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 ورود مجلس به حل
 مسئله منابع طبیعی  

   آغاز فرآیند انتخاب رشته ارشد از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش 
آزمون  رشته  انتخاب  فرآیند  آغاز  از 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 از 
امروز خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش 
در این آزمون 171 هزار و 310 نفر 
است. توکلی  اظهار کرد: 444 هزار و 

539 داوطلب مجاز به انتخاب رشته 
نفر زن  شدند که 224 هزار و 388 
می  داوطلبان  هستند.  مرد  مابقی  و 
توانند حداکثر 100 کدرشته محل از 
میان کدرشته محل های مورد عالقه 

شان انتخاب نمایند.

صفحه 7

 سیلی آب بر چهره زعفران استان

مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداران در پوشش ماموران مالیاتی باشند   /   آغاز پرداخت وام ۲۰ میلیونی ازدواج  /  آغاز اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان سال 94  /   قیمت میوه و مواد پروتئینی ارزان شد  /  توقف فعالیت مدارس غیردولتی در صورت افت تحصیلی دانش آموزان / صفحه 2

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم

 غالمرضا عبیری 
»بازنشسته آتش نشانی« 

را به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: 
یکشنبه  امروز  روانشاد  آن  تشییع  مراسم 
محل  از   17 الی   16 ساعت   95/3/3۰
مراسم  ضمنا  گردد.  می  برگزار  غسالخانه 

سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
 سه شنبه 95/4/1 از ساعت

 17/3۰ الی 18/3۰  در محل هیئت حسینی
)واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد.

خانواده عبیری و فامیل وابسته

نظر به استقبال اولیای محترم و شهروندان محترم بیرجندی مهلت ثبت نام 
کالس های تابستانی کانون فرهنگی - تربیتی شهید مطهری )ره( تمدید شد 
شرح در صفحه ۲

فروش دو قطعه زمین تجاری
 با قیمت مناسب

قابل معاوضه با خودرو
۰9۰3574855۰ - ۰915361438۰

 این هفته در کمیسیون کشاورزی  آغاز می شود

صفحه 3

 سرشماری سال 95 از مهر شروع می شود

سرشماری سال 1395 از سوم تا 24 
اینترنتی  صورت  به  امسال  مهرماه 
شکل  به  مهر   25 از  آن  از  پس  و 
زاهدیان  شود.  می  انجام  حضوری 
آمار  مرکز  آماری  های  طرح  معاون 
در  توضیحاتی  ارایه  ضمن  ایران، 

خصوص الزام های اجرای سرشماری 
، مختصری از فعالیت های مرکز آمار 
این  اجرای  خصوص  در  را  ایران 
های  پرسش  به  و  ارایه  سرشماری 
مطرح شده در نشست توسط مدیران 

دستگاه های اجرایی پاسخ داد.
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مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداران در پوشش ماموران مالیاتی باشند
 ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد، برخی افراد متقلب با تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به محل کسب مودیان مالیاتی، با جعل عنوان مامور مالیاتی، مشاور، واسطه حل 
و فصل اختالفات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از ناآگاهی مودیان، در قبال اخذ وجه یا دریافت خدمات، قول مساعدت و همکاری بابت تخفیف یا کاهش میزان مالیات را داده و اقدام 
به اخاذی از مودیان می کنند. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور این اطالعیه هشدار داد: مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداری ها و سوء استفاده های افراد سودجو در پوشش مامور مالیاتی باشند.

ورود 18500 معلم جدید به مدارس از مهر

منابع  برنامه ریزی  مرکز  رئیس  جهرمی  سلیمی 
انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
از مهر  پرورش  و  آموزش  به  درباره ورودی جدید 
95 عنوان کرد: امسال بخشی از فارغ التحصیالن 
از دانشگاه فرهنگیان به ویژه برای مقطع ابتدایی 
برآورد  نفر   500 و  هزار   13 حدود  آنها  تعداد  که 
می شود، وارد مدارس خواهند شد و از طریق آزمون 
استخدامی نیز حدود 5000 نفر به سیستم اضافه 
می شوند. عالوه بر این بخشی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه شهید رجایی و 500 نفر از فارغ التحصیالن 
را خواهیم داشت که  دبیر فنی و حرفه ای  تربیت 
مهر  نفر  و 500  هزار  از 18  بیش  گفت  می توان 

امسال وارد مدارس کشور خواهند شد.

آغاز پرداخت وام 20 میلیونی ازدواج

تسنیم - بعد از دستور بانک مرکزی به نظام بانکی 
برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج از بانک ملت 
مهلت  از  زودتر  ماه  یک  بانک  این  که  آمد  خبر 
تعیین شده توسط بانک مرکزی پرداخت تسهیالت 
جدید ازدواج را آغاز کرده است. این خبر درحالی 
اعالم شده که چهارشنبه هفته قبل بانک مرکزی 
پرداخت  به  مکلف  را  ها  بانک  ای  بخشنامه  در 
بود.   کرده  مردادماه  از  ازدواج  جدید  تسهیالت 
پیش از این بانک مرکزی و بانک ها به بهانه عدم 
داشتن پول برای وام 10 میلیونی ازدواج از پرداخت 

این تسهیالت امتناع می کردند. 

کاهش مبلغ افزایش حقوق کارمندان رسته 
اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش

تعدادی از کارمندان اداری، مالی و خدماتی آموزش 
و پرورش از کاهش مبلغ افزایش حقوق خود خبر 
کارمندان  از  تعدادی  فارس،  گزارش  به  دادند. 
اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش از کاهش 
مبلغ افزایش حقوق خود خبر دادند. این افراد عنوان 
کردند که چندی پیش حکم افزایش حقوق به آنها 
داده شده بود و حقوق آنها افزایش بین 150 هزار 
تا ۲00 هزار تومانی داشت که چند روز بعد، حکم 
به  مبلغ جدید  و  است  داده شده  آنها  به  جدیدی 
حدود 70،80 هزار تا 50 هزار تومان کاهش یافته 
است. این اقدام موجب نارضایتی فرهنگیان رسته 

اداری و مالی و خدمات شده است.

جزئیات شرایط ِسنی دانش آموزان برای 
ورود به هر پایه تحصیلی

فارس- متولدین نیمه اول سال 1389 و منحصراً 
در  امسال  می توانند   1389 مهرماه  اول  متولدین 
پایه اول دبستان تحصیل کنند. متولدین اول مهر 
ماه 138۲ و بعد از آن می توانند برای ورود به پایه 
هفتم)متوسطه اول(، متولدین اول مهر ماه 1381 
)متوسطه  هشتم  پایه  به  ورودی  برای  می توانند 
اول( و متولدین اول مهرماه 1380 می توانند برای 
کنند.  ثبت نام  اول(  )متوسطه  نهم  پایه  به  ورود 
متولدین اول مهر ماه 1376 و بعد از آن در صورتی 
می توانند  نباشد،  سال  از 19  بیشتر  آنها  که سن 
برای ورود به پایه دوم)متوسطه دوم( و متولدین 
اول مهر ماه 1375 و بعد از آن در صورتی که سن 
آنها بیشتر از ۲0 سال نباشد، می توانند برای ورود 
به پایه سوم )متوسطه دوم( ثبت نام کنند. متولدین 
اول مهر 1374 و بعد از آن در صورتی که سن آنها 
از ۲1 سال بیشتر نباشد، می توانند برای ورود به 
مقطع پیش دانشگاهی )متوسطه دوم( ثبت نام کنند.

هکرتعدادی از سایت های دولتی دستگیرشد

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری اعالم 
کرد هکر تعدادی از سایت های دولتی را دستگیر 
آنالین، وی که  به گزارش جام جم  است.  کرده 
با نام »مافیا هکینگ تیم« فعالیت می کرد، هکر 
سازمان  سایت  مانند  ایرانی  معروف  سایت های 
ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسالمی 
ایران و تعدادی از دانشگاه های کشور است. چندی 
از سایت های دولتی، جنجال  پیش هک تعدادی 
رسانه ای زیادی را ایجاد کرد. مرکز بررسی جرائم 
سازمان یافته سایبری سپاه، براساس وظایف ذاتی 
از  پاسداری  راستای  در  محوله،  مأموریت های  و 
امنیت فضای مجازی، با ورود به موضوع و انجام 
اقدامات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری هکر 

تعدادی از این سایت ها شد.

منتظر خروج سپرده ها از بانک ها باشید

اعمال  است که  معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
شد  خواهد  موجب  بانکی  سپرده های  بر  مالیات 
در  سپرده گذاری  برای  سپرده گذاران  انگیزه  که 
بانک ها کم شود و به این ترتیب مردم پول های 
ابراهیم  کرد.   خواهند  خارج  بانک ها  از  را  خود 
موضوع  درباره  افکارنیوز  با  گفت وگو  در  کرمی 
متذکر  وی  افزود:  بانکی  سپرده های  بر  مالیات 
شد: در حال حاضر به دلیل این که بسترهای الزم 
اگر  و  نیست  فراهم  اعمال چنین سیاستی  برای 
یک چنین موضوعی در مجلس تبدیل به مصوبه 
شود، اجرای آن به هیچ وجه به مصلحت اقتصاد 

کشور نخواهد بود.

بازار مسکن  که  زمانی  تا  معتقدند  کارشناسان 
در شرایط طبیعی از رکود خارج نشود استفاده 
از عبارات هیجانی، تنها می تواند این بخش را 

نامتوازن تر کند.
به گزارش ایسنا، بخش مسکن در هر دو ماه 
افزایش  اندکی  مقدار  با  جاری  سال  ابتدای 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 
بود اما به گفته کارشناسان، خوشبینی بیش از 

حد نسبت به ورود مسکن به دوره رونق، شاید 
بتواند این بخش را مقدار اندکی تکان دهد، ولی 
برای مشتریانی که زودهنگام اقدام به خرید می 
کنند زیان آور خواهد بود. لذا به نظر می رسد 
بازار مسکن  از واکنش طبیعی  قبل  مسووالن 
به سیگنالهای پیش رونق باید از پمپاژ عبارات 
هیجان انگیز برای تحریک خریداران خودداری 
کنند. در سال جاری برخی مسووالن یا دست 

اندرکاران دارای منافع در حوزه مسکن بیان می 
کنند که این بخش در حال ورود به دوره پیش 
رونق است و در شش ماهه دوم سال جاری به 
طور کامل از رکود خارج می شود. این در حالی 
است که چنین مژده هایی سال گذشته نیز از 
بازار  تنها  نه  اما  شد  می  داده  افراد  این  سوی 
مسکن بیدار نشد بلکه در برخی شاخصها خواب 

آلوده تر از سال 1393 بود.

امسال  معتقدند  برخی مسووالن  این وجود  با 
شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم 
این  اثبات  بر  دال  شواهدی  کنون  تا  اما  بود. 
نظریه دیده نشده است. قبل از امضای برجام 
بیان می شد بخش عمده مصالح ساختمانی و 
نیروی انسانی مسکن داخلی است و به همین 
لحاظ تاثیر تحریم ها بر رکود مسکن کمتر از 

30 درصد است.

آخرین بررسی ها از بازار کاالهای اساسی بعد از گذشت 
1۲ روز از ماه رمضان نشان می دهد که اکثر اقالم در 
مقایسه با هفته های قبل تغییر محسوسی نداشته و غالبا 
با ثبات قیمت  همراه هستند و برخی محصوالت مانند 

میوه و انواع گوشت کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
فیله پاک کرده 45 هزار  هر کیلوگرم گوشت گوساله 
با  راسته  گوسفندی  گوشت  شود.  می  عرضه  تومان 
استخوان نیز کیلویی 30 هزار تومان، گوشت گوسفندی 
تومان،  هزار   34 کیلویی  استخوان  با  کرده  پاک  ران 

تومان،  هزار   39 کیلویی  ماهیچه  گوسفندی  گوشت 
گوشت استیکی کیلویی 45 هزار تومان، شقه با گردن 
کیلویی 33 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده 
35 هزار تومان فروخته می شود. هر کیلوگرم مرغ تازه 
نیز 6300 تومان به طور متوسط در مغازه ها دیده می 
شود  همچنین فیله مرغ کیلویی 1۲ هزار تومان، سینه 
 7300 کیلویی  مرغ  ران  تومان،   7700 کیلویی  مرغ 
مرغ  گردن  و  تومان   8۲00 کیلویی  مرغ  بال  تومان، 
3100 تومان قیمت دارد. تخم مرغ نیز به صورت شانه 

30 تایی بین 10 هزار تا 11 هزار تومان عرضه می شود.
در میان اقالم مختلف میوه در حال حاضر هر کیلوگرم 
 3۲00 کیلویی  بوته ای  خیار  تومان،   4500 زرد  سیب 
است.  تومان   3100 کیلویی  درختی  خیار  و  تومان 
همچنین در میان سایر اقالم گیالس و آلبالو کیلویی 10 
هزار تومان، توت فرنگی کیلویی 7500 تومان،  گوجه 
سبز 4000 تومان،   هلو و زرد آلو کیلویی 8000 هزار 
تومان،   طالبی کیلویی ۲400 تومان، و خربزه کیلویی 

۲700 تومان عرضه می شود.

پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن

قیمت میوه و مواد پروتئینی ارزان شد

 سرشماری سال 95 از مهرماه به صورت اینترنتی شروع 
می شود

تهران- ایرنا- سرشماری سال 1395 از سوم تا ۲4 مهرماه 
امسال به صورت اینترنتی و پس از آن )از ۲5مهرماه( به 

شکل مراجعه حضوری انجام می شود.

ستاد مبارزه با قاچاق جلوی خروج
 پیازچه زعفران را بگیرد

گفت:  زعفران  عالی  شورای  رییس  نایب 
افغانستان و چین چند سالی است که درحال 
ازکشورمان  زعفران  پیازچه  کردن  خارج 
یابد تولید  ادامه  این چنین  هستند واگر روند 
خارج خواهد  ما  از دست  زعفران  و صادرات 
شد . غالمرضا میری در گفت و گو با جام جم 
آنالین گفت: کشور افغانستان با توجه به ظرفیت هایی که دارد از جمله 
نیروی انسانی ارزان و نیروی متخصصی که در کشور خودمان پرورش 
یافته و مهاجرت کرده است درآینده به یک رقیب تبدیل خواهد شد. 
، وی از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و نیروی انتظامی درخواست کرد تا 

قضیه قاچاق پیازچه زعفران از کشور را جدی بگیرند.

توقف فعالیت مدارس غیردولتی 
در صورت افت تحصیلی دانش آموزان

مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش 
مدارس  نهایی  امتحانات  آمار  اینکه  بیان  با 
غیردولتی را رصد می کنیم، گفت: در صورتی 
وضعیت  ارتقای  به  نسبت  سال   3 تا  که 
و سپس  موقت  توقف  نشود،  اقدام  آموزشی 
اعمال  فعالیت مدرسه غیردولتی  دائم  توقف 
می شود. مجتبی زینی وند مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش در گفت وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که »آیا این 
موضوع را قبول دارید که دانش آموزان غیردولتی در امتحانات نهایی 
مدارس  در  اما  دارد،  وجود  درصدی  کرد:  تصریح  می کنند؟«،  افت 

دولتی و غیردولتی شاهد افت هستیم.

آغاز اجرای طرح بخشودگی دیرکرد 
جرایم رانندگی معوق تا پایان سال 94

 
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از آغاز 
اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی 
معوق تا پایان سال 94 خبر داد. به گزارش جام 
جم آنالین، سرهنگ احمد کرمی اسد تصریح 
کرد: بر اساس تبصره ۲0 قانون بودجه 95 مقرر 
شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت 
به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 94 اقدام کنند، 
۲ برابری دیرکرد آنها بخشوده شود. وی با تاکید بر این که این مهلت 
به هیچ وجه تمدید نمی شود، تصریح کرد: در صورتی که مالکان وسایل 
نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به 

طور سیستمی از اول دی مجددا جریمه ۲ برابری آنها اعمال می شود.

