفرین به ویژه در ساعات 

شروع و پایان کار. 
۰۹۱5..۰35
سالم آواجان مشکل سیمان باقران برای دریافت 
تسهیالت سرمایه درگردش عدم امکان ارایه وثیقه 
و  محترم  وزیر  آقای  است.   سرمایه  افزایش  و 
نماینده ملت و دولت باید این دو مشکل را حل 
کنند اگر امکان افزایش سرمایه بود که نیازی به 
این رایزنی ها و بازدیدها و جلسات رفع موانع تولید 
استان نبود. آقای نماینده؛ متاسف شدن درمان درد 
صنعت استان نیست .راه چاره مصوبه خاص الزم 

داره و البی قوی.
۰۹۱5...5۴۶
آن  بابت  اجتماعی  تامین  سازمان  شده  چندی   
دسته از مشاغلی که به تدریج در مشاغل سخت 
و زیان آور قرار می گیرند اقدام به اخذ حق بیمه 
با نرخ ۴ درصد و نرخ روز نموده علیرغم گذشت 
از مشاغل  زمان  آن  در  چندین سال که شاغل 
لذا  نمایند  می  مطالبه  پیمانکار  از  نبوده  سخت 
در اینجا  دو مورد جای سوال است:۱- ماده ۴ 
و  است  آینده  به  نسبت  قانون  اثر  مدنی:  قانون 

به ماقبل اثر ندارد .
آنالیز قیمت  ۲- شرکت های خدماتی بر اساس 
مدیریت  عمدتا  و  نموده  نرخ  اعالم  به  اقدام 
سخت  مشاغل  بابت  وجهی  هیچ  و  بوده  پیمان 
دریافت نکرده است و با کارگر و تامین اجتماعی 
کار،  محترم  مسئولین  از  نموده  حساب  تسویه 
سایر  و  اداری  عدالت  دیوان   ، اجتماعی  تامین 
مراجع ذیربط تقاضای رسیدگی شرعی و قانونی 
از  بعد  که  نیست  متصور  او  بر  حقی  چون  دارد 
گذشت چندین سال آن را بازپرداخت نماید. حال 
فرجی برای کارگر بوجود آمده راه خدایی در نظر 
گرفته شود. نه با فشار به پیمانکار که عمدتا هم 

شرکتهای خدماتی غیر فعال هستند. 
 ۰۹۱5...7۶۰

نسرین کاری - افطاری دادن به روزه داران از 
کارهای حسنه ای ست که ثوابهای بسیاری 
برای آن ذکر شده است.  در کنار روزه داری 
عده ای هم برای همدلی و ثواب  بیشتر اقدام 
به پهن کردن سفره های افطاری می کنند. 
که کاری بسیار شایسته است اما  چیزی که 
موجب نگرانی و افسوس است، رسوخ فرهنگ 
های مهمانی  به  تجمالت   و   تشریفات 
 افطارست که اصال نسبتی با فلسفه روزه و 
چنان  روزها  این  متاسفانه  ندارد.  داری  روزه 
وقتی  هم،  متوسط  اقشار  که  یافته  شدت 
مهمانی افطاری برگزار می کنند، چندین نوع 
غذا بر سفره خویش می چینند و انواع میوه و 
شیرینی های مختلف را هم اضافه می کنند 
به طوری که وقتی مهمانی به اتمام میرسد 
به نظر می رسد چیزی از محتوای سفره کم 
نشده و اغلب خوردنی ها دست نخورده باقی 
می مانند. در زمانه ای که شاهد بریز و بپاش 
های فراوان هستیم، در همین شهر افرادی 
وجود دارند که ماهی یک بار هم چشمشان  
نان  با خوردن  را  روزها  و  افتد  نمی  مرغ  به 
افرادی که  و سیب زمینی سپری می کنند. 
هیچ تصوری از سفره های مجلل مهمانی و 
چیدمان رنگارنگ غذاها بر میزهای رستوران 
و تاالرهای پذیرایی، ندارند و رنگ میوه های 

تابستانی را هم نمی بینند.

افطاری های گرانقیمت یک مد نو 

افطاری های چندین میلیون تومانی که  امروزه 
مد شده است به شکل آشکار تحریف یک 
 سنت پسندیده رمضان تحت تاثیر موج های
افطاری  شده  باعث  و  است  گرایانه  تجمل 
دادن  کم کم در حال تبدیل شدن به یک 

مد نو شود.
یک استاد دانشگاه  که مهمان هرساله  این 
مهمانی ها است می گوید: در  چند سال اخیر 
جز  بودیم،  دیده   VIP خدمات  جور  همه 
افطار VIP ویژه مدیران که آن هم در این 
سالها شاهد  رواج یافته است. به گفته وی در 
منوی برخی تاالرها و رستورانهایی که خود 
را برای برگزاری مراسم افطاری مجلل برای 
این  کنند،  می  آماده  دستگاههای خصوصی 
عبارت به چشم می خورد که »انواع سوپ و 
آش و دسرهای مختلف در ماه رمضان فقط 
انتهای  در  که  آن  جالب  ما«   رستوران  در 
این منوی VIP نوشته شده: پذیرایی ویژه 
این جمله خواه  دیدن  با  مراسم!  میزبانان  از 
و ناخواه یاد رستورانهای بین راهی می افتم 
که به راننده و کمک راننده اتوبوس به خاطر 
خدمات  )مسافر(  مشتری   ۴۰ یا   ۳۰ آوردن 

ویژه و البته رایگان ارائه می دهند.

دو نمای نزدیک

و  مودب  های   گارسون  عباس،  گفته  به 
با گاری دستی شیک رستوران  رسمی تاالر 
به تک تک میزها نزدیک می شوند و با وجود 
این که هنوز برخی از مدعوین مشغول صرف 
افطاری سنگین و تشریفاتی هستند، بیرحمانه 
باقی مانده غذاها را درون پالستیک زباله می 
دست  تقریباً  که  را  مرغ  دیس  وقتی  ریزند. 
نخورده است به پالستیک زباله سرازیر می 
 کند دلم می سوزد و یاد خیلی واقعیت های
خاکستری همین حوالی می افتم که تو هم 
روی  موجود  پلوی  نوع   2 دانی.  می  خوب 
 میزها نیز آشفته شده و حتی در برخی دیس ها 
نوشابه و ماست ریخته شده است ظرف های 
شله زرد که اغلب دست نخورده مانده است. 
جدیت  با  و  سرعت  به  تاالر  های  گارسون 
میزها هستند. کمی  در حال »پاک سازی« 

آن سو تر، رئیس سازمان.... و معاونش کنار 
مدعوین  تک  با تک  و  اند  ایستاده  تاالر  در 
خداحافظی می کنند و کارمندان نیز که برخی 
هنوز دندان هایشان را خالل می کنند طلب 
مغفرت و اجر اخروی دارند برای چنین ثواب 
آن هم چنین  افطاری  یعنی ضیافت  بزرگی 

تشریفاتی و پرهزینه.

یک افطاری ساده 
هزینه ای 2 میلیون تومانی دارد

یک مدیر تاالر در بیرجند، نیز با بیان اینکه 
قیمت افطاری برای هر نفر  حدود پنج هزار 
سوپ،  برای  قیمت  این  افزود:  است،  تومان 
بامیه، خرما و چای نبات  نان، پنیر، زولبیا و 
داد: قیمت کوبیده 7 هزار  ادامه  است.  وی 
و 5۰۰ تومان و جوجه  12 هزار تومان است.

آش  اینکه  شعار  با  نیز  دیگری  تاالر  مدیر 
بیان دهد  می  صلواتی  را  پنیر  و  سبزی   و 
می کند: قیمت مرغ یازده هزار تومان، کوبیده 
8 هزار ، کباب بختیاری 1۳ هزار و 5۰۰تومان، 

کباب برگ 1۴ هزار و 5۰۰تومان است.
خود  ثابت  غذای  قیمت  بر  عالوه  تاالرها   
قیمت دیگری را برای هزینه تاالر و مخلفات 
در نظر می گیرند و حال اگر بخواهیم متوسط 
هر افطاری را حساب کنیم به گفته یکی از 
صاحبان تاالر هزینه هر نفر به طور میانگین 
کنیم  تصور  حال  می شود.  تومان  هزار   15
حضور  نفر  حداقل 1۰۰  مهمانی  هر  در  اگر 
داشته باشند، یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
هزینه  حداقل  حاشیه ای،  های  هزینه  بدون 
مهمانی  این  اگر  و  شد  خواهد  افطاری  هر 
در تمام ماه مبارک رمضان برپا شوند که در 
آن صورت حداقل ۴5 میلیون تومان تنها در 
یک مکان، هزینه خواهد شد و اگر این رقم 
مبالغ  دهیم  اختصاص  رستوران ها  به کل  را 
هنگفتی به دست می آید که می توان درد 

بسیاری از نیازمندان را با آن دوا کرد.
افطار  در واقع پهن کردن سفره های رنگین 
و ریخت و پاش های میلیونی در رستوران ها 
کردن  درک  نشان دهنده  تفریحی  اماکن  و 
افراد نیازمند جامعه نیست.  به راستی به اسم 
جلب  تفاخر،  مانند  نیت هایی  به  و  افطاری 
دوستی افراد در سمت های مختلف، نیات و 
اغراض سیاسی، مطرح کردن خود در جامعه 
و کسب رضایت عده ای خاص آیا می توان 
مبارک  ماه  این  واقعی  اهداف  و  آرمان ها  به 
رسید؟  آیا نمی توان در این ماه روحیه انفاق 
با نشاط کرد و به جای مراسم  را در جامعه 
افطاری های اعیانی آنها را ساده تر برگزار و یا 
با آزاد کردن یک زندانی دل خانواده ای را شاد 
کرد و یا با بر عهده گرفتن سرپرستی کودکی 
لبخند خدا را خرید، قرض یک نیازمند را ادا 

کرد و خود را به عرش رساند؟

از نیازمندان در مراسم 
افطار دعوت شود

نزول  ماه  و  رحمت  نزول  ماه  رمضان  ماه 
رمضان  ماه  در  تا  است  الزم  است.  قرآن 
مسایل  همه  به  نسبت  مسئوالن  و  مومنان 
به  کمک  و  عبادی  مسائل  در  خاصه  و 
باشند.  داشته  بیشتری  توجه  مستمندان  
روحانیون  از  یکی  رحیمی  االسالم  حجت 
افزاید: می  مطلب  این  بیان  با   شهر 
و  مدل  همان  ها،  برنامه  بهترین  از  یکی   
روال کاری حضرت امیر در کمک رسانی به 
تهیدستان و فقرا است.یک انسان  وظیفه دارد 
پیگیر مشکالت اقتصادی مردم باشد و مانع 
چالش ها و تورم های اقتصادی شود و نگذارد 
بیان  با  رحیمی  شود.  بلند  مردم  ناله  صدای 
اینکه اطعام  و  افطاری دادن در ماه مبارک  
رمضان ثواب دارد می افزاید: اما باید دقت 
کرد که اوال به مقدار اندک و مختصر اکتفا 

 شود و ثانیا از نیازمندان هم در این مراسم ها
فراموش  امر  این  متاسفانه  که  دعوت شود 
های  مراسم  در  وی،   گفته  به  است.  شده 
چشم  سر  از  هایی  بپاش  و  بریز  افطاری 
در   اغلب  حالیکه  در  است  چشمی  هم  و 
آبرومندی  های  انسان  گریه  شاهد  شهر 
اند. محتاج  خود  شب  نان  به  که   هستم 
  اگر نیت از افطار دادن کسب ثواب است می توان
 به اندک اکتفا کرد و این در صورتی است 
که در بسیاری از مهمانی های و مراسم های 
را  مردم  حد  از  بیش  های  اسراف  افطاری 

کالفه کرده است.
وی با اشاره به اینکه چه لزومی دارد که در 
برخی مراسم ها بیش از سه هزار نفر دعوت 
شوند می گوید: الزم است در راستای کمک 
بین  و   شود  کاال   سبدهای  محرومان  به 

نیازمندان تقسیم شود. 
بدتر  زمان می گذرد وضع  متاسفانه هر چه 
می شود و این حقیقتا جای گالیه دارد چرا ما 

اصل قضیه را فراموش کرده ایم؟!

