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هشدار درباره فرم های جعلی ثبت نام یارانه

 بانک ها به مشتریان خود هشدار داده اند نسبت به فرم های
گزارش  به  باشند.  هشیار  یارانه  نام  ثبت  کالهبرداری 
خبرآنالین، هشدارهای پلیس و بانکها برای جلوگیری از 
فریب خوردن مردم در ثبت نام یارانه نقدی مدام شنیده 
در  دیشب  فتا،  پلیس  رئیس  کاکوان  سرهنگ  شود.  می 
بخشهای خبری پرمخاطب صدا و سیما اعالم کرد هیچگاه 
نهادهای دولتی برای واریز وجوه نقد، از جمله یارانه ها، از 
مردم پسوند و رمز کارت حساب بانکی شان را نمی خواهد.

 آمادگی پذیرش زائران اربعین از اول مرداد

رئیس سازمان حج و زیارت از آمادگی پذیرش مشتاقان 
ابتدای  از  سازمان  این  سماح  سامانه  در  اربعین  زیارت 
نقل  به  ایرنا  گزارش  به  داد.  خبر  جاری  سال  مردادماه 
ساماندهی  جلسه  در  اوحدی«  »سعید  زیارت،  و  حج  از 
اعزام زائران اربعین که با حضور نمایندگان دستگاه های 
بر  شد،  برگزار  زیارت  و  حج  سازمان  در  کشور  مختلف 
اربعین  زائران  منسجم  اعزام  برای  برنامه ریزی  ضرورت 

حسینی)ع( تأکید کرد.

امروز نتایج آزمون ارشد اعالم می شود

انتشار  از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
ارشد  کارشناسی  دوره های  ورودی  آزمون  اولیه  نتایج 
ناپیوسته سال 95 از امروز سه شنبه 25 خرداد ماه خبر داد. 
حسین توکلی گفت: نتایج اولیه  آزمون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 کلیه  داوطلبان به صورت 
کارنامه تنظیم شده و کارنامه کلیه  داوطلبان سه شنبه 25 
خرداد ماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

نفس های آخر فرش دستباف خراسان جنوبی
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اعزام هیئت تجاری

 بازاریـابی بـه هنـگ کنگ
بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،چای و گیاهان دارویی آسیا

18 لغایت 26 مردادماه 13۹۵
آخرین مهلت ثبت نام ۹۵/03/30   تلفن های تماس:32400۵۹1-4

  اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند

ثبت نام یازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور آغاز شد
    کارآفرینان، پیشگامان نوآوری و تحول اند، آنان از طریق تشخیص فرصت ها ارزش آفرینی کرده و با رفتار نوآورانه خود 

رشد مستمر برای کسب و کار و پویایی برای اقتصاد کشور به همراه می آورند.
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برگزاری 10 دوره جشنواره کارآفرینان برتر ملی و استانی، در نظر دارد: با بهره گیری از تجارب 
گذشته، یازدهمین دوره را نقطه عطفی در انتخاب الگوهای اقدام و عمل قرار دهد و در این راه با تلفیق علم و تجربه، کارآفرینان اثرگذار را 
برگزیده و با معرفی آنها به جامعه، از ایشان تقدیر به عمل آورد. لذا از تمامی افراد و شرکت هایی که خود را واجد شرایط کارآفرینی می 
دانند، دعوت  می شود از تاریخ یکشنبه 16 خرداد لغایت پنجشنبه 31 تیر 1395 به سایت ذیل مراجعه و فرآیند ثبت نام را تکمیل نمایند. 

 www.karafarinanebartar.ir
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مراجعه نمایند.

نشانی و شماره تماس دبیرخانه جشنواره استانی:   
بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

 تلفن: 17 - 0۵632400114   دورنگار:  0۵632400111  

واحد تجاری و بانکی 
مقابل حسینیه گازاریها 

316 متر همکف
 اجاره داده می شود.

 0۹1۵1614070
0۹1۵161404۹

فروش
دو قطعه زمین با ابعاد 

10×1۵/۵ مجاور یکدیگر 
واقع در امیرکبیر
0۹1۵1636687
0۹1۵1608713

درگذشت خادم اهل بیت )ع( مرحوم مغفور 

شادروان محمد حسن اکبری
را به اطالع کلیه دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع پیکر آن مرحوم امروز سه شنبه 
۹۵/3/2۵ ساعت 16 الی 17 از محل مسجد بهشت متقین )غسالخانه( بیرجند برگزار می شود، تشریف فرمایی 
شما عزیزان و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. ضمنا مراسم سوم آن مرحوم 

پنجشنبه ۹۵/3/27 از ساعت 17 الی 18 در محل مسجد الحسین )علیه السالم( جوادیه برگزار می گردد. 

خانواده های اکبری و فامیل وابسته

افتتاحیـه

باشگاه ورزشی شنا و واترپلو
 

با حضور سروران ارجمند: 

مربی سابق تیم ملی شنا در رده جوانان - رکورددارشنای ایران

زمان: پنجشنبه 95/3/27 - ساعت 10 الی 11 صبح
مکان: خیابان غفاری- ابتدای خیابان آوینی مقابل استخر

 شهید مرتضوی - دفتر باشگاه     تلفن: 32404151

dolfinbrj :اینستاگرام dolfinbrj :تلگرام@
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عذرخواهی نوبخت از مردم
جام جم آنالین - نوبخت رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه های قانونی استفاده کرده و پاداش های چند ده میلیونی می گیرند را ظلم به دولت 
دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می کند. وی همچنین از مردم عذرخواهی کرده و از اصالح قانون مدیریت خدمات 
کشوری و بستن روزنه های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه ای میسر نخواهد شد.

 انجام خدمت قهرمانان ملی درتیم ملی 

گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
خدمت  به  مقررات  طبق  که  ورزشکارانی 
سربازی اعزام شده اند و یا به سن مشمولیت 
رسیده اند در صورتی که به تیم ملی دعوت 
جزء  ملی  تیم  در  حضورشان  مدت  شوند، 

خدمت سربازی محاسبه می شود.
به گزارش جام جم آنالین، سردار سید حمید صدرالسادات با بیان 
پایان  کارت  و  کرده   تخلف  که  بازیکنانی  شامل  قانون  این  اینکه 
باید  بازیکنان  این  افزود:  نمی شود،  است  شده  باطل  آنها  خدمت 
به  و  بگذرانند  نیروهای مسلح  تیم های  در  را  خدمت سربازی خود 
هیچ وجه تا پایان دوره سربازی حق حضور و همراهی تیم ملی را 

نخواهند داشت.

تعیین تقویم اجرای شبکه ملی اطالعات
 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
ملی  شبکه  اجرایی  فازهای  و  زمانی  جدول 
اطالعات مشخص شد، گفت: امیدواریم سند 
حمایت از شبکه های پیام رسان اجتماعی داخلی 
تصویب شود. به گزارش تسنیم، سید ابوالحسن 
مصوبات  نخستین  کرد:  اظهار  فیروزآبادی 
اجرایی شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم به تصویب رسید 
که مهمترین آنها تشکیل شبکه ملی اطالعات بود. وی افزود: مشخصات 
این شبکه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و اسناد 
مربوط، اصول حاکم، جدول زمانی و فازهای اجرایی آن مشخص شده 
است. فیروزآبادی ابراز کرد: به دنبال ارائه تعرفه مناسب برای شبکه های 

داخلی هستیم که یک چهارم تعرفه استفاده از اینترنت باشد.

 شهریه ثبت نام مدارس شاهد اعالم شد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به ثبت نام پایه هفتم مدارس 
شاهد از اول تیرماه، شهریه ثبت نام در هر دوره 
محمدحسین  ایرنا،  گزارش  به  کرد.  اعالم  را 
کفراشی گفت: بنیاد شهید برای فرزندان شهدا 
و جانبازان باالی 70 درصد هزینه فوق برنامه 
و کمک سرانه را پرداخت می کند و 25درصد هزینه را باید این افراد 
درصد  درصد، 40  تا50  جانبازان 25  برای  کرد:  تصریح  بپردازند.وی 
تخفیف شهریه و برای جانبازان زیر 25 درصد 20 درصد تخفیف شهریه 
ابتدایی  خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: هزینه شهریه در دوره 
350 تا 530 هزارتومان در دوره متوسطه اول 400 تا 600 هزار تومان 

و در دوره متوسطه دوم 480 تا 780 هزار تومان مصوب شده است.

نزولی  سیر  این که  بیان  با  کارشناس  یک 
قیمت مسکن ادامه خواهد داشت گفت: شاید 
نیمه اول یا نیمه دوم سال 96 بتوان شاهد 

پویایی بازار مسکن بود.
احمدرضا سرحدی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
از  بازار مسکن در سال جاری  معتقدم  کرد: 
رکود خارج نمی شود؛ زیرا عواملی که باعث 
رکود مسکن شده هنوز رفع نشده است. این 

بخش  در  نقدینگی  نبود  از  عبارتند  عوامل 
مسکن، رکود اقتصاد کالن، تحریم ها،  عرضه 
وجودی  با  افزود:  قیمت. وی  حباب  و  مازاد 
که تولید کند شده است هنوز با مازاد مسکن 
خرید  برای  مردم  دست  که  چرا  مواجهیم؛ 
نیست.  توجیه پذیر  جدید  تولید  و  نشده  باز  
مسکن  وارد  زودی  این  به  سرمایه گذار  لذا 
نمی شود. این کارشناس مسکن درباره علت 

فروردین  معامالت  درصدی   20.8 افزایش 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
معامالت،  نسبی  رشد  علت  گفت:  قبل 
امیدواری هایی بود که از اواخر سال گذشته 
تصور  بسیاری  شد.  ایجاد  برجام  امضای  با 
کردند بازار دست نخورده ایران ظرفیت باالیی 
که  دارد  خارجی  گذاری  سرمایه  ورود  برای 
افزایش تقاضای  با رونق اشتغال و  می تواند 

مسکن همراه شود. به گفته سرحدی در اواخر 
پای  پیش  که  با سنگ اندازی هایی  فروردین 
برجام صورت گرفت وضعیت بازار مسکن به 
اردیبهشت سرعت  بازگشت. در  حالت سابق 
رشد معامالت گرفته شد و به 8 درصد رسید 
که به نظر من این وضعیت در خرداد ماه ادامه 
خواهد داشت. وی پیش بینی کرد: رکود مسکن 

شدیدتر و سیر نزولی قیمت ها ادامه یابد.

به گزارش تسنیم، تصویب نامه هیأت وزیران در مورد 
 ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها

رئیس  اول  معاون  توسط   95 سال  در  بازنشستگان  و 
جمهور ابالغ شد..1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 
بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه ریال تعیین می 
شود. 2.ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ 
پرداخت کارکنان دولت به میزان یکهزار و پانصد و چهل و 
یک ریال تعیین می شود.3.سقف افزایش حقوق کارکنان 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات 

عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه و شرکت 
های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود.4.حداقل حقوق 
و مزایای مستمر شاغلین برای کارمندان دستگاه های 
اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور 
به استثنای مشمولین بند)5( این تصویب نامه به میزان 
این  مزایای مستمر  و  ریال وحداکثر حقوق  میلیون  نه 
قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این 
بند تعیین می شود.5.حداقل حقوق و فوق العاده شغل 
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت به میزان شش میلیون ریال و حداکثر هفت برابر 
حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.6.حداقل حقوق 

بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های 
بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق 
های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون 
ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق 
 ، بازنشستگان  حقوق  شود. 7.  می  تعیین  بازنشستگی 
بازنشستگی  های  مشترکان صندوق  و  بگیران  وظیفه 
کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا 
سقف پانزده میلیون )000/000/15( ریال تا بیست درصد 
با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار )000/500( 
 ، ریال   )000/000/15( میلیون  پانزده  بر  مازاد  و  ریال 

دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد.

نزول قیمت مسکن ادامه دارد

کاهش سود بانکی آغاز شدحداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین شد

زودی  به  بانک ها  بود  قرار  که  حالی  در   - ایسنا 
در رابطه با کاهش سود بانکی با یکدیگر توافق 
کنند این بار بدون توافق رسمی و در غیاب مصوبه 
را کلید  بانکی  اعتبار کاهش سود  شورای پول و 
آغاز  حالی  در  سود  بانک  به  بانک  کاهش  زدند. 
شده که پیش از این برای تغییر نرخ سود بانکی، 
معموال بانک ها در قالب جلسه شورای هماهنگی 
گرد هم آمده و بعد از توافق برای کاهش نرخ سود 
آن را به تایید بانک مرکزی  رسانده و در نهایت 
با تصویب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی به 

اجرا در می آمد.

کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
فرهنگیان آماده تحویل است

ایسنا - بانک ملی اعالم کرد: کارت های اعتباری 
و  فرهنگیان  از  دسته  آن  ایرانی  کاالی  خرید 
که  پرورش  و  آموزش  وزارت  محترم  کارکنان 
تقاضای خود را به ادارات ذیربط خود تحویل داده 
تحویل شعب  و  بانک صادر  این  از سوی  بودند، 
مورد نظر شده است. طبق اعالم بانک ملی ایران 
ضمن  می توانند  شده  یاد  کارت های  متقاضیان 
را  خود  کارت های  شده،  تعیین  شعب  به  مراجعه 

دریافت و مورد استفاده قرار دهند. 

یارانه کسی در خرداد حذف نمی شود

که  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   - فارس 
برای  جامعه  نیازمند  اقشار  شناسایی  مسئولیت 
جدیدی  فهرست  دارد،  برعهده  را  یارانه  پرداخت 
نکرده  آماده  جدید  خانوار  یارانه  حذف  برای 
بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای  است.مجلس 
 24 گرفت  تصمیم   95 سال  بودجه  تصویب  و 
میلیون نفر دیگر از فهرست یارانه بگیران حذف 
شوند که این تعداد با محاسبه رقم پیش بینی شده 
اساس  بر  می آید.  دست  به  یارانه  پرداخت  برای 
بودجه  قانون  تأخیر  با  که  دولت  گزارش،  این 
بانک های  از طرفی  و  کرد  دریافت  از مجلس  را 
یارانه  حذف  نداشت،  اختیار  در  دقیقی  اطالعاتی 
اقشار غیر نیازمند را به ماه های بعد موکول کرد. بر 
اساس پیگیری ها از وزارت رفاه، تاکنون فهرستی 
برای حذف خانوار جدید در خرداد آماده نشده و به 
نظر می رسد دولت به دلیل ماه رمضان یارانه ها را 
بدون تغییر طی روزهای 26 تا 27 خرداد واریز کند.

زمان آغاز سرشماری ۹۵ در سراسر کشور

نفوس  ایران طرح سرشماری عمومی  آمار  مرکز 
سراسر  در  آبان  و  مهر  در  را   1395 مسکن  و 
این  تسنیم،  گزارش  به  کند.  می  اجرا  کشور 
طرح سرشماری یکی از مهم ترین فعالیت های 
به  آن  از  حاصل  نتایج  و  است  کشور  حاکمیتی 
عنوان آمار رسمی کشور اساس همه برنامه ریزی 
های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد.
به منظور کاهش هزینه ها و  این سرشماری  در 
بار در کشور  اولین  برای  افزایش سرعت و دقت 
مراجعه  کنار  در  اینترنتی  سرشماری  نوین  شیوه 

حضوری استفاده خواهد شد.

شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین
 از سوی بیمه شدگان تامین اجتماعی

که  را  شرایطی  اجتماعی  تامین  سازمان  ایسنا- 
بیمه شدگان این سازمان می توانند والدین خود را 
از خدمات این سازمان  تحت تکفل قرار دهند و 
بهره مند شوند را اعالم کرد. برای تحت پوشش 
از خدمات  آنها  برخورداری  و  والدین  گرفتن  قرار 
این سازمان، باید سن پدر 60 سال تمام و مادر 55 
سال تمام باشد. تامین معاش پدر و مادر بر عهده 
بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری دریافت 
نکنند یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع 
از کارافتاده باشند. همچنین،  ماده 91 این قانون 
آنها  والدین،  برای  کفالت  تقاضای  ارائه  زمان  در 
بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند. همچنین 
والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار گرفتن، 
مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از 
یا  بازنشستگی  کسور  یا  بیمه  حق  پرداخت  نظر 

دریافت حقوق و مستمری نباشد.

جریمه 40000 تومانی در انتظار 
خودروهای فاقد معاینه فنی

ایسنا - رئیس پلیس راهور تهران از تشدید برخورد 
با خودروهای فاقد معاینه فنی در پایتخت خبر داد.