آگهی مزایده 

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شورای اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آئین نامه معامالت شهرداری 
تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده 
به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت می شود حداکثر تا پایان 

وقت اداری سه شنبه 95/4/8 برای دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه 
فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده چهارشنبه 95/4/9 می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد 

بود. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
مبلغ پایه مزایده 3/100/000 ریال کیوسک مطبوعاتی میدان ابوذر- جنب اتوبوسرانی    

مبلغ پایه مزایده 15/000/000 ریال یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( - جنب بانک ملت  
 غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند                       مبلغ پایه مزایده 3/500/000 ریال

غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات ، خواروبار و خشکبار(     مبلغ پایه مزایده 12/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(            مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(            مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند (           مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(           مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال

 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

قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز            تابستانی شـاد در محیطی سـالم
حضرت امام علی )علیه السالم(:  سبک سری  و نابهنجاری نوجوان از فراغت و بیکاری سرچشمه می گیرد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند- معاونت پرورشی و تربیت بدنی 
کانون فرهنگی و تربیتی شهید مطهری )با بیش از 22 سال سابقه فعالیت در زمینه اوقات فراغت( در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم )ویژه دختران و 

پسران( ثبت نام می نماید:
فرهنگی: آموزش قرآن- مداحی 

مهارتی: کامپیوتر )مقدماتی و پیشرفته( - فتوشاپ- رباتیک - زبان انگلیسی تقویتی: ریاضی پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و عربی هفتم - هشتم  ونهم
هنری: خوشنویسی مقدماتی و پیشرفته )خط تحریری زیبا نویسی با مداد و خودکار و نستعلیق، قلم نی(

کار روی چرم )با رویکرد هنر و اشتغالزایی( - نقاشی مقدماتی و پیشرفته )ویژه کودکان و نوجوانان(- نمد دوزی - گونی بافی - سوزن دوزی
ورزشی: فوتبال ساحلی - آموزش رزمی تکواندو- ژیمناستیک )ویژه کودکان و نوجوانان( و شطرنج

همراه با برنامه های جانبی رایگان: نجوم شناسی و افالک نما با رویکرد توحیدی - کتابخانه- دومینو )همراه با مسابقات و اهدای جوایز به دانش آموزان برتر(
زمان ثبت نام: 8 صبح الی 13  -  17/30 الی 19/30

مدارک ثبت نام: عکس 4*3 )2 قطعه( - فتوکپی شناسنامه یک عدد و تکمیل فرم ثبت نام
به منظور کسب اطالع بیشتر و ثبت نام به آدرس: سجادشهر- فلکه سوم )سید الشهدا »علیه السالم«( - روبروی امامت 41 مراجعه فرمایید. 

32416630 -   روزهای فرد )ویژه دختران(   روزهای زوج )ویژه پسران(

نظر به استقبال اولیای محترم که به فکر پیشرفت و آینده فرزندشان هستند  مهلت ثبت نام حداکثر شنبه 95/4/5  تمدید شد

با ارائه گواهینامه معتبر

برای اولین بار در ایران

تلفن سفارشات: 09172562884



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
مشکالت جانبی سد راه سود دهی طالی سرخ

سیلی آب بر چهره زعفران استان

بیش از ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال آب در خراسان جنوبی اجرا می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون در ۶۶۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان سیستم آبیاری نوین اجرا شده است گفت: تا پایان سال زراعی 
امسال ۶۹0 کیلومتر خط انتقال آب اجرا می شود. ولی پور مطلق با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای اجرای خط انتقال آب 50 میلیارد تومان به استان 

یکشنبه * 30 خرداد 1395 * شماره 3533تخصیص یافت اظهار داشت: 25 میلیارد تومان از این اعتبار در سال مالی ۹5-۹4 تخصیص یافته است.
سالم .سیمان درمیان با نا امیدی غم پریشانی بی 
تدبیری بی مسوولیت پذیری و قول دروغ و ظلم 
ندارد  افتتاح زمان  به مردم گره خورده آن وقت 
میراث فرهنگی آن را جز میراث معنوی ثبت کند.
0۹15...703
کارگران  که  است  این  حقیر  .پیشنهاد  آوا  سالم 
تا  باقران  سیمان  بیارن  را  فرانسوی  معترض 
جگرشان حال بیاد و قدر نعمت دانند و قانون کار 

را کال فراموش ابدی کنند.
0۹35...032
با  شماره  بدون  مشکی   تریل  موتور  با  افرادی 
در  متعارف   غیر  حرکات   و  مجاز  غیر  سرعت 
سطح شهر خود نمایی می کنند اگر جلوی این 
تخلفات توسط دستگاههای عمل کننده مسوول 

مهار نشود دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
0۹15...011
آوا لطفا چاپ کن.ریاست محترم بنیاد مستضعفان 
چشم امید 500 خانواده اراضی موسوی بعد از خدا 
به تصمیم شما و همکارانتان دوخته شده است. 

لطفا در این ماه مبارک ما را به حقمان برسانید.
0۹15...5۸7
درب  گاز  های  علمک  اینکه  به  توجه  با  سالم 
منازل در  شهر اسدیه در سال۹4  نصب شده و 
زمان زود گذر زمستان میرسد از مقامات دست 
واگذاری  به  اندکار عاجزانه می خواهیم نسبت 
مالکین  منازل توسط  لوله کشی  و  گاز  انشعاب 

بفرمایند. اقدامی 
0۹15...374
نام  تغییر  خصوص  در  مطلبی  پیش  چندی 
شهرستان زیرکوه چاپ شده بود مگر نام زیرکوه 
که از قدیم االیام بر این منطقه بوده چه اشکالی 
دارد اگر بنا به تغییر نام باشد پیشنهاد می شود به 
از بزرگترین ایالت شرق کشور  نام  بهلولی که 
و ساکنین اصلی این منطقه اند تغییر کند مانند 
بختیاری،لر کشور)چهارمحال  غرب  های  استان 
نمی  تغییرش  تنها  ستان،کردستان،آذربایجان(نه 
ما!  برخالف  کنند  می  افتخار  آن  به  بلکه  دهند 

قبال هم مواردی تغییرنام داشته ایم!
0۹3۸...125
پروژه مسکن مهر به این راحتی ها تمام نمی شود 
چرا باید پرونده این پروژه  نیمه تمام بسته شود 
؟ بعنوان مثال بیشتر خانه های مسکن مهر بلوار 
شهید همت  از طبقه اول به بعد آب ندارد یعنی 
لوله کشی است ولی آب به هیچ عنوان فشار ندارد 
رفع  برای  رفتیم  شهرسازی  و  مسکن  به  وقتی 
مشکل آب به ما گفتند که ما اصال شما رو نمی 
شناسیم و طرف حساب ما شما نیستید و شرکت 
سازنده است که اوایل کار به آن ها هشدار دادیم 
 که منبع آب پایین تر از این خانه ها قرار دارد .
معلوم  شرکت  گرفته  ساخت  پروانه  حاالچطور 
 نیست . موقع تحویل هم شرکت هیچ اشاره ای
خرج  کلی  ما  وقتی  نکرد  آب  فشار  کمبود  به 
کردیم شامل کابینت ، سیستم روشنایی و نصب 
که  شدیم  مشکل  این  متوجه  بعد  و...  شیرآالت 
آب اصال فشار ندارد به حدی که آبگرمکن اصال 
روش نمی شود بعد از 5 سال انتظار برای تحویل 
دو سال شده که هم چنان  و کلی هزینه حاال 
از سکنه و فقط یک  بال تکلیف هست و خالی 
درد دیگر هم به درد های مان اضافه شد آن هم 
پرداخت  هرماه  باید  که  هزارتومان   2۸3 قسط 
دارد  ادامه  همچنان  توجهی  بی  این  و  کنیم 

وکسی پاسخ گو نیست .
0۹15...034
 ... پنجشنبه  روز  کرج  مسیر  راننده  اینکه  مثل 
جایی  مسافران  افطار  واسه  که  نیست  مسلمان 
لطفا  است؟  مسئول  کسی  نکرد!!!چه  توقف 

باشید. پاسخگو 
0۹10...0۹۹
با سالم سند واحدهای مسکن مهر سایت اداری 
معصومیه بعد از گذشت 4 سال از سکونت اعضا 
شهرداری،  به  مکرر  مراجعات  از  پس  آن،  در 
هنوز آماده نیست بدلیل عدم هماهنگی سه نهاد 
این  و  باهم،  شهرداری  و  اتحادیه   ، آتشنشانی 
اهالی خصوصا در  برای  ایجاد دغدغه  باعث  امر 
لذا  زمینه ی خرید و فروش واحدها شده است، 
و  همکاری  با  ذیربط  مسئولین  است  خواهشمند 
اتفاق نظر با هم در جهت رفع این مشکل ، هرچه 

سریعتر اقدام کنند با تشکر.
0۹15...۸3۶
باتشکر از عزیزانی که در   زمین خواری از حقوق 
مردم دفاع می کنند در گذشته حریم هر آبادی 
متعلق به دخل و تصرف همان محل بود اما در 
باشی روی  نداشته  اجازه  حکومت اسالمی حتی 
زمین های دیمه کار آباء اجدادی خود کار کنی 

جای شک و شبهه است.
0۹15...714

   من توی استان های مختلفی بودم و شبکه های
کسل  و  ترین  محتوا  بی  دیدم  رو  همه  استانی 
برنامه ها رو شبکه استانی خراسان  کننده ترین 
جنوبی داره. دوستان صداوسیما اگر نظر دیگری 
محلی  های  روزنامه  توی  سنجی  نظر  یه  دارن 

استان بذارن تا به صحت این گفتار پی ببرن.
0۹33...41۹
که  بود  نشده  برگزار  مجلس  انتخابات  تا  سالم 
تبلیغات بود، ولی ماها دیگه  میزان پاشنه آشیل 
فراموش شدیم. هیچ مسئولی یاد سپرده گزاران 

میزان نمی کنه. خدایی ظلمه.
0۹15...۸2۹
و  شده  ایجاد  فضای  از  کنیم  تشکر  خواستیم 
زحمتهایی که سازمان بهشت متقین در قبرستان 

کشیده است .
0۹15...357 
بیداد  بیرجند  منطقه  در  در سالی که خشکسالی 
می کند و تبع آن اغلب مناطق کوهستانی بیرجند 
و...  کوهی  بز  آهو،  قبیل  از  حیواناتی  دارای  که 
هستند به ناچار از ارتفاعات به پایین دست کوه 
ها به دلیل نبود علوفه و چرا مهاجرت می کنند، 
چرا محیط زیست سری به این مناطق نمی زند 
که این حیوانات به حال خود رها هستند و در این 
موقع سال شکارشان راحت و در دسترس است. 
در مناطقی که شکارچیان راحت در حال تردد می 
داشته  نظارت  امر  این  بر  باید  نهادی  چه  باشند 
باشد ما که تماس می گیریم که محیط زیست 

پاسخ منطقی نمی دهد.
0۹15...۸25
کمربندی  بلوار  در  شهر  سجاد  ورودی  تابلوی 
بسیار کوچک  و در شب قابل رویت نمی باشد.
0۹15...144

های  سرویس  نظافت  از  میکنه  حکم  انصاف 
بهداشتی پارک توحید تشکرنماییم.

0۹15...144

از  حالی  در  جنوبی  خراسان  زعفران 
رنج  شدید  خشکسالی  و  کم آبی  مشکالت 
جانبی  و  حاشیه ای  مشکالت  که  می برد 
راهی  سد  آن،  صادرات  و  بسته بندی  در 
این محصول  ارزآوری و سوددهی  برابر  در 

استراتژیک برای کشاورزان شده است.
جنوبی  خراسان  زعفران  فارس،  گزارش  به 
استان  این  استراتژیک  محصوالت  از  یکی 
سایر  و  ایران  در  زیادی  مشتریان  که  بوده 

کشورها از جمله کشورهای اروپایی دارد.
به سبب شرایط اقلیمی مناسب در این منطقه 
تولید این محصول از حدود یک هزار و 200 

سال گذشته در استان رواج داشته است.
نیاز  کمی  آب  به  محصول  این  تولید  برای 
خراسان  مانند  کویری  استان  در  و  است 
می تواند  عالی  کیفیت  با  زعفرانی  جنوبی 
مشکالت  نیز  زعفران  شود.تولید  تولید 
تالش  با  باید  زعفران کاران  و  دارد  را  خود 
تولید  را  باارزش  محصول  این  شبانه روزی 

کرده و روانه بازار کنند.
در این راستا خبرگزاری فارس بر آن شد تا 
را  استان  زعفران کاران  مشکالت  از  بخشی 
خراسان  کشاورزی  جهاد  کند.رئیس  بازگو 
جنوبی در 12 آبان ماه سال گذشته با اشاره 
به مهم ترین مشکالت زعفران کاران استان،  
گفت: سنتی بودن کاشت، داشت و برداشت 
تولید  مشکالت  مهمترین  از  یکی  زعفران 
کنار  در  که  است  استان  در  سرخ  طالی 
طالی  قیمت  نوسانات  مشکالت  این 
این  تولیدکنندگان  دغدغه  مهمترین  سرخ 

محصول صادراتی است.
هاشم ولی پور مطلق با بیان اینکه 35 هزار 
محصول  تولید  زمینه  در  بهره بردار   830 و 
دارند،  فعالیت  جنوبی  خراسان  در  زعفران 
ساله،   16 خشکسالی های  داشت:  بیان 
آبدهی قنوات، کاهش کیفیت منابع  کاهش 
دیگر  از  قیمت  نوسانات  و  تغییرات  آبی، 

مشکالت زعفران کاران در استان است.
وی در گفت و گو با یکی از رسانه ها در 10 
اقدامات  به  اشاره  با  گذشته  سال  آذرماه 
از  حمایت  راستای  در  کشاورزی  جهاد 
جنوبی،  خراسان  زعفران کار  کشاورزان 
و  مجوز  و  زمین  اعطای  داشت:  اظهار 
فرآوری  و  بسته بندی  صنایع  به  تسهیالت 
در  کشاورزی  جهاد  سیاست های  جمله  از 

راستای حمایت از زعفران کاران است.
با  مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
بیان اینکه تسهیالت مورد نیاز برای احداث 
می شود،  داده  متقاضیان  به  زعفران  مزارع 
تسهیالت  ارائه  همچنین  داشت:  بیان 
برگزاری  زعفران،  مزارع  جوان سازی  درباره 
ارتقاء دانش فنی  برای  آموزشی  کارگاه های 
بهره برداران و تهیه نشریه فنی زعفران نیز از 
دیگر اقدامات جهاد کشاورزی برای حمایت 

از تولیدکنندگان زعفران است.
ولی پور مطلق همچنین در 27 اردیبهشت ماه 
سال جاری در گفت و گو با یکی از خبرنگاران 
با اشاره به اینکه از واحد فرآوری زعفران در 
استان دو واحد آن غیرفعال است، گفت: این 
واحدها با ظرفیت 20 تن زعفران و 3 هزار 

و 100 تن نوشیدنی زعفرانی فعالیت دارند.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
با  رابطه  در  نیز  جنوبی  خراسان  تجارت  و 
آذرماه   10 در  زعفران  صادرات  مشکالت 
سال گذشته، گفت: گمرک استان به  عنوان 
گمرک تخصصی زعفران معرفی  شده، اما به 
صادرات  استان،  در  زیرساخت ها  نبود  سبب 
خراسان  و  تهران  استان های  از  زعفران 
انجام  دارند،  خارجی  پروازهای  که  رضوی 
پروازهای  نبود  ماهگلی  می شود.مهدی 
از  خارج  به  جنوبی  خراسان  از  مستقیم 

صادرات  مشکالت  مهم ترین  از  را  کشور 
زعفران استان دانست و افزود: این امر سبب 
مختص  که  تولیدی  محموله های  می شود 
صادرات هستند به استان های دیگر رفته و 
از آنجا بارگیری شوند.وی با بیان اینکه اگر 
محموله ها در گمرک استان بارگیری شوند، 
دارد،  دنبال  به  را  کمتری  تمام شده  هزینه 
استان ها،  دیگر  در  بارگیری  داشت:  اظهار 
قیمت  و  برده  باال  را  حمل ونقل  هزینه 

تمام شده محصول را باال می برد.