بین باورها و ارزش های دینی و عمل 
به آن فاصله زیادی وجود دارد

وی با بیان اینکه متأسفانه رواج افطاری های 
تجمالتی و سفره های رنگین  بیانگر این نکته 
مهم است که بین باورها و ارزش های دینی 
می  دارد  وجود  زیادی  فاصله  آن  به  عمل  و 
افزاید: زهد و ساده زیستی یکی از موضوعات 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  بر  تأثیرگذار  بسیار 
افراد است، مقوله  ای که در فرهنگ دینی و 
اسالمی ما یکی از ارزش های متعالی به حساب 
می آید، این در حالی است که  متأسفانه تجمل 
گرایی، رفاه زدگی و گرایش افراطی به ظواهر به 
عنوان یکی از آفت های مهم، جامعه اسالمی ما 
را تهدید می کند و این نوع رفتارهای مغایر با 
ارزش های دینی در ماه رمضان و اعیاد مذهبی 
نیز که باید اساسش ساده زیستی و اسراف باشد 

بسیار رایج شده است.

در ماه رمضان تعهدات اخالقی
 بیشتر می شود

گوید:  می  هم  شناسی  جامعه  دکترای  یک 
پرهزینه  های  افطاری  دهیم  اجازه  نباید 
جایگزین سفره های ساده و بدور از تشریفات 
شود.محمدی با بیان اینکه به دلیل معنویت 
ماه مبارک رمضان، آسیب های اجتماعی و 
می  تر  کم  رفتاری  و  اخالقی  ناهنجارهای 
به  جامعه شناسی  نگاه  در  کرد:  اظهار  شود، 
نخست  دارد  وجود  اصلی  شاخص   2 دین، 
بُعد  دیگری  و  دین  فردی  بُعد  در  ایمان 
اجتماعی است. وی با بیان اینکه دین فرآیند 
فردی و اجتماعی است. گفت: در بعضی از ماه 
های سال این دو بُعد بیشتر دیده می شود، ماه 
رمضان و محرم بُعد فردی و اجتماعی دین 
پررنگ تر می شود، روزه داری در ماه مبارک 
رود، می  شمار  به  دین  واجبات  از   رمضان 
کند می  جریان  این  وارد  بیشتر  را  افراد    
 و باعث می شود افراد در تعهدات اجتماعی 
قوی تر شوند.این جامعه شناس بیان می کند: 
رفتارهای  مجموعه  رمضان  مبارک  ماه  در 
 خشونت آمیز کاهش چشمگیری پیدا می کند؛
ناهنجاری  از  بسیاری  از  تواند  می  معنویت 
های اخالقی و رفتاری در در تمامی ایام سال 

جلوگیری کند. 
در ماه مبارک رمضان موضوع افطاری مهم 
است تا جایی که  در دین مبین اسالم  به 
سفارش  دار  روزه  به  دادن  افطاری  و  اطعام 
های  افطاری  دهیم  اجازه  نباید  است  شده 
افطاری ساده  پرهزینه جایگزین سفره های 

و بدور از تشریفات شود.
حال سئوال اینجاست که آیا هزینه ها هنگفتی 
که صرف این افطاری ها می شود اگر صرف 

تهیه  مایحتاج نیازمندان می شد بهتر نبود؟

سفره های اشرافی افطار
تحریف فلسفه روزه در: پیام شما 

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
 استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره : 2480 و شناسه ملی : 10360041832

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 18 و  19 شنبه 95/4/5 به آدرس:  تاالر صدف واقع در بیرجند 

کدپستی شماره 9718884971 جنب مزار شهدای باقریه برگزار می گردد.  تلفن: 056-32316031
بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه 

ملی، تاریخ ثبت، کد ملی و تاریخ تولد روز / ماه/ سال نماینده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی:  

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت - بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1395 
بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1396

ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه- بررسی و تصویب افزایش سرمایه - نقل و انتقال سهام- 

اصالح ماده 10 اساسنامه
گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد. ضمناً از 
کلیه سهامداران محترم که تاکنون موفق به تحویل کارت سهام قبلی و دریافت کارت جدید نشده اند، درخواست می گردد ضمن همراه داشتن 

هیئت مدیره کارت سهام قبلی در جلسه مجمع، نسبت به تحویل آن به کارکنان صندوق و اخذ کارت سهام جدید اقدام فرمایند.

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمارستان و زایشگاه مهر بیرجند

سهامی خاص )در حال تصفیه( شماره ثبت: 284   شناسه ملی: 10360012217 )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمارستان و زایشگاه مهر بیرجند جمعه 95/4/4 ساعت 10 
صبح در محل دفتر بیمارستان واقع در بیرجند، بلوار شهدای عبادی، جنب شرکت ملی گاز، کلینیک چشم 
پزشکی نور، طبقه همکف برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم درخواست می شود اصالتاً یا وکالتاً 

در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

ارائه گزارش هیئت تصفیه در رابطه با اتمام ماموریت هیئت تصفیه
تمدید مهلت ماموریت هیئت تصفیه یا انتخاب مدیر و یا هیئت تصفیه جدید

سایر موارد مرتبط                                                                                       هیئت تصفیه

فراخوان مناقصه عمومی )چاپ دوم(     تاریخ انتشار: 1395/03/23

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
از محل طرح های غیر عمرانی خود تهیه مصالح و احداث تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع 
بازارچه مرزی ماهیرود از توابع شهرستان سربیشه را با مشخصات و شرایط ذیل به صورت PC به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار: تهیه مصالح و اجرای عملیات برق، تاسیسات مکانیکی و آتش نشانی

2- محل اجرای پروژه: بازارچه مرزی ماهیرود از توابع شهرستان سربیشه در فاصله حدود 200 
کیلومتری از شهرستان بیرجند

3- هزینه انجام کار: مبلغ 2/656/526/400 ریال
4- مدت قرارداد: مدت اجرای پروژه 90 روز تقویمی از زمان شروع پروژه

5- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 132/826/320 ریال
6- نوع ضمانت: ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه سازمان همیاری شهرداری های استان 

خراسان جنوبی
7- شرکت های حائز صالحیت برای شرکت در مناقصه فوق الذکر بایستی:

 دارای گرید 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند
دارای گواهینامه اجرایی مورد تایید وزارت نفت باشند

دارای رزومه کاری مربوط به اجرای تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع باشند
شنبه  سه  اداری  وقت  آخر  تا   1395/3/16 یکشنبه  از  مناقصه:  اسناد  توزیع  زمان   -8

1395/04/1 می باشد.
9- سوال در خصوص ابهامات تا ساعت 12 روز چهارشنبه 1395/04/2 می باشد.

10- بازگشت اسناد تا ساعت 12 روز پنجشنبه 1395/04/3 می باشد.
11- انصراف از شرکت در مناقصه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 1395/4/03 می باشد.

12- ارائه قیمت اصالحی تا ساعت 10 صبح روز شنبه 95/4/5 می باشد. )قبل از بازگشایی اسناد(
13- زمان گشایش پاکت ها ساعت 10 صبح روز شنبه 1395/4/5 در محل سازمان همیاری 

شهرداری های استان خراسان جنوبی می باشد.
امور قراردادهای سازمان همیاری شهرداری های استان  14- محل دریافت و تحویل اسناد: 
کدپستی   - پالک 45  یاس،  خیابان  غفاری،  خیابان  بیرجند،  در شهر  واقع  خراسان جنوبی 

9717913831 می باشد.
شماره تماس: 056-32341280

تذکرات:
متقاضیان برای دریافت اسناد حتما باید رسید دریافت اسناد مناقصه را به همراه فیش 

واریزی تحویل نمایند.
متقاضیان واجد شرایط می بایست ظرف مهلت تعیین شده اسناد را تحویل گرفته و 
پس از تکمیل به همراه نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس فوق تحویل داده 

و رسید دریافت نمایند.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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درگیریواستفادهازگازاشکآور
در“خندوانه”صحتدارد

 
برنامه “خندوانه” گفت: خبری که در  عضو گروه 
فضای مجازی مبنی بر اختالف دو شرکت کننده در 
برنامه و استفاده از گاز اشک آور منتشر شده صحت 
دارد.یکی از دست اندرکاران “خندوانه” در گفت وگو 
با  میزان در خصوص خبر منتشر شده در خصوص 
در  حاضر  “خندوانه”  مخاطبان  از  تن  دو  اختالف 
استودیو و استفاده از گاز اشک آور گفت: خبری که 
در فضای مجازی مبنی بر اختالف و  درگیری دو 
شرکت کننده در برنامه “خندوانه” و استفاده از گاز 
اشک آور منتشر شده است صحت دارد.وی ادامه داد: 
شب گذشته هنگام ضبط برنامه دو نفر از شرکت 
کنندگان حاضر در استودیو برنامه “خندوانه” با هم 

درگیر شدند و یکی از آنها به استفاده از گاز اشک آور 
گاز  از  که  فردی  کرد:  تصریح  شد.وی  متوسل 
اشک آور استفاده کرد توسط نیروی انتظامی دستگیر 
شده و در حال حاضر تکلیف وی مشخص نیست و 

ما هم خبری از آنها نداریم.
 

بهترینشهرهایدنیابرایدانشجوها
  

 در سال ۲۰۱۶ پاریس برای چهارمین بار در این 
شده  شناخته  دانشجویی  شهر  بهترین  رتبه بندی 
خوشبخت ترین  و  خوشحال ترین  است  قرار  و 
زندگی،  هزینه های  باشد.  داشته  را  دانشجوها 
و  دانشگاهی  استانداردهای  زندگی،  شرایط 
که  هستند  معیارهایی  از  شغلی  فرصت های 

شهرهای برتر براساس آن ها انتخاب می شوند.
همچنین  ملبورن، توکیو ، سیدنی، لندن ، سنگاپور

 ، مونترال، هنگ کنگ ، برلین و سئول بهترین 
شهرهای دنیا برای دانشجوها شناخته شده است. 

یاهومسنجرتعطیلمیشود
  

را  مسنجر  یاهو  پیام رسان  که  کرد  اعالم  یاهو 
تعطیل  رسمی  صورت  به  آگوست   ۵ تاریخ  در 
پیشین  نسخه های  دانلود های  می کند. هم اکنون 
این پیام رسان دیگر در یاهو در دسترس نیستند و 
پس از این تاریخ کاربران حتی دیگر قادر به وارد 
شدن به این برنامه و ارسال پیام  نیز نیستند. این 
طرف  از   ۱۹۹۰ اواخر  یاهو  خاطره انگیز  نرم افزار 
توانست  زود  خیلی  و  شد  منتشر  یاهو  شرکت 

کاربران زیادی را بدست آورد.   

وب سایت وزارت اقتصاد ایران هک شد

 به گزارش جهان، روزنامه لبنانی النشره ادعا کرد: »گروهی از هکرهای سعودی اعالم کردند که وب سایت وزارت اقتصاد ایران را هک کردند.«بنا به این گزارش؛ سعودی ها 
ادعا کرده اند که با هک شدن وب سایت مذکور، امکان مرور موضوعات در آن از بین رفته است و این اقدام در راستای حمالت سایبری ایرانی هاست که عربستان را هدف 

قرار داده اند. خاطر نشان می شود که اوایل خرداد ماه یک گروه هکری از عربستان سعودی سایت مرکز آمار ایران را برای دقایقی هک و از دسترس خارج کرد.

توصیههایبرایکاهشمصرفبنزین

*هرچه می توانید وسایل کمتری در ماشین خود 
بگذارید. هرچه ماشین سبک تر باشد کمتر بنزین 
مصرف می کند.* با سرعت نرانید. اگر با سرعت 
۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید می توانید ۲۱ 
درصد بیشتر از زمانی پیش بروید که با سرعت ۱۱۰ 
کیلومتر در ساعت می رانید.* وقتی ماشین را روشن 
می کنید الزم نیست بیش از 3۰ ثانیه درجا کار کند. 
ماشین های جدید طوری طراحی شده اند که حتی 

در هوای سرد می توانند بالفاصله راه بیفتند.
*فشار پایتان را روی پدال گاز تغییر ندهید. سعی 

کنید تاجایی که ممکن است با گاز یکسان برانید.