اعالم  با  خبری  نشست  در  تیمور حسینی  سردار 
خبر تشدید طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه 
فنی گفت: کنترل خودروهای فاقد معاینه فنی برابر 
قانون جزو ماموریت های پلیس است. وی با بیان 
به  خودروها  ایمنی  کنترل  در  فنی  معاینه  اینکه 
دارد،  نقش مهمی  تصادفات  از  پیشگیری  منظور 
کنترل  بخش  امروز  از  اساس  همین  بر  گفت: 
خودروهای فاقد معاینه فنی از سوی پلیس راهور 
اجرایی می شود. حسینی با بیان اینکه تا پایان ماه 
جنبه  فنی  معاینه  برای  خودروها  کنترل  رمضان 
اطالع رسانی دارد، گفت: از بعد از عید فطر کنترل 
تا  امیدواریم  و  آغاز  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای 
قبل از مهرماه دیگر خودروی باالی پنج سال فاقد 

معاینه فنی در شهر تهران نداشته باشیم.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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
32319263

09151642377 - وسیله کار

با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
  

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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ايي ششکت تشاساس هفاد لاًَى تشگضاسي هٌالصات، تشاساس تغییشاتی کِ دس هشخصات فٌی ٍ هیضاى تشآٍسد دستگاُ جزب اتوی پیش آهذُ 
کِ هايلٌذ تا عٌايت تِ تَضیحات ٍ  اهیي کٌٌذگاًیتاص طشيك هٌالصِ عوَهی خشيذاسي ًوايذ، سا  کاالي ريل دس ًظش داسد 17/11/83هصَب 

جْت خشيذ   72/30/59تِ هذت چْاس سٍص تا تاسيخ اًتشاس آگْی تَاًٌذ اص تاسيخ  هیدس ايي هٌالصِ ششکت ًوايٌذ ،الزکش  هشخصات ريل
فاضالب خشاساى جٌَتی سٍتشٍي پست تشق ششکت آب ٍ –لَاس شْذاي عثادي ت –ايي ششکت تِ ًشاًی: تیشجٌذ دفتش لشاسدادّاي تِ اسٌاد 

تواس  32234013-32226300تَاًیذ دس ايام ّفتِ ٍ ساعات اداسي تا شواسُ تلفٌْاي  هشاجعِ ًوايٌذ. ضوٌاً جْت کسة اطالعات تیشتش هی
 حاصل فشهائیذ.

تغییش يافتِ ( طثك هشخصات فٌی Atomic Abzorptionوپلش)سدستگاُ جزب اتوی توام خَدکاس هجْض تِ سیستن شعلِ،کَسُ ٍ اتَ  -1
 پیَست دس اسٌاد هٌالصِ

  توضيحات ضروري:توضيحات ضروري:    
تغییش يافتِ است.ٍصهاى دسيافت  هشخصات فٌی دستگاُسايش ششايط هٌالصِ کواکاى تمَت خَد تالیست تٌْا  -1

 سذ.سٍعَدت اسٌاد تششح ريل تِ اطالع ششکت کٌٌذگاى دس هٌالصِ هی 

 تِ دتیشخاًِ ششکت آب ٍفاضالب خشاساى جٌَتی خَاّذ تَد. 30/30/59مورخ پاياى ٍلت اداسي هْلت تحَيل اسٌاد هٌالصِ تا  -2

 دس ششکت آب ٍفـاضالب خشاسـاى جٌَتی دس هحل اتاق جلسات 35/30/59مورخ  صهاى ٍ هكاى تاصگشـايی پـاکات:  -3
طشيك سايت آب ٍفاضالب خشاساى جٌَتی ٍسايت هلی هٌالصات لاتل دسيافت  اسٌاد اسصياتی ٍ دعَتٌاهِ ٍ هستٌذات هٌالصِ اص  -4

  خَاّذتَد.

                         khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 ٌالصِ خَاّذ تَد.تعْذُ تشًذُ هدس دٍ ًَتت ّضيٌِ دسج آگْی  -5

 تاصسسی ٍکٌتشل کیفیت کاال تَسط ششکت کاٍشیاس پژٍّاى اًجام خَاّذ شذ. -6
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دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی شنبه 
1395/4/19 ساعت 9 صبح در محل هیئت حسینی خوسف برگزار می گردد. از کلیه 

اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 

ورود به جلسه را دریافت نماید. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. همچنین کسانی که کاندیدای سمت هیئت مدیره و 
بازرسی تعاونی مسکن می باشند، درخواست می شود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ 

درج این آگهی برای تنظیم فرم مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل- استماع گزارش بازرس- انتخاب هیئت مدیره به 
مدت سه سال- انتخاب بازرس به مدت یک سال مالی- طرح و تصویب صورت های مالی 

سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1395
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی

کیفیت و بازدهی با اساتید مجرب 
مرکز تخصصی  و تفکیکی زبان انگلیسی 

ویژه خردساالن 3 الی 7 سال
آماده همکاری با آموزشگاه ها ، نهادها و سازمان ها

بلوار آیت ا... غفاری، خیابان جابربن حیان، پالک 61
09363347354 - 05632347385

فقط یک ترم بـه آموزش مـا اعتمـاد کنید

ثبت نام تابستان

AVAAVA

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

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

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

با سابقه درخشان و قیمت کامال توافقی
09159634038 09155642959 رحیم آبادی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
وصول بیش از 1700 میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی 

فارس- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: مجموع مالیات وصولی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته یک هزار و 
774 میلیارد ریال بوده است.یحیی یعقوب نژاد  تصریح کرد: از این میزان مبلغ یک هزار و 221 میلیارد ریال مربوط به مالیات های 

مستقیم و مبلغ 552 میلیارد ریال مربوط به مالیات های غیرمستقیم)ارزش افزوده( بوده است.
سه شنبه * 25 خرداد 1395 * شماره 3529

آقای نوبخت )سخنگوی محترم( مصاحبه هاشون 
را درباره ی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 
قبل از سال 87 که خونه هاشون کانون بیکاران 
که  مبلغی  و  برای سال 95  کرده شده  تحصیل 
جمالت  برآن  و  کنند  مقایسه   شده  واقع  عمال 
فکاهی لبخند زنند! پس چه شد عدالتی که قرار 

بود عمل شود؟
0915...278
باسالم نماینده محترم مردم در مجلس، استاندار 
دارای  هرنحوی  به  که  کسانی  تمام  و  محترم 
مسؤلیتی هستید شما کجا تشریف دارید ؟ آیا از 
اوضاع احوال مردم خبر دارید ؟ آیا می دانید خیلی 
سختی  چه  با  شدند  بیکار  کار  از  که  کسانی  از 
با دو فرزند خود به  روزگار می گذرانند ؟ پدری 
سیب  کیلو  یک  حدود  و  آید  می  فروشی  میوه 
به میوه  نگاه پچه ها  اما  پیاز می خرد  و  زمینی 
های نوبرانه که داخل مغازه قرار دارد دوخته شده 
بگیر  این میوها  از  بابا   پدر  به  است بچه ها رو 
اما پدرکه بغض عجیبی دارد و استاد کچ کار بوده  
می گوید  بچه ها می بینید که بیکارشدم  و فعال 
اقالم ضروری رو تهیه می کنیم  این یک نمونه 
واقعی از زندگی انبوه کسانی است که ازکار بیکار 
شدند و من به این موضوع فکر می کردم وقتی 
مدیری 234 میلیون تومان حقوق در ماه بگیرد 
و در ناز و نعمت است چطور می خواهد به فکر 
کسانی باشد که بر اثر از دست رفتن شغل  برای 
خرید مایحتاج زندگی به مشکل خورده اند ؟ و به 
فکر ایجاد اشتغال ورونق اقتصادی  باشد و قدمی 

رو برای بهبود وضع موجود بردارد؟      
0915...693
مسوولین شهر لطفا کمی هم به فکر ساماندهی 
و زیباسازی مهرشهر باشید واقعا مورد بی مهری 
قرار گرفته.ساکنان این قسمت از شهر هم همانند 

سایرین هستند.تبعیض تا چه حد و تا کی.
0915...205
 .... بیمارستان  مسوولین  از  خواستم  سالم  با 
رجوع  ارباب  با  برخورد  نحوه  بر  کنم  خواهش 
در  هم  آن  افطار  از  بعد  خصوصا  کنند  نظارت 

بخش تزریقات و درمان سر پایی
0915...654
سالم بعضی موسسه و واحدهای تجاری اقدام به 
ارسال برگه های آگهی منقوش به آیات و ادعیه 
توزیع میکن که روی زمین و بی احترامی واقع و 

گناه آن دامن گیر می شود تذکر فرمایید.
0915...266 
شهرستان  روستاهای  اکثر  در  زرشک  محصول 
برای  درآمد  منبع  مهمترین  قاینات  و  درمیان 
باعث  نیز  و  فروشندگان  دالالن،  کشاورزان، 
است  سال  چند  اما  است.  کشور  برای  ارزآوری 
درمیان  روستاهای  از  برخی  در  زرشک  درخت 
دچار بیماری و زردی شده و بیماری به سرعت 
درحال گسترش است. اما مسوولین تاکنون هیچ 

کار مثبتی نکرده اند
0915...305
تثبیت  برای  بحران  مدیریت  شورای  تشکیل 
کاری  اضافه  ساعات  بجز  روستاها  در  جمعیت 
برای مدیران و سرکارگذاشتن مردم بیچاره هیچ 

نتیجه ای برای مردم ندارد .
0915...124
محمد  قرارگاه  از  رو  شهر  ورودی  کاش  ای 
رسول ا... آسفالت نمی کردن ،واقعا جای تاسف 

داره برای مرکز استان
0915...546
و  معلول  مردی  همسر  و  فرزند  سه  مادر  سالم 
کنم  زندگی می  مادرم  با  که  ماهیه  بیکارم چند 
خسته شدم از این همه سرکوفت یکی بدادمون 
پسش  از  ولی  دارم  دوست  رو  زندگییم  برسه 

برنمیام به خدا کم آوردم.
0915...457
سالم.آوا نمیشه فقط برای یک بار هم که شده 
پرداخت  هرایرانی  برای  200تومن  فیش  یک 
کنند و دیگر هیج کل پول نفت مال مدیران و 
پیگیری نکند تا ما هم یک روز زندگی کنیم نه 

به زور زنده بمانیم.
0915...027

جدول  این  کسی  زحمت  همه  آن  از  بعد  کاش 
ازهم  پودر  مانند  تا  داد  را آب می  کارشده  های 
نپاشد ببینید و قضاوت کنید فلکه جنت مهرشهر
0915...041

مدیر  میلیونی   243 حقوق  از  صحبت  وقتی 
پروین  یاد شعر  ناخودآگاه  میشه   .... بانک  عامل 
اعتصامی میفتم:این اشک دیده من و خون دل 

شماست....
0915...347

قسمت  برای  اتوبوسرانی  شرکت  لطفا  باسالم 
باالی حاجی آباد هم اتوبوس در نظر بگیرند راه 
است  دور  خیلی  اتوبوس  به  رسیدن  برای  مردم 

داخل شانزده متری مکان مناسب است.
0915...353

لطفا به دهیاری حاجی آباد بگویید چرا بعد شش 
ماه کمیسیون برگزار نمی کنن تا تکلیف برق خانه 
ما مشخص شود . تا کی باید به خاطر برق نداشتن 

ماهی دویست هزار تومان اجاره خانه بدهیم. 
0915...353

سبز)زرد(پشت  فضای  فکر  به  که  شما  سالم 
درختان  هستید.زمانیکه  و  بودید  ارتش  خیابان 
و  کردن  را خشک   8 غفاری  نبش  برق  نیروگاه 

قطع کردن کجا بودید؟
0915...990

مرکز  که  پرورش  و  آموزش  از  تشکر  و  باسالم 
شهید  خیابان  ابتدای  در  را  مشاوره  تخصصی 
 بهشتی و با امکانات مناسبی راه اندازی کردند . 
در  که  متعهدی  و  متخصص  نیروی  اینهمه  با 
بیرجند وجود داره کاش در تکمیل نیرو ... از نیرو 

های مناسب تری استفاده می شد.
0937...930

بانک ....با توجه به اعتبار کارت بانکی با تبانی ... 
اقدام به تعویض کارت و برداشت غیر قانونی از 

حساب مردم نموده است .
0915...944

سالم خدمت شهردارمحترم سپاس از زحمات بی 
مالک  خیابان  سجادشهر  ساکنین  از  شما،  دریغ 
بهترین  از  یکی  سجاد  امام  بلوار  هستم،  اشتر 
خیابانهای شهرمون هستش لطفأ آبیاری درختان 
از  خیلی  گردانید  منظم  را  بلوارغدیر  و  بلوار  این 
درختان خشک شده، خواهش دومم اینه آسفالت 
این بلوارها و خیابان مالک اشتر خیلی خراب شده 
قرار دهید ممنون  تو دستورکار خود  این رو هم 

می شوم،پیشاپیش سپاس ازهمکاری شما
0915...454

تشکری  و  تقدیر  هیچ  جانبازان  از  شهر  شورای 
به  ولی  کنند  می  خرج  تومان  میلیاردها  نکردند 

جانبازان رسیدگی نمی کنند .
0915...348

از  بیشتر  جنوبی  خراسان  فرش  تولید   
تقاضای این محصول شده و این امر ناشی 
بازارهای جهانی است و مسؤوالن  از رکود 
باید تبلیغات را در بازارهای جهانی افزایش 

دهند تا تقاضا بیشتر شود.
خراسان  در  فرش  بافت  فارس،  گزارش  به 
جنوبی یکی از هنرهای دیرینه است که مردم 
این خطه از کشور آن را از نیاکان خود به ارث 
نقش های  در  جنوبی  خراسان  برده اند.فرش 
مختلف بافته می شود که از جمله آن می توان 
به نقش های ریزماهی، لچک ترنج و خشتی 
کشورها  سایر  به  فرش ها  این  و  کرد  اشاره 

صادر شده و برای استان ارزآوری دارد.
مانند خراسان جنوبی که چندین  استانی  در 
سال است مورد بی مهری طبیعت قرار گرفته 
گسترش این صنعت می تواند زمینه اشتغال را 
برای گروهی از جوانان فراهم کند و این امر 

نیاز به توجه مسؤوالن دارد.
تولید فرش، بیشتر در روستاهای استان انجام 
با وجود  زنان و دختران روستایی  می شود و 
مشکالت فراوان برای گذران زندگی اقدام به 
بافت این هنر دستی می کنند تا شاید گوشه ای 
از امورات خود و خانواده خود را از این طریق 
از  یکی  استان  قالیبافان  کنند.بیمه  تأمین 
موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد 
تا  شود  برداشته  آن  پیش روی  مشکالت  و 
بافندگان با فراغ خاطر تولید این سرمایه ملی 
را ادامه داده و آن را در استان گسترش دهند. 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  معاون 
جنوبی در پنجم آذرماه سال گذشته با اشاره 
به تسهیالت به بافندگان فرش، اظهار داشت: 
در مبحث ارائه تسهیالت فرش به بافندگان 
صندوق  و  شود  انجام  باید  روان سازی  یک 
کارآفرینی امید حمایت الزم را در شرایط و 
در  تا  داده  انجام  روان سازی  تسهیالت  ارائه 
راستای اجرا راحت تر کسانی که به دنبال اخذ 
تسهیالت و نیازمند افزایش سقف تسهیالت 

هستند، بتوانند دریافت کنند.
بیمه  موضوع  به  اشاره  با  ماهگلی  مهدی 
قالیبافان، بیان داشت: یکی از عمده مشکالت 
بیمه  موضوع  جنوبی  خراسان  قالیبافان 
هزار  اینکه 50  به  توجه  با  و  است  قالیبافی 
بافنده فرش در خراسان جنوبی وجود دارد و 
یکی از امتیازات این استان به شمار می آید اما 
تنها 5 هزار و 249 نفر یعنی کمتر از 10 درصد 

قالیبافان استان بیمه قالیبافی هستند.
وی با توجه به تعداد زیاد بافندگان فرش در 
گمرک  راه اندازی  خواستار  جنوبی  خراسان 
در  افزود:  و  شد  استان  در  فرش  تخصصی 
قبیل  از  تولید  کامل  زنجیره  نیازمند  استان 
بافت  مراحل  سایر  و  پالت بندی  رنگ ریزی، 
فرش هستیم تا اثرگذاری را ایجاد و در این 

زمینه خوشه فرش در استان شکل گیرد.
و  نمایشگاه  ایجاد  داشت:  بیان  ماهگلی 
فروشگاه دائمی فرش از دیگر درخواست های 
این استان در حوزه فرش است تا فضا برای 
عرضه و فروش فرش دستباف در خراسان 

جنوبی وجود داشته باشد.