 بانرخ گران و سود پایین زعفران ،
نمی شود برندسازی را انجام داد

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
باال  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
مانع  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  بودن 

و  بوده  جنوبی  خراسان  زعفران  برندسازی 
زعفران  صادرکنندگان  اساسی  مشکالت  از 
اینکه  بیان  با  احتشام  است.محسن  استان 
پایین زعفران نمی شود  با نرخ گران و سود 
کرد:  تصریح  داد،  انجام  را  برندسازی 
تبلیغات  بسته بندی،  حمل ونقل،  هزینه های 

و توزیع در برندسازی باال است.
وی با بیان اینکه بیشترین زعفران کشور در 
قاینات تولید می شود، اظهار داشت: متاسفانه 
قاین،  در  ویژه  به   و  جنوبی  خراسان  در 

زعفران کاران را حمایت نکردیم.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
اجرای طرح ملی زعفران کلید حل مشکالت 
زعفران کاران استان است، اذعان داشت: در 
راستای این طرح از مرحله تولید زعفران تا 

مصرف بازار حمایت می شود.
ادویه  این  بهتر  چه  هر  تولید  راستای  در 
از  بخشی  کاهش  برای  و  گران بها 
دغدغه های کشاورزان و کوتاه کردن دست 
دالالن و سودجویان نخستین تعاونی تامین 
سال  اواخر  در  استان  زعفران کاران  نیاز 

گذشته راه اندازی شده است.
از  برخی  تعاونی  این  ایجاد  وجود  با 
زعفران کاران باز از مشکالت و دغدغه های 
نمونه  زعفران کاران  از  می گویند.یکی  خود 
بیرجند،  در  فارس  با  گفت و گو  در  فردوس 
اظهار داشت: سه هکتار سطح زیرکشت دارم 
و در سال گذشته 32 کیلو زعفران خشک در 

هکتار برداشت داشته ام.
محمدحسین بخشی باغستانی با بیان اینکه 
در  خشک  زعفران  کیلو   42 تا   79 سالیانه 
هکتار برداشت می کنم، تصریح کرد: در این 

سال به عنوان زعفران کار برتر استانی معرفی 
شدم و بیشترین برداشت را در کشور داشتم.

سال  چند  خشکسالی های  به  اشاره  با  وی 
یادآور شد: در این شرایط  گذشته در استان 
و با وجود کمبود آب در استان محصول ما 

روبه افول می رود.
داد: نسبت  ادامه  نمونه فردوسی  زعفران کار 
باغستان  زعفران  به سایر بخش های کشور 
فردوس از کیفیت خوبی برخوردار بوده و در 

سایر بخش های کشور برداشت نمی شود.
تا  خواست  مسؤوالن  از  بخشی  باغستانی 
اختیار  در  دستگاه  زعفران  پَرکردن  برای 

زعفران کاران قرار دهند.
وی با بیان اینکه بهتر است راه برای صادرات 
مرکز  گذشته  سال  چند  در  افزود:  باشد،  باز 
تحقیقات جهاد کشاورزی سبزوار زعفران ما 
را مورد آزمایش قرار داد و نتیجه آن مثبت 

بود و قرار شد که از ما گران تر خریداری شود 
ولی تاکنون این امر صورت نگرفته است.

اینکه  بیان  با  فردوسی  نمونه  زعفران کار 
کشور  در  کشور  از  خارج  در  ما  زعفران 
خوبی  نتیجه  و  شد  آزمایش  نیز  فرانسه 
سبب  این  به  امر  این  شد:  متذکر  داشت، 
است که ما برای تولید محصول خود از کود 
حیوانی استفاده کرده و از کودهای شیمیایی 
بیان  با  باغستانی  نمی کنیم.بخشی  استفاده 
شیمیایی  کود  ارگانیک  محصول  در  اینکه 
نیز  دیگران  به  کرد:  اضافه  نیست،  دخیل 
توصیه می کنم برای تولید محصوالت خود 

از کود حیوانی استفاده کنند.
تولید  برای  خود  مشکل  مهمترین  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  آب  کمبود  را  زعفران 
ما آب مورد نیاز خود را از قنات بلده تامین 
چندین  خشکسالی های  اثر  بر  که  می کنیم 
ساله آب این قنات کاهش پیدا کرده است.
کاهش  خواستار  فردوسی  نمونه  زعفران کار 
خاموشی چاه موتور آب شیرین در این منطقه 
برداشت  بخواهیم  اگر  ما  داد:  ادامه  و  شد 
خوبی داشته باشیم نیاز به آب وجود دارد و 
منطقه  این  در  بیکار  کشاورز  و  کار  نیروی 
زیاد است . در ادامه خبرنگار ما با زعفران کار 
نمونه بیرجندی نیز گفت و گو کرده است؛ این 
سطح  میزان  داشت:  اظهار  نمونه  کشاورز 
زیرکشت محصول زعفرانم 1.3 هکتار بوده 
که از آن سال گذشته 12 کیلوگرم زعفران 

خشک برداشت کرده ام.
راه  در  خود  مشکل  مهمترین  براتی  حسین 
یادآور  و  می کند  مطرح  آب  کمبود  را  تولید 
می شود: در این استان مشکل زمین و شوری 
آب نیز وجود دارد.وی تصریح کرد: در حال 

حاضر زعفران در تمام کشور کاشت می شود 
ولی کیفیت خراسان جنوبی را ندارد.

تعریف  خواستار  بیرجندی  نمونه  زعفران کار 
داد:  ادامه  و  شد  منطقه  برای  زعفران  برند 
زعفران  می خواهیم  دولت  از  ما  همچنین 

استان شناسنامه دار شود.
استان  بیشتر کشاورزی  اینکه  بیان  با  براتی 
ما  یادآور شد:  است،  به صورت خرده مالکی 
به  را  تعاونی  شرکت  مشکل  این  رفع  برای 

ثبت رساندیم که نیازمند اعتبار است.
شرکت  برای  اعتبار  تامین  با  افزود:  وی 
تعاونی زعفران به صورت فله صادر نشده و 
بسته بندی می شود و همچنین دست دالالن 

نیز در این زمینه کوتاه می شود.
اینکه  بیان  با  بیرجندی  نمونه  زعفران کار 
شد:  متذکر  ندارد،  ثابتی  نرخ  زعفران 
شده  قاچاق  و  گران  زعفران  پیاز  همچنین 

و ما نمی توانیم پیاز را از کشاورزان خریداری 
در  زعفران  پیاز  اینکه  بیان  با  کنیم.براتی 
است،  آفت  دارای  کشور  مناطق  از  برخی 
جلوی  باید  مربوطه  مسؤوالن  کرد:  اضافه 
جابجا شدن آن را بگیرند و از طریق تعاونی 
این کار صورت بگیرد تا آفت به سایر مناطق 
سرایت نکند.وی با بیان اینکه بیمه زعفران 
نیز باید مورد حمایت قرار بگیرد، تصریح کرد: 
امسال شرکت بیمه خسارت زعفران کاران را 
برآورد کرده ولی تاکنون هیچ مبلغی به آنها 

پرداخت نشده است.
زعفران کار نمونه بیرجندی با بیان اینکه این 
محصول با کم آبی سازگار است، یادآور شد: 
نیز  آب  پر  مناطق  در  محصول  این  کشت 
کشت  جلوی  باید  دولت  و  کرده  پیدا  رواج 
این محصول را در مناطق پرآب بگیرد و آن 
را ممنوع کند تا به کشاورزان مناطق کم آب 

خسارت وارد نشود.
زعفران کاران  دغدغه های  شنیدن  از  بعد 
استان به سراغ رئیس اتحادیه زعفران کاران 
و  مشکالت  تا  رفتیم  جنوبی  خراسان 
راه حل ها را با وی مطرح کنیم.محمدحسین 
اظهار   ، فارس  با  در گفت و گو  آذری نصرآباد 
 14 استان  زعفران  زیرکشت  سطح  داشت: 
اینکه  بیان  با  است.وی  هکتار   200 و  هزار 
از این میزان سطح زیرکشت ساالنه 53 تن 
تصریح  می شود،  برداشت  خشک  زعفران 
کرد: فروش این مقدار زعفران 291 میلیون و 
500 هزار تومان برای استان ارزآوری داشته 
خراسان  زعفران کاران  اتحادیه  است.رئیس 
مشکل  مهمترین  را  کم آبی  مشکل  جنوبی 
زعفران کاران استان عنوان کرد و یادآور شد: 
باشند  فکر  به  باید  زمینه  این  در  مسؤوالن 

و ارگان هایی که تانکر دارند، اعالم آمادگی 
کنند.آذری نصرآباد ادامه داد: امسال وضعیت 
مسؤوالن  و  است  بحرانی  کم آبی  زمینه  در 
مربوطه باید به فکر باشند در غیر این صورت 

زعفران استان دچار مشکل می شود.

تصویب صندوق زعفران 
در خراسان جنوبی

استان  در  زعفران  صندوق  تصویب  از  وی 
خبر داد و افزود: زعفران استان از نظر کیفیت 
این صندوق در  باید  و  دارد  را  مقام نخست 

استان راه اندازی شود.
رئیس اتحادیه زعفران کاران خراسان جنوبی 
با بیان اینکه این صندوق با تصویب معاونت 
همچنین  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی 
رسیده  جمهور  رئیس  برنامه ریزی  معاونت 
 10 آن  راه اندازی  برای  کرد:  اضافه  است، 

میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز است.
آذری نصرآباد، نبود بازار مطمئن را یکی دیگر 
از مشکالت زعفران استان دانست و تصریح 
کرد: در حال حاضر هر کس بدون تخصص 
زعفران را خرید و فروش می کند و این یکی 

دیگر از مشکالت است.
وی یادآور شد: با راه اندازی صندوق زعفران 
مهاجرت  و  شده  بیشتر  اشتغال  استان  در 
مجموع  در  و  شده  کم  شهر  به  روستاها  از 
اتحادیه  داریم.رئیس  گفتن  برای  حرف 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  زعفران کاران 
این صندوق در ابتدا افرادی که عضو هستند، 
حال  در  شد:  متذکر  می دهد،  پوشش  را 
هستند  تعاونی  که  داریم  عضو  هفت  حاضر 

و تشکل های خصوصی هنوز عضو نشدند.
جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
همچنان  فارس،  با  گفت وگو  در  امروز 
زعفران  سنتی  برداشت  و  داشت  کاشت، 
محصول  این  تولید  مشکالت  از  یکی  را 
واحد   9 تعداد  داشت:  اظهار  و  دانست 
فرآوری زعفران در استان وجود دارد که از 

این تعداد دو واحد غیرفعال است.
این  اینکه  بیان  با  مطلق  ولی پور  هاشم 
را  زعفران  تن   20 تولید  ظرفیت  واحدها 
تولید  ظرفیت  همچنین  کرد:  تصریح  دارند، 
3 هزار و 100 تن نوشیدنی زعفرانی را دارند.
به  استان  زعفران  عمده  اینکه  بیان  با  وی 
صورت درجه بندی و بسته بندی است، یادآور 
و  اسپری  قرص،  زمینه  در  همچنین  شد: 
تولید  محصوالتی  نیز  زعفران  نوشیدنی 
ارزش  داد:  ادامه  می شود.ولی پورمطلق 
زعفران خراسان جنوبی 9  تولیدات  فرآوری 

میلیارد و 400 میلیون تومان است.

تولید ساالنه 2 تن قرص زعفران 
در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه ساالنه 2 تن قرص زعفران 
همچنین  گفت:  می شود،  تولید  استان  در 
تولید  بقیه  و  نوشیدنی  تن   100 و  هزار   3

درجه بندی و بسته بندی زعفران است.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی خاطرنشان کرد: تولیدات محصوالت 
به  گذشته  سال  به  نسبت  زعفران  فرآوری 

طور نسبی افزایش داشته است.  
در شرایط خشکسالی 16 ساله ای که بر استان 
به نظر می رسد زعفران  تحمیل شده است، 
شاید تنها محصول کشاورزی درآمدزا در این 
تولید طالی  افزایش  برای  لذا  باشد  منطقه 
سرخ استان و جلوگیری از کاهش کیفیت آن 
مسؤوالن استانی باید مشکالت حاشیه ای و 
جانبی در تولید، بسته بندی و صادرات آن را 

برطرف کنند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

جوابیه پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه 
مورخ ۹5/3/20 در خصوص جریمه دست فروشان 
کنار خیابان به استحضار می رساند برابر آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی هرگونه توقف کوتاه یا طوالنی 
وسایل نقلیه در خطوط عبور یا مسیر وسایل نقلیه 
برای عرضه و خرید و فروش کاال  پیاده روها  و 
و  رانندگی  از  رانندگان  توجه  کاهش  موجب  که 
یا تجمع اشخاص یا وسایل نقلیه در محل گردد 
پلیس  که  شود  می  محسوب  تخلف  و  ممنوع 
خودش  ذاتی  وظیفه  برابر  رانندگی  و  راهنمایی 
موظف به برخورد با تخلفات برای تسهیل در عبور 

و مرور و جلوگیری از وقوع تصادفات می باشد.

  جوابیه فرماندهی انتظامی
 شهرستان بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
از  انتقاد  پیام شما مورخ ۹5/3/23 در خصوص 
 مزاحمت اراذل و اوباش  به استحضار می رساند:
هدف  با  بیرجند  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
ایجاد فضایی امن توام با آرامش برای شهروندان 
مبارک  ماه  امنیت  و  نظام  تامین  طرح  عزیز 
های  گشت  برابری  دو  افزایش  با  را   رمضان 
آشکار و پنهان در ساعات نزدیک افطار و پس 
ایستگاه  و  سبز  فضاهای  و  شهر  در  که  آن  از 
فعال  دارند،  تردد  شهروندان  اغلب  که  سالمت 
نموده و در این خصوص از ابتدای طرح تاکنون 
دستگاه خودرو   23 و  موتورسیکلت  دستگاه   ۸3
و  راهنمایی  تخلفات  و  مزاحمت  خصوص  در 

رانندگی توقیف و برخورد شده است. 
برابر قانون مجازات اسالمی ماده ۶1۹ که مقرر 
معابر  یا  عمومی  اماکن  در  کس  هر  دارد  می 
متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ 
و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین 
نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه 
شالق محکوم خواهد شد.در پایان از شهروندان 
و  دینی  وظایف  بر حسب  شود  می  تقاضا  عزیز 
رمضان  مبارک  ماه  حرمت  حفظ  برای  قانونی 
از  پیشگیری  برای  و  کرده  همکاری  پلیس  با 
بگیرند  جدی  را  پلیس  هشدارهای  ها  مزاحمت 
و فرزندان خود را در این خصوص توجیه نمایند. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 940588 محکوم علیه شرکت شن شوئی صدف بیرجند به مدیریت سید امیر علی 

حائری محکوم است به پرداخت مبلغ 147/493/708 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له اکبر بهرامی و پرداخت مبلغ 
1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه میکسر چهار سیلندر آلمانی مدل 70 و حسب نظریه 
کارشناسی وضعیت الستیکها حدودا 30 درصد کامیون داف مدل 91 میالدی )70 شمسی( تمام رنگ که به مبلغ 600/000/000 ریال  
کارشناسی  شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/4/14 از ساعت 10 الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

کارخانه هبلکس بیرجند در نظر دارد
 اقالم ضایعاتی ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند:
بشکه 22۰ لیتری4۰۰ عدد- تسمه پالستیکی حدود 5 تن

 پالت چوبی و تخته حدود 2۰ تن
متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 95/4/5 برای دریافت فرم پیشنهادی قیمت

 به آدرس دفتر مرکزی واقع در بیرجند ، بلوار مسافر، حاشیه میدان قائم مراجعه نمایند.
تلفن: 056-32338320   09151650384

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی انواع کولرهای گازی )اسپیلت(
 و کولرهای آبی     09195632840 -09155629331
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ممنوعیتفروشگوشیهای
چیندر6آیفون

نهاد مالکیت معنوی چین حکم داد که شرکت اپل 
در طراحی آیفون 6 و آیفون 6  پالس، حق امتیاز 
کرده  نقض  را  بایلِی چین  طراحی شرکت شنژن 
است و باید فروش این گوشی ها را در پکن متوقف 
کند.بنا بر این حکم، طراحی آیفون 6 و آیفون 6 
پالس از گوشی هوشمند 100C ساخت شرکت 
این  است.با  برداری شده  کپی  بایلِی چین  شنژن 
دو  این  فروش  به  کرده  اعالم  اپل  حال، شرکت 
از  را  موضوع  و  دهد  می  ادامه  خود  گوشی  مدل 

طریق دادگاه پیگیری می کند.