پژمانبازغی4روزدیگرمرخصمیشود

پژمان بازغی بازیگر سینما و تلوزیون که به دلیل افت 
فشار به بیمارستان منتقل شد، تشخیص پزشکان 
نارسائی قلبی بوده است و نهایتاً 4 روز آینده مرخص 
می شود.به گزارش جهان ، در جریان بازی فوتبال 
ستاره ها در میان زمین و حین بازی این بازیگر سینما 
با افت فشار مواجه و سریعاً به بیمارستان منتقل شد. 

پدرشعرانقالبدارفانیراوداعگفت

شاعر  سبزواری  حمید  استاد  فارس،  گزارش  به 
پیشکسوت انقالب به دلیل کهولت سن و بیماری، 
بامداد روز )شنبه ۲۲ خرداد(در سن ۹۱ سالگی در 
سراینده  گفت.او  وداع  را  دارفانی  تریتا  بیمارستان 
شعر معروف و مانای»خمینی ای امام« در استقبال 
از بازگشت امام خمینی به کشور و اشعار او همراه 

همیشگی روزهای دفاع مقدس بود.

اینترنتبیسیمخانگیباسرعتیکگیگ!
  

آینده خبر  در  راه اندازی خدماتی  از  آلفابت  شرکت 
داد که اتصال بی سیم منازل به اینترنت را ممکن 
استفاده  خاصی  فناوری  از  کار  این  برای  می کند، 
خواهد شد که ارزان قیمت تر از فناوری کابلی است.

به یک  اینترنت  فناوری سرعت  این  از  استفاده  با 
گیگابیت در ثانیه می رسد که برابر با سرعت خدمات 
فیبر نوری گوگل است که در برخی شهرهای بزرگ 

امریکا ارائه می شود.

 فارس- مشکالت موجود بر سر راه تعرفه ها
 که همیشه بین بیمه ها و وزارت بهداشت 
های  هزینه  وجود  یکطرف  از  بوده  مطرح 
پوشش  توان  ها  بیمه  که  سالمت  باالی 
آن را نداشته اند و در طرح تحول سالمت 
تجمیع  عدم  طرفی  از  و  شد  بیشتر  هم 
برای  بهداشت  وزارت  گالیه  و  بیمه ها 

بیمه ها است. تولیت 
این درحالی است که اگر براساس سیاستهای 
 ابالغی رهبری در حوزه سالمت رفتار می شد

رسید.چراکه  می  حداقل  به  مشکالت  این   
راهنماهای  وجود  برای  بیمه  خواسته 

بالینی)گایدالین ها( اجابت می شد و تجمیع 
بیمه ها هم محقق می شد. در سیاست های 
کلی سالمت که از سوی رهبری ابالغ شده 
به صراحت آمده است که تولیت و مباحثی از 
جمله تهیه راهنمای بالینی با وزارت بهداشت 
است و تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی 
با  سالمت  حوزه  در  خدمات  تدارک  و 
ارائه  و  عدالت  تحقق  پاسخگویی،  هدف 
ترویج  و  مردم  به  مطلوب  درمانی  خدمات 
یافته های  بر  مبتنی  اقدام  و  تصمیم گیری 
سالمت،  مراقبت های  در  علمی  و  متقن 
و  استانداردها  تدوین  با  خدمات  و  آموزش 

سالمت،  فناوری های  ارزیابی  راهنماها، 
خدمات  اولویت  با  نظام سطح بندی  استقرار 
آن ها  ادغام  و  پیشگیری  و  سالمت  ارتقاء 
از جمله  نیز  آموزش علوم پزشکی  نظام  در 

وظایف دیگر وزارت بهداشت است.
باید  این گایدالین ها که هرچندسال یکبار 
طریقت  محمدحسن  توسط  شوند  روز  به 
منفرد،وزیر سابق بهداشت پیشنهاد و تدوین 
شد.گایدالین هایی که به گفته وی در زمان 

وزارتش ابالغ هم شده است.
برای  گوید:ما  می  فارس  به  منفرد  طریقت 
اجرا ابالغ کردیم اما گویا دوستان مصلحت 

نمی بینند آن را اجرا کنند.
وزیر  هاشمی  حسن  که  است  درحالی  این 
گایدالین  که  دارد  اذعان  بهداشت  فعلی 
)راهنمای بالینی( و قانون نوشته ایم ولی چه 

کسی آن را اجرا می کند؟! 
معاون  اکبری  اسماعیل  محمد  طرفی  از 
این  نگارش  در  که  بهداشت  وزارت  اسبق 
اینکه  گایدالین ها نقش داشته می گوید:  
و  طراحی  با  کاری  نباید  بهداشت  وزارت 
باشد صحیح  داشته  بالینی  راهنمای  نوشتن 
بهداشت  وزارت  وظیفه  دقیقًا  بلکه  نیست، 
است که باید راهنمای بالینی تهیه کند و از 

آن طرف هم این بیمه ها هستند که باید این 
راهنماهای بالینی را اجرا کنند.

پزشک  و  بیمار  تکلیف  بالینی  راهنماهای 
هدر  از  می کنند،  مشخص  خوبی  به  را 
رفتن هزینه های درمان جلوگیری می کنند، 
صف  سالمت  حوزه  در  مقرارت  و  ضوابط 
درمان  مداخالت  برای  و  می شوند  بندی 
از  پشگیری   خصوص  به  و  بیماری ها  تمام 
شد  خواهد  ارائه  العمل  دستور  بیماری ها 
سود  بالینی  راهنماهای  از  بیمه ها  واقعًا  و 
تاکنون در کشور  بُرد ولی متاسفانه  خواهند 

به این مقوله توجه نشده است.

اقتصاد  ناخوانده  مهمان  رکود،  چهره 
بازارکار  در  بنگاه ها  ناتوانی  و  ایران 
نمایان شده و با وجود افزایش تعداد 
شاغالن در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون 
نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد 
گزارش  به  داده اند.  دست  از  را  بهتر 
مهر، رکود شدید اقتصادی مدت هاست 
مهمان اقتصاد ایران شده و از رونق 
باعث  اقتصادی  های  فعالیت  افتادن 
رشد  شدن  منفی  به  منجر  تا  شده 
زایی  اشتغال  توقف  صنعت،  بخش 
خدمات و همچنین اختالل در بازار کار 
ایران شود. درخواست شغل در کشور 
به ویژه از سوی قشر جوان و تحصیل 
کرده همچنان در باالترین سطح خود 
فعلی صف  روند  ادامه  با  و  دارد  قرار 
آینده  های  سال  تا  دستکم  بیکاری 
شد.خانواده  خواهد  هم  تر  طوالنی 
ها همچنان درگیر مسائل مربوط به 
اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی 
دارای  گوید  می  نیز  کشور  وزیر  که 

3 فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه 
است. برخی نمایندگان مجلس قبل 
اشتغال  و  کار  درخواست  گویند  می 
اولین  بلکه  و  ترین  مهم  از  یکی 
انتخابیه بوده در  خواسته مردم حوزه 
نمایندگان  بخش  این  در  که  حالی 
مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته 
و ندارند.آمارها نشان می دهد در طول 
تعداد  کاهشی  روند  اخیر  سال   ۱۰
باالتر  کاری  فعالیت  دارای  شاغالن 
از 4۹ ساعت در هفته ادامه داشته و 
از ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در سال 
۸4 به ۸ میلیون و 34۹ هزار نفر در 
سال ۹4 کاهش یافته است. اهمیت 
شود  می  بیشتر  زمانی  موضوع  این 
که بدانیم بازار کار کشور در این دوره 
زمانی بزرگتر شده و تعداد شاغالن در 
سال ۹4 نسبت به سال ۸4 به تعداد 
بیشتر  نفر  هزار  و 3۵۲  میلیون  یک 
فعالیت  روند  اگر  است.بنابراین  شده 
بنگاه های اقتصادی کشور دستکم در 

همان شرایط ۱۰ سال قبل باقی می 
ماند امروز باید حداقل ۱۰ میلیون و 
3۰4 هزار نفر در مشاغل خود درآمد 
امکان  و  کردند  می  کسب  بیشتری 
را  معمول  ساعات  از  بیشتر  فعالیت 

در واحدهای خود می یافتند؛ بنابراین 
رکود باعث شده تا امروز نه تنها این 
اتفاق نیفتد، بلکه از ۹ میلیون و ۶۷۰ 
اضافه   ۸4 سال  در  که  نفری  هزار 
به   ۸4 سال  در  کردند،  می  کاری 
تعداد یک میلیون و 3۲۱ هزار نفر هم 

کاسته شده با وجود اینکه در این دوره 
به تعداد شاغالن کشور یک میلیون و 

3۵۲ هزار نفر هم افزوده شده است!
درباره  اهمیت  حائز  دیگر  موضوع 
ساعات  دارای  افراد  تعداد  کاهش 

هفته  در  ساعت   4۹ از  باالتر  کاری 
دوره  در  که  است  این   ۹4 سال  در 
۱۰ ساله ۸4 تا ۹4، قیمت ها و هزینه 
های معیشت دستکم چند برابر شده و 
بعید است که کاهش تعداد شاغالن 
دارای اضافه کاری در این دوره زمانی 

اقتصادی  شرایط  بهبود  به  مربوط 
خانواده ها و یا رفع نیازهای مالی آنها 
باشد؛ بنابراین آنچه که باعث بروز این 
مسئله شده ضعیف تر شدن عملکرد 
قدرت  رفتن  دست  از  و  ها  بنگاه 
فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه 
بروز رکود اقتصادی است.فشار رکود 
اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر 
عملکرد اقتصاد ایران باعث شده تا در 
یک دوره ۱۰ ساله ۸.۹ درصد از جموع 
شاغالن دارای ساعات کاری باالتر از 

استاندارد کاسته شود. 
هم   ۸4 سال  اقتصادی  شرایط  اگر 
حفظ می شد، امروز حدود ۲ میلیون 
امکان  ایران  کار  بازار  در  شاغل  نفر 
کار  و  کسب  برای  بیشتر  فعالیت 
می  را  باالتر  درآمد  کسب  و  بهتر 
تا  شده  باعث  رکود  بنابراین  یافتند؛ 
باالتر  درآمد  از کسب  نفر  میلیون   ۲
باعث شده  اقتصادی  بمانند.رکود  باز 
تا تعداد شاغالن دارای اضافه کاری 

که در پایان سال ۹4 دستکم باید ۱۰ 
شدند  می  نفر  هزار   3۰4 و  میلیون 
سال  به  نسبت  اوضاع  اگر  )حتی 
سال  این  در  یافت(،  نمی  بهبود   ۸4
با  باشند.  نفر  ۸ میلیون و 34۹ هزار 
وجود افزایش تعداد شاغالن در سال 
تعداد  از  سال ۸4،  به  نسبت  گذشته 
افراد دارای اضافه کاری یک میلیون 
و 3۲۱ هزار نفر کاسته شده است.این 
در حالی است که شاغالن سال ۸4 
به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر 
بودند و شاغالن در سال ۹4 به تعداد 
۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر. بنابراین با 
توجه به نگرانی ها و درخواست های 
جامعه کارگری و حقوق بگیر کشور 
درباره پایین بودن حقوق و دستمزد و 
تالش برای بهبود شرایط اقتصادی، 
اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان می 
دهد امکان دستیابی به درآمد بیشتر 
و کسب درآمد بهتر در یک دوره ۱۰ 

ساله در ایران دشوارتر شده است.

راهنماهای بالینی که بنا بر مصلحت در ویترین خاک می خورند! 

حذف اضافه کاری ۱.۳ میلیون نفر 

مهر  مامایی  مرکز  به  مربوط  خبر  در   : اصالحیه 
شد  چاپ  صفحه  همین  از  گذشته  روز  که  مادر 
نام مدیر مرکز فرشته درایتی صحیح می باشد . 

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

مدرسهشطرنجکیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه ۱5 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    ۳24۳0090- ۳2424457 -  09۱55628009 میزانی
www.birjandchess.ir      ۱00056۱44۳0090 :سامانه پیام کوتاه

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

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

 افتخار دارد طبق سنوات گذشته از افطار تا سحر در خدمت همشهریان عزیز باشد.
پذیرایی ضیافت افطاری با بهترین کیفیت همه روزه آش رشته درجه یک، سوپ و 

نبش حکیم نزاری ۱     09۱5۳6۳5587- ۳222۱525شله زرد موجود می باشد.