درخواست ها برای بهبود تولید فرش 
در استان زیاد است

رئیس مرکز ملی فرش ایران همزمان با پنجم 
آذرماه سال گذشته در کمیته تخصصی فرش 
خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه و 
یا پایگاه فرش در خراسان جنوبی در راستای 
دارد،  اهمیت  بسیار  خطه  این  فرش  معرفی 
مهم ترین  از  بیمه  نبودن  پوشش  زیر  افزود: 
استان  دستباف  فرش  بافندگان  مشکالت 
در  مشکل  این  داد:  ادامه  کارگر  است.حمید 
فرش  بافندگان  گریبان گیر  اخیر  سال  دو 
اعتبار بوده  نبود  امر  این  شده و دلیل اصلی 
و تعیین سطح بندی برای بیمه شدگان بافنده 
فرش توسط سازمان تامین اجتماعی یکی از 

راه حل های رفع این مشکل است.
وی به خوشه فرش خراسان جنوبی اشاره کرد 
و گفت: مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از 

این خوشه در این استان آمادگی دارد.

شد:  یادآور  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
به  دیرباز  از  فرش  کردن  شناسنامه دار 
توسط  اطالعات  شفافیت  از  پرهیز  سبب 
مشکل  این  و  نشده  عملی  تولیدکنندگان 

اصلی بر سر این راه است.
فرش  کتاب  گردآوری  اهمیت  به  کارگر 
مرکز  افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان 
از  برای حمایت  را  آمادگی خود  ملی فرش 

این امر اعالم می کند.
رئیس اتحادیه فرش خراسان جنوبی در 28 
مهرماه سال گذشته در گفت و گو با یکی از 
رسانه های استان، تصریح کرده است: تولید 
فرش به لحاظ خشکسالی  پیاپی و طوالنی 
از یکسو و پا نگرفتن صنعت از سوی دیگر 
دارد  منطقه  اقتصاد  رشد  در  بسزایی  نقش 
بیشتر  عنایت  مورد  باید  نیز  منظر  این  از  و 

مسئولین قرار گیرد.
محمدحسن کامیابی مسک ادامه داد: مشکل 
اساسی که پیش آمده توقف بیمه بافندگان و 
قطع بیمه جمعی از بیمه شدگان قبلی به علت 
بیمه است که ظاهراً  تاخیر در پرداخت حق 
به علت پرداخت نشدن سهم دولت به تامین 

اجتماعی اتفاق افتاده است.
جنوبی  خراسان  فرش  اتحادیه  رئیس 
خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری های اتحادیه 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت و استاندار 

اقدام  هیچگونه  متاسفانه  جنوبی  خراسان 
ریاست  سفر  مصوبات  اجرای  برای  موثری 

جمهوری در این مورد صورت نگرفته است.

برای  مهم  نیازهای  از  قالیبافی  بیمه 
تولیدکنندگان فرش دستباف 

با  گفت و گو  در  کامیابی مسک  محمدحسن 
فارس با اشاره به مشکالت بافندگان فرش 
دستباف خراسان جنوبی، اظهار داشت: بیمه 
بافندگان استان یکی از مشکالت عمده در 

زمینه تولید این هنر دیرینه است.
وی بیان داشت: بیش از یک سال و نیم است 
که بیمه بافندگان فرش استان متوقف شده و 
دولت سهم خود را به تامین اجتماعی پرداخت 
نکرده است.وی با بیان اینکه موضوع پرداخت 

سهم دولت برای بافندگان از طرف مجلس 
هنوز تصویب نشده است، تصریح کرد: تعداد 
سایر  به  نسبت  استان  فرش  بیمه شدگان 
استان ها سهم خود را ندارد و تنها حدود 10 
درصد از بافندگان ما بیمه شده و 90 درصد 
آنها هنوز بیمه نیستند و در این زمینه قانون 

در استان ما اجرایی نشده است.

بیمه  برای  جمهور  رئیس  های  قول 
بافندگان عملی نشد

رئیس اتحادیه فرش خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در برخی از استان ها حدود 80 درصد و 
در برخی دیگر بیش از 100 درصد بافندگان 
در  داد:  ادامه  هستند،  بیمه  دستباف  فرش 
در  قول هایی  استان  به  جمهور  رئیس  سفر 
تاکنون  که  شد  داده  استان  سهمیه  زمینه 
زمینه  این  در  بودجه ای  و  نشده  اجرایی 
رکود  است.کامیابی مسک  نیافته  تخصیص 
بازار فرش را یکی دیگر از مشکالت فرش 
دستباف استان عنوان کرد و یادآور شد: در 
در  دستباف  فرش  برای  اقبال  حاضر  حال 
امر  این  و  است  شده  کم  جهانی  بازارهای 
می تواند به سبب تغییر در سلیقه بازار باشد 
که رو به سوی سایر کفپو ش ها آورده است.
جهانی  بازارهای  حجم  اینکه  بیان  با  وی 

برای فرش دستباف پایین آمده است، گفت: 
 2 بازارها  این  حجم  گذشته  سال های  در 
میلیارد دالر بوده و در حال حاضر این میزان 

به 1.3 میلیارد دالر رسیده است.

متولیان فرش باید در زمینه بازاریابی 
کار بیشتری انجام دهند 

با  جنوبی  خراسان  فرش  اتحادیه  رئیس 
بیان اینکه تجارت جهانی در این زمینه کم 
شده است، افزود: به سبب ارزان بودن سایر 
کفپوش ها و تغییر ذائقه مردم استقبال از فرش 

دستباف کمتر شده است.
دوران  در  اینکه  بیان  با  کامیابی مسک 
تحریم ها برخی از بازارهای خود را از جمله 
در  مهم  بازارهای  از  یکی  که  آمریکا  بازار 

زمینه صادرات فرش ما بوده است را از دست 
در  باید  فرش  متولیان  کرد:  اضافه  داده ایم، 
و  داده  انجام  بیشتری  کار  بازاریابی  زمینه 
انجام  بیشتری  تبلیغات  بازارهای جهانی  در 
دهند و این امر تنها از عهده دولت بر می آید.
اینکه 95 درصد تولیدات استان  با بیان  وی 
مخصوص صادرات به بازارهای خارجی بوده 
 60 حدود  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  است، 
درصد تولیدات ما صادر می شود و 40 درصد 

تولید بافندگان در دست آنها مانده است.
گفت:  جنوبی  خراسان  فرش  اتحادیه  رئیس 
قیمت  بازارهای جهانی سبب شده  در  رکود 

این صنایع دستی ارزشمند افت پیدا کند.
استانی  در  ما  اینکه  بیان  با  کامیابی مسک 
است  سال  چندین  خشکسالی  که  هستیم 
ادامه دارد، افزود: در این شرایط کشاورزی 
و دامداری از رونق چندانی برخوردار نبوده 
بافندگان  جهانی  بازارهای  بد  شرایط  با  و 
در  دیگری  شغل  چراکه  نشده اند،  کم  ما 
تا به آن روی آوردند  استان وجود نداشته 

و مجبور به بافت فرش هستند.
مازاد  استان  در  فرش  تولید  داد:  ادامه  وی 
بر تقاضای بازار است.رئیس اتحادیه فرش 
سال  هشت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
است این اتحادیه چهار طرح را برای بهبود 
است،  کرده  ارائه  استان  فرش  وضعیت 

نخست  سفر  در  طرح ها  این  شد:  متذکر 
سفر  در  و  شد  مصوب  نهم  دولت  هیئت 
رئیس جمهور کنونی نیز مطرح شد ولی به 

آن بودجه ای تعلق نگرفته است.
کامیابی مسک با بیان اینکه ایجاد مرکز تهیه 
و توزیع مواد اولیه مرغوب به قیمت تمام شده 
نخستین طرح بوده است، یادآور شد: قرار بود 
اولیه به صورت رایگان در  با ایجاد آن مواد 
اختیار بافنده قرار داده شود و بعد از بافت و 

فروش فرش پول آن دریافت شود.
دائمی  نمایشگاه  ایجاد  از تصویب طرح  وی 
افزود:  و  داد  خبر  استان  در  دستباف  فرش 
و  بافنده  خریدار،  می توان  نمایشگاه  این  در 

فروشنده را دور هم جمع کرد.

آموزشگاه جامع حرف فرش دستباف 
در استان ایجاد شود 

رئیس اتحادیه فرش خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ایجاد مجتمع تولید سفارش پذیر فرش 
اضافه  است،  بوده  دیگر طرح ها  از  دستباف 
انواع  نمونه  صورت  به  مکان  این  در  کرد: 
نقوش تولید می شود و خریداران با استفاده 
از فضای مجازی می توانند نقوش مورد نظر 
آنها  رنگ بندی  در  و  کرده  انتخاب  را  خود 

نظرات خود را اعمال کنند.
آموزشگاه  ایجاد  خواستار  کامیابی مسک 
استان شد و  جامع حرف فرش دستباف در 
تصریح کرد: در این مکان می توان پرداخت، 
امورات مربوط به فرش را  رنگرزی و سایر 

به نسل بعدی منتقل کرد.
ما  طرح ها  این  اجرای  با  اینکه  بیان  با  وی 
خراسان  فرش  واحد  کنسرسیوم  می توانیم 
این  در  داد:  ادامه  باشیم،  داشته  را  جنوبی 
صورت  به  می تواند  استان  فرش  صورت 
انحصاری در بازارهای جهانی عرضه شود تا 

از رقابت های منفی تجار جلوگیری شود.

مسؤوالن کمک به صنعت فرش
 را در اولویت قرار دهند

با  جنوبی  خراسان  فرش  اتحادیه  رئیس 
را  دولت  حمایت  طرح ها  این  اینکه  بیان 
می طلبد، افزود: این طرح ها در تمام ارگان ها 
آن  برای  بودجه ای  هیچ  ولی  می شود  تائید 

تخصیص داده نمی شود.
باید  مسؤوالن  اینکه  بیان  با  کامیابی مسک 
قرار  اولویت  در  را  بخش  این  به  کمک 
بخش  این  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  دهند، 
توجه نشود روستاها از جمعیت خالی شده و 
حاشیه نشینی در شهرها زیاد شده و بیکاری 

رواج بیشتری پیدا می کند.
توسعه  و  دستباف  فرش  اهمیت  به  توجه  با 
خطه  این  مردم  موروثی  و  دیرینه  هنر  این 
این  به  بیشتری  توجه  باید  دولت  کشور،  از 
بخش داشته باشد تا فرش خراسان جنوبی در 
بازارهای جهانی متقاضیان خود را پیدا کرده 
و اندکی از رکود بازار که در حال حاضر وجود 
دارد، کاسته شده تا بافندگان با آرامش خاطر 
هنر  این  و  پرداخته  فرش  تولید  به  بیشتری 

دیرینه را رها نکنند.

  قالی بر دار  رکود
نفسهای آخر فرش دستباف خراسان جنوبی پیام شما 

جوابیه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج(

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
پیام شما مورخ 95/3/12 در خصوص جابجایی 
مکان خدمات دهی به بیماران اورژانس به دلیل 
نوسازی  و  بیمارستان  اورژانس  محیط  تخریب 
 به اطالع کلیه هم استانی های عزیز می رساند

خواهد  کوتاهی  مدت  برای  جایی  جابه  این   
مناسبی  فضای  موقت  مکان جدید  این  در  بود 
ندارد ولی  به مردم وجود  برای خدمات رسانی 
اورژانس  نوسازی  عملیات  سرعت  به  توجه  با 
قبلی انشاءا... در فرصتی کوتاه در مکان جدید 
خدمات  شان  خور  در  و  مناسب  فضاهای  با 
شد.  خواهد  ارائه  اورژانس  بیماران  به  رسانی 
سعه  تقاضای  استان  عزیز  مردم  همه  از  لذا 
ایشان  مساعدت  و  همکاری  از  و  داریم  صدر 

تشکر و قدردانی می کنیم. 

دعوت نامه )آگهی( تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/25

بیرجند چهارشنبه  دانشگاه  کارکنان  اعتبار  تعاونی  اول( شرکت  )نوبت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
1395/4/15 ساعت 16 در محل سالن شهید بهشتی پردیس شهدای دانشگاه  برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای شرکت در این مجمع  حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا در مجمع حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
واقع در پردیس اصلی دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه(  مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. بدیهی است افراد متقاضی کاندیداتوری سمت بازرسی شرکت حداکثر تا تاریخ 1395/4/5 

می توانند به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص فعالیت شرکت در سال مالی - طرح و تصویب صورت 
حساب های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1395- تعیین مبلغی 
برای استرداد سهام اعضای مستعفی- تعیین خط مشی آتی شرکت و پذیرش اعضای جدید با سرمایه 
25/000/000 ریال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- طرح و تصویب افزایش حق 

عضویت و افزایش مبلغ وام اصلی و اضطراری
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی سهام عدالت درمیان
کد: 2252    شناسه: 10360039626 

تاریخ انتشار: 95/3/25

عدالت  تعاونی سهام  عادی شرکت  عمومی  مجمع  جلسه 
شهرستان درمیان یکشنبه 95/4/27 ساعت 10 در محل 
مسجد محمد رسول ا... )ص( اسدیه برگزار می شود. از کلیه 
به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  برای  می شود  دعوت  نمایندگان 

موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمناً متقاضیان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره 
موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 
برای ثبت نام مراجعه و مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تحویل نمایند.
دستور جلسه:

ارائه  از  پس   94 سال  مالی  های  صورت  تصویب  و  طرح 
بودجه  تصویب  و  بازرسین- طرح  و  مدیره  هیئت  گزارش 
پیشنهادی سال 95 - انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 
البدل  اعضای اصلی و علی  انتخاب  برای یک سال مالی- 

هیئت مدیره - طرح و تصویب حق الزحمه بازرسین

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت

                          تجدید مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره  950/1- 95 ، 951/1-95       شماره: 67/196  تاریخ: 95/3/19
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل را برگزار نماید:

تجدید مناقصه شماره : 95-950/1
به جهت پروژه شرح

 AWWA   c950  و ISIRI – 10729 ،10730 خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله های جی آر پی در دعوت نامه ذکر شده است

کالته مال شهرستان درمیان، حامی و دهن رود شهرستان خوسف 
حاشیه شهر شهرستان بیرجند، خوشاب شهرستان سربیشه  

مبلغ برآورد: 25/283/545/000  ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
1/265/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید   ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست  مدت تحویل: یک ماه

تجدید مناقصه شماره : 95-951/1
به جهت پروژه شرح

AWWA   c950 و ISIRI – 10729 ،10730 خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله های جی آر پی در دعوت نامه ذکر شده است

قدمگاه شهرستان نهبندان و کالته مال شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 21/497/700/000  ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
1/075/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست   مدت تحویل: یک ماه

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 95/03/22 تا پایان وقت اداری 95/03/26  محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس www.ABFAR-KJ.ir و یا 
وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس HTTP://iets.mporg.ir    فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس: قیمت مناسب پیشنهادی   آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 95/04/08 می باشد.  زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 7/30 صبح مورخ 95/4/10 در محل 
سالن جلسات شرکت  محل تحویل: محل تحویل کلیه لوله های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند 
می باشد. تبصره 1: بازرسی لوله ها سطح یک می باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس به عهده فروشنده کاال خواهد بود. 
تبصره 2: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای 
کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و 

یا با شماره 8- 32214752-056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم  نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941545 محکوم علیه آقای محمد جعفری محکوم است به پرداخت مبلغ 739/563/951 ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له محمد عباسی و پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل MVM 110  به شماره انتظامی 238 د 24 ایران 32 که حسب نظریه 
کارشناسی خودروی مذکور فاقد رنگ خوردگی و موتور و گیربکس سالم و الستیک 80 درصد که به مبلغ 110/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/9 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.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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برنج “تاریخ مصرف گذشته” 
در سبد کاالی محرومان 

  
نامه  در  روستایی  تعاون  سازمان  مدیرعامل 
از  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل  به 
در  موجود  برنج  درصد   ۴۵ نرفتن  فروش 
نوشت:ظاهراً  و  داد  خبر  آزاد  بازار  در  سبدکاال 
تاریخ  مذکور  برنج  استان ها  اعالم  بنابر 
با  بنابراین  بوده،  منقضی  آن  مصرف 
کنید.به  موافقت  ها  برنج  شدن  مرجوع 
ای نامه  در  صفایی  حسین  تسنیم،   گزارش 
دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل  قنبری  به   
موجود  برنج  درصد   ۴۵ نرفتن  فروش  از  ایران 
در سبد کاال و منقضی شدن تاریخ مصرف آن 
نمودن  مرجوع  با  موافقت  خوستار  و  داد  خبر 
زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  برای  ها  برنج  این 
طرح  مجری  اتحادیه های  و  تعاونی ها  شبکه 

توزیع سبد کاال شد.