خاوریباشریکش
درکانادابهمشکلخورد

بانک  پیشین  عامل  مدیر  خاوری  محمودرضا 
مالی خود  با شریک  کرد،  فرار  کانادا  به  ملی که 
به اختالف رسید و از وی در دادگاهی در اونتاریو 
از  یکی  میزراهی«  است.»سام  کرده  شکایت 
شناخته شده ترین ساختمان سازهای کانادا، شریک 
فراری  بانکی  مدیر  فرزند  خاوری«  »خشایار 
می دهد  نشان  اونتاریو  دادگاه  اسناد  است.  ایرانی 
پروژه  دو  اصلی  از سرمایه گذاران  پدر  که خاوری 
گزارش،  این  بر  است.بنا  میزراهی  آپارتمان سازی 
میزراهی ادعا کرده است که بعد از بروز اختالف 
در پروژه، خاوری با وی تماس گرفته و تهدید کرده 
است که اگر میلیون ها دالر به او نپردازد، خانه وی 

را آتش  زده و آبرویش را می برد. 

تغییراسمموسسهعسکریهبه»ملل«

مدیر روابط عمومي موسسه اعتباری عسکریه در 
گفت:  ملل  به  موسسه  این  نام  تغییر  روند  مورد 
دلیل تغییر نام موسسه ممانعت از بروز مشکالت 
برای فعالیت این موسسه در پسابرجام در خارج از 
مرزهاي کشور بوده است و بانک مرکزي هیچ گونه 
فشاري براي تغییر نام نداشته است، همان طور که 
مي دانید »عسکریه« اسم مکان است و به معنی 

پادگان و لشکر است و اسم ائمه نیست. 

پیرمرد6۸سالهنپالی
باالخرهبهمدرسهرفت

یک پیرمرد 6۸ ساله نپالی که در کودکی به علت 
فقر والدینش نتوانسته بود به مدرسه برود و درس 
رویای  کردن  محقق  حال  در  روزها  این  بخواند 
 Durga فارس،  گزراش  است.به  خود  قدیمی 
تحصیل  دهم  کالس  در  روزها  این   Kami
بر  را  خود  مدرسه  یونیفورم  روز  هر  و  کند  می 
تن کرده و همراه با بچه های 15-14 ساله سوار 
بر سرویس مدرسه می شود.او که شش فرزند و 
هشت نوه دارد، شش روز در هفته به طور مرتب 

به مدرسه می رود.

رباتهای ایرانی ساختمان می سازند
  
محققان ایرانی در صدد هستند تا سازه های ساختمانی را با کمک ربات ها در کره زمین و در سایر کرات از جمله ماه و مریخ بسازند. بهرخ خوشنویس، مجری طرح »ساخت 
سازه های ساختمانی به کمک ربات روی کره زمین و سایر کرات«در خصوص ویژگی های ساختمان سازی با روبات گفت: با استفاده از این طرح می توان، یک ساختمان  
۲۰۰ متری را در یک روز ساخت؛ البته ما از ساخت ساختمان های کوچک آغاز می کنیم و امیدواریم که با ساخت ماشین های بزرگتر ساختمان های بزرگتر بسازیم.

عدم حمایت  و  پی  در  پی  های  خشکسالی   
این  جنوبی،  خراسان  دامداران  از  مسئوالن 
و  داده  قرار  نابودی  معرض  در  را  صنعت 
مسئوالن  سوی  از  جدی  تصمیمات  نیازمند 
های  خشکسالی  که  است  سالی  چند  است. 
پیاپی و کاهش بارندگی نگرانی زیادی را برای 
دامداران، کشاورزان و مردم خراسان جنوبی به 
بار آورده است. اما چند مدتی می شود که این 
نگرانی ها عمیق تر شده چرا که ماه هاست که 
دست یاری دامدار به سمت مسئوالن دراز بوده 
اما مشکلی حل نمی شود.هم اکنون مشکالت 
متعددی پیش روی دامداران است، مشکالتی 
مانند گرانی علوفه، نبود یارانه شیر، کمبود آب 
شرب برای دام و هزاران درد که آن ها را به 
ستوه درآورده و این در حالی است که بنا بر 
شنیده ها مسئوالن در قبال این وضعیت فقط 
به نظاره ایستاده و یا طرح هایی را مدت زمان 
بی آنکه  نهایت  در  و  می کنند  اجرایی  اندکی 
به نتیجه ای برسند، رها می شود.باوجود اینکه 
تولید گوشت، شیر و سایر محصوالت لبنی در 
تغذیه سالم جایگاه مهمی دارد و حرفه دامداری 
به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال فراوانی 
ایجاد می کند، متأسفانه نگاه مثبت و حمایت 

کننده ای به خود نمی بیند.

سود شیر دامداران
 به جیب دالالن می رود

یک دامدار در گفت و گو با  مهر، با بیان اینکه 
است،  دامداران  روی  پیش  زیادی  مشکالت 
افزود: نبود قیمتی تعریف شده برای شیر، فضای 
است. کرده  فراهم  دالالن  برای  را  مناسبی 
محمد سلیمی پور ادامه داد: در شرایط کنونی 
هر دامدار بنا به خواسته خودش، بر شیر قیمت 

گذاشته و در بازارها به فروش می رساند.
در  افزود:  دالالن،  نقش  توضیح  در  وی 
بسیاری از مناطق روستایی که افراد مجبور 
به فروش شیر و دام هستند، دالالن باقیمت 
پایینی از آن ها می خرند.سلیمی پور ادامه داد: 
اگر قیمتی مشخص برای شیر تعیین شده و در 
همه جا نیز اعالم شود، دامداران سود شیر را 

در جیب دالالن نمی ریزند. 
وی با اشاره به خشکسالی های پیاپی، افزود: 
خشک شدن قنات ها و کمبود آب شرب دام ها، 

کاهش علوفه و گرانی آن نیز از دیگر مشکالت 
پیش روی دامداران است. 

مشکالت دامداران خریدار ندارد

اتحادیه دامداران خراسان  رئیس هیئت مدیره 
جنوبی در گفت و گو با مهر با انتقاد از مجلس 
و دولت، گفت: دولت، مجلس و مسئوالن هیچ 
حمایتی از دامداران نداشته و مشکالتشان نیز 

محمود  سید  ندارد.حجت االسالم  خریداری 
موسوی با بیان اینکه صنعت دامداری رو به 
های  پیگیری  علی رغم  گفت:  است،  نابودی 
حل  راستای  در  اقدامی  هیچ گونه  متوالی، 

مشکالت دامداران انجام نشده است.
اتحادیه دامداران خراسان  رئیس هیئت مدیره 
جنوبی خواستار اجرای اصل 44 قانون اساسی 
ویژه دامداران شد و افزود: بر اساس این قانون 
باید صادرات و واردات بر عهده تشکل های 
ادامه  شود.وی  گذاشته  بخش  این  در  فعال 

داد: شرایط کنونی به حدی رسیده است که 
دامداران حاضر هستند اژدها بخرند اما دامی را 

در خراسان جنوبی پرورش ندهند.

خرید تضمینی شیر
 وعده ای بیش نبود

اتحادیه دامداران خراسان  رئیس هیئت مدیره 
از  شیر  تضمینی  خرید  به  اشاره  با  جنوبی 

دامداران، بیان کرد: خبر اجرای این طرح در 
سال گذشته در بین دامداران پیچید اما در عمل 
کاری انجام نشد.وی ادامه داد: هم اکنون در پنج 
استان قزوین، اصفهان، تهران، خراسان رضوی 
دامداران خریداری  از  تضمینی  فارس شیر  و 
از  گالیه  با  موسوی  می شود. حجت االسالم 
مسئوالن استانی، اظهار کرد: همه به چشم 
استانی ناتنی به خراسان جنوبی می نگرند و 
برای حل مشکالت دامداران کاری از پیش 
نمی برند.وی ادامه داد: عدم حمایت مسئوالن، 
کمبود علوفه، خسکسالی و دیگر مشکالت، 
سود  و  دام  فروش  به  مجبور  را  دامداران 

دالالن را فراهم کرده است.

کاهش ۲۹ درصدی
 جمعیت دامی استان

جنوبی  خراسان  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 
در گفت و گو با مهر، از کاهش ۲۹ درصدی 
جمعیت دامی استان خبر داد و گفت: تعداد دام 
از سه میلیون و ۷۰۰ به دو میلیون و 6۰۰ هزار 
یافته است.جواد قریبی کاهش  رأس کاهش 
دام را نگران کننده دانست و گفت: هم اکنون 
دامداری  در صنعت  موقعیت شغلی  هزار   ۲۰
وجود دارد که با نابودی این صنعت، مشاغل 
نیز از بین می روند.وی با اشاره به میزان تولید 
میزان  همچنین  کرد:  اظهار  استان،  در  شیر 
تولید شیر از 1۲۰ تن در روز به صد تن کاهش 
یافته است.مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان 
بهره برداری  پروانه   4۰۰ از  داد:  ادامه  جنوبی 
دامی رسمی در استان، تنها ۲۸۰ واحد دامداری 
فعال هستند. قریبی با اشاره به یارانه شیر در 
قرار   ۹۳ سال  کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان 
شد به ازای هر کیلو شیر، 1۹۰ تومان یارانه 

طرح  این  اینکه  بیان  با  شود.وی  پرداخت 
فقط برای سه ماه در خراسان جنوبی به اجرا 
درآمد، گفت: بعد از گذشت سه ماه، دامداران 
ندیدند. شیر  یارانه  به عنوان  چیزی  استانی 
قریبی خواستار حمایت دامداران شد و افزود: 
صنعت دامداری خراسان جنوبی به گل نشسته 
و چشم انتظار حمایت از سوی مسئوالن استانی 
دامداران  اتحادیه  است.مدیرعامل  کشوری  و 
خراسان جنوبی با اشاره به راه حل مشکالت 
دامداران، بیان کرد: باید سرانه مصرف لبنیات 

در خانواده ها باال رود.

نبود مشوق صادراتی 
برای فرآورده ها دامی

فرآورده ها  برای  نبود مشوق صادراتی  قریبی 
در  مشکالت  اساسی ترین  از  یکی  را  دامی 
برای  باید  مسئوالن  گفت:  و  دانست  استان 
ایجاد مشوق صادراتی تالش کنند.وی خواستار 
پرداخت یارانه به شیر خام شد و افزود: یارانه 
دامی  فراورده های  تولید  خط  ابتدای  در  باید 
به دامداران پرداخت شود.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی صنعت دامپروری را 
بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ۳4 درصد 
مردم استان به کار تولید و پرورش دام مشغول 
هستند..بنا به گفته وی هم اکنون 5۸۲ واحد 
پرورش دام صنعتی در خراسان جنوبی وجود 
دارد.دامداران چشم انتظار کمک مسئوالن بوده 
و مسئوالن نیز چشم انتظار تأمین اعتبار! این 
کالف پر پیچ و گره بین دامداران و مسئوالن 
جایی  تا  تبدیل شده  نگران کننده  معضلی  به 
که شاید این صنعت نابود شود و نان هزاران 
روستایی و شهری نیز در ال به الی پیشنهادات 

و اجرای فرآیند های نامطلوب قطع شود.

مصائبدامدارانازتولیدتاعرضه

معرفیوشناساییدامداری خراسان جنوبی به ِگل نشست
گیاهداروییخارمریم

ها  کنار جاده  در  تابستان  اوایل  و  بهار  اواخر  در   
و صحرا ها گیاه خاردار بسیار زیبایی را دیده اید 
به  تیغ دار سبز آن مزین  که سرشاخه های گرد 
گلی است که به صورت یک کاله بنفش خوشرنگ 
و زیبا روی آن قرار گرفته است و کامال در بین 
کند.گیاهی  می  گری  جلوه  صحرا  دیگر  گیاهان 
است دو ساله دارای برگهای منقسم و دندانه دار به 
رنگ سبز شفاف که در کناره های برگ و رگبرگ 
خود  گیاه  این    . دارد  وجود  سفید  های  لکه  ها 
رو بوده و در صحراهای ایران و بویژه در منطقه 

سبزوار به وفور دیده میشود .

که خاصیت  است  گیاهی   ) ماریتیغال   ( خارمریم 
ضداکسیدان آن چندین بار از ویتامین E بیش تر 
است و از این طریق محافظ خوبی برای کبد است 
و به همین جهت این گیاه را صددرصد کبدی می 
آن  داخل  های  دانه  خارمریم  دارویی  اندام  دانند. 
می باشد که دارای فالونوئید سیلی مارین که در 
 کاهش کلسترول خون سودمند است می باشد .
کاسنی  به  که  افرادی  برای  دارویی  گیاه  این   
حساسیت دارند و از مشکالت کبدی رنج می برند 
توصیه می شود .خار مریم داراي اثرات محافظتي 
بر کبد است لذا در درمان کبد چرب و یا مسمومیت 
با قارچ هاي سمي کاربرد دارد. گزارش شده است 
که این گیاه ترشح صفرا را افزایش مي دهد . از 
مادران  در  شیر  ترشح  تحریک  براي  گیاه  برگ 

شیرده استفاده مي شود .
 میوه خار مریم بي خطر محسوب مي شود و اثر 
جانبی خاصی برای آن ذکر نشده است . عصاره 
استاندارد شده این گیاه اکنون در بازار دارویي کشور 
وجود دارد .عصاره استاندارد شده این گیاه اکنون در 

بازار دارویي کشور با نام”  لیورگل “ وجود دارد.

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

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

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 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

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

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

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181

حملبارواثاثیهمنزل
مسقفهایکامیونتبا

پتوداروچادردار

وکارگرهایماهر

09157213571

صالحیمنش

فروشگـاهخواجـوی
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

4غفارینبش:آدرس
32212519-0915160652۸

سلیمانیایزوگام

انت 
 ضم

سال
 10

ران
مه ای

و بی

صول
عمح

تنو

دستگاهسابسیارامیرآبادیزاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

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

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

بهگرایشسبب،نوجواناندرموادخصوصدرغلطنگرشوباورهاگیریشکل
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبیمصرفموادخواهدشد.

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری
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چه زمانی درخواست افزایش حقوق کنیم؟

یکشنبه * 30 خرداد 1395 * شماره 3533

آیه روز  

 بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي، و تجمل پرستي و تفاخر در ميان شما و افزون طلبي در اموال
 و فرزندان است . حدید آیه ۲

حدیث روز  

كسي كه از خدا طلب خير مي كند حيران نمي شود و كسي كه در كارها با مردم مشورت مي كند پشيمان 
نمي شود. حضرت محمد )صلی ا... عليه و آله(

از كشت عمل بس است یک خوشه مرا
در روی زمين بس است یک گوشه مرا

تا چند چو كاه گرد خرمن گردیم
چون مرغ بس است دانه ای توشه مرا

خدایا پاكيزه ام كن در این روز از چرك و كثافت 
و شكيبائيم ده در آن به آنچه مقدر است شدنی ها 

و توفيقم ده در آن برای تقوی و هم   نشينی 
با نيكان  به یاریت ای روشنی چشم مستمندان

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر 
نشانه خامی و بی مایگی است و هميشه
 به زیان حقيقت تمام می شود.  ابن سينا

هيچ چيز نمی تواند مانع از رسيدن مردی به 
هدفش شود كه نگرش ذهنی درستی دارد و هيچ 
چيز نمی تواند به مردی كمک كند كه نگرش 

ذهنی نادرستی دارد.توماس جفرسون

شعر روز 

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

عادتیکهثابتمیکند
شماکارآفرینمتولدشدهاید

- شما عاشق یاد گرفتن كارهای جدید هستيد. 
پی بردن به قوانين و مطالب آموزشی چيزی است 

كه تمام شخصيت شما را نشان می دهد.
تا  كنيد  می  باز  و  تفكيک  را  چيزها  شما   -
كنترل  كليدهای  می كنند.  كار  طور  چه  ببينيد 
)ریموت ها(، توسترسازها، تلفن ها-شما عاشق این 

هستيد كه ببينيد داخل شان چطور كار می كند.
ثروت  رویای  كارآفرین  یک  عنوان  به  شما   -
شما  ولی  نيست،  چيز  همه  پول  می بينيد.  را 
بكنيد،  شدن تان  ثروتمند  به  كمكی  نتوانيد  اگر 

می توانيد آن را در ذهن داشته باشيد.
با  شما  نمی شوید.  تسليم  آسانی  به  شما   -
چالش های سخت و طاقت فرسا رو به رو می شود 

ولی به راه تان ادامه می دهيد.
- شما در عادات تان نظم دارید. شما برنامه های 
كاری روزانه دارید كه به آسانی نقض نمی شوند.

- شما از كار سخت نمی ترسيد. شما ۱۰۰درصد 
هر چيزی را وقف كار و زندگی تان می كنيد.

دارید.  برای ریسک پذیری  باالیی  آستانه  - شما 
ولی  نمی پذیرید،  را  كوركورانه  ریسک های  شما 

نمی توانيد تن پرور و از خودراضی باشيد.
مالقات  آدم ها  با  بتوانيد  كه  آن جا  تا  شما   -
گسترش  را  روابط تان  نمی ترسيد  شما  می كنيد. 

دهيد و آدم های جدید را مالقات كنيد.
شما  باشيد.  مقتدر  ریيس  دارید  دوست  شما   -

دوست دارید یک ریيس به نظر برسيد.

بر  كليسا  از  داشت  محله،  مسن  نسبتا  خانم   رز، 
می گشت كه نوه اش از راه رسيد و با كنایه به او 
روحانی  پدر  امروز،  مراسم  در  بزرگ،  مامان  گفت: 
برایتان چه چيزی موعظه كرد؟ مادر بزرگ مدتی فكر 
 كرد و سرش را تكان داد و گفت: عزیزم، اصال یک 
كلمه اش را هم نمی توانم به یاد بياورم. نوه پوزخندی 
زد و گفت: شما كه چيزی یادت نمی آید، برای چه 
هر هفته به كليسا می روی؟ مادر بزرگ تبسمی بر 
لبانش نقش بست، خم شد سبدی به دست نوه داد 
و گفت: عزیزم این سبد را ببر و از حوض پر از آب 
كن و برای من بياور؟ نوه با تعجب پرسيد: در این 
سبد؟ غير ممكنه با این همه شكاف و درز داخل سبد 
آبی بماند. مادر بزرگ در حالی كه تبسم بر لبانش 
اصرار كرد: لطفا این كار را انجام بده عزیزم. دخترك 
غرو لند كنان سبد را برداشت و رفت، اما چند لحظه 
من  گفت:  ای  پيروزمندانه  لحن  با  و  برگشت   بعد 
می دانستم كه امكان پذیر نيست. ببين حتی یک 
قطره آب هم در سبد باقی نمانده. مادر بزرگ سبد را 
از دست نوه اش گرفت و با دقت زیادی بررسی اش 
كرد و گفت: بله، راست می گویی اصال آبی در سبد 
نيست اما به نظر می رسد سبد تميز تر شده، یک نگاه 

بيانداز. منبع: اگر یكبار دیگر به دنيا می آمدم.

انتخاب زمان مناسب در تأیيد شدن درخواست 
افزایش حقوق نقش مهمی دارد. اما پيش از 
آنكه به فكر چنين درخواستی باشيد، اول باید 
از این موضوع اطمينان حاصل كنيد كه كار 
شما نيز به همين اندازه خوب است؛ یا حداقل 
پيشرفت ثابتی را تجربه می كند. از این مهم تر، 
باید ببينيد آیا تالش های شما از سوی رئيس 
و همكارانتان مورد توجه قرار می گيرد یا خير. 
شما باید وضعيت فعلی و آینده سازمان خود 
را نيز بسنجيد. آیا اوضاع آن خوب پيش می 
رود؟ آینده روشنی دارد؟ در مقایسه با رقبا چه 

وضعيتی دارد؟
كسانی كه بيشترین ارزش را در شركت های 
خود دارند و بيشترین افزایش حقوق را كسب 
می كنند، همان هایی هستند كه با عملكرد 
ابتدا  بنابراین،  دارند.  هماهنگی  شركتهایشان 
انجام دهيد و  به نحو احسن  را  وظایف خود 
وقتی حس كردید از پس مسئوليت های خود 
نقش  هایتان  و تالش  آیيد  بر می  به خوبی 
مؤثری در پيشرفت شركتتان دارد، سعی كنيد 

زمان مطرح كردن درخواست افزایش حقوق 
اصلی  های  موقعيت  این  از  یكی  با  را  خود 

هماهنگ كنيد.
۱-زمانیکهخودتانبهپول

بیشترنیازدارید
را  خود  حقوق  افزایش  درخواست  باید  شما 
اهداف كار و  با  به گونه ای مطرح كنيد كه 
سازمانتان همخوانی داشته باشد. اما معنای این 
حرف آن نيست كه شرایط شخصی خودتان 

هيچ ربطی به این موضوع ندارد. 
گاهی اوقات شرایط شخصی افراد اوضاعی را 
رقم می زند كه در نگاه اول ممكن است كار 
را برای طرح درخواست افزایش حقوق كمی 
دشوار كند. برای مثال وقتی تازه در شركتی 
استخدام شده اید و همسر شما می گوید باردار 
برای  كنيد  فكر  خودتان  با  شاید  است،  شده 
نيست.  مناسبی  افزایش حقوق فرصت  طرح 
اما بين ترس از مطرح كردن این درخواست 
و اهميت همسر و فرزندتان، قطعاً مورد دوم 

ارزش بيشتری دارد.

در حالت ایده آل، رابطه ميان كارفرما و كارمند 
بر پایه احترام متقابل بنا می شود. حتی اگر تازه 
استخدام شده باشيد، می توانيد تا حد زیادی 
روی سرمایه گذاری بلندمدت او روی خودتان 
حساب كنيد. بنابراین اگر رئيس شما از كارتان 
رضایت دارد در طرح خواسته خود تردید نكنيد.

۲-زمانیکهرئیستان
احساسخوبیدارد

بيشتری  تمایل  افراد وقتی خوشحال هستند 
دهند.  می  نشان  خود  از  دلبازی  و  دست  به 
به دنبال موقعيتی بگردید كه رئيستان در كل 
احساس خوبی دارد و به ویژه از كار شما راضی 
است. مطرح كردن درخواست افزایش حقوق 
در چنين موقعيتی احتمال موافقت رئيستان با 

آن را باال خواهد برد.

۳-بعدازگذشتیکسال
سالگرد استخدام شما در شركت خود معمواًل 
درباره  مجدد  مذاكره  برای  مناسبی  زمان 
حقوقتان محسوب می شود، به ویژه اگر اوضاع 

خوب پيش رفته باشد. در دنيای كسب و كار 
نظر  در  متداول  امری  افزایش ساالنه حقوق 
از  این ترتيب هيچ كس  به  گرفته می شود. 
شنيدن درخواست افزایش حقوق شما در این 
زمان تعجب نخواهد كرد. همين كافی است 
تا سالگرد استخدام شما را بتوان زمان مناسبی 
برای طرح این درخواست با كمترین نگرانی 

در نظر گرفت.
۴-زمانیکهمسئولیتهای

شماافزایشیافتهاند
مسئوليت  كه  دارند  وجود  زیادی  بسيار  افراد 
های بيشتری بر عهده شان گذاشته می شود 
بی آنكه افزایشی در حقوقشان منظور شود. و 
یا اینكه رو در رو به خاطر مسئوليت جدید به 
ایميل یک  با  اما  آنها تبریک گفته می شود 
می  رسانده  اطالعشان  به  حداقلی  افزایش 
شود. حقيقت این است كه اگر از این به بعد 
قرار است كار بيشتر، سخت تر یا پر مسئوليت 
تری انجام دهيد، باید درخواست افزایش حقوق 

داشته باشيد.

۵- زمانی كه به شما پيشنهاد ترفيع می شود
باور كنيد یا نه، خيلی ها پيشنهاد ترفيع دریافت 
می كنند، بدون آنكه حقوقشان ذره ای افزایش 
آنقدر  فرد  مواقعی  چنين  در  معمواًل  یابد. 
خوشحال می شود كه فراموش می كند درباره 

افزایش حقوق با رئيس خود مذاكره كند.

۶-زمانیکهسازمانشماعملکرد
فوقالعادهمثبتیدارد

یک ضرب المثل قدیمی می گوید یک موج 
خروشان تمام قایق ها را نيز با خود باال می 
خروشان  موج  به  باید  مواقع  اغلب  اما  برد. 
مورد نظر یادآوری كرد كدام قایق ها را باید 
باال برد. اگر شركت شما عملكرد خيلی خوبی 
داشته است و همه در مورد آینده آن نظر مثبتی 
دارند و مشتاق هستند، می توان مطمئن بود 
اغلب كسانی كه در جمع خود می شناسيد، یا 
درخواست افزایش حقوق داده اند یا حقوقشان 
افزایش پيدا كرده است. شما نيز باید همين كار 

را بكنيد.

عارفانه روز

كسی كه بينایی را خلق كرده است، یقينا 
بيناست . یک كور نمی تواند بينایی را خلق كند. 

پس او تو را می بيند. از او كمک بخواه 
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) 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 

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

تجربه کنید.   09158668002

 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

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

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

 فروش یا اجاره غذای آماده
 با تمامی امکانات و موقعیت عالی

 واقع در بیست متری   09308405462

 یک عدد دوربین عکاسی فیلمبرداری 
+ گوشی لمسی پیدا شده با دادن 

نشانی آن را تحویل بگیرید.

09368417802
فروش مغازه پوشاک زنانه تک چین 

با کلیه اجناس واقع در فلکه نیک اختر
 با موقعیت عالی    09151606824
فروش سالن زیبایی با تمامی امکانات
و تجهیزات در حد نو با موقعیت عالی 

واقع در خیابان مدرس   09036199833

 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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

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 لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

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

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

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

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

وز رسمیبیمه مسئولیت
با مج

  

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960
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عباسپور بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد

فارس - به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی یک 
دوره مسابقات پینگ پنگ »جام رمضان« جوانان شهرستان بیرجند انتخابی 

اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.
رئیس هیأت پینگ پنگ خراسان جنوبی تصریح کرد: امیرحسین عباسپور 
قهرمان مسابقات پینگ پنگ»جام رمضان« جوانان شد، علیرضا تهوری نایب 
قهرمانی را کسب کرد، مهدی عشقی و میالد بهروزیان مقام سوم مشترک را 
به دست آوردند.حمیدی یادآور شد: چهار نفر برتر این رقابت ها بعد از شرکت 
در مسابقات پینگ پنگ خراسان جنوبی به مسابقات کشوری که 17 تا 20 

تیرماه به میزبانی استان فارس برگزار می شود، اعزام می شوند.

پیشنهاد 1 میلیارد و 700 میلیونی 
استقالل به گزینه پرسپولیس

افکارنیوز-  پرسپولیس که فقر مهاجم دارد برای پر کردن جای خالی مهدی 
طارمی به دنبال جذب رضایی رفت اما مطابق معمول دالل ها برای باالبردن 
قیمت این بازیکن، مذاکره با رقیب را هم فراهم کردند تا او نیز مانند خیلی 
دیگر از بازیکنان جزو نفراتی لقب بگیرد که سرخابی ها به دنبالش هستند.

نتیجه این اتفاق باالرفتن قیمت تا 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و البته 
توقعات رضایی شد تا جایی که خواستار دریافت بخشی از رقم قرارداد خود به 
مبلغ 500 میلیون تومان، آن هم پیش از امضا شد و حاال اخبار متناقضی در 
این خصوص به گوش می رسد.برخی می گویند باشگاه پرسپولیس حاضر 
به پرداخت این مبلغ نشده تا رضایی به استقالل که پیشنهاد 1 میلیارد و 700 
 میلیونی به وی ارائه کرده نزدیک شود و برخی دیگر می گویند سرخ ها 

در حال تالش برای تهیه این مبلغ است.

پرسپولیس به دنبال جذب 2 بازیکن جدید

جام نیـوز - یک مدافع آسیایی که قرار بود به پرسپولیس بیاید و گفته می 
شد امروز به ایران می آید، فعال به تهران نرسیده است. یک بازیکن خارجی 
هم مد نظر است که گفته می شود مهاجم است و شاگرد سرتن چوک 
مربی جدید تیم پرسپولیس بوده است.اگر این مدافع آسیایی به ایران بیاید 
پرسپولیس صاحب 2 بازیکن آسیایی خواهد شد که زمانی هم این تیم 3 
بازیکن آسیایی به نامهای صالح حسن، زیاد شعبو و طارق جبان داشته است. 

ایران 1 - 3 آمریکا / شکست نزدیک در ریو

تیم ملی ایران در دیداری شکست خورد که می توانست حداقل یک امتیاز 
از آن بگیرد. شاگردان لوزانو علی رغم غیبت دوبازیکن بلند زن عالی بودند 
و به غیر از ست دوم که بسیار بد بازی کردند در ست های دیگر نمایش 
خوب اما ناموفقی داشتند. تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در جریان 
لیگ جهانی مقابل آمریکا قرار گرفت و شکست خورد. ایران دوبازیکن مهم 
خود غفور و قائمی را در اختیار نداشت و همین مساله بازی ایران را تحت 

تاثیرقرار می داد. 

غذای بسیار داغ می تواند باعث سوختگی در جوانه های 
چشایی شده و به عملکرد آن ها آسیب وارد کند. اگر 
سوختگی جوانه های چشایی اتفاق بیفتد فرد توانایی 
تشخیص طعم غذا را از دست داده، این در حالی است 
که حس چشایی ما را از مانده و یا مسموم بودن غذا 
آگاه میکند. بنابراین برای حفظ سالمتی در دراز مدت 

توصیه می شود غذای بسیار داغ مصرف نشود. استفاده 
از غذاهای خیلی سرد نیز می تواند با آسیب های دندانی 
همراه و در برخی اوقات اسپاسم های ناگهانی و شدید 
عروقی در سر و صورت را برای فرد ایجاد کند. بهتر 
است غذای طبخ شده در همان وعده مصرف و مقدار 
باقیمانده آن، به محض متعادل شدن دمایی در یخچال 

نگهداری شود تا از رشد باکتری، میکروب و قارچ روی 
آن جلوگیری شود.اگر غذای نگهداری شده در یخچال 
3 تا 4 بار گرم شود ضمن از دست دادن امالح و مواد 
معدنی، آلودگی های میکروبی نیز خواهد داشت. تازه 
مصرف کردن غذا هم به این معنی است که هر خوراکی  
در همان وعده ای که پخته می شود، خورده شود.