نفر
85

ت
رفی
ظ

رستوران حکیم
ظرفیت سالن 55 نفر

کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضانازافطارتاسحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
۳24۳2۳55 -09۱556۱6۱8۱

شلهمشهدیمخصوصدرویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      ۳2۳24444

لطفا ظرف همراه بیاورید

حملبارواثاثیهمنزل
باکامیونتهایمسقف

چادرداروپتودار

وکارگرهایماهر

09157213571

صالحیمنش

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

خیابان توحید، توحید ۳8، روبروی بیت العباس )ع(    ۳2420028

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
09۱596۳40۳8 09۱55642959رحیم آبادی

فروشگـاهخواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09۱554۳8760- ۳242۱6۳۳

۱8 ماه گارانتی

ایزوگامشفیعیآسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبتنامکالسهایتابستانیمهدکودکمهرمریمآغازشد

 ۳24۳۳۱۱0 - 09۱25۳95۳04  
تصحیح آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد 

توحید- مهد کودک مهر مریم

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:1516:1518:1520:15

32222636 - 056تلفن

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

آدرس:نبشغفاری4
32212519-09151606528

ایزوگامسلیمانی
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چطور درباره اتفاقات بد با همسرمان صحبت کنیم؟

یکشنبه * 23 خرداد 1395 * شماره 3527

آیه روز  

بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود 
رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده )بي مّنت(. آل عمران آيه 8

حدیث روز  

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟ آن کس که به جای تو چيز ديگری را پسندد 
و به آن راضی شود، مسلما زيان کرده است . امام حسين)ع(

با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست

انديشه کنم هر شب و گويم: يا رب
هجرانش چنينست، وصالش چونست؟

خدايا در اين روز مرا به نفس سرکشم، وامگذار تا 
پی طغيان و نارضايتی تو روم و مرا با تازيانه خشم
 و غضبت ادب مکن، مرا از موجبات ناخرسنديت،

 بر کنار بدار، به حق مهربانی و نعمت نوازيت،
 ای نهايت آرزوی مشتاق

پايدارترين درختان با يك تبر عادي در ضربه ي 
صدم، سرانجام، بريده مي شوند، ولي اين، سبب 
نمي شود که بگوييم نود و نه ضربه ي ديگر، 

هيچ نقشي در کاميابي نداشته است

قهرمانی در وجود تو خفته است 
 کافی است بيدارش کنی تا به بهترين 

خواسته هايت برسی. مارك فيشر

شعر روز 

دعای روز ششم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

 تبدیل ذهن به آهن ربای پول

از ديدگاه دکتر کوروش معدلی، واقعيت اين است که 
بيشتر فرآيند ثروتمند شدن پيش از کسب درآمد آن 
هم در ذهن انسان اتفاق می افتد. بزرگترين حقيقت 
در مورد ثروت اين است: بيش از هر چيزی، ثروت 

يك حالت ذهنی است.
- کامال مشخص کنيم که چقدر پول می خواهيم 
با  که  چرا  دارد  بسياری  اهميت  موضوع  اين  و 
مشخص شدن اين مبلغ برنامه ريزی های ما نيز 
تعيين و مشخص خواهد شد. اينکه عده ای در مبلغ 
خاصی متوقف می شوند حتما داليلی دارد و بايد 
کشف کنيم چرا مثال به ذهن ما باالتر از مبلغ ۲۰۰ 
 ميليون تومان نمی رسد در صورتی که می توان 

برنامه ريزی کرد ميلياردها تومان به دست آورد.
 - مبلغ مورد نظر را روی کاغذ بنويسيم اهميت 
اين مرحله بدين خاطر است که در مبحث هدف 
گذاری تمام اهداف بايد مکتوب باشند. فرق بين آرزو 
و هدف اين است که اهداف همان آرزوهای ذهنی 

ما هستند که روی کاغذ نوشته می شوند.
 - برای به دست آوردن هر چيزی بايد چيز ديگری 
به هر هدفی  واقع رسيدن  در  بدهيم.  از دست  را 
 . بپردازيم  بايد بهای آن را  بهايی دارد که مسلما 
به دست آوردن ثروت زياد عالوه بر هدف گذاری 
به تالش وافر نياز دارد شايد گاهی مجبور باشيم از 
خواب خود بزنيم و ساعت های بيشتری کار کنيم .

- ساده بنويسيم چه مسيری را برای به دست آوردن 
پول طی ميکنيم . در واقع با اين کار ذهن خود را 
به کار می اندازيم تا ايده پردازی کند و در مسير 

خالقيت حرکت کنيم.

لبخند هزار رهگذر

روزی پسر بچه ای در خيابان سکه ای يك سنتی 
پيدا کرد. او از پيدا کردن اين پول، آن هم بدون 

هيچ زحمتی، خيلی ذوق زده شده. 
با  هم  روزها  بقيه  که  شد  باعث  تجربه  اين 
چشمهای باز، سرش را به سمت پايين بگيرد )به 
دنبال گنج(. او در مدت زندگيش، ۲96 سکه 1 
سنتی،   1۰ 19 سکه  سنتی،   5 48 سکه  سنتی، 
نيم دالری و يك  16 سکه ۲5 سنتی، ۲ سکه 

اسکناس مچاله شده 1 دالری پيدا کرد. 
يعنی در مجموع 13 دالر و ۲6 سنت .  در برابر به 
دست آوردن اين 13 دالر و ۲6 سنت، او زيبايی 
دل انگيز 31369 طلوع خورشيد، درخشش 157 
سرمای  در  افرا  درختان  منظره  و  کمان  رنگين 
پاييز را از دست داد. او هيچ گاه حرکت ابرهای 
سفيد را بر فراز آسمان، در حالی که از شکلی به 
شکل ديگر در می آمدند، نديد.  پرندگان در حال 
پرواز، درخشش خورشيد و لبخند هزاران رهگذر، 

هرگز جزئی از خاطرات او نشد

چطور درباره اتفاقات بد پيش آمده با همسرمان 
صحبت کنيم؟ بسياری از زوج ها فکر می کنند 
صرفا با داشتن تجربه های مثبت و لذتبخش در 
کنار يکديگر می توانند رابطه از هم گسيخته 
خود را از نو ترميم کنند. اما هيچ چيزی جای 
گفت وگو درباره رنجش و ناخشنودی و گوش 
يکديگر  احساسات  درك  و  به حرف ها  دادن 
را نمی گيرد.تا وقتی سعی نکنيد به احساسات 
همسر خود توجه کنيد و آنها را بشنويد هيچ 
وقت مساله ای حل نخواهد شد و ممکن است 
بعد از مدتی دوباره مشکل جديدی در رابطه 
شما و همسرتان پيش بيايد. ترس ما از صحبت 
پيش آمده  اتفاقات  درباره  با همسرمان  کردن 
مساله رايجی است که معموال در بين زوج ها 
ديده می شود. مانند بسياری از مسائل حل نشده 
در اين بين افکار و تصورات اشتباهی وجود دارد 
که مانع از صحبت کردن طرفين با يکديگر 
می شود. شناخت اين برداشت های اشتباه و فکر 
واقعی در پشت آن، در ابتدا باعث می شود که 

قدم اول را در حل اين گونه مسائل برداريم.

تصورات اشتباه
با تصورات غلط که در  بايد سعی کنيد  ابتدا 
زير به آن اشاره می شود، مقابله کنيد و سعی 
کنيد تکنيك هايی را ياد بگيريد که به بهبود 
رابطه شما و همسرتان کمك می کند.احتماال 
در پشت اين فکر نوعی مقاومت طوالنی مدت 
درباره حرف زدن و گوش کردن وجود دارد.در 
پس اين فکر اين تصور وجود دارد که همسر 
من خودش بايد بفهمد من چه احساسی دارم 
نه اين که من به او بگويم چه احساسی دارم.
حتما پشت اين فکر اين تصور اشتباه وجود دارد 
که من بايد حرف آخر را بزنم و تعيين کننده 

مسير بحث باشم.
صحبت کردن راجع به مسائل پيش آمده باعث 
می شود متوجه شويد در درون همسرتان چه 
و  اختالف  رفع  سوی  به  قدمی  تا  می گذرد 
به همسرتان  وقتی  برعکس  برداريد.  سازش 
شما  ناراحتی  باعث  چيزی  چه  که  می گوييد 
متوجه  همسرتان  می دهيد  اجازه  است  شده 
اگر  ببرد. برعکس  شود وبه رنجش شما پی 

هر يك از ما سهم خود را در بروز مشکالت 
پيش آمده بپذيريم اولين قدم را در راه اصالح 
روابط خود برداشته ايم و اين کار باعث می شود 
بتوانيم مسئوالنه و بی پرده به اشتباهات خود 

اعتراف کنيم.
1ـ صمیمانه گوش کنید

سعی کنيد با گوش کردن به دنيای همسرتان 
پيش  موضوع  به  او  چشم  از  و  شويد  وارد 
و  غيرتدافعی  به شکل  کنيد.يعنی  نگاه  آمده 
همسرم  بپرسيد  خودتان  از  غيررقابت جويانه 
و  بفهماند  من  به  را  چيزی  چه  دارد  سعی 
تاکيد  خود  حرف های  در  مساله ای  چه  روی 
دارد. بکوشيد بعد از مدتی که از صحبت های 
همسر شما گذشت به او خالصه ای از مطالبی 
که گفته را بيان کنيد. با اين کار همسر شما 
متوجه می شود که کامال به حرف های او گوش 

می کنيد و به صحبت کردن ترغيب می شود.
2ـ استفاده از فن معاوضه

سر  بر  دعوا  بدانند  اين که  بدون  غالبا  زوج ها 
راه  بحث  و  جر  و  می جنگند  هم  با  چيست 

نظر  نقطه  اين که  بدون  اغلب  و  می اندازند 
زير  را  آن  درستی  کنند  درك  را  همسرشان 
سوال می برند و يا مخالفت می کنند. منظور اين 
روش آن است که کمك کند شمای شنونده 
گوش کنيد و ببينيد همسرتان چه می گويد و 
شمای گوينده احساس کنيد به حرفتان گوش 
داده می شود.به اين صورت وقتی که در حال 
بحث بر سر موضوعی هستيد و يکی از شما 
آزرده يا عصبانی شد شما يا همسرتان فرمان 
ايست می دهيد و جای خود را به عنوان گوينده 
يا شنونده عوض می کنيد و با اين کار از تحميل 
نظرهای خود دست بر می داريد. و به دنيای 
همسرتان قدم می گذاريد. با اين کار از تنش 
ميان شما و همسرتان کاسته می شود و روند 
پی  عصبانيت  بدون  را  طبيعی  گفت وگوی 

خواهيد گرفت.
3ـ فن خلع سالح

اين روش به شما کمك می کند به جای دفاع از 
گفته های خود به گفته های همسرتان متمرکز 
را  آمده  پيش  اختالف  اين طريق  از  و  شويد 

حل کنيد. در اين تمرين شما به نوبت حقيقت 
ديدگاه همسرتان را که خالصانه با آن موافق 
هستيد کشف کرده و به طريقه ای خيرخواهانه 
و مجاب کننده آن را تصديق خواهيد کرد. اين 
باعث  که  اصلی  موضوع  می شود  باعث  کار 
کشف  است  شده  همسرتان  يا  شما  ناراحتی 

شود و از گفت وگوهای حاشيه ای پرهيز شود.
چند راهنمای کلی را به خاطر بسپارید

1ـ پيش از باز کردن سر صحبت فکر کنيد 
دوست داريد صحبت شما با همسرتان به کجا 

برسد و چه مساله ای حل شود.
۲ـ سعی کنيد الگوهای آشنای قديمی صحبت 
با همسرتان از جمله تحقير و سرزنش کردن را 

که ديگر کاربردی ندارد فراموش کنيد.
3ـ به هر کلمه ای که از دهان همسرتان بيرون 
برای  جا  و يك  ندهيد  نشان  واکنش  می آيد 

پاسخ های ناقص او قرار دهيد.
4ـ وقتی با همسرتان صحبت می کنيد به او 
بفهمانيد برای او ارزش قائل هستيد و سراپا 
گوش هستيد که ببينيد او چه می خواهد بگويد.