آنتی بیوتیک برای کشور خطرساز شد!
  

بیان  با  ایران،  شناسی  میکروب  انجمن  رئیس 
نگران  کشور  در  بیوتیک  آنتی  مصرف  اینکه 
کننده است، گفت: اگر به این مسئله توجه جدی 
نشود در آینده حوزه سالمت کشور با مشکالت 
خاطرنشان  آبادی  شود.فیض  می  مواجه  جدی 
افزایش مقاومت میکروب در  از  کرد: جلوگیری 
برابر آنتی بیوتیک در کشور ما نیازمند اقدامات 
عاجالنه است زیرا اگر در این خصوص اقدامی 
حوزه  گریبانگیر  ای  عدیده  مشکالت  نشود 

سالمت کشور خواهد شد.

آیا می دانید چرا پنیرها 
دیگر سوراخ نیستند؟

انستیتو کشاورزی سوئیس دریافته است که علت 
سوراخ های روی پنیر، لکه های میکروسکوپی روی 
یونجه بوده است و چون روش شیر گرفتن امروزه 

صنعتی شده و امکان وجود علوفه در زمان شیر 
گرفتن کمتر شده است، این سوراخ ها هم ناپدید 
شده اند. طبق گزارشی که از سوی سانفرانسیسکو 
گیت منتشر شده است، این سوراخ ها پر شده اند، 

زیرا شیرهای امروزی تمیزند!

تعطیلی یک ماهه  ی »هفت«
برنامه  »هفت« بهروز افخمی یک ماه تعطیل شد تا پس از ایام رمضان با همین عوامل پخش خود را ادامه دهد.

به گزارش ایسنا، این برنامه که جمعه شب ها از شبکه سه پخش می شود، به دلیل تداخل با مسابقات فوتبال جام ملت هاي اروپا، 
ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان و همچنین در پیش رو بودن لیگ جهانی والیبال، پخش خود را به مدت یک ماه تعطیل کرد.

نابغه قرآنی دیروز حاال چه می کند؟ 
 

این  ما  کودکی  دوران  نوستالژیک  قرآن  حافظ   
شده  خوش قامتی  و  رعنا  جوان  به  تبدیل  روزها 
است.اوایل دهه هفتاد بود که یک پدیده و اعجوبه 
میان جامعه قرآنی کشور ظاهر شد، کودکی که در 
۵ سالگی حافظ کل قرآن کریم بود و با چهره زیبا و 
صوت دلنشین خود بسیاری از کودکان و نوجوانان 
و حتی بزرگساالن را مجذوب خود می کرد. سید 
»علم الهدی«  به  ملقب  طباطبایی  محمدحسین 
این  ما  کودکی  دوران  نوستالژی  و  قرآن  حافظ 
روزها تبدیل به جوان رعنا و خوش قامتی شده که 
همچنان در امور و فعالیت های قرآنی پیشتاز است. 

او اکنون دو فرزند دارد.

مزار محمد علی کلی

جهان  بوکس  سابق  قهرمان  کلی،  علی  محمد 
هفته گذشته در سن ۷۴ سالگی درگذشت و در 
به  کنتاکی  ایالت  در  لویی ویل  شهر  زادگاهش 

خاک سپرده شد.

حداقل و حداکثر حقوق
 یک کارمند دولت چقدر است؟!

قانون   )۷۶( ماده  موضوع  شاغلین  حقوق  حداقل 
مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه 
های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین 
این  بند)۵(  مشمولین  استثنای  به  مذکور  ماده 
 )۹/۰۰۰/۰۰۰( میلیون  نه  میزان  به  نامه  تصویب 

ریال وحداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد.

اولین بانک با باجه هایی برای خودروها
 

»ِکردیت  بانکی  مؤسسه   ،۱۹۶۲ سال  در 
 Schweizerische سوئیس« که بعدها با نام
شد،  شناخته   SKA یا   Kreditanstalt
اولین بانک با باجه های مخصوص اتومبیل را در 
سوئیس، در مرکز شهر زوریخ و در نزدیکی میدان 

»پارادی پالز« افتتاح کرد.

کانون  اعضای  بین  در  همدلی  و  رفاقت   
فرهنگی هنری حضرت صدیقه طاهرا)سالم ا... 
علیها( خیلی چشم گیرتر از مسئولیت است، همه 
اعضاء با هم یکی هستند و در کارها یکدیگر را 
یاری می دهند، اینجا کانون به نوعی کمک کار 
خادمان مسجد است.کانون های فرهنگی هنری 
از مراکزی است که خانواده ها  مساجد یکی 
 اعتماد خاصی به حضور فرزندان خود در این 
کانون ها و حضور در کالس های فوق برنامه 
آن دارند. چراکه این کانون ها عالوه بر اینکه 
آموزش های بسیار خوب و رایگان و با قیمت 
مناسبی را به نونهاالن و نوجوانان ارائه می کند 
آنها را با مسجد و فضای معنوی مسجد نیز آشنا 
می کنند. کانون حضرت صدیقه طاهره)سالم 
ا... علیها( بیرجند نیز یکی از کانون های فعال 
در خراسان جنوبی است که در طبقه فوقانی 
ا...  طاهره)سالم  صدیقه  حضرت  حسینیه 
علیها( قرار دارد و تاکنون توانسته در بسیاری 
از زمینه های فرهنگی و هنری و علمی پیشگام 
از  بیش  دارای  اکنون  هم  کانون  این  باشد. 
۱۵۰ عضو است که بیشتر اعضا را نونهاالن 
و نوجوانان تشکل می دهند و تعدادی از جوانان 
هم به عنوان پیشکسوت در کانون فعالیت دارند 
و تجربه خود را در اختیار سایر اعضای نوجوان 
از  یکی  ساله   ۲۱ حقیری  مهدی  می گذارند. 
اعضای کانون حضرت صدیقه طاهره)سالم ا... 
علیها( است که از سال 8۶ تاکنون در کانون 
فعالیت دارد و حاال خود از مسئوالن کانون شده 
است؛ هرچند که در کانون مسئولیت ها مانند 
سایر بخش های جامعه نیست که برای کسب 
آن بخواهی دست به هر کاری بزنی اما وقتی 
نوجوان مسئولیتی را قبول می کند، معنی آن 
این است که با مسئولیت پذیری آشنا می شود و 
این خود یک ظرفیت است، چراکه اینها مدیران 

آینده نظام و انقالب هستند.
کانون  اعضای  بین  در  همدلی  و  رفاقت   
فرهنگی هنری حضرت صدیقه طاهرا)سالم ا... 
علیها( خیلی چشم گیرتر از مسئولیت است، همه 
اعضاء با هم یکی هستند و در کارها یکدیگر را 
یاری می دهند، اینجا کانون به نوعی کمک کار 
خادمان مسجد است و تمام کارهای فرهنگی، 

هنری و آموزشی و مذهبی و دینی مسجد را 
همین بچه های کانون با عشق و عالقه و بدون 

هیچ چشم داشتی انجام می دهند.
 

بچه های کانونی در درس خواندن
 به یکدیگر کمک می کنند

حقیری حاال بعد از ۹ سال فعالیت در کانون 

از تجربیات خود می گوید و اینکه بسیاری از 
دوستان درجه یک خود را در کانون و مسجد 
پیدا کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
دانشجوی رشته پرستاری است، گفت: بیشتر 
اعضای کانون در هر مقطع تحصیلی که هستند 
جزو ممتازان آن رشته و مقطع هستند؛ چراکه 
به  بسیار  خواندن  درس  در  کانون  بچه های 
یکدیگر کمک می کنند.وی با بیان اینکه رفاقت 
دارد،  وجود  کانون  های  بچه  بین  در  خوبی 
اظهارداشت: یکی از بچه های کانون مدتی قبل 
برای پدر او مشکلی پیش آمد که با همکاری 
همه بچه های کانون پیگیری کردیم و تا شب 
نشده این مشکل را حل کردیم و این باعث 
خوشحالی همه اعضاء شد. وی با بیان اینکه 

کالس های تابستانی کانون حضرت صدیقه 
ا... علیها( در حال حاضر شروع  طاهره)سالم 
شده است، گفت: کالس های زبان انگلیسی، 
کامپیوتر  نماز،  قرائت  کاراته،  قرآن،  احکام، 
و  نوجوانان  که  است  کالس ها  این  جمله  از 
نونهاالن و جوانان می توانند برای ثبت نام و 

حضور در کالس ها به کانون مراجعه کنند.

در  کتاب  جلد  هزار   6 از  بیش  وجود 
کانون حضرت صدیقه طاهره)س(

صدیقه  حضرت  کانون  کتابخانه  مسئول 
به  اشاره  با  بیرجند  علیها(  ا...  طاهره)سالم 
اینکه کتابخانه کانون با بیش از ۶ هزار جلد 
کتاب یکی از کتابخانه های دارای منابع خوب 
در بیرجند است، گفت: انواع کتاب های کمک 
شعر،  مذهبی،  رمان،  احکام،  قرآن،  درسی، 
سیاسی، اجتماعی، فلسفی، دینی، تفسیر قرآن، 
ادبی و ... در کتابخانه کانون وجود دارد و اعضا 

می توانند از آن استفاده کنند.
 بچه های کانون در ماه مبارک رمضان فعالیت 
چشم گیری تری دارند و در مراسم جزء خوانی 

قرآن که هر روز ساعت ۱8 در مسجد برگزار 
خودشان  فیزیکی،  حضور  بر  عالوه  می شود، 

قرآن را با صوت دلنشین قرائت می کنند.
 یکی از جوانان مسجد هم با اشاره به نقش 
خوب کانون در کنار مسجد، گفت: بچه های 
در  خوبی  فرهنگی  کارهای  کانون  و  مسجد 
به  آن،  جمله  از  که  دهند  می  انجام  مسجد 
روز کردن تابلوی »انتظار« مسجد است. وی 

افزود: حلقه های چهره به چهره یکی دیگر از 
برنامه های کانون است که به خوبی برگزار 
می شود و تعداد زیادی از نوجوانان عضو آن 
هستند. وی  با بیان اینکه کانون در تابستان 
احکام،  بیان  انگلیسی،  زبان  های  کالس 
افزود:  است،  داشته  را   ... و  قرآن  آموزش 
امسال هم به نظر می رسد که کانون برنامه 

های خوبی در این زمینه داشته باشد.
حضرت  کانون  مدیر  محمدی،  جواد  سید   
صدیقه طاهره)س( بیرجند نیز با بیان اینکه این 
کانون همکاری خوبی با پایگاه بسیج و مسجد 
از  بسیاری  در  کانون  های  بچه  گفت:  دارد، 
مراسمات مسجد حضور دارند و خودشان خیلی 

از مراسمات را برگزار می کنند.

 فعالیت سه حلقه 
چهره به چهره در کانون

 وی با اشاره به اینکه کانون هر سال برنامه های
 خوبی در تابستان برای پرکردن اوقات فراغت 
مردم  اظهارداشت:  دارد،  نوجوانان  و  کودکان 
به  دارند  کانون  های  برنامه  به  خوبی  اعتماد 
همین دلیل هر سال کالس هایی که کانون 

برگزار می کند با اسقبال خوب روبرو می شود.
 مدیر کانون حضرت صدیقه طاهره)سالم ا... 
حلقه  حاضر 3  حال  در  اینکه  بیان  با  علیها( 
چهره به چهره در کانون فعال است، گفت: از 
این تعداد ۲ حلقه برادران و یک حلقه خواهران 
هستند که مرتب برگزار می شود. محمدی با 
بیان اینکه جوانان و نوجوانان در این حلقه ها 
حضور فعالی دارند، اضافه کرد: تعداد اعضای 
هر حلقه معموال به ۱۵ نفر می رسد که در آن 
مسائل مختلف از جمله احکام، تفسیر قرآن، 
بحث   ... و  نوجوانان  دینی  شبهات  به  پاسخ 
می شود. وی محمدی به فعالیت های ورزشی 
کانون حضرت  در  و گفت:  کرد  اشاره  کانون 
صدیقه طاهره)س( هفته ای دو شب بچه ها 

مسابقات فوتسا و تنیس دارند.
 

برگزاری کالس های اوقات فراغت
 بعد از ماه رمضان

حسین شریفی نیا، رابط کانون حضرت صدیقه 
این  اینکه  بیان  با  علیها(  ا...  طاهره)سالم 
کانون اکنون باالی ۱۵۰ عضو دارد، افزود: از 
این تعداد ۴۰ درصد پسر و ۶۰ درصد دختران 
تشکیل می دهند.وی تصریح کرد: سال قبل 
اردوی تفریحی زیارتی مشهد مقدس برگزار 
و  قم  اردوی  هم  قبل  سالهای  در  و  شده 
اصفهان با استقبال خوب اعضاء برگزار شده 
برای  امسال  تابستان  افزود:  شریفی نیا  بود. 
اوقات فراغت بچه ها کالس های رایانه، نقاشی، 
احکام روخوانی و روان خوانی قرآن، فوتسال، 
تنیس و  زبان انگلیسی برای برادران و گلیم 
خواهران  برای  دوزی  چرم  و  خیاطی  بافی، 

برنامه ریزی شده است.

فضایی شاد و با نشاط با چاشنی معنویت 

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

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

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

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

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

 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 1     09153635587- 32221525شله زرد موجود می باشد.

8 نفر
ت 5

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 رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      32324444

لطفا ظرف همراه بیاورید

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

نت 
ضما

سال 
 10

ران
مه ای

و بی

صول
ع  مح

تنو

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151821:15

32222636 - 056تلفن

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

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

رسوایی 2

) 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 

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
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آیه روز  

 از آنچه به شما روزی داده ایم  پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه معامله ای وجود دارد و نه دوستی
 و شفاعت ، انفاق کنید. بقره آیه ٢۴۵

حدیث روز  

اي فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را 
خواهد رساند. حضرت علی)ع(

خوشا آندل کـه از خود بیخبر بی
ندونه در ســفر یا در حضر بی 

بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون
پی لیلی دوان با چشم تر بی

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان 
و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سالم 

و مصاحبت کریمان به فضل
 خودت  ای پناه آرزومندان

اگر مي خواهید از انجام کاري، ارزشي کسب 
کنید، باید خودتان آن را انجام دهید؛ آن کار، 

هرچه که مي خواهد باشد. جك کانفیلد

اگر مي خواهید سزاوار و شایسته دریافت 
بهترینهای زندگي باشید، باید این امر را باور 

کنید که سزاوار آن هستید. جك کانفیلد

شعر روز 

دعای روز هشتم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مصاحبه شغلی

باعث  لبخند  برق  که  است  متداولی  حس  این 
می شود شما دوستانه تر و نزدیك تر به نظر برسید.  
مشاغل  برای  که  می دهد  نشان  تحقیقات  اما 
خاص، لبخند بیش از حد می تواند امکان موفقیت 

شما در مصاحبه ی شغلی را تضعیف کند.
در یك مطالعه، محققان از دانشجویان درخواست 
بازی  نقش  شغلی  مصاحبه های  برای  که  کردند 
برای  که  دانشجویانی  که  دریافتند  آنها  کنند. 
دستیار  و  مدیر  روزنامه،  خبرنگار  شغلی  موقعیت 
زدن  لبخند  صورت  در  بودند  متقاضی  تحقیق 
مداوم، شانس کم تری برای گرفتن شغل داشتند. 
کارفرمایان  از  برخی  نشان می دهد که  تحقیقات 
برای سمت های  متقاضیان  برابر  ممکن است در 
اجرایی، زمانی که لهجه دارند تبعیض قائل شوند. 
باور  این  بر  شاید  کارفرمایان  خاص،  طور  به 
این متقاضیان مهارت سیاسی کمتری  باشند که 
از تبعیض های کامال  دارند. این نمونه ی دیگری 
مطالعه  این  پس  در  محققان  و  است  ناعادالنه 
می گویند شرکت ها باید آموزش آگاهی لهجه را به 
برنامه های آموزشی موجود برای استخدام کارکنان 

اضافه کنند.
تجربه های اخیر ثابت کرده است که تمایل کمتری 
وجود  اضافه وزن  دارای  کارجویان  استخدام  برای 
دیجیتال  کاری  رزومه ی  مطالعه،  این  در  دارد. 
مردان و زنان که شامل عکس از افراد غیر چاق و 
عکس های دیجیتالی تغییر یافته ی همان افراد به 

عنوان فرد چاق بود، ارزیابی شد.