خاصیت ضد سرطانی هسته انگور
 

انگور  هسته  عصاره  در  موجود  ترکیبات 
را  سرطانی  های  سلول  انواع  از  بسیاری 
دهد.  می  قرار  هدف  انتخابی  صورت  به 
بسیاری از جهش های ژنتیکی که منجر به 
گسترده شدن )متاستاز( سلول های سرطانی 
کولورکتال و مقاومت آنها در برابر درمان های 

رایج می شوند، این سلول ها را به طور خاص 
می  حساس  انگور  هسته  عصاره  به  نسبت 
سازد. جالب است بدانید بیشتر ترکیبات فعال 
موجود در عصاره هسته انگور قادرند جهش 
های ژنتیکی مختلف را شناسایی کرده و مورد 
هدف قرار دهند. در حقیقت با افزایش جهش 
ها، قابلیت عصاره هسته انگور نیز برای مقابله 

یابد. افزایش می  با سلول های سرطانی 

پیشگیری از عوارض مسافرت هوایی

مسافرت هوایی طوالنی مدت برای برخی انسانها 
یک   Jet Lag دارد.  را  خود  خاص  عوارض 
اختالل موقتی و آنی است که در نتیجه مسافرت 
هوایی طوالنی مدت و گرسنگی و بی خوابی رخ 
می دهد و باعث می شود تنظیمات بدن به هم 
با هواپیما، ساعت  در سفرهای طوالنی  بریزد. 

داخلی بدن کار نمی کند.  نشانه های این اختالل 
عبارتند از: اضطراب، تشویش، نگرانی، یبوست، 
سردرد، حالت تهوع، از دست دادن آب، اسهال، 
گیجی، عرق کردن، زود رنجی و حتی گاهی از 
دست دادن حافظه. عالئم: 1-می خواهید بخوابید 
اما خوابتان نمی آید و بیدار هستید 2- خستگی 
زیاد و ناگهانی 3- تضعیف عملکرد جسمی 
و ذهنی 4- سردرد و مشکالت گوارشی زیاد.

شکالت داغ 
و فواید بی نظیر آن برای مغز

میدانیم که ماده اصلی موجود در کاکائو سبب 
شادتر شدن انسان و سرزندگی میشود البته 
خاصیت  بار  شود.این  مصرف  اندازه  به  اگر 
دیگری از این ماده به دست آمده است که 
ارتباط مستقیم با مغز را دارد. روزانه یک یا 

را  مغز  سالمت  گرم  شکالت  فنجان  دو 
حفظ میکند و از افت فشار در مغزدر زمان 
بسیار  نقش  و  جلوگیری  مغزی  فعالیت 
مهمی در پیشگیری از بیماری هایی مانند 
نشان  تحقیقات  بنابراین  دارد.  آلزایمر 
میدهد افراد در سخت ترین شرایط فکری 
را  خود  مغز  قدرت  داغ  با مصرف شکالت 
اند. کرده  کسب  بهتری  بازده  و  افزایش 

خطرات وای فای 
برای سالمتی خانواده

 
رشد   -2 شود  می  خوابی  بی  سبب   -1
کند  می  مختل  را  ها  سلول  ترمیم  و 
 -4 رساند  آسیب می  رشد کودک  به    -3
کند  می  ضعیف  را  زنان  ذهنی  فعالیتهای 
می  ومردان  زنان  در  ناباروری  موجب   -5

ارتباط دارد.  با سرطان  6- وای فای  شود 
ساده ترین روش های کاهش خطرات این 
را  ها  تبلت  و  موبایل  تاپ،  لپ  که  است 
از  بعد  و  ندارید  نگه  تان  بدن  نزدیکی  در 
از  شد،  تمام  وسایل  این  با  کارتان  اینکه 
ها  دستگاه  این  از  اگر  بگیرید.  فاصله  آنها 
از  که  ندارد  دلیلی  هیچ  کنید  نمی  استفاده 
صبح تا شب در اطراف تان روشن باشند.

سالم ترین روش دم کردن چای

چای به تنهایی می تواند بسیاری از بیماری ها را 
دفع کند و همچنین سیستم داخلی بدن را قدرت 
بخشد، پس نباید ماده دیگری در آن استفاده کرد. 
حتما از آب های کامال تصفیه شده و رد شده از 
فیلترهای مختلف برای دم کردن چای استفاده 
کنید.استفاده از آب های معدنی برای تهیه چای 

زیاد توصیه نمی شود، چرا که امالح موجود در 
آن می تواند طعم و رنگ چای را عوض کند. در 
انتخاب نوع چای دقت کنید. چای را به تنهایی 
می  شیر  خود  چای  در  برخی  کنید،  استفاده 
بین میبرد.  از  را  فواید چای  اینکار  ریزند که 
بهترین شیرین کننده چای عسل است. چای را از 
مزرعه بخرید یا خودتان بکارید. چای تولید شده 
خانگی میزان بیشتری آنتی اکسیدان دارند.

خوردن غذا های خیلی داغ و سرد ممنوع!

دستگیری سارق طالجات کهنساالن درطبس

چهار روز پیش خانمی کهنسال مضطرب و نگران با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 شهرستان طبس تماس گرفت و خبر 
از به سرقت رفتن طالهای خود توسط شخصی نا شناس را 
اعالم کرد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با ساعت ها 
کار طاقت فرسا و شبانه روزی سارق شناسایی شده در سرقت 
طالجات شهروند طبس دستگیر شد و بازجویی از وی آغاز 
شد.وی افزود: سارق 27 ساله در پلیس آگاهی بازجویی شد 
و هنگامی که با مستندات پرونده روبه رو شد چاره ای جز بیان 
حقیقت ندید و به جرم خود اعتراف کرد و در این راستا صحنه 
سرقت با حضور دادستان طبس بازسازی شد و سارق سابقه دار 

با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان شد.

 تصادف خونین در خیابان پرستار بیرجند

با دیواری در خیابان  برزجی- در پی برخورد خودرو 405 
پرستار بیرجند حادثه ای خونین رخ داد که منجر به فوت 

راننده شد. 
بر اساس شواهد خبرنگار ما، راننده خودرو 405 روز جمعه 
با سرعت 110 کیلومتر در خیابان پرستار در حال تردد بود 
که با دیواری در این خیابان برخورد و جان خود را از دست 
داد.به گفته ساکنین ، محل تصادف یکی از چهارراه های 
در  نیز  دیگر  حادثه  چندین  تاکنون  که  است  خیز  حادثه 
این مکان رخ داده لذا انتظار می رود راهنمایی و رانندگی 
از وقوع حادثه  یا سرعتگیر  با نصب چراغ چشمک زن و 

جلوگیری کند.

تحمل سه ماه حبس بخاطر حمل شتر بدون مجوز 

مجوزبهداشتی  بدون  شتر  حمل  به  مبادرت  که  فردی 
دامپزشکی در شهرستان بیرجند کرده بود به 3 ماه حبس 
دامپزشکی  شبکه  سرپرست  علیزاده  حسن  شد.  محکوم 
شتر  حمل  به  مبادرت  دلیل  به  حکم  این  بیرجندگفت: 
بدون مجوز بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی و رعایت 
سازمان  قانون   6 ماده  استناد  به  بهداشتی  نکات  نکردن 
دامپزشکی کشور توسط دادگستری بیرجند برای این فرد 
تمامی مجوزهای حمل   : افزود  . وی  متخلف صادر شد 
از  امنیت زیستی شبکه  و  قرنطینه  واحد  بهداشتی توسط 
طریق سیستم یکپارچه و آنالین قرنطینه صادر میشود و 
قابل پیگیری و بررسی در هرزمان از شبانه روز می باشد.

کشف 71 کیلوگرم تریاک در نهبندان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی  از کشف 71 کیلوگرم تریاک 
در 24 ساعت گذشته در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: 
در 24 ساعت گذشته مأموران ایست و بازرسی شهید حسینی 
و پاسگاه سهل آباد نهبندان در بازرسی و کنترل خودروهای 
عبوری از 4 دستگاه خودرو مقدار 34 کیلوگرم تریاک کشف 
و 6 متهم را در این رابطه دستگیر کردند.وی اظهار داشت: در 
یکی از این عملیات ها از یک دستگاه سواری سمند که در 
جاده های فرعی شهرستان نهبندان در حرکت بود 34 کیلوگرم 
تریاک کشف و دو متهم دستگیر شدند و در سه عملیات 
جداگانه نیز از دو دستگاه پژو 405 و یک دستگاه اتوبوس 37 

کیلوگرم تریاک کشف شد.

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 09155642959رحیم آبادی

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

ارائه دهنده کلیه آموزش های جدید قبل از دبستان با محیطی شاد 
و جذاب / آموزش کودکان با رویکرد پژوهشی والدورف

 به خوبی می بالیم که بهترین ها ما را انتخاب کرده اند 

مهد کودک و پیش دبستانی ماه نی نی

آدرس: بلوار معلم ، بین معلم 30 و 32 ، خیابان بوعلی سینا 
پالک 24   تلفن: 32447613    با مدیریت: قاسمی فر

      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

آغاز فروش اقساطی 10 ماهــــه لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(  
 حد فاصل معلم 22-24  رایانه  ثـامن         تلفن: 32446431 )5 خط(

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

ت و بی
مان

ل ض
 سا

10

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
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تجلیل از مدیر مکتب نرجس به عنوان پیشکسوت قرآنی 

طی مراسمی با حضور حجه االسالم لطفیان مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی و مدیر طرح شمیم وحی  از خانم وریدی 
مدیرمکتب نرجس بیرجند به عنوان پیشکسوت قرآنی استان تجلیل شد. 

یکشنبه * 30 خرداد 1395 * شماره 3533 7
اعمال قانون بیش  از 7200 فقره 

تخلف در جاده های استان 

از  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  فرمانده  فارس- 
توسط  تخلف  فقره  و 264  هزار   7 قانون  اعمال 
گذشته  هفته  طی  در  استان  راه  پلیس  ماموران 
خبر داد و گفت: از این میزان 2 هزار و 811 فقره 
جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.حسین رضایی   
اظهار داشت: طی هفته گذشته 19 فقره تصادف 
بیان  با  یافته است.وی  در جاده های استان وقوع 
تصادفات  جزو  تصادفات  این  از  فقره  یک  اینکه 
فوتی بوده است، تصریح کرد: با اظهار تاسف بر 

اثر این تصادف یک نفر جان خود را از دست داد.

220 کیلومتر از باند دوم بزرگراه های 
خراسان جنوبی آماده آسفالت است

تسنیم - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
استان  های  بزرگراه  دوم  باند  آسفالت  به  اشاره  با 
گفت: 22۰ کیلومتر از باند دوم بزرگراه های خراسان 
جنوبی آماده آسفالت است. مهدی جعفری اظهار 
کیلومتر  و 73۰  هزار  یک  حاضر  حال  در  داشت: 
که  اجراست  حال  در  جنوبی  خراسان  در  بزرگراه 
از این میزان 3۰۰ کیلومتر در حال بهره برداری و 

همچنین 8۰۰ کیلومتر نیز در دست مطالعه است.

۱۸۹ میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
فردوس خسارت وارد شد

 
فردوس  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
خسارت  تومان  میلیارد   189 گذشته  سال  گفت: 
این  کشاورزان  به  خشکسالی  و  سرمازدگی 
کرد:  بیان  مهمیز  علیرضا  شد.  وارد  شهرستان 
خسارت  تومان  میلیارد   1۵3 گذشته  سال 
خسارت  نیز  تومان  میلیارد   36 و  خشکسالی 
شد.وی  وارد  فردوس  کشاورزان  به  سرمازدگی 
ادامه داد: سرمازدگی به بخش اعظمی از باغات 
خسارت  فردوس  شهرستان  بادام  و  رزدآلو  انار، 
زد.مهمیز اظهار کرد: همچنین 34 میلیارد تومان 
به قنوات، پمپ ها و کاهش آبدهی و ۵۵ میلیارد 

تومان به بخش دام خسارت وارد شده است.

۱0 هزار میلیون ریال اعتبار برای اجرای 
آبیاری نوین در طبس  

تسنیم - مدیر جهاد کشاورزی طبس از اجرایی 
در  فشار  تحت  آبیاری  نوین  سیستم های  شدن 
اعتباری معادل 1۰ هزار و  با  سطح 1۵1 هکتار 
4۵3 میلیون ریال خبر داد و گفت: در سال 94 
به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار 7۰ 
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت شد. داوود 
و  اعتبار  تأمین  پیگیری  داشت:  اظهار  بخشایی 
در  خدماتی  و  زیربنایی  پروژه   4۰ شدن  مصوب 
اعتباری  با  طبس  شهرستان  کشاورزی  بخش 
اعتبار  تخصیص  با  و  ریال  91  میلیارد  بر  بالغ 
ملی،  اعتبارات  محل  از  ریال  47  میلیارد  معادل 
2 درصد در آمد حاصل از نفت و گاز، ماده 18۰  
و کمک های فنی اعتباری  از اقدامات انجام شده 

این سازمان در سال 94-9۵ است.

۱0۳ روستای نهبندان
 با تانکر آبرسانی می شود

روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر   - ایسنا 
نهبندان گفت: در پیک کاری یعنی فصل تابستان 
1۰3روستای شهرستان نهبندان با تانکر آبرسانی 
بالغ بر 2 هزار 1۰ خانوار و  می شود که جمعیتی 
بالغ بر 9 هزار 183 نفر را شامل می شود. علیرضا 
صادقی اظهار کرد: در طول ماه نزدیک به 2۰۵ 
سرویس آب به این روستا ها توسط ۵ دستگاه تانکر 
سیار حمل می شود که از این ۵ دستگاه تانکر 3 
دستگاه دولتی و 2 دستگاه نیز خصوصی است که 
در مجموع 2 هزار و 46۰ متر مکعب آب در طول 

ماه توسط این تانکر ها آب حمل می شود.

آغاز برداشت محصوالت جالیزی 

صدا و سیما - برداشت محصوالت  جالیزی از شش 
هزار و 286 هکتار از جالیزهای خراسان جنوبی آغاز 
شد.  رئیس  جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان 
اینکه از این مقدار 3 هزارو 89۵هکتار به صورت آبی 
و دو هزار و391 هکتار به صورت دیم زیر کشت 
محصوالت جالیزی است، گفت: پیش بینی می شود 
امسال 1۰8 هزار و 3۰4 تن محصوالت جالیزی 
پور  برداشت شود. هاشم ولی  استان  از جالیزهای 
مطلق بهره برداران بخش محصوالت جالیز استان 
را 4هزار و 4۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: بیشترین 
سطح زیرکشت محصوالت جالیزی به شهرستان 

های طبس و بشرویه اختصاص دارد.

بازگشایی غرفه جشنواره کتابخوانی رضوی 
در نمایشگاه کتاب بهار قرآن زیرکوه

همزمان با افتتاح نمایشگاه بهار قرآن در شهرستان 
زیرکوه، غرفه »جشنواره کتابخوانی رضوی« نیز در 
این مکان بازگشایی و مورد بازدید عالقمندان به 
ویژه مسئوالن از جمله بخشدار مرکزی، شهردار و 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زیرکوه قرار 
گرفت. رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
زیرکوه گفت: به منظور اطالع رسانی عموم مردم 
مشارکت  و  جشنواره  این  از  زیرکوه  شهرستان 
حداکثری در آن، کتب مسابقه جشنواره کتابخوانی 
رضوی به مدت یک هفته در این مکان عرضه و 
به فروش می رسد. غالمحسینی افزود: با توجه به 
تقارن ماه مبارک رمضان، بخشی از کتب و نشریات 
مذهبی و اعتقادی نیز در حاشیه به نمایش گذاشته 

شده است.