طراح: نسرین کاری                        

آوانس    - جكوزي    -1 افقي: 
نوعي    - رشيد   -2 دهان   -
جشن خارجي 3- جانور كيسه دار 
استان   - راه  به  سر   - استراليايي 
دنياي  در  اي  ميوه   - درخت   -4
هدايت   -5 مثل   - كامپيوتر 
حيات  مايع   - ماسك    - كننده 
روم  دانش  الهه   - پا  جاي    -6
باستان - واحد دكان 7-  خدمتكار 
پير -  خطاب بي ادبانه - بنوسياه 
از  فيليپين-  پايتخت  8- يكان -  
جزاير خليج فارس 9 - خداحافظي 
بيگانه - يك ششم - گرمابه 10- 
واحد پول سوئد - گناهكار- طريق 
از   - سخت  سرماي   -11 كوتاه 
رشته هاي شمشيربازي - تازه كار 
برقرار و  نفرت -  و  12 - دشمني 
آباد  -گله 13 - واسطه خريدار و 
فروشنده  - لعاب نشاسته - بيماري 
داراي  جر-    -14 صدا  و  سر 
 - كريمخان  قبيله   -  15  تفاوت 

دا، مرض  - آبگينه 

آالت  از  راوك-   -1 عمودي: 
موسيقي-  وسيله پختن سريع غذا 

2 - از شهرهاي لرستان - فرمانروا  
برقرار    - رستم  برادر   -3 گودال 
 - مورچه   -4 آشپزخانه  چاقوي   -
سمبل - ابزار 5- مايوس - خرامان 
- كباب بي آب 6 - عالمت قرآني 
- پايتخت پاناما - مربوط به فصل 
بوزينه   - زائوترسان   -7 سال  اول 
- خراب كردن 8- آالچيق، خيمه 
گاه - ملين - باهوش و عاقل 9- 

هپروت - واحد پول مقدونيه 10-  
مخزن اسرار - مظهر روشنايي - از 
آثار محمد زكرياي رازي - نت سوم 
11- شباهت - تمرين 12- آتي - 
بانو -  ترس وگريز13- بي رونق 
- سخن چين-  كاخي در پاريس 
زيبا  گلي  خور-   پر   - فرانسه 14 
 - ماه  نور   -15 نظامي  تمرين   -

ابهت- سوره صد و چهارم
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عارفانه روز

تو نبايد آنچه را ثروت و مال می نامند 
گرد کنی، بايد آنچه به دست می آری و هر 

کاميابی که نصيب می شود با دستهای
 گشاده به گرد خود بپراکنی. والت ويتمن

123456789101112131415

اجرباپکیتاموتا1

ناهناشناهرصبت2

دنبرتنالکرلاو3

یورخادراوسرک4

شرابیفهتیمکا5

مسلطاهیالایر6

ناوهراوااگما7

دیسادورهتوربا8

امساراونااسم9

فرایتسسورانپ10

ررتاوتهرقنشر11

سانمدالایمرا12

وداپهلماعمقاط13

دنرواالکیدورو14

هاگشیاسادرواهر15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

به یک کارگر ساده مرد
 و یک منشی خانم نیازمندیم.

 32322169
09155628113 - غالمی

فروش و واگذاری کافی نت به علت 
دوشغله بودن    09157201332

فروش زمین مسکونی 150 متری 
روستای فوداج فقط پیامک به شماره 

09155621714

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

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 
16هزار 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

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

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فـــروش یا معاوضـــه 
مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه ای دارای 
6 ساعت آب چاه ، مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم 

آبخوری و دان خوری اتوماتیک و آب شیرین کن 
اختصاصی و دارای 4 هکتار زمین کشاورزی 

کیلومتر 12 جاده بیرجند - کرمان روبروی کویر تایر 
09153610112
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شلیک خدمتی به سیبل رقابت های فرانسه

نجمه خدمتی به همراه تیم کشورمان در مسابقات بین المللی تیراندازی 
فرانسه با 100 تیرانداز المپیکی دیگر رقابت کردند.خدمتی توانست در 
رده نهم این مسابقات بایستد. در این مسابقات تیراندازان ۲0 کشور 
و  تیراندازان  محک  برای  رقابت ها  دارند.این  حضور  جهان  المپیکی 

کسب تجربه بیشتر می باشد و هر رقابت دوبار تکرار می شود.

ایاگر میلیاردها پول به من بدهند در ایران بازی نمی کنم

افکارنیوز-  علی عبدالزهرا، که در زمان سرمربیگری رسول خطیبی در 
تراکتورسازی حضور داشت اما پس از چند هفته از این تیم جدا شد در پیامی 
که منتشر کرده، اظهار داشت: تیم های ایرانی به دنبال تخریب بازیکنان 
عرب و به ویژه عراقی ها هستند. ایرانی ها با مردم عراق مشکل دارند.اگر 
میلیاردها  پول به من بدهند بازی در ایران را انتخاب نخواهم کرد. هافبک 
عراقی پیشین تراکتورسازی در پیامی توهین آمیز از هموطنان خود خواست 
هرگز در لیگ برتر ایران بازی نکنند. در زمان برگزاری جام ملت های آسیا 
در استرالیا، بحث دوپینگی بودن عبدالزهرا مطرح شد که این موضوع به 
درگیری های زیادی انجامید و فدراسیون فوتبال ایران تاکید داشت حضور 

این بازیکن در برابر تیم کشورمان غیرقانونی بوده است.

خبر بد برای استقالل و پرسپولیس

خبرگزاری دانشجو -  در جدیدترین رنکینگ باشگاه های آسیا، ایران با 
یک پله سقوط پایین تر از کره جنوبی، عربستان و امارات قرار گرفت.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا رنکینگ باشگاه های آسیا را اعالم کرد 
که در آن باشگا ه های کره جنوبی در صدر جدول قرار گرفتند. 

باشگاه های  و  گرفتند  قرار  سوم  و  دوم  رده  در  امارات  و  عربستان 
کشورمان با یک پله سقوط در رده چهارم قرار گرفت.پیش از ایران در 
رنکینگ باشگاه ها در رده سوم قرار داشت که در این رنکینگ امارات 
صعود به رده سوم رسید.باشگاه های کره جنوبی به این خاطر در صدر 
قرار گرفت زیرا در 4 سال اخیر نتایج خوبی را گرفتند. امسال دو تیم 
سئول و چنبوک موتورز توانستند به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
 آسیا برسند از طرف دیگر تیم های اماراتی نیز عملکرد خوبی داشتند 
و امسال دو تیم العین و النصر خود را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان رساندند.

ایران میزبان مسابقات اسکی آلپاین آسیا در سال 2018 شد

فارس-  پنجاهمین کنگره جهانی اسکی به میزبانی مکزیک برگزار شد 
که در حاشیه این کنگره، جلسه کنفدراسیون اسکی آسیا نیز پیگیری شد.

در این نشست ایران پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در اسکی 
آلپاین را مطرح کرد که با موافقت اعضا، ایران میزبانی این رقابت ها در 
 سال ۲018 را برعهده گرفت. میزبانی قهرمانی آسیا در اسکی آلپاین، یکی

 از مهمترین میزبانی ها به شمار می رود.

خواص درمانی زیره بسیار بیشتر از عوارض جانبی آن 
است و این عوارض جانبی در صورت مصرف بیش از 
اندازه ممکن است ظاهر گردد. 1- سوزش سر دل ۲- 
آروغ زدن )هرچند آروغ زدن مشکل خاصی نمی باشد 
اما ممکن است سبب خجالت زدگی شود( 3- آسیب به 
کبد)روغن موجود در دانه زیره به شدت ناپایدار است و 

مصرف بیش از اندازه زیره در دوره زمانی طوالنی مدت 
می تواند سبب آسیب به کبد و کلیه ها شود. از این 
روغن در حیوانات برای جلوگیری و یا درمان اسپاسم 
عضالنی استفاده می شود( 4- سقط جنین 5- اثرات 
اعتیاد آور )منجر به خواب آلودگی و مخدوش شدن 
ذهن می شود( 6- قاعدگی سنگین 7- کاهش قند 

خون)اگر شما در آینده عمل جراحی در پیش دارید 
حداقل دو هفته قبل از عمل، مصرف زیره را متوقف 
کنید تا در هنگام عمل جراحی دچار مشکل افت قند 
خون نشوید( 8- دیابتی ها زیره نخورند )به سرعت 
موجب کاهش قند خون می شود و نوسان قند خون به 
هیچ عنوان برای سالمتی شان خوب نیست( 9- آلرژی

خواص تغذیه ای خرما

های  بیماری  برابر  در  بدن  ایمنی  تقویت   -1
تامین کننده فسفر،  عفونی و غیر عفونی ۲- 
بدن 3- خنثی کردن  منیزیم  و  آهن  کلسیم، 
فشار  افزایش  از  پیشگیری   -4 معده  اسید 
 خون 5- تنظیم انعقاد خون 6- بهبود مشکالت
روده ای 7- کاهش اضطراب و عصبانیت و ایجاد 

آرامش در دوران بارداری 8- بهبود کیفیت خواب 
9- دارای آهن، اسیدفولیک، پروتئین و چربی به 
میزان الزم. این میوه می تواند انتخاب خوبی 
بجای قندهای صنعتی باشد و به دلیل اینکه قند 
خود را آهسته و به مرور در بدن آزاد می کند، می 
ویژه   به  افطار  و  های سحر  وعده  در  تواند 
اولی  روزه  نوجوانان  و  شیرده  بانوان  توسط 

در ماه رمضان مصرف شود.

14 فاکتور طالیی برای تناسب اندام 

بشقاب  نکنید ۲-  را حذف  کربوهیدرات   -1
غذای تان را پر کنید )در عین حال وزن خود 
را ثابت نگه می دارید( 3- متعادل غذا بخورید 
چربی،  بدون  گوشت  و  میوه  )سبزیجات، 
چربی های سالم و کربوهیدرات ها( 4- مصرف 
نوشیدنی های انرژی زا ممنوع 5- دور غذاهای 

غذاهای   -6 بکشید  خط  تاحدی  را  گوشتی 
سرخ شده نخورید 7- به برچسب مواد غذایی 
توجه کنید )سالم باشند( 8- هنگام خرید به 
مواد تشکیل دهنده دقت کنید 9- به غذاهای 
را  پروتئین   -10 کنید  فکر  کمتر  ممنوع 
نروید  کنسروی  هر  سراغ  نکنید 11-  حذف 
1۲- پنیر فرآوری شده را کنار بگذارید 13- 
آگاهانه غذا بخورید 14- سبزیجات بخورید.

جلوگیری از کم شدن قدرت بینایی 

1- کمی از تکنولوژی فاصله بگیرید یا استراحتی 
به خود بدهید: خیره شدن به صفحه گجت های 
جدید برای ساعت های متمادی منجر به کاهش 
خوردن  از   -۲ شود  می  چشمی  فشار  و  آب 
هله هوله خودداری کنید: غذاهایی که سرشار از 
کربوهیدرات و شکر هستند به قندهای ساده یا 

گلوکز تجزیه می شوند و مازاد آنها می تواند به 
رگ های خونی چشم آسیب رسانده و منجر به 
شکل گیری رسوبات چرب شود 3- از عادت های 
و  کشیدن  سیگار  بردارید:  دست  خود  مخّرب 
نوشیدن مشروبات الکلی و ... 4- تنبلی چشم 
خصوصاً در بچه ها را نادیده نگیرید: بچه هایی که 
نمی توانند نوشته های روی تخته را در مدرسه 

ببینند باید مرتب چک آپ چشم انجام دهند.