دشتی پر از گل سرخ

یك حکیم سالخورده ی چینی از دشتی پر از برف 
می کرد.  گریه  که  برخورد  زنی  به  که  می شد  رد 

حکیم پرسید:  شما چرا گریه می کنید؟
- چون به زندگی ام فکر می کنم، به جوانی ام، به 
آن چهره ی زیبایی که در آینه می دیدم و مردی که 
دوستش داشتم. این از رحمت خدا به دور است که 
به من توانایی به خاطر آوردن گذشته را داده است. 
خاطر  به  را  زندگی ام  بهار  من  که  می دانست  او 
می آورم و گریه می کنم.حکیم در آن دشت پر برف 
ایستاد و به نقطه ای خیره شد و به فکر فرو رفت. 
او پرسید:- شما در  آمد.  بند  عاقبت، گریه ی زن 

آن جا چه می بینید؟حکیم پاسخ داد:
من  به  وقتی  خداوند  سرخ.  گل  از  پر  دشتی   -
به من لطف  داد، نسبت  را  آوردن  یاد  به  توانایی 
همیشه  زمستان  در  من  که  می دانست  داشت. 

می توانم بهار را به خاطر بیاورم و لبخند بزنم.

برگرفته از: کتاب مکتوب - پائولوکوئیلو

علمی  گزارشگران  از  یکی  کری،  عقیده  به 
به  نیازی  آموزان  دانش  اکثر  تایمز،  نیویورک 
بیشتر درس خواندن ندارند؛ بلکه کافی است 

هوشمندانه تر درس بخوانند.
علمی  گزارشگران  از  یکی  کری،  بندیکت 
عنوان  با  اش  تازه  کتاب  در  تایمز  نیویورک 
شگفت  حقایق  گیریم:  می  یاد  »چگونه 
برابر بودن  انگیزی پیرامون یادگیری« تصور 
نمره خوب با یادگیری خوب را به چالش می 
کوتاه  در  که  کند  می  بحث  اینطور  او  کشد. 
شتاب  و  فشرده  مطالعه  با  توان  می  مدت 
این  اغلب  اما  نمرات خوبی کسب کرد،  زده، 
اطالعات تازه خیلی زود از ذهن ما پاک می 
شوند. در حقیقت، به عقیده کری، اکثر دانش 
آموزان نیازی به بیشتر درس خواندن ندارند؛ 
بلکه کافی است هوشمندانه تر درس بخوانند. 
کری بر اساس چندین دهه مطالعه روی نحوه 
عملکرد مغز، آزمون های حافظه و پژوهش در 
مورد یادگیری، راهنمای تازه ای برای یادگیری 
در اختیار دانش آموزان کم سن و سال و نیز 

محصلین بزرگسال قرار می دهد. او این تصور 
دانش  موفقیت  باعث  خواندن  درس  زیاد  که 
آموزان می شود را نادرست معرفی می کند و 
در عوض برای نشان دادن نحوه دقیق عملکرد 
مغز ما برای یادگیری و چگونگی به حداکثر 
رساندن این پتانسیل، دست به دامان تحقیقات 

مفصلی می شود که روی مغز انجام شده اند.
و  خوانیم  می  درس  ما  »اغلب  گوید:  می  او 
درست  خواندنمان  درس  نحوه  داریم  امید 
باشد. اما از اینکه یادگیری درست کدام است 
برای شروع،  داریم«.  راکدی   تصور محدود و 
بازه های طوالنی و متمرکز مطالعه ممکن است 
سازنده به نظر برسند، اما به احتمال زیاد در این 
صورت بخش بزرگی از توان مغز خود را باید 
برای متمرکز نگه داشتن طوالنی مدت ذهنتان 
انرژی  ذهنی  لحاظ  از  کار  این  کنید.  صرف 

زیادی برای یادگیری باقی نمی گذارد.
و  بنشینید  جا  یك  »اینکه  گوید:  می  کری 
خودتان را ساعت ها مجبور به درس خواندن 
کنید کار سختی است. بخش بزرگی از تالش 

های شما در این موقعیت صرف این می شود 
که خود را در همان حالت نگه دارید. این در 
حالی است که راه های دیگری هم وجود دارد 
که می توانند یادگیری را بهینه تر، خوشایند تر 

و جذاب تر کنند«.
تغییر محیط

نحوه  اساس  بر  بهتر  یادگیری  فن  و  فوت 
عملکرد مغز؛ چگونه »هوشمندانه تر« درس 
بخوانیم. اولین قدم در جهت یادگیری بهتر این 
است که خیلی ساده هر از گاهی محیطی که 
در آن به مطالعه می پردازید را تغییر دهید. به 
جای آنکه ساعت ها پشت میز تحریر یا میز 
آشپزخانه تان بنشینید و درس بخوانید، محل 
درس خواندن خود را هر از گاهی عوض کنید. 
این کار باعث شکل گیری ارتباطات تازه ای در 
مغز شما می شود و بعداً به یاد آوردن اطالعات 

جدید را برایتان آسان تر می کند.
مغز  خواهد.  تنوع می  »مغز  گوید:  کری می 
حرکت را دوست دارد و به وقفه های دوره ای 

احتیاج دارد«.

بازیابی  و  ذخیره سازی  پردازش،  نحوه  درک 
اطالعات توسط مغز نیز می تواند عادات مطالعه 
افراد،  از  برخی  برای  ببخشد.  بهبود  را  شما 
مطالعه پشت سر هم و فشرده در کوتاه مدت 
نتیجه بخش است، اما با مطالعه های کم تعداد 
و فشرده اینچنینی مغز شما پیامی مبنی بر مهم 
بودن اطالعات وارده دریافت نمی کند. بنابراین 
با اینکه به خاطرسپاری اطالعات تازه، آغازگر 
فرایند یادگیری محسوب می شود، دوره کردن 
اطالعات تازه چند روز پس از به خاطرسپاری 
اولیه است که مغز را وادار می کند اطالعاِت 
به خاطر سپرده شده را بازیابی کند و آنها را به 

عنوان اطالعات مهم برچسب بزند.
صحبت کردن در مورد اطالعات تازه

نحوه  اساس  بر  بهتر  یادگیری  فن  و  فوت 
عملکرد مغز؛ چگونه »هوشمندانه تر« درس 
بخوانیم. یکی از راه هایی که به وسیله آن می 
توانید مهم بودن اطالعات به خصوصی را به 
مغزتان نشان دهید این است که درباره اش 

صحبت کنید. 

یادگیری توزیعی
نحوه  اساس  بر  بهتر  یادگیری  فن  و  فوت 
عملکرد مغز؛ چگونه »هوشمندانه تر« درس 
یادگیری  دیگر،  مفید  تکنیك  یك  بخوانیم. 
توزیعی نامیده می شود. کری این تکنیك را 
باغچه تشبیه می کند. هم می  به آب دادن 
توان باغچه را یك بار در هفته و به مدت ۹۰ 
دقیقه آبیاری کرد و هم اینکه ۳ بار در هفته و 
هر بار ۳۰ دقیقه به آن آب داد. اگر این کار 
را امتحان کنید خواهید دید که توزیع دفعات 
آبیاری در طول هفته باغچه شما را در طول 
زمان سرسبز تر خواهد کرد.مطالعات نشان داده 
اند برای آنکه دانش آموز اطالعات تازه ای مثل 
رخداد های تاریخی، واژگان جدید یا تعاریف 
علمی را یاد بگیرد و در ذهن خود نگه دارد، 
بهترین کار این است که یك تا دو روز بعد از 
اولین مطالعه، اطالعات جدید را مرور کند. یك 
نظریه این است که مغز در واقع در دوره های 
کوتاه یادگیری توجه کمتری به اطالعات جدید 

نشان می دهد.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- كانال و مجراي آب - 
از   -2 ايراني  مشهور  خطاطان  از 
استان  در  شهري   - تحسين  ادات 
دم   -3 كننده  حمايت   - گيالن 
بريده  - مقامي در موسيقي - طرز 
و رفتار 4- مأيوس و دلسرد - تير 
افعال  از   -5 غيرثابت   - پيكاندار 
طالبي-  شبيه  اي  ميوه  ربطي-  
جهت  و  طرف   - روشنايي  جاي 
6-  تازه كار - ابزار- نخست 7 - 
صدا - كاخ روسيه - حكمت ارسطو 
پسوند   - صحرانشين  ظرف   -8
آلودگي - قارچ 9 - جنبش - از هم 
پاشيده - تظاهر به نيكي 10- جاي 
مطمئن-  قسمتي از تفنگ - عضو 
پيچ در پيچ شكم 11 - شهر توت - 
رئيس مدرسه - كنده كار - پايين 
فلز  راننده-   و زير 12 - زير پاي 
 13 كشيده  آب  زخم   - سرچشمه 
آخر  شب   - فريدن  سابق  نام   -
ماه - خوب و پسنديده 14 - كشتي 
گيري كه لقب جهان پهلوان گرفت  
-كوشيدن درامري  - موي صورت 
 - ايران  رودهاي  از   -15 مردان 

ماشين باري بزرگ 

انور  از  اثري   -1  عمودي: 

خامه اي 2 - تندرستي و سالمت- 
و  پايان  خبرنگاري-   ضبط صوت 
انتها 3- ضرب آهنگ -  جاهل و 
بيخرد - فروغ و روشني 4- پايتخت 
لتوني-  پول ژاپن- ايوان - عبرت 
-گردونه  آلماني  آقاي   -5 انگيز 
چهارچرخه  - از شهرهاي سوماترا 
6- ميل ناگهاني-  آقا و سيد - كج 
و خميده - واحد سطح 7-  گل سرخ 
صحرايي-  پراكنده  - خطا و اشتباه 
8 - دوست و يار  -شقايق - كافي و 
بي دين 9-  كيف مسافرتي-  نامي 

دخترانه - شمشير برنده 10- جنس 
تعدد  به  اعتقاد   - سرنيزه   - قوي 
خدايان - گوسفند جنگي 11-  پول 
ميانمار - از شهرهاي ايالم - من 
و تو 12-  آزادگان  - درست و به 
كار 13-   و   اندازه  - محل كسب 
مهرباني اش را پاياني نيست - نشان 
از  چشم-  حركت  با  چيزي  دادن 
جزاير خليج فارس 14-  تاجريزى- 
اتومبيل مسافربر عمومي-  پايتخت 
ژاپن  15 - عالمت كاما - نسبت 

ميان تاريكي و روشنايي

جدول 3529
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عارفانه روز

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که 
فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم 
فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و 

لغزش های آنان را اصالح و جبران کنند. 

123456789101112131415

شامارودناادها1

هماننییانولیان2

دیدجتکلکاناوت3

ارارکتماسنار4

دعبانوتنوران5

باتکراسکناام6

کوغتسیباکیمن7

براضنادورجالح8

یزادگاتاکمال9

رکراسمرگرهام10

اربناکراسیپچ11

اماسراپریاسه12

نیهوترودمهنال13

اوردنالییزوگنت14

سنواکوکنابران15

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

تجربه کنید.   09158668002

یک واحد صنفی فروش پروتئین
 مرغ و ماهی واقع در تقاطع بلوار 

شعبانیه و دولت روبروی
 مسجد امام هادی )ع( در حال فعالیت 

و دارای مشتری به قیمت مناسب 
به فروش می رسد.
09034013581

فروش زمین مسکونی 150 متری 
روستای فوداج فقط پیامک به شماره 

09155621714

زرشک و عناب 
شما را نقدا خریداریم.

09355615115

فروش منزل ویالیی با چشم انداز عالی  
در روستای فنود 600 متر زمین مشجر + 

130 متر مربع زیر بنا به صورت پیلوت
 و طبقه اول، دارای آب و برق و تلفن

مجهز به سیستم آبیاری قطره ای
قیمت: توافقی     09151647157

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

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

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

منشی با روابط عمومی باال نیازمندیم.
32430537 -09152651699 

به یک نفر برای همکاری در فروشگاه 
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

09153634065

منشی خانم با روابط عمومی باال 
و آشنا به تایپ نیازمندیم.

 09392766346
32229323

شرکت پخش تک ستاره خاوران
برای تکمیل کادر فروش خود 

تعدادی ویزیتور خانم یا آقا
 با بیمه و پورسانت
 استخدام می نماید.

09151601002 - 32221401

به یک  نفر برای رانندگی
 با نیسان دیزل نیازمندیم.

09158419682 

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان / فلش 8 گیگ 10 
هزار تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / 

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

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

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

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

32210570  - 09159618050

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

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

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

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

LG – OGeneral فروش کولر گازی
09152695168

فروش سوپر مارکت واقع در چهکند  

09159374211

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

برای نوعروسان به مناسبت عید سعید فطر 
تخفیف ویژه 40 تا 50 درصد قائل گردد
با ما در شب عروسی تان بدرخشید

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران
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شلیک بانوی تیرانداز استان در فرانسه طالیی شد

نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی استان خراسان جنوبی در سومین روز 
رقابت  در  بانوان  وضعیت  سه  تفنگ  در  فرانسه  تیراندازی  مسابقات 
این  در  کرد.  خود  آن  از  را  طال  مدال  جهان،  المپیکی  تیراندازان  با 
مسابقات تیراندازان 20 کشور المپیکی در فرانسه باهم رقابت می کنند.

در مسابقات فوتسال قهرمانی جام رمضان بیرجند
فوتسال امید، مغلوب شهر ورزش شد

بیرجند  شهرستان  رمضان  جام  قهرمانی  فوتسال  مسابقات  در 
تیم شهر ورزش بر فوتسال امید )الف( غلبه و تیم شهید ناصری 
بیرجند  فوتبال  هیأت  رئیس  کرد.  زمین گیر  را  سربیشه  فوتسال 
گفت: در چهارمین روز از مسابقات فوتسال رده سنی پیشکسوتان 
 5 را  بازی  براندود  شهدای  تیم  بیرجند،  شهرستان  رمضان  جام 
 3 حرم  مدافع  شهدای  تیم  و  کرد  واگذار  اتحاد  فوتسال  به   2 بر 
داد. رضایت  تساوی  به  )الف(  شاهین  فوتسال  مقابل  در   3 بر 

کاروان والیبال ایران راهی ریو شدند

فارس- تیم ملی ایران بعد از کسب سهمیه المپیک ریو و استراحتی 
برگزاری  برای  تهران، حاال  آماده سازی در  تمرینات  انجام  و  دو روزه 
شد.  شهر  این  راهی  جهانی  لیگ  دیدار  اول  هفته  در  خود  مسابقات 
رائول لوزانو سعید معروف، سید محمد موسوی، عادل غالمی، شهرام 
محمودی، فرهاد ظریف، مهدی مرندی، مجتبی میرزاجانپور، مهدی 
مهدوی، آرمین تشکری، مصطفی شریفات، محمد جواد معنوی نژاد 
علیرضا مباشری، حمزه زرینی و میالد عبادی پور را با خود به ریو برد تا 
اولین هفته از لیگ جهانی را پشت سر بگذارد. ملی پوشان در حال حاضر 
در دوحه توقفی کوتاه دارند و پس از آن این شهر را به مقصد سائوپائولو 
و سپس ریو ترک می کنند تا روز پنجشنبه از ساعت 2١:٤0 به وقت 
تهران در اولین بازی این رویداد مهم رو در روی میزبان قرار بگیرد.

بازهم اهتزاز پرچم سه رنگ کشورمان در آمریکا

ایرنا- تیم ملی کشتی آزاد ایران در فینال چهل و چهارمین دوره جام 
قدرتمند  تیم  برابر  پیروزی  با  آمریکا  در   20١6 سال  جهانی کشتی 
تیم  دیدار  شد.  مسابقات  این  قهرمان  مرتبه  هفتمین  برای  روسیه 
دوره  چهارمین  و  چهل  فینال  در  روسیه  و  ایران  آزاد  کشتی  های 
جام جهانی سال 20١6 دوشنبه صبح از ساعت 5:30 به وقت تهران 
دالورمردان  که  شد  آغاز  آمریکا  آنجلس  لس  شهر  فروم  سالن  در 
کشورمان در این مسابقه با نتیجه 5 بر 3 حریف خود را شکست داد 
و پنجمین سال پیاپی و سومین سال در لس آنجلس جام قهرمانی 
را باالی سربردند و پرچم سه رنگ کشورمان یکبار دیگر در آمریکا 
به اهتزاز درآمد. رده بندی تیمی: ١- ایران 2- روسیه 3- گرجستان 
٤- آمریکا 5- جمهوری آذربایجان 6- مغولستان 7- هند 8- ترکیه.