مجمع انتخاباتی هیأت کوهنوردی
 برگزار می شود

فارس- با حضور رئیس فدراسیون در مجمع عمومی 
صعودهای  و  کوهنوردی  هیأت  رئیس  انتخاب 
خراسان جنوبی سکاندار 4 ساله این هیأت مشخص 
می شود. رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی کشور برای شرکت در مجمع انتخاب رئیس 
هیأت خراسان جنوبی وارد بیرجند شد. رضا زارعی از 
چهره های نام آشنای حوزه کوه و کوهنوردی کشور 
است که از آذر 92 سکانداری این فدراسیون را بر 
عهده دارد و در سفر یک روزه به خراسان جنوبی 
استان های  امور  گروه  کار  رئیس  آسیابان،  حمید 
انتخاب  مجمع  می کند.  همراهی  را  او  فدراسیون 
ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیأت  رئیس 
خراسان جنوبی ساعت 1۵ دیروز در سالن جلسات 

اداره ورزش و جوانان بیرجند برگزار  شد. 

رزمایش مشترک حوزه پدافند زیستی 

تسنیم - فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی 
از برگزاری رزمایش مشترک در حوزه پدافند زیستی 
مسئولیت  گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  در 
دامپزشکی در پیشگیری از بیماری ها مهم است و 
وظایف دامپزشکی قابل مقایسه با سایر دستگاه ها 
مدیر  با  دیدار  در  غیاثی  سیدهاشم  سردار  نیست. 
کل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: پدافند 
زیستی ارتباط مستقیم با مباحث دام دارد و اگر حتی 
کوچکترین آلودگی از طریق بیماری های مشترک 
هم  بر  سبب  شود  منتقل  جامعه  به  دام  و  انسان 

خوردن نظم و آرامش جامعه می شود. 

بیمه قالیبافان را به جد پیگیری می کنیم

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بنده این دوره عضو 
فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس هم هستم، 
را  استان  قالیبافان  بیمه  مشکالت  موضوع  گفت: 
پیگیری خواهم کرد. حجت االسالم سید محمدباقر 
عبادی در برنامه پرسمان رادیو خراسان جنوبی در 
خصوص مشکالت بیمه ای قالیبافان بیرجند، گفت: 
کمبود  و  خشکسالی  به  توجه  با  جنوبی  خراسان 
آب برای روستائیان و عدم وجود آب کافی برای 
کشاورزی، بهترین رشته صنایع دستی و فرش بافی 

است که باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.

آغاز هفته اکرام ایتام از ۱5 رمضان 

مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون  فارس- 
گفت:   خراسان جنوبی  خمینی  امام  امداد  کمیته 
از  کشور  سراسر  با  همزمان  ایتام  اکرام  هفته 
آغاز  خراسان جنوبی  در  رمضان  مبارک  ماه   1۵
جاری  حساب  شماره  حسینی  سیدرضا  می شود. 
شعبه  صادرات  بانک  نزد   ۰1۰21۰2891۰۰۵
مرکزی بیرجند بنام کمیته امداد خراسان جنوبی 
را برای دریافت وجوه نقدی مردم نیکوکار اعالم 
با  می توانند  شهروندان  همچنین  افزود:   و  کرد 
خود  نقدی  کمک های   *8877# شماره گیری 

را در این ماه پرفضلیت به نیازمندان اهدا کنند.

۱0۶ اثر به هشتمین جشنواره شعر دفاع 
مقدس خراسان جنوبی ارسال شد

های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  معاون  مهر- 
دفاع مقدس خراسان جنوبی از ارسال 1۰6 اثر به 
هشتمین جشنواره شعر دفاع مقدس در استان خبر 
آبادی  اظهار کرد: تاکنون 43  داد. مهدی رحیم 
اثر در بخش دفاع مفدس، ۵7 اثر در بخش شعر 
آیینی و شش اثر نیز در بخش نماز به دبیرخانه این 

جشنواره ارسال شده است.

بازدید از واحدهای گردشگری شهرستان 
قاینات ویژه ماه مبارک رمضان 

در راستای سفرهای هموطنان و حفظ حرمت و 
از واحدهای  بازدید  شئونات ماه مبارک رمضان، 
گردشگری تحت پوشش شامل )واحدهای اتاقی، 
انجام  ها(  نمازخانه  و  راهی  بین  رستورانهای 
گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
فرهنگی  میراث  اداره  رییس  عباسی  جنوبی، 
گفت: در این بازدید ها مواردی همچون تجهیز و 
پاکیزگی نمازخانه ها، ارائه و نصب اقالم تبلیغاتی 
مبنی بر رعایت شئونات اسالمی و حفظ حرمت 
ماه مبارک رمضان، پخش اذان و قرآن در اوقات 
شعائر  حفظ  و  اسالمی  شئونات  رعایت  شرعی، 
کار،  انجام  زمان  در  کارکنان  توسط  مبارک  ماه 
ممنوعیت از ارائه خدمات و پذیرایی به افراد غیر 
به  بهداشتی  اصول  و  نامه  نرخ  رعایت  مسافر 

مدیران واحدها اعالم گردید.

نیاز 55 میلیارد تومانی برای رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی فردوس

میلیارد   ۵۵ نیاز  از  فردوس  فرماندار   - فارس 
تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  برای  تومانی 
رجبی مقدم  محمدرضا  داد.  خبر  شهرستان  این 
اظهار داشت: با تأمین این مبلغ و رفع مشکالت 
واحدهای  در  نفر   7۰۰ برای  تولیدی،  واحدهای 

مختلف تولیدی اشتغال ایجاد خواهد شد.

به  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  برزجی- 
تکلیف مشکل مردم  تعیین  برای  پیگیری هایی  زودی 
می  آغاز  مجلس  در  طبیعی  منابع  با  جنوبی  خراسان 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  افضلی  نظر  دکتر  کنیم. 
تشکیل  با  هفته  این  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  آوا 

قانون های گذشته  کمیسیون کشاورزی ضمن بررسی 
تصویب  برای  و  بررسی  شود  اصالح  باید  که  مواردی 
فعلی  قانون  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شود.  می  پیشنهاد 
از  برخی  در  شاید  قانون  این  افزود:  شد  اصالح  باید 
نقاط کشور کارایی داشته باشد اما برای خراسان جنوبی 

عمال نفعی نخواهد داشت. 
از تشکیل کمیسیون ماده واحده خبر داد و گفت:  وی 
مشکالت  از  بسیاری  کمیسیون  این  تشکیل  با  گرچه 
قبلی آسان شده اما هنوز هم جا دارد که مجلس برای 

وضع یک قانون جدید تالش کند. 

مالیی- قالسی شهردار خوسف درباره تخریب بناهای 
قدیمی و تاریخی این شهر عنوان کرد: با اجرای پروژه 
گسترش مسجد صاحب زمان)عج( با این نوع معماری 
بارها مخالفت خود را اعالم کردیم که متاسفانه گوش 
شنوایی نیست. به گفته وی  بافت تاریخی خوسف جذب 
کننده توریست های زیادی از کشورهای خارجی است که 
اگرتخریب شود دیگر چیزی برای توریست جذاب نخواهد 

بود. قالسی از تفاهم نامه ای بین شهرداری ، شرکت 
بافت  بازسازی  برای  بازآفرینی  ستاد  و  سازان  مسکن 
تاریخی خوسف خبر داد و خاطرنشان کرد  تمام تالشمان 
شهری مبلمان  ارتقاء  و  تاریخی  بنای  حفظ  برای   را 
می کنیم. به گفته وی خوسف  با وجود آرامگاه ابن حسام، 
خانه شکوهی ، باغات گل نرگس و خانه های تاریخی که 

دارد باید به قطب گردشگری تبدیل شود.

مقام معظم رهبری : اردوهای جهادی مصداق 
شعار سال است.

استان  دانشجویی  بسیج  مسئول  مالیی- 
مطالبه  را  جهادی  اردوی  هدف  مهمترین 
ای  منطقه  مسووالن  از  دانشجویان  گری 
روستا  هر  کرد  تاکید  و  دانست   استانی  و 
یک شناسنامه دارد که طبق آن کمبودها و 
این  که  است  شده  آن مشخص  قوت  نقاط 
شناسنامه با همکاری دستگاههای اجرایی به 
ویژه دانشگاه ها تهیه شده است . وی هزینه 
این اردوها را خیلی کمتر از خرج های بعضی 
شد:  یادآور  و  دانست  اجرایی  های  دستگاه 
سال گذشته در بازدید از یک روستا بخشدار 
آن منطقه تعداد ساکنان آن را نمی دانست 

واقعی  جمعیت  روستا  شورای  جمع  در  که 
بعضی  کرد:  تصریح  وی  شد.  مشخص  آن 
را  کاریشان  تکمیلی  اطالعات  مسووالن 
نمی دانند که جای سوال دارد این مسئوالن 

چگونه می توانند به مردم خدمت کنند؟
علی قاسمی مسئول بسیج دانشجویی استان 
اردوهای   ، خبرنگاران  جمع  در  دیروز  صبح 
را یک نوع خودسازی روح و جسم  جهادی 
جهادی  اردوی  اولین  کرد:  عنوان  و  دانست 
بانوی بسیجی در  در سال 82 با حضور 1۵ 

بیرجند انجام شد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در جمع دانشجویان بسیجی عنوان کرد: به 
مصداق  جهادی  اردوهای  ایشان  فرمایش 

استان خبر می شود. مسئول بسیج دانشجویی از اعزام شعارسال است و اقدام و عمل در آن انجام  روستاهای محروم  به  نفر   9۵۰
داد و افزود: در هر گروه 1۵نفر وجود دارد 
در  دارند  که  تخصصی  طبق  یک  هر  که 
علمی  کشاورزی،  زایی،  اشتغال  حوزه   ۵
مردم  به  عمرانی  و  فرهنگی   آموزشی،  و 

خدمت خواهند کرد. 
جوانان  برای  معضلی  را  مخدر  مواد  وی 
همکاری  با  کرد:  تاکید  و  دانست  روستایی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی نیروی 
های متخصصی در این باره به روستاها اعزام 
خواهند شد. مسئول بسیج دانشجویی استان 
عنوان کرد: اصالح الگوی مصرف ، مبارزه با 
به ماندگاری  مردم در  مواد مخدر و کمک 

روستاها محور اصلی اردوهای امسال است.

دکتر  درگذشت  روز  چهلمین  مراسم 
تربیت  و  تعلیم  پدر  شکوهی  غالمحسین 
نوین ایران، با حضور فرهنگیان، دانشگاهیان 
و اقشار مختلف مردم خوسف و بیرجند شب 
جمعه در محل موسسه فرهنگی مذهبی ابن 

حسام بیرجند برگزار شد.
دکتر  شاگردان  از  یکی  پانا،  گزارش   به 
در  معلمی  شرافت  کتاب  مولف  و  شکوهی 
جامعه  در  بزرگ  معلمان  گفت:  مراسم  این 
اهمیت  ما  جامعه  و  دارند  ای  ویژه  پایگاه 
است  قائل  پرورش  و  آموزش  برای  خاصی 
و به کسانی که در این راه قدم می گذارند و 
آن را با موفقیت و پشتکار می پیمایند احترام 

می گذارد .
دکتر محمد دشتی افزود : دکتر شکوهی به 
نسلی جان داد و به کسانی معلمی و تعلیم و 

تربیت آموخت که جامعه بعد از سالها متوجه 
تالش های این دانشمند در حوزه آموزش و 

پرورش خواهند شد .
وی ادامه داد : دکتر شکوهی در دوران پس 

از وزارت کوتاه مدت در آموزش و پرورش 
بدون وقفه و با روحیه ای خستگی ناپذیر به 

کار علمی و تربیتی در دانشگاه و چاپ آثار 
علمی همت گماشت .

دشتی خاطرنشان کرد: غالمحسین شکوهی 
به  ایران  تربیت  و  تعلیم  پدر  عنوان  به 
تربیت  بهبود شیوه های  و  ضرورت اصالح 
توسعه  و  رشد  شرط  پیش  عنوان  به  معلم 

جامعه اعتقاد راسخ داشت .
ادامه پیام دبیرکل شورای عالی آموزش  در 
چهلمین  مناسبت  به  که  کشور  پرورش  و 
روز درگذشت دکتر شکوهی صادر شده بود 
قرائت گردید .گفتنی است در این مراسم از 
کتاب شرافت معلمی نوشته محمد دشتی و 
ها  اندیشه  بر  مروری  که  زاده  نقی  محرم 
غالمحسین  دکتر  فرزانه  استاد  نظرات  و 
بود  تربیت  و  تعلیم  ماندگار  چهره  شکوهی 

رونمایی شد .

 ورود مجلس به حل مسئله منابع طبیعی  

مسوول بسیج دانشجویی استان 

در مراسم چهلمین روز درگذشت پدر تعلیم و تربیت ایران مطرح شد :

مهمترین هدف اردوهای جهادی مطالبه گری از مسئوالن است 

اعتقاد شکوهی به ضرورت اصالح و بهبود شیوه های تربیت معلم

مالیی- نادر علوی مدیر اداره آمار و فناوری 
در  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرداری  اطالعات 
و  فنی شهرداری  تمام حوزه های  اداره  این 

الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: در تمام سازمان های مرتبط 
مانند:  الکترونیکی  خدمات  از  شهرداری 
زیرساخت  ارتباطات   ، عمومی  نقل  و  حمل 
در  مالی  و  شهری  خدمات  های  سیستم 
یک مجموعه آماری استفاده و سالنامه آمار 

تخصصی تدوین می شود.
بستر  در  شهرداری  خدمت   1۰4 از  علوی 
در  افزود:  و  داد  خبر  اینترنتی  و  الکترونیکی 
بعضی از خدمات سازمان های تابع شهرداری 

شهروندان  حضوری  مراجعه  به  نیاز  دیگر 
نیست .

 سامانه اطالعاتی GIS یکی از 
بهترین خدمات مدیریتی

مدیر اداره آمار و فناوری اطالعات شهرداری 
این سامانه اطالعاتی GIS را یکی از بهترین 
خدمات مدیریتی دانست و یادآورشد: با وجود 
این سامانه مدیران می توانند در هنگام وقوع 
را  تصمیم  بهترین  زمان  کمترین  در  بحران 
سال  اواخر  از  کرد:  تصریح  علوی  بگیرند. 
در  بیرجند  در شهرداری   GIS گذشته طرح 

حال راه اندازی است .
همکاری  با  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
رسان  خدمات  های  دستگاه  از  بعضی 
اطالعاتی را بدست آورده ایم که کافی نیست.
مدیر اداره آمار و فناوری اطالعات شهرداری 
و  کرد  تقسیم  بخش  سه  به  را   GIS حوزه 
تشریح کرد: شبکه های کانالی و زیرزمینی، 
اطالعات جامع سازمان های تابع شهرداری 

و اطالعات ویژه حوزه شهری است.
برای  را  شهری  حوزه   GIS طرح  وی 
مهم  اجرایی  های  دستگاه  و  پیمانکاران 
اخذ  برای  پیمانکاران  کرد:  تاکید  و  دانست 
تا  بروند  اداره  چندین  به  باید  حفاری  مجوز 

نظر کارشناسی را بگیرند که با طراحی این 
سامانه در شهرداری می توان این مراحل را 
کوتاه کرد. مدیر اداره آمار و فناوری اطالعات 
های  سازمان  از  یکی  یادآورشد:  شهرداری 
شهرداری بیرجند تاکنون به صورت پایلوت با 
تجهیزات الکترونیکی تجهیز و دو کارشناس 
آموزش دیده اند که تا پایان سال جاری به 

بهره برداری کامل خواهد رسید.

استاندار: چرا دستگاه های اجرایی از 
دادن اطالعات خود داری می کنند؟

گفتگو  شورای  در  که  است  ذکر  به  الزم 

بخش خصوصی با دولت این موضوع مطرح 
اطالعات  اجرایی  های  دستگاه  که  شد 
تکمیلی را به شهرداری بدهند تا مراحل کار 

آسان می شود.
با  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  خدمتگزار 
بازدید  به  نیاز  دیگر   GIS سامانه  طراحی 
اجرایی  های  دستگاه  کارشناسان  حضوری 
و خدمات رسان وجود ندارد که در سهولت 

صدور مجوزهای کمک شایانی می شود.
اطالعات   اجرایی  های  دستگاه  از  بعضی 
که  ندادند  شهرداری  به  را  خود   GIS
پیگیر  اداری  شورای  در  استاندار  مقررشد 

موضوع شود.