اگر این حاالت را دارید 
دچار کمبود ویتامین شده اید 

 
1- ناخن های شکننده: هنگامی که بدن شما 
دچار کمبود و یا فقر آهن باشد، قسمت های 
مختلف بدن دچار ضعف و رنگ پریدگی می 
شود مانند ناخنها ۲- فشار خون بیش از حد 
خیلی  )فقر ویتامین D( 3- فشار خون  باال 

گرفتگی   -4  )B1۲ ویتامین  )فقر  پایین 
سیب  طریق  از  توان  )می  پا  ساق  عضالت 
پتاسیم  نارگیل  آب  یا  آووکادو  موز،  زمینی، 
)کمبود  خستگی  احساس   -5 کرد(  دریافت 
کم   -6 اسکوربوت(  اسید  یا   C ویتامین 
 -7 بدن(  در  ید  )کمبود  تیروئید  کاری 
خوردگی  ترک  استخوان8-  شکستگی 

)B6 ویتامین  )کمبود  گوشه های دهان 

این 10 عادت، کلیه ها را نابود می کند

1- ننوشیدن مقدار کافی آب ۲- مصرف بیش 
و  فشار خون  رفتن  باال  باعث  نمک:  اندازه  از 
در نتیجه فشار زیادی به کلیه ها می شود 3- 
مصرف بیش از اندازه قند و شکر: اگر دو یا چند 
نوشیدنی شیرین را در روز مصرف می کنید، به 
احتمال زیاد دفع پروتئین در ادرار خواهید داشت 

و وجود پروتئین در ادرار یک عالمت زود هنگام 
از عملکرد ناقص کلیه هاست 4- نگه داشتن 
ادرار 5- کمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی 
در بدن 6- مصرف بیش از حد قهوه 7- مصرف 
باعث  حیوانی:  های  پروتئین  اندازه  از  بیش 
افزایش بار سوخت و ساز کلیه ها می شود 
مسکن  مصرف  سوء   -9 ناکافی  خواب   -8

ها و آسیب به کلیه ها 10- مصرف الکل

دیابتی ها زیره نخورند!

یک کشته و 78 زخمی در تصادفات هفته گذشته 

در محورهای برون شهری استان  ۲9 فقره تصادف رخ داد که 
به گفته سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه استان  در اثر 
آن  یک نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند. در حوادث رانندگی 
درون شهری استان هم 40 نفر زخمی شدند که 45 درصد آنان 

افراد  15 تا ۲5 سال بودند.
 سرهنگ علیرضا رضایی ساعات 18 تا ۲۲ را بیشترین زمان 
وقوع حوادث رانندگی اعالم کرد و افزود:44 درصد افراد زخمی 
شده موتوسواران و ۲3 درصد عابران پیاده بودند .  عدم توجه 
به جلو، مهمترین علل تصادفات درون و برون شهری استان 
در هفته ای که گذشت بود. همچنین در این مدت 15 هزار و 

466 فقره تخلف در استان به ثبت رسید.

ام وی ام متخلف در استان توقیف شد 

دستگاه  یک  توقیف  از  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
خودروی ام وی ام با خالفی بیش از ده میلیون ریال خبر داد .

سرهنگ »حسین رضایی« گفت: مأموران پلیس راه نهبندان 
هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی ام وی 
ام را متوقف کردند و سوابق آن را بررسی کردند. وی اظهار 
داشت : در بررسی سوابق خودوری متوقف شده مشخص شد 
دارای 155 میلیون ریال خالفی با 37 تخلف پرداخت نشده 
است که خودرو توقیف و رواه پارکینگ شد. سرهنگ رضایی 
تصریح کرد: در اجراي تبصره ماده هشت قانون رسیدگي به 
ریال  میلیون  باالی یک  رانندگي، خودروهایی که  تخلفات 

خالفی دارد توقیف و روانه پارکینگ خواهد شد .

کشف شش تن انواع مواد در خراسان جنوبی
 

 فرمانده انتظامی استان از کشف شش تن انواع مواد مخدر از 
ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد .سرهنگ مجید 
شجاع در مصاحبه با پایگاه خبری پلیس کشفیات فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی را شش تن انواع مواد مخدر عنوان 
کرد که رشد ۲5 درصدی داشته است. وی گفت : در طی 
این مدت 14 باند حمل کننده مواد مخدر متالشی شده است 
و تعداد بیش از 1094 نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر 
دستگیر شده اند و 1۲۲ دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف 
شده است .فرمانده انتظامی خراسان جنوبی  اظهار داشت : در 
خراسان جنوبی با توجه به هم مرزی با افغاتستان با همکاری 

مردم والیت مدار استان امنیت خوب و پایداری برقرار است.

مرگ دردناک خانواده 4نفره در چادر تفریحی

همزمان با کشف پیکر بی جان اعضای خانواده چهارنفره 
جزئیات  گیالن  استان  در  »ماسال«  ییالقی  درمنطقه 
این  آنها به دست آمد.راز مرگ  از مرگ خاموش  تازه ای 
با گذشت  منطقه  ساکنان  که  فاش شد  هنگامی  خانواده 
آنها هیچ رفت و آمدی در چادر ندیدند. اقامت  از  3 روز 
متأسفانه  اظهارداشت:  ماسال  فرماندار  قاسم نژاد  محمود 
مرد 3۲ ساله، همسر ۲4 ساله، پسر 9 ساله و نوزاد چهار 
ماهه شان قربانی رعایت نکردن اصول ایمنی شدند.وی 
در ادامه گفت: این خانواده چهار نفره اهل قزوین که برای 
گازگرفتگی  اثر  بر  بودند  آمده  ماسال  ییالق  به  مسافرت 

ناشی از منواکسیدکربن زغال دچار خفگی شدند.

صوتی - تصویری - مخابراتی

 انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 
دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

آغاز فروش اقساطی 10 ماهــــه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(  

 حد فاصل معلم 22-24  رایانه  ثـامن         تلفن: 32446431 )5 خط(

کسی که نیاز مومنی را برطرف کند مثل این است که خداوند را برای همیشه عبادت کرده است.حضرت رسول اکرم )ص(
ستاد دیه مردمی استان خراسان جنوبی
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آغاز طرح سنجش سالمت نوآموزان 

 
طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان در خراسان جنوبی آغاز شد. به گزارش صدا و سیما، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی 
گفت : پیش بینی می شود 14 هزار و 500 کودک بدو ورود به دبستان در این طرح سنجش سالمت و غربالگری شوند. محمدی افزود: 14 پایگاه ثابت و سیار 

یکشنبه * 23 خرداد 1395 * شماره 3527در استان، سنجش سالمت و غربالگری کودکان بدو ورود به دبستان را برعهده دارند. وی هزینه این طرح را برای هر دانش آموز 14 هزار تومان اعالم کرد. 7
برپایی نمایشگاه صنایع دستی قرآنی 

برای نخستین بار 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری استان از برپایی نمایشگاه های
صنایع دستی قرآنی برای نخستین بار در تمامی 
مبارک  ماه  مناسبت  به  استان  های  شهرستان 
رمضان خبر داد. عباس زاده معاون صنایع دستی 
را  قرآنی  های  ارزش  و  مفاهیم  ترویج  کل  اداره 
اصلی ترین هدف برگزاری این نمایشگاه دانست.

صادرات سنگ آهن ازسنگان به ترکمنستان

برای  گفت:  شرق  آهن  راه  کل  مدیر   - تسنیم 
مواد  از مجمتع  آهن  بار صادرات سنگ  نخستین 
معدنی سنگان به کشور ترکمنستان توسط این اداره 
کل انجام شد. محمد ابراهیم اقبالی اظهار داشت: 

برنامه ماهانه حمل این بار 100 هزار تن است.

آزادسازی 3هکتار از اراضی ملی 

از دست  اراضی ملی  از  صدا و سیما - 3 هکتار 
طبیعی  منابع  کل  مدیر  شد.  آزادسازی  متصرفان 
این  از  هکتار   2.5 گفت:  استان  داری  آبخیز  و 
اراضی در روستای شمس آباد و نیم هکتار دیگر 
در روستای بهدان شهرستان بیرجند خلع ید شد. 
شریفی افزود: از آغاز امسال 51 هکتار از اراضی 

ملی در خراسان جنوبی آزادسازی شده است.

خراسان جنوبی 89شهید در راه مبارزه با 
موادمخدر تقدیم انقالب کرده است

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان  اینکه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی تاکنون 3700 شهید در 
این راه داده است گفت: خراسان جنوبی 89 شهید در 
راه مبارزه با موادمخدر تقدیم کرده است. سرهنگ 
شجاع خاطرنشان کرد: مبارزه با خرده فروشی را به 
طور ویژه در سال 1395 در دستور کار داریم و به 

دنبال اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر هستیم.

غباررویی مزار شهداء درمانور یگانهای 
حفاظت میراث  محیط زیست ومنابع طبیعی 

مزار  غباررویی  زیست  محیط  هفته  مناسبت  به 
شهداء بیرجند در مانور مشترک یگانهای حفاظت                                                                
میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی انجام 
شد.  ، مسئول اطالعات اخبار و عملیات انتظامی 
یگان حفاظت اداره کل گفت: این مانور با حضور 
نیروهای ستادی یگانهای حفاظت سازمانهای میراث 
فرهنگی، محیط زیست، آبخیزداری و منابع طبیعی با 

تجهیزات لجستیکی برگزار گردید.

پرداخت تسهیالت مقاوم سازی 
مسکن روستایی به ۱۶3۰ نفر 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   - تسنیم 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 
یک هزار و ۶83 نفر تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی را دریافت کردند. علی اصغر آسمانی مقدم 
اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته تاکنون یک هزار 
و 895 تسهیالت ابالغ شده که سقف فردی این 
تسهیالت 15 میلیون تومان با کارمزد 5 درصد است.

برگزاری اولین دوره آموزشی حوله بافی 
ویژه آقایان در سربیشه

بافی(  )تو  سنتی  بافی  حوله  آموزشی  دوره  اولین 
فرهنگی،  میراث  نمایندگی  توسط  آقایان،  ویژه 
سربیشه  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
اداره  روابط عمومی  به گزارش  برگزار می گردد. 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
میراث  مسئول  اتفاقی  هاشم  جنوبی،  خراسان 
فرهنگی سربیشه گفت: در این دوره حدود ده نفر 
از آقایان عالقمند به این رشته به مدت 75 ساعت 

از آموزش های الزم بهرمند خواهند شد.

راه اندازی موزه محیط زیست و
 حیات وحش در فردوس

از  فردوس  شهر  اسالمی  شورای  عضو  فارس- 
در  و حیات وحش  موزه محیط زیست  راه اندازی 
این شهرستان خبر داد. حسین اکبری اظهار داشت: 
در جلسه روز گذشته اعضای شورای اسالمی شهر 
فردوس با مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی 
با راه اندازی موزه محیط زیست و حیات وحش در 

شهرستان فردوس موافقت شد. 

رونق دوباره بزرگترین کارخانه
 لوله های پلی اتیلن کشور 

لوله های پلی  صدا و سیما - بزرگترین کارخانه 
اتیلن کشور در شهرک صنعتی بیرجند رونق دوباره 
گرفت. مدیر عامل این کارخانه گفت : این کارخانه 
سال 90 راه اندازی که به دلیل نداشتن سرمایه در 
گردش تعطیل شد و چند ماهی است که با اجرای 
قانون رفع موانع تولید و مساعدت استانداری دوباره 
این  افزود:  آذربایجانی  است.  کرده  کار  به  آغاز 
کارخانه با چهار خط تولید، ظرفیت تولید ساالنه 
30 هزار تن لوله پلی اتیلن را دارد که هم اکنون 

تنها یک خط آن فعال است . 

افزایش ایستگاههاي تقلیل فشار گاز متصل 
به شبکه دیسپچینگ ملی گاز به ۱4 ایستگاه

مدیر عامل شرکت گاز استان از افزایش ایستگاههاي 
تقلیل فشار گاز متصل به شبکه دیسپچینگ ملي گاز 
ایران به 14 ایستگاه تا پایان امسال خبر داد. فرشید 
دشتی با اشاره به اینکه سامانه دیسپچینگ ایستگاه 
های تقلیل فشار گاز منشعب از خطوط انتقال گاز 
استان ، منطبق با آخرین دستورالعمل های شرکت 
ملّی گاز ایران و خصوصّیات و استانداردهای مدیریت 
در حوزه دیسپچینگ و مانیتورینگ طّراحی و اجرا 
شده است، اظهار داشت : نظارت دقیق تر بر نحوه 
توزیع و مصرف گاز طبیعی و اطمینان از ایجاد پایداری 
فشار گاز تحویلی در هریک از ایستگاههای مربوطه 
 از سوی شرکت انتقال گاز ایران ، از ویژگی های

بارز و برجسته این سامانه است.