١- جگر مرغ هورمون ندارد، زیرا کبد حیوان فرصت 
پاک سازی و دفع مواد مضر تجمع یافته را خواهد داشت 
اما اگر تلقیح ٤8  و 2٤  ساعت قبل از کشتار باشد، دارو 
در جگر مرغ رسوب و برای سالمت بسیار مضر است 
2- پوست مرغ را هرگز نخورید: در کودکان بر روند رشد 
تاثیر نامطلوب گذاشته و موجب افزایش وزن می شود. 

در خانم ها باعث پرمویی، رویش موهای زائد، جوش 
و کیست تخمدان و در آقایان باعث آکنه های شدید 
پوستی و نارسایی در هورمون های جنسی و افزایش 
کلسترول بد خون می شود 3- پای مرغ کلسیم دارد: 
غضروف های آسیب دیده را ترمیم و دارویی برای نرمی 
استخوان است ٤- دل، جگر و سنگدان ارزش غذایی 

دارد، اما مصرف بیش از یک یا دو بار آن در ماه می تواند 
باعث بروز التهابات بافتی در افراد مستعد شود. میزان 
کادمیوم، سرب و کروم سنگدان بیشتر از دل بوده و 
اصاًل نمی توان آن را جایگزین گوشت کرد. این را هم 
بدانید احشای طیور برای مبتالیان به بیماری های قلبی 
عروقی، چربی خون باال و نقرس محدودیت مصرف دارد.

روزه داران در طول روز با وضو
 آب بدن خود را تامین کنند

گرفتن وضو بین هفت تا هشت بار در روز باعث 
می شود آب کمتری از بدن دفع شود. بنابراین با 
وضو گرفتن می توان به جای تعریق و کم شدن 
آب بدن، آب وضو تعریق شود. ضمن اینکه روزه 
داران باید سعی کنند کم آبی بدن خود را بین افطار 

تا قبل از خواب با مصرف میوه جات، سبزیجات، 
غذاهای آبدار و همچنین نوشیدنی های مختلف 
تامین کند و اگر موفق به این کار نشوند نمی توانند 
در زمان سحری با مصرف زیاد میوه و نوشیدنی، 
آب بدن خود را تامین کنند. افرادی هم که بدون 
مصرف سحری راحت تر روزه می گیرند باید بدانند 
که بیشتر از سایر افراد در معرض ابتال به چاقی 
و چربی خون از نوع تری گلیسیرید هستند.

این میوه را از دست ندهید 

ضدالتهاب  و  خون  کننده  تصفیه  آلبالو 
بدن  دردهای  رنگ  خوش  میوه  این  است. 
از  سرشار  آلبالو  دهد.  می  تسکین  را 
و  است  سدیم  و  فسفر  کلسیم،  پتاسیم، 
برای  آلبالو   -١ دهد.  می  جال  را  پوستتان 
آرامش اعصاب 2- آلبالو دوست کبد و کلیه 

ها 3- آلبالو ضدالتهاب است ٤- آلبالو سالحی 
در برابر سرطان 5- آلبالو برای کاهش وزن 6- 
آلبالو مفید برای هضم غذا 7- آلبالو مفید برای 
پوست 8- آلبالو برای مقابله با بی خوابی 9- 
سیری در دنیای ویتامینی آلبالو: آلبالو حاوی 
فیبرهای  بتاکاروتن،   ،B ویتامین   ،C ویتامین 
غذایی، مواد معدنی و آنتی اکسیدان های فراوان 

بتاکاروتن و میزان زیادی ویتامین E است.

این نکات را در مورد خواب کودکان 
دنبال کنید

 
١- یک برنامه خواب و بیداری پایدار را ایجاد 
کنید، حتی آخر هفته 2- یک برنامه به رختخواب 
رفتن منظم مانند یک حمام گرم یا موسیقی 
آرامش بخش را خلق کنید و این برنامه را حداقل 
یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب آغاز کنید 

و  راحت  و  آرام  تاریک  که  محیطی  یک   -3
خنک باشد، ایجاد کنید ٤- یک رختخواب راحت 
تهیه کنید 5- چیزهایی که مانع خواب میشوند 
مانند تلویزیون، تبلت، کامپیوتر یا تلفن را از اتاق 
بیرون نگه دارید 6- وادارشان کنید حداقل 2 تا 
3 ساعت قبل از رفتن به رختخواب غذا بخورند 
7- مطمئن شوید که در حدود یک ساعت قبل 

از خواب،  کافئین و شکر مصرف نکنند.

دالیل ریزش مو
 

غیرطبیعی  سطوح  هورمونی:  مشکالت   -١
آندروژن 2- ژنتیک 3- استرس، بیماری و یا 
زایمان: عفونت های قارچی ٤- داروها: داروهای 
خون  کننده  رقیق  داروهای  درمانی،  شیمی 
مسدود کننده های بتا آدرنرژیک که برای کنترل 
فشار خون استفاده می شوند 5- سوختن، آسیب 

دیدن و یا اشعه ایکس 6- بیماری های خود 
ایمنی 7- لوازم آرایشی بهداشتی: مصرف بیش 
از حد و یا نامناسب رنگ مو، اتو مو، فر کننده 
های دائمی و یا استفاده بیش از حد از شامپو ها 
8- بیماری های خاص: بیماری های تیروئیدی 
رژیم   -9 خونی  کم  و  آهن  کمبود  دیابت، 
خیلی  یا  و  پروتئین  کم  غذایی  رژیم  غذایی: 
محدود نیز می تواند باعث ریزش مو شود.

خواص تخم شربتی

درد  مانند  گوارشی  ناراحتی های  درمان   -١
بی  و  یبوست، سوءهاضمه  نفخ شکم،  معده، 
نظمی کارکرد روده ها 2- خلق و خوی فرد را 
خوب می کند و  برطرف کننده خستگی مفرط 
میگرن،  افسردگی،  عصبی،  تنش های  ذهنی، 
مالیخولیا  و پایین آوردن دمای بدن 3- روغن آن 

برای درمان عفونت هایی مانند زخم، بریدگی، 
و  مار  گزیدگی  پوست،  عفونت  مثانه،  عفونت 
حشرات ٤- برطرف کننده سیاه سرفه 5- بسیار 
موثر در رفع عطش 6- اگر تخم شربتی همراه 
غذا خورده شود در درمان فشار خون موثر است 
7- دارای مقدار فراوانی پروتئین، آهن، پتاسیم و 
کلسیم 8- ماده معدنی به نام بورون در آن 
باعث انتقال کلسیم به استخوان ها می شود.

چه قسمت هایی از مرغ را نباید بخوریم؟ 

کشف 238 کیلوگرم تریاک 
در  شهرستان نهبندان  

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف 238 کیلوگرم 
تریاک طی ٤8 ساعت گذشته در نهبندان خبر داد. سرهنگ 
مجید شجاع در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس گفت: مأموران 
کنترل  هنگام  آباد  سهل  حسینی  شهید  بازرسی  و  ایست 
تویوتا مشکوک  خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو 
و خودرو را متوقف کردند. وی گفت: مأموران خودرو را به 
داخل ایستگاه هدایت و بازرسی کردند که در بازرسی از خودرو 
238 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز 
شده بود کشف شد. سرهنگ شجاع تصریح کرد: در این رابطه 
دومتهم دستگیر و با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

سارق منازل مسکونی با 3۱ فقره سرقت 
دستگیر شد

مهر- جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: سارق 
حرفه  ای منازل مسکونی با 3١ فقره سرقت در گرگان دستگیر 
شد. سرهنگ علی اکبر جاویدان گفت: پس از انجام سرقت 
بررسی  گرگان،   شهر  سطح  مسکونی  منازل  متعدد  های 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی گرگان قرار گرفت. 
که سارق به 3١ فقره انواع سرقت از منازل مسکونی به شیوه 
کمین و زاغ زنی در کوچه  های خلوت و منازل خالی از سکنه 
با استفاده از تاریکی شب اعتراف کرد. سپس با بازکردن قفل  
ساختمان   وارد  متعدد،  کلیدهای  وسیله  به   ها  درب  
اقدام می کرد. لوازم داخلی آن  می شد و به سرقت 

دستگیری جاعل ۱3 میلیاردی 

مهر- رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری و کشف یک 
فقره جعل میلیاردی در خرم آباد خبر داد. سرهنگ عباس نظری  
گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده مبنی بر اینکه مدیر عامل 
یکی از شرکت های صنعتی برای فرار و عدم پرداخت مالیات 
اقدام به تهیه فاکتورهای خرید صوری کرده است، با توجه به 
اهمیت موضوع، پرونده در دستور کار قرار گرفت که با  تحقیقات 
انجام شده توسط کارآگاهان، محرز شد که مدیر عامل شرکت 
یاد شده، برای فرار از پرداخت مالیات اقدام به تهیه فاکتورهای 
جعلی از یکی از شرکت های کاغذی صادر کننده فاکتور کرده 
است. در پایان متهم به جرم خود مبنی بر خرید از شرکت کاغذی 
به مبلغ ١3 میلیارد معترف و  به مراجع قضائی معرفی شد.

دانش آموز ۱5ساله،دختر ۱8ساله رانجات داد

ایرنا- دانش آموز ١5 ساله با استفاده از آموخته های خود در 
زمینه کمک های اولیه، جان یک دختر ١8ساله را در مقابل 
دیدگان مضطرب خانواده اش نجات داد. علیرضا حسین زاده 
که  اندیمشک  شهرستان  اول  متوسطه  مقطع  دانش آموز 
همراه خانواده خود به روستای چشمک از توابع خرم آباد رفته 
بود در مجاورت مقبره امام زاده سیدعلی، خانواده ای پریشان 
در  و  بیهوش  را دید که دختر ١8 ساله  شان  و وحشت زده 
خطر مرگ قرار گرفته بود. بنابر این گزارش، این دانش آموز 
خوزستانی با کسب اجازه از خانواده این دختر و ارزیابی اولیه، 
مصدوم را که تنفس و ضربان قلب نداشت، با عملیات احیای 
قلبی و ریوی بازگردانده و وی را از مرگ حتمی نجات داد.

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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      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

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی 

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی
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تشکیل 1600 پرونده زمین خواری در محاکم قضایی  

فارس- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی پدیده زمین خواری را یکی از جرائم اقتصادی دانست و گفت:  یک هزار و 600 پرونده سال 
گذشته در زمینه زمین خواری در محاکم قضایی خراسان جنوبی تشکیل شده است. شریفی   با تأکید بر اینکه باید مشارکت و هم افزایی دستگاه  های 

سه شنبه * 25 خرداد 1395 * شماره 3529اجرایی در راستای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی صورت بگیرد، اظهار کرد:  در هفته گذشته سه هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان آزاد شد. 7
بدهی ۳۰میلیارد ریالی

 صندوق بیمه به کشاورزان 
 

خراسان  کشاورزی  بیمه  صندوق  مدیر  مهر- 
از  کشاورزان  ریالی  میلیارد   ۳0 طلب  از  جنوبی 
صندوق بیمه خبر داد و گفت: تازمانی که دولت 
بدهی خود را به صندوق پرداخت نکند این رقم 
غنچه  جواد  نیست.  کشاورزان  به  پرداخت  قابل 
اظهار کرد: غرامت باغات استان در سال زراعی 
۹۳-۹۴، ۷۲ میلیارد ریال و غرامت زراعت نیز ۱۷ 

میلیارد ریال برآورد شده است.

اهدای خون به شب های قدر موکول نشود
  

با  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل  مهر- 
بیان اینکه هر ساله اهدای خون در ماه رمضان 
کاهش می یابد، گفت: اهدای خون یک ضرورت 
به  تنها  را  آن  اهداکنندگان  و  بوده  همیشگی 
شب های قدر موکول نکنند. محمدرضا عاملی با 
اشاره به این که داوطلبان اهدای خون، روز قبل 
و بعد از اهدا، در فاصله افطار تا سحر، به میزان 
کافی مایعات بنوشند گفت: در ماه مبارک رمضان 
آماده  افطار  از  پس  خون  انتقال  های  پایگاه 

پاسخگویی به داوطلبان اهدای خون هستند. 

۱۰ پروژه بخش کشاورزی در طبس 
به بهره برداری می رسد

بهره برداری  از  مهر- مدیرجهاد کشاورزی طبس 
شهرستان  این  کشاورزی  بخش  پروژه   ۱0 از 
داوود  داد.  با هفته جهاد کشاورزی خبر  همزمان 
بخشایی  اظهار کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ 
بر سه میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال در هفته جهاد 

کشاورزی امسال به بهره برداری می رسد.  

بهره برداری دو طرح عمرانی و کشاورزی 
با هزینه 8۳۰ میلیون تومان  

صدا و سیما- این طرح ها شامل بهره برداری 
سازی  ایمن  و  نهبندان  در  مرغداری  واحد  از 
نقطه حادثه خیز در بشرویه است. محمدمالکی 
واحد  گفت:  نهبندان  مدیرجهادکشاورزی 
با  سفید  گوشت  ای  قطعه  هزار   ۲0 مرغداری 
برداری  بهره  به  امروز  سال،  در  تن   ۱۱۴ تولید 
رسید و برای هفت نفر شغل ایجاد کرد. رئیس 
راه و شهرسازی بشرویه  هم گفت: هزار  اداره 
و ۳00 متر در سه راهی محور بشرویه-دیهوک 

- فردوس ایمن سازی شد.

اختراع روشویی متحرک هوشمند درطبس 

»روشویی  اختراع  به  موفق  طبسی  جوان 
از  بسیاری  مشکل  که  شد  هوشمند«  متحرک 
ایستادن  در  ناتوان  افراد  و  معلوالن  کودکان، 
زاده،  عبدا...  حمیدرضا  کند.  می  برطرف  را 
با  مهر،  با  گو  و  گفت  در  دستگاه،  این  مخترع 
کرد:  بیان  روشور،  این  اختراع  انگیزه  به  اشاره 
بدلیل مشکل خواهر کوچکم درشستن دست و 
صورت، اختراع روشوی متحرک هوشمند را در 
دارد  سعی  وی،  گفته  به  بنا  دادم.  قرار  برنامه 
تابستان  مسئوالن،  جانب  از  حمایت  در صورت 
سال جاری، اختراع را انبوه سازی و نمونه های 
تولیدی را با قیمت بین ۳۵0 تا ۴00 هزار تومان 

به بازار عرضه کند.

4۰ پروژه در بخش کشاورزی طبس
 تأمین اعتبار شد

جهاد  مدیر  و  سازمان  رئیس  معاون  فارس- 
کشاورزی طبس گفت: تعداد ۴0 پروژه زیر بنایی 
و خدماتی در بخش کشاورزی شهرستان طبس با 
اختصاص اعتبار معادل ۴۷  میلیارد ریال پیگیری 
و تأمین اعتبار شد. داوود بخشایی تصریح کرد: 
بالغ بر ۹۱ میلیارد ریال  با اعتباری  این پروژه ها 
از  ریال  معادل ۴۷  میلیارد  اعتبار  اختصاص  با  و 
از  آمد حاصل  در  ملی، ۲ درصد  اعتبارات  محل 
نفت و گاز، ماده ۱80 و کمک های فنی اعتباری 

به بهره برداری رسید. 

افزایش دمای هوا به ۱۰۰ هکتار باغ های 
پسته خراسان جنوبی زیان وارد کرد

ایرنا - مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: به دلیل افزایش دمای هوا 
تاکنون  ابتدای سال جاری  از  ادامه خشکسالی  و 
به درختان پسته استان در سطح ۱00هکتار زیان 
وارد شده که میزان دقیق خسارت در دست بررسی 
زیان  میزان  بیشترین  افزود:  غنچه،  جواد  است. 
مربوط به شهرستانهای قاینات، زیرکوه، سربیشه و 
بیرجند است که با افزایش دمای هوا به ۳۵ تا ۴0 
درجه سلسیوس به طور متوسط ۱0 تا ۲۵ درصد 
به محصول و درختان پسته خسارت وارد شد. وی  
یادآور شد: در شهرستان سرایان نیز در اثر افزایش 
دمای هوا به درختان انار، پسته، و بادام ۳0 تا ۴0 

درصد خسارت وارده شده است.

زمینه سرمایه گذاری خارجی در منطقه 
ویژه اقتصادی استان فراهم می شود

تسنیم- مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی 
از مراحل پایانی در اختصاص کد گمرکی به منطقه 
با  اقتصادی و فراهم کردن زمینه همکاری  ویژه 
سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور خبر داد. جعفر 
منطقه  از بخش های مختلف  بازدید  در  آهنگران 
داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه 
موفق ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور که در حال 
اداره می شود  مدیریت بخش خصوصی  با  حاضر 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی است و این 

روند قابل تقدیر است.