GIS مراحل صدور مجوزهای حفاری با سامانه

مدیر اداره آمار و فناوری اطالعات شهرداری بیرجند: 

 این هفته در کمیسیون کشاورزی  آغاز می شود

برزجی- یک مقام مسئول در شرکت گاز از تزریق گاز 
به خط انتقال اسدیه و درمیان تا ده روز آینده خبر داد و 
گفت: در مجموع 2۰87 خانوار شهری اسدیه و قهستان 

از نعمت گاز بهره مند می شوند. 
آن طور که این مقام مسئول در گفتگوی اختصاصی با 
آوا مطرح کرد : در مجموع حجم عملیات اجرایی در این 
پروژه ها شامل 98 کیلومتر خط انتقال گاز 12 اینچ، 8۵ 

کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز، دو ایستگاه فرستنده و 
گیرنده توپک، شش ایستگاه شیر انشعاب و بین راهی، 
سه ایستگاه حفاظت کاندیک، چهار ایستگاه تقلیل فشار 

و نصب حدود 2۰۰۰ انشعاب می باشد.
محمودی افزود: هزینه خط انتقال گاز، 4۵6 میلیارد ریال 
و هزینه شبکه تغذیه و توزیع گاز داخلی شهرهای اسدیه 

و قهستان 98 میلیارد برآورد گردیده است.

خوسف با وجود بافت تاریخی قطب گردشگری می شودتزریق گاز به اسدیه و درمیان تا ده روز آینده 

مخالفت شهرداری با تخریب بافت تاریخی خوسفیک مسئول در گفتگو با آوا خبر داد:
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم :
قلب دوستدار خدا، خستگی براى خدا را بسیار دوست 
دارد و قلب بی  خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبیه الخواطر: ج2، ص 87 

نوبخت ، مقصر  ناکامی دولت روحانی
 در ارتباط با افکار عمومی  

عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان با طرح 
می خورد،  ضربه  کجا  از  روحانی  که  سؤال  این 
ناکامی دولت روحانی در ارتباط با افکار عمومی 
نوبخت  باقر  محمد  گردن  را  کارنامه اش  سر  بر 
در  دولت  اینکه  بیان  با  ناصری  عبدا...  انداخت. 
موجب  و همین  دارد  عمومی ضعف  افکار  اقناع 
در  »دولت  می افزاید:  می شود،  منتقدان  موفقیت 
کوتاهی کرد  برجام  اقتصادی  بیان دستاوردهای 
و نتوانست موازی با روند مذاکرات این موضوع 
دستاوردهای  نمی تواند  برجام  که  بیاندازد  جا  را 
این  علت  و  باشد  داشته  مدت  کوتاه  اقتصادی 
کوتاهی نیز مربوط به انفعال تیم رسانه ای دولت 
از  نوبخت  گذاشتن  کنار  خواستار  وی  است.« 

سخنگویی دولت و انتصاب فرد دیگری شد.

احمدی نژاد بی گدار به آب نمی زند

نژاد  احمدی  اینکه   : گفت  دهم  دولت  کار  وزیر 
وارد عرصه انتخابات شود و یا نشود منوط به نگاه 
مردم است، یعنی مردم منتظر هستند که در یک 
سال آخر دولت یازدهم چه اتفاقی می افتد. عباسی 
هوش  با  نژاد  احمدی  یقینا  کرد:  نشان  خاطر 
سیاسی که دارد بی گدار به آب نمی زد. او قطعا 
سنجی  نظر  به  و  کرد  خواهد  بررسی  را  آمدنش 
خواهد گذاشت. اگر متوجه شود فضای جامعه با 
 اوست، خواهد آمد. وی ادامه داد: اگر جو جامعه با

احمدی نژاد باشد او با قدرت می آید.

تحلیل زیباکالم از حقوق های نجومی

انتشار  از  هدف  که  است  معتقد  زیباکالم  صادق 
مدیران  و  بانک ها  مدیران  حقوقي  فیش هاي 
دولتي، زمین زدن دولت روحاني است. این استاد 
دانشگاه گفت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار 
مدیران  و  بانک ها  مدیران  حقوقي  فیش هاي 
دولتي، زمین زدن دولت روحاني است و مي خواهند 
بگویند مردم بدانید دولتي که به آن راي داده اید در 
شرایط سخت شما به مدیران ارشد دولت تدبیر و 

امید حقوق هاي 150 میلیوني پرداخت می کند.

اصولگرایان به وحدت برسند، پیروزند

این  به  نماینده مجلس در پاسخ  نادر قاضی پور، 
سوال که اگر احمدی نژاد بیاید چه شرایطی برای 
اصولگرایان پیش می آید، گفت : اگر آقای احمدی 
نژاد بیاید رای اصولگرایان شکسته می شود. اگر 
می  پیروز  حتما  برسند،  وحدت  به  اصولگرایان 
نرسند، شکست خواهند  به وحدت  اگر  اما  شوند. 
خورد. تعدادی از اصولگرایان به طور کامل طرفدار 
اصولگرایان  از  تعدادی  و  هستند  نژاد  احمدی 

مخالف جدی احمدی نژاد هستند.
نماز امام موسی صدر بر پیکر دکتر علی شریعتی )زینبیه دمشق ( سال 1356عکس روز 

کاخ سفید: هیچ رئیس جمهور آمریکا
 توان پاره کردن برجام را نخواهد داشت

سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  معاون  رودس،  بن 
اظهارات نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری 
آمریکا درباره پاره کردن برجام و لغو توافق هسته 
ای را بی اساس خواند و تصریح کرد: ساختار این 
یک  خود  که  است  شده  تنظیم  نحوی  به  توافق 
عامل بازدارنده بزرگ برای هر نوع مخالفت رئیس 

جمهور آینده آمریکا خواهد بود. 
به گزارش فارین پالیسی، بن رودس افزود: حتی 
حزب  برانگیز  جنجال  نامزد  ترامپ«  »دونالد 
پاره  به  تهدید  این  از  پیش  که  نیز  جمهوریخواه 
کرد.  نخواهد  را  کار  این  بود،  کرده  برجام  کردن 
وی گفت : تصمیم به اینکه یکی از اولین کارهایی 
که من )به عنوان رئیس جمهور آمریکا( انجام می 
دهم، ایجاد یک بحران در خاورمیانه باشد که می 
یک  یا  و  ای  تسلیحات هسته  گسترش  به  تواند 
بود. بن  جنگ دیگر منجر شود، عاقالنه نخواهد 
آمریکا  جدید  جمهور  رئیس  داد:  ادامه  رودس 
تحویل  را  جمهوری  ریاست  دفتر  شرایطی  در 
ای هسته  بزرگ  تعهدهای  تمام  که  گیرد   می 

)مرتبط با ایران( به سرانجام رسیده است. انباشته 
اتمی ایران از کشور خارج شده و رآکتور اراک باز 
طراحی شده است، دیگر در فردو غنی سازی انجام 
نمی شود و آژانس بین المللی انر ژی اتمی فعالیت 
تمام سانتریفیوژهای ایران را زیر نظر گرفته است.

سازمان سیا : داعش ممکن است
 تاکتیک های  خود را تغییر دهد 

)سیا(  آمریکا  امنیت  و  اطالعات  سازمان  رئیس 
گفت: گروه داعش ممکن است تاکتیک های خود 
 را برای جبران خسارات وارده تغییر دهد. وی افزود :

تحت  اراضی  دادن  دست  از  جبران  برای  داعش 
اشغال خود به احتمال زیاد به تاکتیک های چریکی  

متوسل می شود. 

رئیس اطالعات اسرائیل:  نمی خواهیم 
داعش در سوریه شکست بخورد

رژیم  نظامی  اطالعات  سازمان  رئیس 
صهیونیستی اذعان کرد: این رژیم خواهان پایان 
بحران سوریه با شکست داعش نیست. هرتسی 
رژیم  نظامی  اطالعات  سازمان  رئیس  هلیوی، 
صهیونیستی در کنفرانسی با اشاره به اینکه سه 
این  برای داعش سخت ترین دوران  ماه گذشته 
گفت:  صراحتا  بوده،  آن  پیدایش  زمان  از  گروه 
با  سوریه  در  وضعیت  که  نمی خواهد  اسرائیل 
داد:   ادامه  هلیوی  یابد.  پایان  داعش  شکست 
تنها  از منطقه و  عقب  نشینی قدرت های بزرگ 
ماندن ما در مقابل حزب ا... و ایران که از توان  
و قدرت باالیی برخوردار هستند، برای اسرائیل 
باید  ما  بنابراین  کند،  می  ایجاد  را  مشکالتی 

تالش کنیم که کار به اینجا نکشد. 

هر فردی به آمریکا دل ببندد، امیدش نا امید می شود
 

مشاور عالی رهبری درباره چرایی تاکید چند باره رهبر 
از  مقطع  این  در  گفت:  انقالبی گری  لزوم  بر  انقالب 
حیات انقالب برخی اشخاص و رسانه ها چهره آمریکا 
تا  دارد  وجود  خطر  این  رو  همین  از  می کنند  بزک  را 
کسانی فکر کنند انقالب اسالمی همان 37 سال پیش 
تمام شده است. حداد عادل با اشاره به امید برخی از افراد به آمریکا، تصریح 

کرد: قطعًا هر فردی به آمریکا دل ببندد، امیدش ناامید می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت : روحانی رقیب ندارد  ؛  نگران بازگشت احمدی نژاد نیستم
 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : اگر همه چیز و همه کارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر طبیعی انجام 
شود، آقای روحانی به خاطر مقبولیت عام، به ویژه براي کاری که در برجام کرده، رقیب جدی ندارد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سوال 
که آیا نگران برگشت آقاي احمدی نژاد و تفکراتش نیستید، گفت : نه، چون مردم آگاه هستند در حال حاضر مردم ایران به خاطر گسترش 
ابزار اطالع  رسانی آگاه شده ا ند و از عملکرد آن جریان در آن 8 سال در همه ابعاد خبر دارند، اما در عالم سیاست و در این کشور، به کرات 

شاهد اتفاقاتی بودیم که با معادالت عقلی و منطقی غیرقابل تحقق بود. من که غیب و پیش بینی ندارم، بر اساس محاسبات و آگاهی مردم از گذشته، نباید نگران بود.

اصالح  طلبان به گزینه ای غیر روحانی هم می اندیشند 

اینکه  بیان  با  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل 
اصالح طلبان افراد قوی تر از روحانی دارند، گفت: دولت 
یازدهم نتواند خواسته اصالح طلبان را به درستی انجام 
دهد، اصالح طلبان تجدید نظر می کنند. فومنی با بیان 
میلیون  اصالح طلبان یک  بدون حمایت  روحانی  اینکه 
رأی هم نداشت، گفت: روحانی در اصل به یک »رحم اجاره ای« شبیه است که 

اصالح طلبان او را از اصولگرایان معتدل به صورت امانت گرفته اند.

گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  معاون 
جلو  به  رو  گام  یک  ما  دکترین  اکنون 
متوقف  مرز  در  ما  و  است  کرده  حرکت 
شد  گفته  که  همان طور  و  نمی شویم 
پشیمان  دارنده  باز  نظام  یک  واقع  در 
کرده ایم.  پیاده سازی  و  طراحی  را  کننده 
»افزایش  اینکه  بیان  با  جزایری  سردار 
مناسبات  پیشبرد  مخل  موشکی  توان 
دیپلماتیک است« یک طنز است، تأکید 
ــ  دفاعی  توانمندی  فاقد  اگر  می کند: 
موشکی باشیم، زیر دست و پای سیستم 

ناعادالنه جهان له می شویم.
اگر  می کند:  خاطرنشان  همچنین  وی 
بخشی از توانمندی ها به عرصه و میدان 
اتفاق  آن  اگر  بنده  عقیده  به   و  بیاید 
بیفتد، بسیار باعث تعجب خواهد شد که 
تا چه  میزان به  طور  جمهوری اسالمی 

ناگهانی در عرصه های دفاعی پیشرفت 
نیروهای  ستادکل  معاون  است.  داشته 

ما  دکترین  اکنون  می کند:  تأکید  مسلح 
یک گام رو به جلو حرکت کرده است و 

ما در مرز متوقف نمی شویم و همان طور 
که گفته شد در واقع یک نظام بازدارنده 

پشیمان کننده را طراحی و پیاده سازی 
داده  انجام  رزمایش  آن  روی  کرده ایم، 

موفقیت های  به  خداوند  لطف  به   و 
رسیده ایم. وی  زمینه  این  در  نیز  خوبی 
دشمن  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
انهدام  باشد،  داشته  دست اندازی  قصد 
پایگاه ها در کوتاه ترین زمان امکان پذیر 
این مسئله چندان مهمی   : است، گفت 
دشمن  پایگاه های  انهدام  یعنی  نیست، 
است  ممکن  دست اندازی  صورت  در 
کرده ایم.  عبور  مسئله  این  از  ما  ولی 
یک  معرض  در  باشد  قرار  اگر  واقع  در 
منافع  تردید  بدون  بگیریم  قرار  هجمه 
که  را  کسانی  و  صهیونیست ها  آمریکا، 
در این جرگه قرار بگیرند و بخواهند به 
یا غیرمستقیم کمک کنند  آنها مستقیم 
تهدید خواهیم کرد ولی از این محدوده 
عبور کرده ایم. سیاست ما تعقیب دشمن 

در دوردست ها است.

اگر همه توان دفاعی مان را به عرصه بیاوریم آمریکا متعجب می شود
طرح نظامی »تعقیب دشمن در دوردست ها« را آماده کرده ایم/ موشک را مخل دیپلماسی دانستن »طنز« است

فروش واحد آپارتمان 115 متری - دوخوابه - سه نبش
 و از سه طرف نورگیر - طبقه ششم - سند آزاد - فول 
امکانات )کاغذ دیواری، پکیج و ...( فی: 155 میلیون تومان

 تلفن تماس: 09335611664

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني بيرجند

موضوع مناقصه : واگذاری پشتيبانی شبكه داخلی، ارتباط مراکز با شبكه ملی 
سالمت )شمس(

شرایط شرکت در مناقصه: کليه شرکت هاي داراي مجوز و صالحيت از 
شورای عالی انفورماتيک

مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی- شهرستان های استان خراسان جنوبی
مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه : 

الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک 
ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

 http://iets.mporg.ir  : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 
120/000/000 ریال یا چک تضمين شده بانكي یا واریز نقدي وجه به حساب 
شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد : از تاریخ 95/03/30 لغایت 95/04/02

مهلت تحویل اسناد : 95/04/13
محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

تحویل و رسيد دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها: سالن معاونت توسعه 

دانشگاه - 95/04/14 ساعت 9 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد 
یا قبول یک یا کليه پيشنهادات تابع آیين نامه مالي معامالتي خویش مختار 

مي باشد.
پيشتيبانی  و  خدمات  خرید،  مناقصات  های  پيامک  دریافت  برای  توجه: 
سيستم های رایانه ای و انفورماتيک دانشگاه می توانيد عدد 25 را به شماره 

3000484877 ارسال فرمایيد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مناقصه عمومي )یک مرحله اي(
 شماره )13- 95(

ثبت نام

باشگاه ورزشی شنا و واترپلو دلفین
 

زیر نظر: مربی سابق تیم ملی ایران در رده جوانان   
رکورددارشنای ایران- تحت نظر متخصص پوست

آغـــاز شـــد
 ... و  نهادها، مهدکودک ها  ارگان ها،  با کلیه  آماده عقد قرارداد 

آدرس: خیابان غفاری - ابتدای خیابان آوینی - مقابل استخر
 شهید مرتضوی      تلفن: 32404151

dolfinbrj :اینستاگرام dolfinbrj :تلگرام@