بررسی راهکارهای کاهش افت 
سطح آب زیرزمینی در سرایان

استان  بسیج  نخبگان  خانه  آب  کارگروه  اعضای 
دشت  در  زمین  های  فرونشست  بررسی  برای 
سرایان به این شهرستان سفر کردند و در جلسه 
در  شهرستان  مسئوالن  حضور  با  که   مشترکی 
پیشروی  های  چالش  شد،  برگزار  فرمانداری  
عقیلی  گفته  به  شد.  مطرح  شهرستان  آب  منابع 
و  پژوهشی  علمی  بسیج  سازمان  مسئول  پور، 
فناوری برای کاهش افت سطح آب زیرزمینی و 
فرو نشست زمین در دشت سرایان بر افزایش بهره 
وری انتقال آب تاکید شد که بر مبنای این پدیده 
با استفاده از پتانسیل بسیج نظام مهندسی و جهاد 
کانال  در  را  لوله گذاری  کار  توان  کشاورزی می 
باید با  های خاکی سرایان انجام داد و این مهم 
کاهش دبی استحصالی چاه ها همراه باشد. این 
سر  به  ورودی  آب  دبی  که  کند  می  کمک  کار 
مزرعه برای کشاورز تغییری نداشته باشد در بخش 
مدت  بلند  راهکارهای  به  جلسه  این  از  دیگر ی 
10ساله برای پهنه بندی الگوی کشت در استان و 
شهرستان با توجه به تغییر در کیفیت آب در مناطق 
مختلف پرداخته شد که بر اساس آن برای هر منطقه 

باید محصول مناسب انتخاب گردد.

برای تامین فضای آموزشی واحدهای 
مسکن مهر به مشارکت خیری نیاز است

ایرنا - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی می گوید: برای رفع تامین فضای 
آموزشی در واحدهای مسکن مهر این استان نیاز به 
مشارکت مردم و افراد خیر خصوصا خیرین مدرسه 
ساز است. محمدرضا بیکی  افزود: کمبود فضای 
آموزشی در بخش مسکن مهر استان جدی است و 

بیشترین مشکل مربوط به شهر بیرجند است.

نام نویسی بیش از 2۱۰۰ نفر برای
 شرکت در ویژه برنامه گلشن وحی

بن  حسین  حضرت  آستان  مدیرعامل  فارس- 
در  شرکت  برای  گفت:  طبس  الکاظم)ع(  موسی 
کارت   130 و  هزار   2 وحی،  گلشن  برنامه  ویژه 
زنده  به صورت  الکترونیکی صادر شده است که 
از شبکه خاوران پخش می شود. سپهریان اظهار 
داشت: همزمان با ماه رمضان، ویژه برنامه »گلشن 
موسی  بن  حسین  حضرت  آستان  در  وحی« 

الکاظم)ع( به اجرا درآمد.

باران اعتبارات خشکسالی در استان های پر آب  

استاندار در شورای بحران : مسئوالن به بازگو کردن مشکالت اکتفا نکنند

مدیریت  هماهنگی  شورای  جلسه  استانداردر 
در  جاری  زراعی  سال  در  کرد  عنوان  بحران 
 برخی از استان های کشور شاهد بارندگی  های

زیادی بودیم که سبب شد اثرات خشکسالی از 
بین برود، بنابراین اعتبارات ماده 10 و 12 که در 
گذشته در قالب اعتبارات خشکسالی در اختیار 
این استان ها قرار می گرفته برای استان هایی 
که در حال حاضر نیز با مشکالت خشکسالی 

دست و پنجه نرم می کنند، لحاظ شود.
.به گزارش فارس وجه ا... خدمتگزار  اضافه 
کرد  نخستین کاری  که در رابطه با مشکل 
خشکسالی و کم آبی باید انجام گیرد مدیریت 
اصولی، کارشناسی و منطقی منابع آبی است.

وزارت  آب  تأمین  متولی  کرد   اظهار   وی  
این  با  بارها  استان  و مشکل آب  است  نیرو 
وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفته که وزارت 
رفع  برای  کارشناسی  طرح های  باید  نیرو 

مشکل کم آبی  استان  ارائه دهد.
به  راملزم  اجرایی  دستگاه های  تمام  وی  
کمک به روستائیان، عشایر و هم استانی هایی 
و  دانست  هستند،  مواجه  آب  مشکل  با  که 

افزود: آبرسانی به روستاها که از طریق تانکر 
صورت می گیرد نباید دچار وقفه شود.

اقلیم  تغییر  به  توجه  کردبا  عنوان  استاندار 
نوع کشت  اختیارباید  در  آبی  منابع  و  استان 

محصوالت کشاورزی تغییر کند و به سمت 
بهره  کمتر،  آبی  نیاز  که  برویم  محصوالتی 

وری باالتر و درآمد بیشتری برای کشاورزان 
ارائه  کرد:  خاطرنشان  وی  باشند.  داشته 

به  کمک  عشایر،  و  روستائیان  به  خدمات 
و  آنها  تولیدات  تضمینی  خرید  با  دامداران 

مدیریت هدررفت آب از برنامه هایی است که 
قرار  اجرایی  کار دستگاه های  در دستور  باید 

گیرد.  معاون امور عمرانی استاندار نیزبا بیان 
اینکه وضع آب در غرب استان  بحرانی است،  
توسعه  باید  آبرسانی  های  کردشبکه  عنوان 
پیدا کند. به گزارش مهر، همایون نخعی نژاد 
هدر رفت آب را چالش بسیار بزرگی دانست 
منابع  در  آب  رفت  هدر  درصد   30 گفت:  و 
برنامه  آن  رفع  برای  باید  که  داریم  شهری 
ریزی شود.  وی عنوان کردشهرستان های 
غرب استان به لحاظ تامین علوفه دام باید به 

صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
معاون عمرانی استاندار   افزود ایجاد مشکل 
وجه  هیچ  به  سبز شهری  فضای  درموضوع 
قابل پذیرش نیست، اظهار  کرد: اگر در این 
بین  از  بر  عالوه  شویم  مشکل  دچار  بخش 
در  نیز  ناامیدی  روحیه  مردم  سرمایه  رفتن 
منطقه به وجود می آید. وی  شرایط استان به 
لحاظ خشکسالی را ویژه دانست که باید برای 
آن برنامه درستی پیش بینی شود، وادامه داد 
اگر خشکسالی ها ادامه پیدا کند و نتوانیم برای 
اشتغال روستاییان کاری انجام دهیم قطعا با 

پدیده مهاجرت روبه رو خواهیم شد. 

شرکت های دانش بنیان نوک پیکان اقدام و عمل به اقتصاد  مقاومتی

دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد  :

دکتر محمدرضا دوستی رئیس پارک علم و 
نشست  دومین  در  جنوبی  خراسان  فناوری 
و  علم  پارک  بنیان  دانش  اقتصاد  کمیته 
شناسایی   : گفت  جنوبی  خراسان  فناوری 
موقعیت در زمان کنونی و تصمیم بر مبنای 
آن بسیار حائز اهمیت است. سنوات گذشته 
تاکید مقام معظم رهبری بر اشاعه فرهنگ 
تاکید  اما امسال شاهد  بود  اقتصاد مقاومتی 
مهم  این  به  عمل  و  اقدام  بر  ایشان  ویژه 
هستیم. این یعنی ورود همه جانبه به عرصه 
نبرد اقتصاد مقاومتی؛ با توجه به ایجاد ستاد 
دکتر  انتخاب  و  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
این  ستاد،  فرمانده  سمت  به  جهانگیری 
اولین بار است که بعد از پایان 8 سال دفاع 
مقدس ،در حوزه ای غیر نظامی شاهد ایجاد 
ستاد فرماندهی هستیم. دگتر دوستی افزود 
رشد  مراکز  و  وفناوری  علم  های  پارک   :
اقتصادمقاومتی  نبرد  عرصه  مهمات  زاغه 
ای  هسته  و  بنیان  دانش  های  شرکت  و 
مثابه  به  ها  مجموعه  این  در  مستقر  فناور 
مهمات می باشند. وی اذعان داشت : اقتصاد 

هویداست  نامش  از  که  همانگونه  مقاومتی 
یعنی اقتصادی مقاوم نسبت تاثیرات و دست 

که  اقتصادی  یعنی  خارجی؛  های  اندازی 
نتوان از ان به عنوان اهرمی برای فشار به 

یک جامعه استفاده کرد. این مهم به دست 
نمی آید مگر با عمل به اقتصاد مقاومتی و 

بر  و  وسیله  به  اقتصاد  این  توسعه  و  بسط 
بومی  و  بودن  جدید  که  چرا  دانش.  مبنای 

محصوالت  متمایز  های  خصیصه  بودن 
ارز  دانش بنیان است که باعث عدم خروج 

از کشور، عدم نیازمندی به کشورهای بیگانه 
در  ثوت  افزایش سطح  و  اشتغال  افزایش   ،

سطح جامعه میشود و این دقیقا همان چیزی 
خواسته  ما  از  رهبری  معظم  مقام  که  است 
اند. دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان استان در 
 : استان گفت  اقتصاد مقاومتی در  خصوص 
با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیای استان 
خراسان جنوبی آنچه می تواند چرخه اقتصاد 
این استان را بیش از پیش به زنجیره اقتصاد 
برای  بستری  ایجاد  نماید،  متصل  مقاومتی 
دانش  های  شرکت  قدرت  و  تعداد  افزایش 
بنیان و هسته های فناور بومی استان است. 
همانگونه که بارها گفته شده استان خراسان 
جنوبی در سه حوزه دارای مزیت نسبی است 
و  اطالعات  فناوری  شمال  ها  حوزه  این  و 
دارویی  گیاهان   ،  ICT و   IT ارتباطات 
پذیر  تجدید  های  انرژی  و  ها  گیاه  دارو  و 
خصوصا انرژی خورشیدی است. پارک علم 
تا کنون تمتم  نیز  وفناوری خراسان جنوبی 
توان خویش را برای نیل به این مهم به کار 
برده است و انشاء اهلل به اتخاذ تدابیر جدید 
به دنبال توسعه و اتفزایش توان این شرکتها 

خواهیم بود .

بهره مندی بیش از 8000 خانوار از خدمات کمیته مددکاری مؤسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( 

برزجی- مدیر کمیته مددکاری مؤسسه خیریه 
ا...)ص( گفت:در سال 1394    حضرت رسول 
8هزار و 185 خانواده از خدمات این مؤسسه 
بهره مند شدند که 3530 نفر ایتام 1820 نفر 

سادات و 2835 نفر نیازمند هستند .
داد: در بخش  ادامه  فر   محمدرضا مکرمی 
اطعام سال 94 تعداد 84 هزار نفر از غذای 
گرم استفاده کرده اندکه  برای این کار 588 

میلیون تومان هزینه شده است .
بین  کاال  سبد   ۶30 ازتوزیع  همچنین  وی 
ایتام، سادات و مستمندان در سال 94 خبر 
داد و گفت: ارزش ریالی این سبد کاال ۶3 
با  ادامه  در  وی  است.  بوده  تومان  میلیون 
مبلغ  به  نوعروس هر کدام   25 اینکه  بیان 
نموده  دریافت  جهیزیه  تومان  میلیون   3
 12 نیز  پوشاک  توزیع  زمینه  در  افزود:  اند 

بین  نو و مستعمل در  البسه  تومان  میلیون 
خانواده های محروم و تحت پوشش توزیع 

شده است. 
مدیر کمیته مددکاری مؤسسه خیریه حضرت 
گزارش  ارایه  به  ادامه  ا...)ص(در  رسول 
عملکرد مالی این موسسه پرداخت و افزود: در 
بخش توزیع وسایل منزل ۶5 میلیون تومان 
پوشش  تحت  و  محروم  های  خانواده  برای 

با  فر  مکرمی  محمدرضا  است.  شده  هزینه 
اشاره به توزیع 4 میلیون و ۶35 هزار تومان 
خمس در بین سادات خاطر نشان کرد: 15 
میلیون و 820 هزار تومان نیز کفاره روزه به 

خانواده تحت پوشش داده شده است. 
به  گوسفند   گوشت  توزیع  از  ادامه  در  وی 
ارزش 52 میلیون و 500 هزار ، گوشت مرغ 
به ارزش 27میلیون و 450 هزار تومان اهدای 

تومان  میلیون   50 ارزش  به  صوتی  وسایل 
به  نخاع  قطع  بیماران  برای  پوشک  خرید 
کاروان  سه  اعزام  تومان،  میلیون   70 ارزش 
گفت:  و  داد  خبر  مقدس  مشهد  به  زیارتی 
اشتغال 45 نفر به عنوان پرستار، آشپز، کارگر 
کارخانه ، نگهبان و ایجاد کار جهت خانواده 
های مریض و کم درآمد از دیگر اقدامات این 

مرکز خیریه در بیرجند بوده است. 