پرداخت ۱4 میلیارد ریال برای تجاری 
سازی طرح های نو  

مهر - رئیس بنیاد ملی نخبگان از پرداخت یک 
برای  تسهیالت  تومان  میلیون   ۴80 و  میلیارد 
تجاری سازی ایده های نو در استان خبر داد. سعید 
رضا احمدی زاده اظهارکرد: این تسهیالت برای 
ایده نو طی سال گذشته پرداخت  هشت طرح و 
شده است. وی از برگزاری ۲8 عنوان برنامه ملی از 
سوی بنیاد نخبگان استان در سال جاری خبر داد. 

ارائه تسهیالت به بنگاه های کوچک کمک 
قابل توجهی به بخش خصوصی می کند

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   - تسنیم 
کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تأمین کمک های 
مالی و تسهیالتی که امروز بنگاه های کوچک و 
قابل  کمک  می تواند  هستند  آن  درگیر  متوسط 
توجهی به بخش خصوصی کند. محسن احتشام 
در جلسه کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری 
جنوبی  خراسان  مهندسی  فنی  خدمات  و  عمران 
برطرف  راستای  در  بازرگانی  اتاق  داشت:  اظهار 
شرکت های  اقتصادی  فعالیت های  موانع  کردن 
از  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  و  صنعتی  تولیدی، 

هرگونه فعالیتی حمایت می کند.

آزادی ۹8 زندانی جرائم غیرعمد 
در انتظار کمک های خیران است

با  جنوبی  خراسان  زندان های  مدیرکل   - تسنیم 
تیرماه  دوم  در  امسال  گلریزان  اینکه جشن  بیان 
در بیرجند برگزار می شود گفت: امسال ۹8 زندانی 
 ۱۱ هزینه  با  جنوبی  خراسان  در  غیرعمد  جرائم 
هستند.  خیران  کمک  انتظار  در  تومان  میلیارد 
بدهی  میزان  اینکه  بیان  با  اربابی  علی  محمد 
زندانیان جرائم غیر عمد امسال ۱۱ میلیارد تومان 
است، افزود: با اقدامات انجام شده ۵6 درصد این 

مبلغ از محل گذشت شاکیان محقق می شود.

تغییر ساعت کاری موزه های استان
 در ایام ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، 
شعیبی مسئول موزه های استان گفت: باتوجه به 
حلول ماه مبارک رمضان و عدم استقبال مراجعین 
از موزه های  بازدید  موزه در نوبت عصر، ساعت 
میراث فرهنگی در بیرجند و سایر شهرستانها در 
این ماه مبارک همه روزه مطابق با ساعت کاری 
ادارات استان )۷:۳0 لغایت ۱۴:۳0( اعالم می گردد.

تجلیل از چهره های ماندگار قرآنی  

ملی شمیم  خبری طرح  ستاد  مسئول  شبستان- 
وحی در خراسان جنوبی گفت: با حضور قاری بین 
المللی حامد شاکرنژاد از چهره های ماندگار قرآنی 
خراسان جنوبی سه شنبه ۲۵ خردادماه در مسجد 
امام حسین)علیه السالم(بیرجند تجلیل می شود. 
عادل اربابی اظهار داشت: اگر از قرآن غفلت کنیم 
و از سیره اهل بیت )ع( دور باشیم گرفتار آسیب ها 
از  نمونه هایی  متعددی می شویم که  و مشکالت 

این آسیب ها را در جوامع مشاهده می کنیم.

شرکت بیش از 5۰هزار نفر 
در جلسات مردمی قرآنی 

صدا و سیما-  بیش از ۵0 هزار نفر در خراسان 
می  شرکت  قرآنی  مردمی  جلسات  در  جنوبی 
سازمان  دارالقران  اداره  رئیس  اشرفی  کنند. 
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: این تعداد 
تنها مربوط به هزار جلسه شناسایی شده است و 
این  در  قرانی  جلسات  و  افراد  این  واقعی  تعداد 

استان بسیار بیشتر است. 

 پیگیری وزارت کشور برای بازگشایی بازارچه های مرزی
مالیی- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه از 
تشکیل کارگروه حقوقی سفارت ایران در کابل 
خبر داد و تاکید کرد: راه اندازی دوباره بازارچه 
کمیسیون  در  جنوبی  خراسان  مرزی  های 
مشترک اقتصادی ایران و افغانستان زیر نظر 

وزارت کشور در حال پیگیری است.
کارهای  کرد:  عنوان  ابراهیمی  غالمحسین 
مسائل  به  رسیدگی  نمایندگی  این  معمولی 
کنسولی , اعطای خدمات خارجی و تایید اسناد 

پزشکی , تجاری و غیره... است.
نمایندگی  فعالیت  از  بخشی  افزود:  ابراهیمی 
و  اقتصاد  حوزه  در  خارجه  امور  وزارت 
گردشگری است که باید ظرفیت های استان را 
معرفی کند.رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه 
برای  خاص  ظرفیتی  را  سالمت  گردشگری 
استان دانست و تاکید کرد: بیش از یک میلیون 
نفر فقط از کشورهای عراق و لبنان برای زیارت 
به مشهد می روند که ما با همکاری شهرداری 
های بشرویه ،فردوس, سرایان و طبس راهی 
جدید برای عبور این گردشگران طراحی کردیم 
که این توریست ها از این شهرستان ها دیدن 
کنند و به نوعی به اقتصاد گردشگری منطقه 
مرز  در  درمانگاه  وجود  شود.ابراهیمی  کمک 
کشور  مردم  افزود:  و  خواند  مهم  را  ماهیرود 
افغانستان برای درمان به استان های همجوار 
سفر می کنند که با تجهیز این درمانگاه می 

توان برای استان ارز آوری کرد.

نبود زیر ساخت های الزم برای اخذ 
عوارض قانونی تجارت مرزی از تجار 

افغانستانی

ابراهیمی ادامه داد: به گفته مسئوالن افغانستان 
یکی از علت های تعطیلی سه بازارچه مرزی 
اخذ  برای  های الزم  زیر ساخت  نبود  استان 
عوارض قانونی تجارت مرزی از تاجر ان افغان 
خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  است. 
بازگشایی این سه بازارچه را از نظر اقتصادی 
و  برای خراسان جنوبی  فرهنگی  و  امنیتی   ,
راه  یادآورشد:  و  دانست  بسیارمهم  افغانستان 
اندازی دوباره بازارچه ها در کمیسیون مشترک 
وزارت  زیرنظر  افغانستان  و  ایران  اقتصادی 
تشکیل  از  است.وی  پیگیری  حال  در  کشور 
کارگروه حقوقی سفارت ایران در کابل خبر داد 
و تاکید کرد: مسئوالن سفارت ایران در کابل به 
طور جد پیگیر این موضوع هستند که امیدواریم 

نتایجی مثبتی را به دست آوریم.

خراسان جنوبی را مثبت معرفی کنید

وجود  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس   
خبرهای جنجالی مانند: کشف مواد مخدر را 

تصویر سازی منفی برای استان عنوان کرد و 
گفت: نگاه بیرونی به استان باید مثبت شود 
چرا که خراسان جنوبی با مرزمشترکی که با 
افغانستان دارد امن ترین استان در کشور است 
و این گونه اخبار وقتی بزرگ نمایی می شوند 

وجهه استان را مخدوش می کنند.
با  امن  استانی  را  جنوبی  خراسان  ابراهیمی 
قابلیت های منحصر به فرد در کشور دانست 
وتاکید کرد: استان را باید مثبت معرفی کرد 
تا در سطح بین المللی مطرح شود و از نگاه 
بیرونی جذاب باشدوی وجود رسانه های فعال 
استانی، ملی و بین المللی را یکی از بهترین 
و  دانست  استان  معرفی  برای  ها  ظرفیت 
العالم،  دوسال گذشته شبکه  در  کرد:  تاکید 
و  دیلی  ایران   , الوفاق  روزنامه   ، الکوثر 
تهران تایم اخبار ظرفیت ها وپتانسیل های 

خراسان جنوبی را منعکس کردند

که  استانی  اولین  جنوبی  خراسان 
کشور  در  را  توانمندهایش  همایش 

برگزار کرد

ابراهیمی برگزاری اولین همایش ظرفیت ها 
و توانمندی های خراسان جنوبی در تهران را 
یکی از بهترین همایش ها  دانست و تصریح 
کرد: در این همایش که آذرماه سال گذشته 

برگزارشد  از ۲0سفیر خارجی  بیش  با حضور 
خراسان جنوبی اولین استانی بود که ظرفیت 
ها و قابلیت های خود را به طور ملی و بین 
المللی معرفی می کرد.رئیس نمایندگی وزارت 
امورخارجه یادآورشد: بیشتر سفرای کشورهای 
خارجی که به بیرجند سفر کردند قبل از سفر 
و  نداشتند  استان  از  ای  پیشینه  و  اطالعات 
خراسان جنوبی را استانی ناامن می دانستند که 
بعد از اقامت و شناخت توانمندی و ظرفیت ها، 
استان را در جمع دیپلمات ها زبان زد کرده اند.
نماینده  را  تهران  مقیم  خارجی  سفرای  وی 
رئیس جمهور در هر کشور دانست و عنوان 
کرد: هر سفیری که به استان سفر می کند 
گزارشی از ظرفیت ها و پتانسیل ها به رئیس 
جمهور کشورخود می دهد و آنها ارزیابی می 
کند و بر همین اساس برای سرمایه گذاری 

تصمیم می گیرند.

معرفی ظرفیت و توانمندی استان به 
بیش از 10کشور خارجی  

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری این 
همایش با همکاری استانداری و وزارت امور 
خارجه کشور سفرای کشورهای هند، ترکیه، 
 ، ایرلند،پاکستان   ، آلمان   ، ایتالیا   ، لهستان 
افغانستان ، جمهوری چک ، نماینده سازمان 

ملل متحد ، جامعه تورگردانان ایران و معاون 
فدراسیون تور گردشگری جهان به بیرجند سفر 
کردند.به گفته ابراهیمی نمایندگان کشورهای 
از  بعد  چک  جمهوری  و  آلمان  افغانستان، 
اقامت در بیرجند و نشست تخصصی با سرمایه 
گذاران سندهای مشترکی در زمینه های علم 
و فناوری , معدن ، انرژی های تجدید پذیر و 
پرورش شتر، امضا کردند.ابراهیمی درباره سفر 
گروه توریستی کشور فرانسه  و رالی در کویر 
استان  یادآور شد: سفر این گروه ها به همت 
نمایندگی  بود.رئیس  ایران  تورگردانان  جامعه 
وزارت امور خارجه تاکید کرد: تمام هزینه های 
سفر ، نماینده های کشورهای خارجی , جامعه 
تورگردانان و خبرنگاران ملی و بین المللی به 
عهده خودشان بوده یا توسط بخش خصوصی 

تامین شده است.     

 استاندار خراسان جنوبی با اشاره به زیانهای 
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی مصرف مواد 
از  پیشگیری  طرح  گفت:  جامعه  در  مخدر 
با مواد مخدر در جلوگیری  مصرف و مبارزه 
از ابتالی بسیاری افراد به اعتیاد موثر است، 
باید این طرح در اولویت فعالیت ستاد مبارزه 
با مواد مخدر قرار گیرد. وجه ا...خدمتگزار در 
ستاد  پیشگیری  و  فرهنگی  مدیرکل  دیدار 
جمهوری  ریاست  نهاد  مخدر  مواد  با  مبارزه 
اتالف  مانع  شده  یاد  طرح  افزود:  وی  با 
است  قرار  که  اعتباری  رفت  هدر  و  وقت 
برخورد  و  عرضه  با  مقابله  صرف  آینده  در 
جلوگیری شود،  قاچاقچیان  و  معتادان   با 

به  اختیار  تفویض  موضوع  به  وی  کند.  می 
مسئوالن استانها در مبارزه با مواد مخدر اشاره 
کرد و گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور باید 
با ارائه طرح و برنامه های جامع در پیشگیری 
و مقابله با مصرف مواد مخدر به استان ها، 
زمینه های اجرایی این طرح ها فراهم کند. 
ها استان  برنامه  اجرای  بر  نظارت   وی 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  زمینه  این  در 
در  که  هایی  برنامه  و  ها  طرح  یادآورشد: 
این زمینه به تصویب ستاد کشوری و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان ها می رسد باید 
و  تقاضا  کاهش  به  کلمه  واقعی  معنی  به 

استعمال مواد مخدر منجر شود.

  امسال سه میلیارد ریال برای 
پیشگیری از مواد مخدر به استان 

اختصاص می یابد

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در این دیدار 
ریال  میلیارد  دو  گذشته  سال  اینکه  بیان  با 
بودجه برای اجرای طرح های پیشگیری به 

خراسان جنوبی اختصاص یافت.
وی گفت: امسال سه میلیارد ریال اعتبار برای 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر به خراسان 

جنوبی اختصاص خواهد یافت.
عارف وهاب زاده، با بیان اینکه در حال حاضر 

مخدر  مواد  مصرف  از  پیشگیری  حوزه  در 
اعتباری پیش بینی شده است، اظهار کرد: این 
اعتبار در اجرای طرح های مرتبط با درمان، 
پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر هزینه 
اجرای  برای  اینکه  بیان  با  وی  شد.  خواهد 
طرحهای پیشگیری از اعتیاد در استانها اعتبار 
امروزه  داد:  ادامه  گرفت،  خواهیم  نظر  در 
معضل  یک  عنوان  به  اعتیاد  و  مخدر  مواد 
ها  دستگاه  همه  توجه  مورد  باید  اجتماعی 
حدود  جنوبی  خراسان  گیرد.  قرار  نهادها  و 
معتادان  تعداد  دارد،  نفر جمعیت  هزار   800
زده می  تخمین  نفر  هزار  استان حدود ۲0 

شود که سه هزار نفر زن هستند. 

ستاد  بنیان  دانش  اقتصاد  کمیته  نشست 
اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگانی 
کل  اداره  صنعتی،  دانشگاه  آزاد،  دانشگاه  از 
کل  اداره  اطالعات،  و  ارتباطات  فناوری 
هماهنگی  دفتر  کل  اداره  کشاورزی،  جهاد 
و  معدن  صنعت،  استانداری،  اقتصادی  امور 
پارک  محل  در  نخبگان  ملی  بنیاد  تجارت، 

علم وفناوری خراسان جنوبی برگزار شد.
کمیته  این  رئیس  دوستی  محمدرضا  دکتر   
با تبین جایگاه شرکت های دانش بنیان در 
اقتصاد مقاومتی گفت : همانگونه مقام معظم 
رهبری فرموده اند اساسی ترین پایه و محور 
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است چرا 
که اقتصادیست درون زا؛ ما نیز باید با مدیریت 
صحیح چگونگی نقش آفرینی این شرکت ها 

را در اقتصاد مقاومتی تعیین کنیم. 
اقتصاد  ستاد  در  راستا  این  در  افزود  وی 
تشکیل شده  کمیته  چندین  استان  مقاومتی 
دانش  اقتصاد  ها  کمیته  این  از  یکی  که 
خراسان  وفناوری  علم  پارک  و  است  بنیان 
باشد.  دار می  را عهده  آن  جنوبی مسئولیت 
من معتقدم که مهمترین کمیته ستاد، همین 
چراکه  است  بنیان  دانش  اقتصاد  کمیته 
بر  که  اقتصادیست  اقتصاد،  ترین  مستحکم 

پایه دانش بنا نهاده شده باشد. 
فناوری  و  علم  پارک  نقش  به  توجه  با  وی 
: حوزه  افزود  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  در 

فناوری نیاز مند پایه و اساس علمی است که 
با وجود دانشگاه های  این مهم  خوشبختانه 
رسالت  اما  است  شده  حل  استان  در  متعدد 
و  فناوران  ساماندهی  حوزه  این  در  پارک 

شرکت های دان بنیانی است که از دل این 
دانشگاه ها برمی خیزند. 