محدوده غفاری، معلم،پاسداران جگرکی و کبابی تک
ساعت توزیع: 17تا 19 

آدرس: معلم 24 - داخل کوچه   09155625828
شله مشهدی با پیک رایگان 

بیل مکانیکی  چرخ  الستیکی تخریب ، خاک 
برداری حفاری کانال 09151613361 - رضوی

داربست بنی اسدی 09151634010  
  )تخته زیر پا رایگان(
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انبارلویی: اصالح طلبان دموکراسی
 را به  شرط  چاقو قبول دارند

محمدکاظم انبارلویی، رئیس مرکز سیاسی حزب 
اینکه اصالح طلبان، دموکراسی را  با بیان  مؤتلفه 
به  شرط  چاقو قبول دارند، گفت: با نتایج انتخابات 
رئیسه مجلس خبرگان و شورای اسالمی  هیئت 
توهم پیروزی اصالح طلبان در حد توهم باقی ماند.

درایتی: کار احمدی نژاد با وعده یارانه 
۲۵۰ هزار تومانی درست نمی شود

حضور  با  است:  معتقد  طلب  اصالح  فعال  یک 
نابودی  به  امر  این  انتخابات،  در  نژاد  احمدی 
وعده  به  درایتی  انجامید.  خواهد  جریان  این 
نژاد  احمدی  سوی  از  تومانی  هزار   ۲۵۰ یارانه 
نیز اشاره کرد و گفت: کار آقای احمدی نژاد با 
از مردم  او  این حرف ها درست نمی شود. تصور 
این است که آنها با این وعده ها نگاه شان را بر 

هشت سال تخریب کشور می بندند.

زیباکالم: روحانی در مقابل جلیلی
 و قالیباف با دستان بسته پیروز می شود

صادق زیباکالم گفت: اگر نامزد اصولگرایان افرادی 
به غیر از سردار سلیمانی و احمدی نژاد باشند، مانند 
والیتی، توکلی، قالیباف، جلیلی یا حداد و باهنر ، 
بسته هم  دستان  با  روحانی  آقای  آن صورت  در 
می تواند به راحتی اصولگرایان را شکست دهد، اما 
اگر اصولگرایان به سراغ آن دو گزینه بروند شرایط 

برای اصالح طلبان تفاوت پیدا خواهد کرد.

احمدي نژاد مي آید، اما تا آخر نمي ماند

مشاور رئیس جمهور گفت: روحاني براي انتخابات 
افزود:  وی  ندارد.  رقیبي   ٩٦ ریاست  جمهوري 
نخواهد  روحاني  رقیب جدي  احمدي نژاد  معتقدم 
بود و اگر باشد باید استقبال کرد. هر چند معتقدم 
از  بخشي  و  مرزها  شکستن  براي  احمدي نژاد 
خواهد  ورود  انتخابات  به  اجتماعي  هنجارهاي 
باقي نمي ماند.  انتخابات در صحنه  تا آخر  کرد و 

او مي آید که فضا را براي حضور دیگران باز کند.

محمد رضا  باهنر : عارف برای پیروزی، 
روزی ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می کرد

باهنر گفت: آقای عارف 1۰3 رأیی که در انتخابات 
هیئت رئیسه موقت مجلس کسب کرد، قطعی بود 
و نمی توانست آن را به 1۰4 رأی افزایش دهد. وی 
در مرحله دوم انتخابات بی نهایت تالش کرد و بعضًا 
روزی 1۵۰۰ کیلومتر در جاده سفر می کرد و اگر در این 
میان برخی ادعا می کنند که »ما کوتاه آمدیم صحیح 
نیست زیرا اگر می توانستند قطعاً کوتاه نمی آمدند و 

 افطاری در مسجد - دهلی عکس روز الزم هم نبود که کوتاه بیایند.

چرا رئیس جمهور ترکیه  مراسم تشییع
 کلی را با حالت قهر ترک کرد؟ 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که به منظور شرکت در 
مراسم تشییع جنازه محمد علی کلی بوکسور نامدار و 
فقید آمریکایی به این کشور سفر کرده بود، سفر خود 
را ناتمام گذاشت و با حالت قهر این مراسم را ترک 
کرد. به گزارش روزنامه »حریت« ترکیه، اردوغان 
پس از آنکه متوجه شد، مسئوالن برگزاری مراسم 
اند، نداده  اختصاص  وی  سخنرانی  برای   فرصتی 
با حالت قهر این مراسم را ترک کرد. اردوغان امیدوار 
بود به تکه ای از پارچه دور کعبه در تابوت علی دست 
یابد اما سازمان دهندگان این رویداد با این درخواست 
می  اردوغان  این  بر  عالوه  بودند.  کرده  مخالفت 
خواسته یک روحانی ترک در مراسم قرآن بخواند که 

با این درخواست وی هم مخالفت شده بود.

آمریکا : ایران نفوذ زیادی در عراق دارد

نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ضدداعش 
از  داعش  تروریست های  عقب نشینی  روند  به 
»گروه های  گفت:  و  کرد  اشاره  خود  مواضع 
نفوذ  ایران  و  هستند  شیعه  عمدتًا  عراق  مردمی 
بسیار زیادی در میان این گروه ها دارد.وی گفت: 
در تماسی که روز گذشته با سفارت مان در بغداد 
داشتم، این مطلب را متذکر شدم که هم ما و هم 

دولت عراق، در این خصوص نگران اند.«

فتنه 88 ریشه در خواص سرشناس دارد

در  مشهد  مردم  نماینده  قدوسی،  کریمی  جواد 
مجلس شورای اسالمی گفت: ریشه فتنه بیش از 
براساس  که  خواصی  بوده؛  ناحیه خواص  از  همه 
چهره های  به  طوالنی مدت  مسئولیت های  قبول 
ادامه  قدوسی  کریمی  شده اند.  تبدیل  سرشناسی 
خانواده  و  رفسنجانی  هاشمی  خانواده  حیف  داد: 
دست  دولت  وقتی  این ها  کروبی ها،  و  موسوی 
جریان دیگری افتاد، کاری کردند تا فتنه 88 شکل 
بگیرد متاسفانه در جریان انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری هم پرچم های 
عناصر فتنه به اهتزاز درآمد و برخی از آنها موفق 

شدند تا وارد مجلس شوند.

کارخانه ها به سمت تعطیلی می روند

با  روسیه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
دلیل  به  کارخانه ها  درصد   4۰ تا   3۰ اینکه  بیان 
تعطیلی  سمت  به  دولت  کمک  نکردن  دریافت 
چرایی  خصوص  در  باید  دولت  گفت:   می روند، 
تعطیلی ارج پاسخگو باشد. اسدا... عسگر اوالدی   
و  است  زیاد  صنایع  بدهی های  داشت:  اظهار 
از درآمدهای کشور که قرار  بودجه 3۰ درصدی 
بود به صنایع اختصاص یابد، محقق نشده است. 
وی افزود: مضیقه اقتصادی دولت شدید است و 

بانک ها از دولت طلب دارند.

زریبافان: احمدی نژاد رای باالیی دارد
 

مسعود زریبافان از نزدیکان محمود احمدی نژاد مدعی 
است که این روزها مخالفان رئیس جمهور سابق، تبدیل 
به حامیان او شده اند. وی در مصاحبه ای گفت: احمدی 
عارف  از  خود،  ریاست جمهوری  نخست  دوره  در  نژاد 
برای پست معاون اولی دعوت کرده بود. وی افزود: من 
معتقدم آقای احمدی نژاد رای باالیی دارد. متاسفانه یا خوشبختانه فعالیت ها 

و ضعف دولت فعلی به سبد آقای احمدی نژاد هم می ریزد.

به رذل ترین خلق خدا دست دادید، آخرش دیدید که برجام چه شد، حداقل االن برگردید 
 

آیت ا... علم الهدی ، عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: رهبری گفتند حل مشکالت اقتصادی را در خودتان ببینید و در بیرون نبینید، 
خب شما به بیرون نگاه کردید و گفتید حل مشکالت اقتصادی با تنظیم سیاست خارجی و تنش زدایی در عرصه بین المللی است، رفتید به دنبال 
آن، دو سال هم برای آن تالش و کار کردید، به رذل ترین و شیطان ترین خلق خدا هم دست دادید، آخرش را هم دیدید که برجام چه شد، حداقل 
االن برگردید، حاال حرف رهبری را قبول کنید. وی با تاکید بر اینکه رهبری 3 سال است که بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، گفت: برای اجرای 

اقتصاد مقاومتی و راهکارهایی که مقام معظم رهبری می گویند یک قدم برداشته نشده، اگر اقدامی انجام داده اید خب بیایید گزارش دهید که تاکنون چه کرده اید.

مشایی: من هر حرفی بزنم سیاسی می شود

مشایی با اشاره به اینکه سال هاست گفت وگو نکرده و 
به خیلی ها هم قول داده اگر بنا بر گفت وگو بود اول با 
 آنها صحبت کند، گفت: »مساله مرگ حبیب )خواننده(

سیاسی  هم  اگر  دیگر  سوی  از  است.  سیاسی  خیلی   
نباشد وقتی من درباره اش حرف بزنم، سیاسی می شود. 
در حال حاضر نمی شود دراین باره حرف زد. او افزود: فضا به گونه ای است که 

آدم حتی اگر یک حرف معمولی هم بزند برخی آن را سیاسی تعبیر می کنند.

عضو فراکسیون والیت مجلس با تاکید بر 
اینکه زمزمه های انشعاب یک فراکسیون 
چندان  والیت  فراکسیون  دل  از  جدید 
جدی نیست، تصریح کرد: در عین حال 
گذر زمان، این مسئله را مشخص خواهد 
درباره  امیرحسنخانی  محمدرضا  کرد. 
مبنی  شده  منتشر  رسمی  غیر  خبرهای 
دل  از  جدید  فراکسیون  یک  انشعاب  بر 
فراکسیون والیت مجلس، اظهار داشت: 
از  انشعاب  این  های  زمزمه  من  نظر  به 
ابتدای کار نیز مطرح بود اما چون دوستان 
این گونه جمع بندی کردند که بر روی 
ریاست آقای الریجانی یک وفاق عمومی 

شکل بگیرد، از نظرات خود کوتاه آمدند.
وی تصریح کرد: فراکسیون والیت یک 
فراکسیون فراگیر است و از ابتدا نیز تنها 
مختص اصولگرایان نبوده و شامل حال 

همه افراد می شده است، غیر از کسانی 
فراکسیون  لوای  تحت  خواستند  می  که 

های دیگر مانند امید کار کنند.
بیان  با  مجلس  والیت  فراکسیون  عضو 
در  والیت  فراکسیون  کار  نتیجه  اینکه 

انتخاب هیئت رئیسه مجلس نسبتا قابل 
برخی  االن  اما  گفت:  است،  بوده  قبول 

رئیس  انتخاب  مرحله  از  چون  دوستان 
در  اند، شاید  کرده  عبور  رئیسه  و هیئت 
خواسته های خود  که  باشند  داشته  نظر 

را مجددا و در قالب یک فراکسیون دیگر 
شروع  این  من  نظر  به  که  کنند  مطرح 
امیرحسنخانی  است.  اختالف  و  انشقاق 
با تاکید بر اینکه چندان اعتقاد ندارم که 
نیروهای  برای  تهدید  یک  انشعاب  این 
ارزشی است، تصریح کرد: در عین حال، 
بهترین راهکار با توجه به صحبت های 
مقام معظم رهبری این است که بر روی 
مشترکات خود تکیه کنیم و نقاط اختالف 
به  نیز  کشور  شرایط  نکنیم؛  برجسته  را 
گونه ای است که نیازمند وحدت هستیم 
و این وحدت حتی می تواند با فراکسیون 
با  نیز مطرح شود. وی  آن  امثال  و  امید 
بیان اینکه از کانال وحدت بهتر می توانیم 
به مردم خدمت کنیم، خاطر نشان کرد: 
اختالف نظر تا حدی خوب است که به 

تنش و تشنج منتهی نشود.

 امیرحسنخانی : انشعاب در فراکسیون والیت جدی نیست

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