وی با ابراز نگرانی از فرهنگ کارمندپروری 
در قشر فارغ التحصیل استان اذعان داشت : 
در این حوزه ما از یک سو با فرهنگ کارمند 
آموزش  عدم  با  دیگر  سوی  از  و  پروری 
مواجه  تحصیل  مدت  طول  در  کارآفرینی 

دنبال  به  عموما  ما  التحصیل  فارغ  هستیم. 
استخدامی در بخش دولتی با خصوص است 
دانشگاه  در  که  دانشی  از  استفاده  با  خود  و 
آموخته به دنبال خلق یک کسب و کار جدید 

التحصیلی  فارغ  با  ما  دیگر  از سوی  نیست. 
کار  خواندن  درس  جز  که  هستیم  مواجه 
دیگری در دوران تحصیل خود نیاموخته است 
زیاد   فاصله  ایجاد  باعث  متاسفانه  امر  این  و 
بین دانش و صنعت در کشور ما شده است. لذا 
در اولین گام باید نگرش فرهنگی مردم نسبت 
اشتغال از طریق آموزش و اطالع رسانی تغییر 

یابد. و در خصوص نحوه فعالیت کمیته اقتصاد 
دانش بنیان عنوان کرد که این کمیته به سه 
زیر کمیته با عناوین  فناوری، روابط عمومی 
یک  هر  که  شده  تقسیم  الملل  بین  امور  و 

وظایف خاص خود را عهده دار است.
جنوبی   خراسان  وفناوری  علم  پارک  رئیس 
در خصوص راهکارهای اقتصاد دانش بنیان 
در تثبیت اقتصاد مقاومتی گفت: ساز و کاری 
باید ایجاد شود که توان رقابتی محصوالت 
و  داخلی  بازارهای  در  ایرانی  بنیان  دانش 
مشابه  محصوالت  با  مقایسه  در  خارجی 

حال  در  همواره  ما  متاسفانه  یابد.  افزایش 
خام فروشی هستیم و تمامی فرآورده های 
بصورت  معدنی  یا  کشاورزی  از  اعم  استان 
تا  متاسفانه  شود  می  خارج  استان  از  خام 
حوزه  در  چشمگیری  اتفاق  شاهد  کنون 
ایم. همیشه  نبوده  استان  در  تبدیلی  صنایع 
سرخ،  طالی  سرزمین  شعارهای  مستمع 
دار  مزیت  دارویی  گیاهان  زرشک،  عناب، 
ایم  بوده  متخصص  انسانی  نیروی  حتی  و 
اما آیا از خود پرسیده ایم که اگر واقعا همه 
این موارد در استان وجود دارد چه چیز عامل 
دکتر  ؟  است  شده  منطقه  این  محرومیت 
دوستی جهت های اقتصاد مقاومتی در استان 
فرهنگ  توسعه   : افزود  و  کرده  تشریح  را 
اشتغال دانش بنیان، ایجاد فناوری و تجاری 
سازی آن متانسب با توانمندی ها و نیاز استان 
و در آخر برند یازی به عنوان مهمترین بخش 
راهبردهای  مهمترین  بازار صادرات  به  ورود 

اقتصاد دانش بنیان هستند.
های  بودجه  هدایت  خصوص  در  وی 
پژوهشی به سمت فناوری توضیح داد : باید 
کمیته ویژه ای در دانشگاه ها تشکیل بشود 
تا پایان نامه ها و مسایل پژوهشی در استان 
این طریق به سمت بررسی ضعف های  از 
استان در زمینه های مختلف و ارائه راهکار 
از طریق این رساله ها با محوریت فناوری و 
ایجاد شرکت های دانش بنیان سوق بدهد. 

پیشگیری از مصرف در اولویت فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم :
هر كس هدايت را از كسی كه اهل آن نیست

 بخواهد، گمراه شود.
غرر الحكم ، ح8501 

ریحانی : اصالح طلبان روحانی را یک 
رئیس جمهور حداکثری نمی دانند

یک فعال سیاسی گفت: اصالح  طلبان روحانی را 
به عنوان یک رئیس  جمهور حداکثری نمی دانند 
و هر لحظه اگر احساس کنند که یک کاندیدای 
حداکثری را پیدا می کنند، از روحانی عبور خواهند 
دو  طلبان  اصالح  و  دولت  گفت:  ریحانی  کرد. 
جریان متفاوت از هم هستند اما به دلیل اینکه االن 
حیات سیاسی آنها نیاز به همکاری و هم افزایی با 

هم دارد نسبت به هم یک نگاه محورانه دارند.

»پُست« پیشنهادی الریجانی به عارف

هیئت  تمایل  گفت:  مجلس  در  اردکان  نماینده 
مرکز  ریاست  مورد  در  مجلس  رئیس  و  رئیسه 
پژوهش های مجلس با عارف است. تابش با تاکید 
بر این که عارف تا به حال پاسخش برای تصدی 
منفی  پژوهش های مجلس  مرکز  ریاست  پست 
یک  عارف  آقای  البته  داشت:  اظهار  است،  بوده 
اکثریت  نظر  تابع  که  است  این  دارد،  که  ویژگی 
است، اگر همه به این نتیجه برسند که عارف باید 

مسند را بر عهده بگیرد، وی قبول خواهد کرد. 

 هاشمی : اصولگرایان چهره هایشان برای 
انتخابات 96  را رو نمی کنند

سید مهدی هاشمی، نماینده مجلس نهم در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصولگرایان چهره ای 
برای رقابت با روحانی را دارند یا خیر، گفت: حتما 
وجود  اصولگرایان  میان  در  چهره هایی  و  چهره 
دارد. اما معتقدم طرح چهره ها و رو کردن آنها به 
نوعی به ضرر اصولگرایان باشد. این فعال سیاسی 
حمایت  عدم  و  احمدی نژاد  به  اشاره  با  اصولگرا 
واقعیت  آنچه  کرد:  تصریح  وی،  از  اصولگرایان 
رفع  یک  باید  احمدی نژاد  که  است  این  دارد 
شبه ای انجام دهد و با اصول و مبنای اصولگرایان 
تجدید میثاق کند، شاید اصولگرایان بتوانند وی را 

در میان گزینه های خود قرار دهند.

محمد رضا خاتمی: احمدی نژاد بیاید
 تا ببینیم هیچ به اضافه هیچ چند می شود؟!

محمد  رضا خاتمی گفت: از سال ۷۶ تا ۸۲ طیفی 
از تندروها در میان اصولگرایان قدرت گرفتند که 
ریشه در رانت داشتند. این جریان تندرو که اصال 
برند  با  نمی شناخت  رسمیت  به  را  اصولگرایان 
جریان،  این  چهره های  از  استفاده  و  اصولگرایی 
از نردبان قدرت باال رفت. وی افزود: این جریان 
بود هنوز هم مدعی  که در راس آن احمدی نژاد 
است. چنانچه دیدیم در انتخابات اخیر هم خطاب 
به اصولگرایان گفت: شما بدون من هیچ هستید. 
البته ما منتظریم ایشان نامزد شود تا در انتخابات 
 آیین جزءخوانی ترتیل قرآن با حضور گسترده مردم در امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبسعکس روز سال ۹۶ ببینیم هیچ به اضافه هیچ چند می شود؟ 

چرا نتانیاهو مدام با پوتین دیدار می کند؟ 

نیوزویک نوشت: نتانیاهو برای سومین بار از پاییز 
۲015 تا کنون از مسکو بازدید کرده است تا این 
بار ۲5مین سال رابطه دیپلماتیک روسیه و اسرائیل 
میان  ای  دوستانه  رابطه  چنین  بگیرد.  جشن  را 
ایجاد سواالتی  طرفین در چنین شرایطی موجب 
می شود. داراگ مک دول، تحلیل گر ارشد حوزه 
اروپا و آسیای مرکزی می گوید: » برای تل آویو، 
رابطه با مسکو ابزاری فراهم می کند تا بر سوریه 

و ایران فشار آورد.«

اردوغان از اوباما و پوتین ناامید شده است

و  سیاسی  روابط  به  نسبت  ترکیه  جمهور  رئیس 
اقتصادی کشورش با آمریکا و روسیه ابراز ناامیدی 
طیب  رجب  حریت،  روزنامه  گزارش  به  کرد. 
بازگشت  راه  در  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان، 
سوال  به  پاسخ  در  آمریکا  به  خود  اخیر  سفر  از 
خبرنگاران درباره روابط دو جانبه بین واشنگتن و 
آنکارا گفت: زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا در اولین سفر خود پس از به قدرت رسیدن، 
بسیار  کرد  انتخاب  مقصد  عنوان  به  را  ترکیه 
امیدوار بودیم اما متاسفانه توقعات ما محقق نشد. 
وی گفت: دوستی  ما با رئیس جمهور روسیه نیز 
رابطه ای دو جانبه در سطحی پیشرفته بود و پس 

از سقوط جنگنده روسی توسط ترکیه تغییر کرد. 

بسیاری در ایران با توافق مخالفند 

گری سیک، مقام سابق دولت آمریکا و کارشناس 
مرکز میدل ایست در مقاله ای در پایگاه اینترنتی 
شورای کلیولند نوشت: دو سال قبل، وقوع یک 
جنگ جدید در منطقه بسیار محتمل بود. دولت 
بین  سنگین  های  تحریم  تحمل  رغم  به  ایران 
المللی بر توسعه برنامه هسته ای خود پافشاری 
غنی  به  قادر  که  سانتریفوژهایی  تعداد  کرد.  می 
سازی بودند، در کمتر از یک دهه از چند دستگاه، 
به بیست هزار دستگاه رسید. ذخیره اورانیوم غنی 
شده ایران به سرعت رو به افزایش بود. اگر چه 
ایران تاکید می کرد برنامه اش صلح آمیز است.  
گری سیک در این مقاله می افزاید: امروز، اکثر 
اما  باقیست،  خود  قوت  به  آسیا  غرب  مشکالت 
رسیده  صفر  به  تقریبًا  بزرگ  جنگ  یک  خطر 
المللی انرژی اتمی دائمًا تایید  است. آژانس بین 
کرده  عمل  خود  تعهدات  به  ایران  که  کند  می 
به  باید  ما  این،  بر  عالوه  اساس  این  بر  است. 
کند.  عمل  خود  قول  به  دهیم  انگیزه  نیز  ایران 
می  سعی  و  مخالفند  توافق  با  ایران  در  بسیاری 
کنند مذاکرات را تضعیف کنند. ایران کشوری در 
حال تغییر است. جمعیت جوان و تحصیل کرده 
بسیاری  و  دارند  رشدی  به  رو  های  دیدگاه  اش 
جهانی  جامعه  مسیر  در  کشورشان  دارند  دوست 
تساهل  بشر،  حقوق  به  معتقد  آنها  کند،  حرکت 

دینی و آزادی بیان هستند. 

نوبخت : اجازه  نمی دهیم دولت را بدنام کنند
 

 نوبخت ، سخنگوی دولت گفت: برای دولت حتی یک 
مورد تخلف هم مهم است. بیش از ۹۹ درصد همکاران 
ما در قوه مجریه با حقوق های متعارف خدمت می کنند. 
اگر قرار است برخی دستگاه ها مانند بیمه و بانک ضوابط 
خاصی داشته باشد، آن هم باید تحت کنترل باشد تا این 
موارد تخلف تکرار نشود. اصال اجازه نمی دهیم چند نفر ولو با داشتن مجوز قانونی، 

پاداش ویژه بگیرند و دولت را بدنام کنند، دولت از کیان خود دفاع می کند.

اگر دولت از عهده حل مشکالت اقتصادی برنیاید، مردم دچار مشکل خواهند شد
 

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت اکنون دچار ضعف شدید است و اگر دولت برای حل مشکالت اقتصادی تالش 
نکند، همه مردم به ویژه تولیدکنندگان دچار آسیب خواهند شد. سید کاظم دلخوش گفت: سیاست های اقتصادی غلط در کشور سرمایه گذاران 
بخش های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و خدمات را دچار مشکل کرده و اگر دولت به این رکودی که ما امروز دچار آن هستیم، توجه نکند 
قطعا بازار شکننده خواهد بود. وی اظهار داشت: مشکالت بخش تولید در حوزه مالیات، مسایل بانکی و عدم تخصیص اعتبارات بخش تولید در 

قانون هدفمندی یارانه ها باعث شده تا اشتغال و اقتصاد کشور در رکود به سر برد و بسیاری از تولید کنندگان امروز دچار نوسانات بازار و درگیر و دار پاسگاه و دادگاه هستند.

 گزینه اصولگرایان هر کسی اال احمدی نژاد

اکبر ترکان پیش بینی کرد که جامعه روحانیت مبارز به 
عنوان یکی از تشکل اصلی اصولگرا در انتخابات آینده 
از حسن روحانی حمایت خواهد کرد. مشاور عالی رئیس 
جمهور معتقد است: گزینه کاندیداتوری اصولگرایان هر 
کسی هست، اال محمود احمدی نژاد. ترکان ضمن انتقاد 
است که  باور  این  بر  قبل،  دوره  در  نفتی  درآمدهای  مناسب  مدیریت  از عدم 

بازگشت به وضعیت ابتدای سال ۸4، ده سال زمان می برد.

ای  برنامه  در  قرائتی  االسالم  حجت 
در  لباس  به  همسر  »تشبیه  عنوان  با 
بخشی  در  وی  کرد.  سخنرانی  قرآن« 
که  من  حاال  کرد:  اظهار  سخنانش  از 
پول  اختیار  نه  نیستم.  مملکتی  مسئول 
دارم، نه اختیار چیز دیگری. هیچ قدرتی 
به  قدرت  که  کند  هم  خدا  ندارم.  هم 
قدرت  من  اگر  چون  نیفتد.  من  دست 
کارهایی  یک  به  دست  باشم،  داشته 
می زنم. یک سال بودجه  ورزش را حذف 
زن  را  عزب  جوان های  همه   می کنم، 
می دهم. جوان نان ندارد، خانه ندارد، زن 
ندارد، بچه ندارد، کلی خرجش می کنیم 
برود آن طرف دنیا بازی کند و برگردد. 
دختر از اینجا می رود ایتالیا کشتی بگیرد 
با  و برگردد. همین جا در کوچه  خودت 

دختر بچه ها کشتی بگیر.

برویم همدان       یک شخصی گفت: 
هفت متر می پرم. همین جا بپر ببینیم. این 

پولی که می خواهی خرج این دختر کنی، 
برود آن طرف کره  زمین کشتی بگیرد و 
برگردد، جهیزیه اش را درست کن. ما در 
مملکت مان مشکل جگر داریم. لیسانس 

اوه... فوق لیسانس اوه... حجت االسالم 
اوه... هر چه بخواهی داریم. آن چیزی که 

االن در مملکت ما کم است، جگر است.
بگو،  تلویزیون  در  می گوید:  من  به  وزیر 
و  آب  نگران  بشود،  کم  آب  مصرف 
هستیم.  آب  قحطی  و  آب  جیره بندی 

به  اینکه  عوض  نمی شود  خوب  گفتم: 
مردم بگوییم آب کم مصرف کنید، چمن 
سبزی  بکارید.  سبزی  کنید.  حذف  را 
هفته ای یک بار دوبار آب می خواهد. چمن 
هر روز آب می خواهد. می گوید: یعنی در 
است،  زشت  بکاریم؟  سبزی  ادارات 
کار  این  آمریکا  نمی شود؟  چرا  نمی شود. 
را کرد. یک سال در آمریکا آب کم آمد، 
بخشنامه آمد چمن حذف، سبزی بکارید. 
منتهی ما فکر می کنیم اگر چمن بکاریم، 
روشنفکر هستیم، سبزی بکاریم، دهاتی 
هستیم. تازه زنده باد دهاتی ها! دهاتی ها به 
کننده  تولید  دهاتی  دارند.  ما حق  گردن 
هستند.  مصرف کننده  شهری ها  هستند، 
ما  ببینید  دارد.  ارزش  شهری  بر  دهاتی 
جگر اینکه چمن را تبدیل به سبزی کنیم 

نداریم. چنین طرح هایی باید باشد.

قرائتی: چیزی که در مملکت کم است،جگر است !
اگر قدرت داشته باشم یک سال بودجه کشور را حذف می کنم و...

تاالرهـای جدید
  هتل جهانگردی بیرجند با غذاهای متفاوت

 میزبان شما در ماه مبارک رمضان می باشد 
 گنجایش 700 نفر 

                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین
                                جهت برگزاری مجالس شما 

                                   سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

ژه 
 وی

ت
یفا

خف
با ت

اگر به دنبال شعل پر درآمدی هستید...
پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع معلم و محالتی با موقعیت عالی و 

تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مداربسته، مانکن ، دکور و ...( 
یا معاوضه با خودرو  )مدت محدود( 09152462060

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فروش با قیمت و شرایط استثنایی
 دو عدد دوربین و دستگاه  320000            199000تومان

دو عدد دوربین یک مگاپیکسل و دستگاه 4 کانال AHD     410000          323000تومان
* انتقال تصاویر به تمامی نقاط دنیا   *  امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل










