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قربانی ، نماینده ادوار مجلس : 
روحانی موفق شود اصول گرایان حمایتش 

می کنند و اگر نه اصالحات  هم از او عبور می کند

تابش ، نماینده مجلس : 
بخش هایی از دولت در ماجرای 

حقوق های میلیونی بی سلیقگی کرد

مدیرعامل آبفای استان  :  
نصب سیستم هوادهی حباب ریز 

موجب کاهش بوی تصفیه خانه فاضالب شد

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی :  
واحد های صنفی در مرکز استان

10 برابر استاندارد جهانی اند

انتقاد مشاور هاشمی از حقوق های نجومی / دغدغه تمایل فراکسیون امید به رویکردهای مجلس ششم وجود ندارد /  احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست / متخلفان حقوق های نجومی قطعاً عزل می شوند / پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟ / آژانس در پارچین اورانیوم کشف کرده / سه سال از عمر دولت گذشته؛سال پاسخگویی است / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

شهریه مدارس گران شد!

شهریه  گفت:  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
مدارس غیردولتی امسال تا ۱۵ درصد افزایش یافته 
است. مرضیه ُگرد گفت: سقف شهریه برای پایه 
پیش دانشگاهی حداکثر ۱0 میلیون و ۵00 هزار 
اول  دوره  میلیون،   8 متوسطه  دوم  دوره  تومان، 
متوسطه 6 میلیون و 900 و دوره ابتدایی حداکثر ۵ 
میلیون و ۵00 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

آغاز ثبت  نام وام  دانشجویی از امروز

 9۵ تیر   ۱ امروز  از  دانشجویی  وام های  نام  ثبت  
آغاز می شود. فردین تقی زاده، معاون تسهیالت 
دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: ثبت  نام 
وام  های دانشجویی در هفته اول تیرماه آغاز می 
شود. وی افزود: متقاضیان برای ثبت نام می توانند 
رفاه  صندوق  سایت  دانشجویی  پرتال  قسمت  به 
دانشجویان به نشانی www.swf.ir مراجعه کنند.

وام ۱۰میلیونی ازدواج در بانک سپه 

تسهیالت  ارائه  آماده  کرد  اعالم  سپه  بانک 
ده میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج به زوجهای 
مرکزی  بانک  زمان بندی  برنامه  براساس  جوان 
است. به گزارش تسنیم بانک سپه به متقاضیانی 
بانک  ازدواج  الحسنه  قرض  سامانه  طریق  از  که 
تسهیالت  نمایند  ثبت  را  خود  تقاضای  مرکزی 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کند.

سرمقاله

نتیجه صبر و اعتماد
* سردبیر

 شرایط و وضعیت مرکز استان معمواًل مهم تر و در 
اغلب موارد به ویژه در انتصاب ها برای مسؤولین 
باالدستی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. 
در صورت وجود انضباط تصمیم گیری و تصمیم 
سازی در مرکز استان است که قالب های سیاسی 
آن  در  مناسب  و  مطلوب  اجتماعی  و  فرهنگی  و 
طرح ریزی و به شرایط عملیاتی می رسد. پس از 
برخی انتصاب ها در مجموعه های مهم و پایه ای 
مرکز استان از جمله فرمانداری بیرجند به رغم همه 
انتقادها امیدوار بودیم که شاهد کسب تجربه های 
بیشتر و اقدامات پخته تری باشیم که ماحصل صبر 
اعتماد مسؤوالن، همکاری مدیران و  شهروندان، 

حمایت رسانه ها باشد.
 ماهها پس از این انتصاب اکنون و به مدد بررسی 
مختصری از کارنامه فرماندار بیرجند، به نظر می 
رسد بخش زیادی از این دغدغه ها و نگرانی ها 
مرتفع شده و بخش های دیگری از آن در حال 
که  مدیرانی  به  اعتماد  و  انتصاب  است.  کاهش 
معمواًل سابقه و تجربه کمتری در فضای مدیریتی 

وزارت کشور داشته باشند ... ) ادامه در صفحه 2 (

هشدار یک مسئول درباره وجود سرب در مواد مخدر مصرفی معتادان استان

در خراسان جنوبی ترانزیت مواد نداریم

تریاک مسموم
صفحه 7

طالیی شدن کماندار نهبندانی در مسابقات سهمیه پارالمپیک/ صفحه 6

)هوالباقی(
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت
 بزرگ خاندان مرحوم مغفور

علی نقی حافظ
 »فرهنگی بازنشسته«

 را به اطالع دوستان ، اقوام ، آشنایان و عموم همشهریان عزیز
 می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه 95/4/1 ساعت 17/30 الی 18/30 

از محل بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می گردد.

خانواده های: حافظ ، محوری ، زنگویی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس علی اصغر آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سید مهدی رونقی
معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس عباس گل محمدی
مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس حسین مالکی
بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند

بدین وسیله از زحمات بی شائبه شما بزرگواران در خصوص اجرای طرح هادی
 روستای شریف آباد کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای شریف آباد

امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی فرماندهی محترم ارشد 
نظامی آجا  در استان خراسان جنوبی

 سرهنگ غالمرضا زاهدی پور جانشین محترم انتظامی 
شهرستان بیرجند - جناب آقای حقی مدیر عامل محترم 
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی 

اعضای محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
 جناب آقای مدیح شهردار محترم بیرجند و جناب آقای 

اصغری رئیس محترم اداره ورزش و جوانان بیرجند 
از همکاری و حمایت های شما سروران گرامی در امر رشد و توسعه ورزش فوتبال 

شهرستان بیرجند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

محمدرضا سمعیان  -  رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیرجند 

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@

آمـوزش شنـا
زیر نظر مدرس فدراسیون نجات غریق و مربی رسمی فدراسیون شنا

شروع کالس های عمومی: 95/4/5
  09151611279- 09353773008 پدرام نایب زاده

خصوصـی عمومـی

تقدیر و تشکر

ضمن تکریم میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع( بدینوسیله 
با نهایت احترام و سپاس از کلیه دوستان و عزیزانی که در مراسم 

تشییع و تدفین و ترحیم شادروان

 حاج عبدالحسین گلشنی 
شرکت فرموده و یا با درج آگهی، تماس تلفنی و نصب بنر

 ابراز همدردی نمودند مخصوصا کسبه و بازاریان بزرگوار، رئیس 
 محترم مجمع امور صنفی و اتحادیه های فرش و اتحادیه قناد و شیرینی پز، اعضای محترم هیئت های 

ابوالفضلی، حسینی و دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( و داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( 
 کارکنان توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( ، پزشکان و پرسنل بیمارستان ولی عصر )عج( 

جناب آقای دکتر همراز و سایر عزیزان صمیمانه تشکر می نماییم
 امیدواریم قصورمان را در ادای تکلیف و تشکر حضوری پذیرا باشید.

خانواده های: گلشنی ، کریم پور، بیرجندی

فروش فوری آپارتمان زیر قیمت کارشناسی 
واقع در سپیده 18      09156516550

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر

 هفتـه قـوه قضـاییه
 را به رئیس کل محترم دادگستری استان و همه همکاران قضایی 
ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدمات شایسته همه کسانی 
که در برقراری عدل و قسط تالش می کنند، تقدیر و تشکر می نماییم. 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

جناب آقای یوسفی 
ریاست محترم تامین اجتماعی بیرجند
حسن برخورد حضرتعالی با ارباب رجوع در پاسخ به اعتراضات
 و رسیدگی سریع به آن و انتقاد پذیری و سعه صدر جنابعالی
 باعث اعتماد جامعه کارگری و رضایت کارفرمایان می باشد .

 تالش هایتان ستودنی است . موفق و پیروز باشید 

جمعی از کارفرمایان مرکز استان 
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خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور
 با امضاي نخستين قرارداد بازاريابی گروهی شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو -ايساكو- و وزارت آموزش و پرورش، معلمان و فرهنگيان كشور 
مي توانند از كارت هاي اعتباري براي دريافت خدمات اين شركت استفاده كنند. براساس اين قرارداد كارت هاي اعتباري ويژه در اختيار فرهنگيان كشور 
قرار بگيرد و آنها بتوانند با شرايط ويژه از تسهيالت اعتباری خريد قطعات اصلی و همچنين سرويس هاي تعميرگاهي در سراسر كشور بهره مند شوند

ساالنه فقط 3 درصد بودجه کل
 کشور نصیب استانها می شود

بودجه و محاسبات دوره  برنامه،  عضو كميسيون 
از  متاسفانه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نهم 
درصد   3 تنها  كشور  ساالنه  بودجه  كل  مجموع 
زيبنده  به هيچ وجه  اين  استانها می رسد كه  به 
به گزارش جام  نيست.  ريزی كشور  برنامه  نظام 
با  مصاحبه  در  ثروتی  الرضا  موسی   ، آنالين  جم 
تومان  ميليارد  هزار   28 تعريف  از  اقتصاد  راديو 
درآمد جديد در بودجه سال جاری از سوی مجلس 
شورای اسالمی خبرداد و افزود: اين ميزان درآمد 
قالب اليحه  ارقامی كه دولت در  و  اعداد  از  جدا 
همچنين  وی  بود.  كرده  مجلس  تقديم  بودجه 
اظهارداشت: با تعريف درآمدهای جديد در اليحه 
از  برخی  در  دستگاهها  اعتبارات  بودجه سال 95 
بخش ها افزايش قابل توجهی يافته است. ثروتی 
هزار   50 دولت  عمرانی  بودجه   94 سال  گفت: 
ميليارد تومان بود كه 55 درصد تخصيص يافت اما 
در عوض هزينه های جاری 105 درصد از سوی 
دولت تخصيص پيدا كرد. وی در ادامه با اشاره به 
هم  و  دهم  دولت  هم  متاسفانه   “ كه  جمله  اين 
دولت يازدهم قانون برنامه پنجم و قانون دائمی در 
ارتباط با سهم اعتبارات استانها را به درستی اجرا 
نکرده اند”، افزود: براساس ماده 180 قانون برنامه 
پنجم بايد 2 درصد بودجه كل به استانها اختصاص 
پيدا كند ناگفته نماند اين عالوه بر سهم 6 درصد 
استانها بوده ولی عمل نشده است برای مثال در 
سال گذشته دولت از محل ماده 180 قانون برنامه 
به  تومان  ميليارد  هزار   7 بايستی  توسعه  پنجم 
استانهای كشور پرداخت می كرد كه متاسفانه در 
حد هزار ميليارد تومان بسنده شد كه اين يک ظلم 

نابخشونی به استانهای كشور است.

عرضه شکر دولتی برای تنظیم بازار رمضان

از  ايران  دولتی  بازرگانی  شركت  عامل  مدير 
و  داد  خبر  كشور  شکر  ذخاير  مناسب  موجودی 
اين  موجود شکر  ذخاير  ميزان  به  توجه  با  گفت: 
تنظيم  با  رابطه  در  مشکلی  و  نگرانی  شركت، 
گزارش  به  ندارد.  وجود  اساسی  كاالی  اين  بازار 
خبرگزاری تسنيم علی قنبری اظهار كرد: در حال 
حاضر ذخاير استراتژيک شکر كشور درحد مطلوب 
قراردارد و هر زمان نياز باشد با توزيع به موقع، بازار 

شکر را تنظيم می كنيم.

انتصاب  اين  از  پس  ماهها    ) اول  صفحه  از   ادامه   (  
كارنامه  از  مختصری  بررسی  مدد  به  و  اكنون 
فرماندار بيرجند، به نظر می رسد بخش زيادی از 
اين دغدغه ها و نگرانی ها مرتفع شده و بخش 
های ديگری از آن در حال كاهش است. انتصاب 
تجربه  و  سابقه  معمواًل  كه  مديرانی  به  اعتماد  و 
داشته  كشور  وزارت  مديريتی  فضای  در  كمتری 
چالشها  با  همراه  و  سخت  امری  هميشه  باشند 
لحاظ  به  چه  باالست،  خطرپذيری  و  انتقادها  و 
حيثيتی و چه به لحاظ كاری و حرفه ای. اما همت 
و تالش فرماندار، انتصاب نيروهای جوان از جمله 
مثاًل بخشدار مركزی بيرجند، پيگيری های مکرر 
برای حل معضالت و مشکالت از جمله مثاًل بحث 
صنوف مزاحم در كارگروههای متعدد و مختلف، 
شهرستان،  شرايط  با  متناسب  های  طرح  ارائه 
پيگيری پروژه های عمرانی، هماهنگی با مديران 
و  توان، ظرفيت  از دانش،  استفاده  و  زيرمجموعه 
و  مطلوب  رويکردهای  جمله  از  نخبگان،  نظرات 
مناسبی بود كه در ماههای اخير از فرماندار جوان 

بيرجند در عرصه مديريتی شاهد بوده ايم.
 همه اين صحبت ها ناظر و ناقل به اين موضوع 
نيست كه نقصان يا كمبودی در اين عرصه وجود 
اما به ديده انصاف می توان نمره نسبتًا  نداشته. 
از  گرفت.  نظر  در  فرماندار  مديريت  برای  خوبی 
سوی ديگر شهروندان همچنان برای دادن نمره 
از  مضاعفی  همت  و  تالش  انتظار  چشم  پايانی 
سوی مديران اجرايی شهرستان به ويژه فرماندار 
هستند. هنوز مشکالت و معضالت و مباحثی در 
سطح شهرستان وجود دارد كه الزمه رفع و رجوع 
ظرفيت  از  گيری  بهره  كارشناسی،  دقت  آنها، 
های موجود و درگير كردن مديران است. به اين 
هم  آن  و  كنيم  اضافه  هم  پيوستی  مهم  مطلب 
اينکه  در شرايطی كه زمزمه هايی مبنی بر برخی 
رسد  می  گوش  به  استان  در  مديريتی  تغييرات 
شايسته  يعنی  ومحوری  مهم  اصل  سه  به  حتمًا 
تا  شود  توجه  و تخصص  گزينی  بومی  ساالری، 
در آغازين سالهای دهه دوم تأسيس استان شاهد 
جهش های محسوس تری در فضای شهرستان 
بيرجند در عرصه های عمرانی و فرهنگی و علمی 

و اجتماعی باشيم.  

به گزارش مهر، سازمان وظيفه عمومی ناجا طی 
فارغ   مشموالن  كليه  كرد:  اعالم  ای  اطالعيه 
التحصيل دوره های كاردانی ، كارشناسی و باالتر 
و همچنين مشموالن گروه پزشکی سراسر كشور 
كه برگه آماده به خدمت از سازمان وظيفه عمومی 
ناجا به تاريخ يکم تير ماه 1395 دريافت داشته اند 
خدمت  به  اعزام  برای  اطالعيه  اين  مفاد  برابر 
سربازی خود اقدام كنند. 1- كليه مشموالن فارغ 
التحصيل دانشگاهی كه تاريخ اعزام آنان يکم 

تير ماه سال 95 است، موظف هستند روز سه 
شنبه مورخ95/4/1، در محل و ساعتی كه توسط 
اين سازمان در برگه معرفی نامه مشموالن به 
مراكز آموزش نيروهای مسلح اعالم شده، حضور 
يابند. 2- مشموالن سرباز معلم وزارت آموزش و 
پرورش سهميه سال 95 متوقف و تاريخ اعزام 
آنها تا آبان 95/8/1 تمديد شده است. 3- اعزام 
تاريخ 95/4/1  در  نخبه،  مشموالن  آموزش  به 
انجام می پذيرد، لذا اين مشموالن بايد ضمن 

و  مسلح  نيروهای  نخبگان  بنياد  با  هماهنگی 
اطمينان از اعزام به آموزش خود،برابر برگه های 
معرفی نامه صادره از سازمان وظيفه عمومی به 
مراجعه  آموزش  برای  شده  تعيين  های  محل 
تحقيقاتی  پروژه  آموزش  اتمام  از  پس  كنندكه 
مشموالن  اعزام  داد. 4-  خواهند  ادامه  را  خود 
آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  علمی  هيئت 
عالی در تاريخ 94/5/15 انجام می پذيرد ، لذا 
اين مشموالن بايد از مراجعه در تاريخ 1395/4/1 

خودداری كنند.  5- آن دسته از مشموالنی كه 
به هر دليل تاكنون موفق به دريافت برگه معرفی 
نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهای مسلح 
نشده اند و يا درخواست اعزام از طريق نخبگان، 
امريه دستگاه هاي غيرنظامی ، سرباز معلم و ... 
داشته اند می توانند به نزديکترين دفاتر خدمات 
و  مراجعه   )10+ )پليس  انتظامی  الکترونيک 
نسبت به دريافت برگه مذكور اقدام و بر اساس 

اطالعات مندرج در آن اقدام كنند.

شهريه  اينکه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
وزارتخانه  اين  تأييد  مورد  غيردولتی  مدارس  مصوب 
است، اعالم كرد دريافت هرگونه وجه اضافی و خارج 

از شهريه مصوب مدارس غيردولتی، ممنوع است.
رئيس  و  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون  ُگرد  مرضيه 
سازمان مدارس غيردولتی، توسعه مشاركت های مردمی 
پرورش  و  آموزش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خانواده  و 
»آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  فارس  خبرگزاری 
مدارس غيردولتی عالوه بر شهريه مصوب، حق دريافت 

آنچه كه تحت  اظهار داشت:  دارند؟«،  را  بيشتر  مبالغ 
وزارت  تأييد  مورد  شده  اعالم  مصوب  شهريه  عنوان 
بر ساعات  افزود: عالوه  آموزش و پرورش است. وی 
درسی رسمی، تعدادی ساعات فوق برنامه آموزشی و 
پرورشی داخل خود ساعات 7.30 صبح تا 14.30 عصر 
وجود دارد كه اجباری است؛ يعنی خانواده ای كه فرزند 
خود را در اين مدارس ثبت نام می كند اجباراً بايد اين 
هزينه را پرداخت كند كه امسال در قالب شهريه مصوب 
اعالم شده است و مدارس نبايد مبلغی را بابت فعاليت 

تا ساعت 14.30 خارج از شهريه مصوب دريافت كنند. 
ُگرد با اشاره به اينکه يک سری فعاليت های ديگر پس 
از ساعت 14.30 در مدارس انجام می شود كه اختياری 
است، خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه اگر مدرسه ای 
فوق  اين  بر  عالوه  رياضی  درس  العاده  فوق  كالس 
برنامه ها داشته باشد، دليلی ندارد تمام دانش آموزان در 
اين كالس شركت كنند و هيچ اجباری نيست؛ در اين 
موضوع مدرسه هيچ اجباری برای حضور و پرداخت وجه 

بيشتر نمی تواند داشته باشد.

تیر ماه ۹۵، فراخوان اعزام به خدمت فارغ التحصیالن دانشگاه ها

دریافت وجه اضافی خارج از شهریه مصوب مدارس غیردولتی ممنوع است

  دولت به قانونمند شدن  بیمه تکمیلی
 بازنشسته ها کمک کند

ايرنا- مديرعامل صندوق بازنشستگی كشوری 
با بيان اينکه در اليحه بودجه سال 95 اعتباری 
به بيمه تکميلی بازنشسته ها اختصاص نيافته 
است از دولت و نيز مجلس دهم خواست تا 
كنند.  كمک  موضوع  اين  شدن  قانونمند  به 
اين  حاضر  زمان  در  بازنشستگی  صندوق  گفت:  اسالميان  محمود 
اعتبار را برای اجرای بيمه تکميلی بازنشسته ها و با مسئوليت خود از 
منابع خودگردان تامين می كند كه مبلغی حدود 500 تا 600 ميليارد 
تومان است. وی ضمن قدردانی از دولت برای تامين بودجه تخصيصی 
اين صندوق  كه  آور شد  ياد  را هم  نکته  اين  بازنشستگی،  صندوق 

همچنان پيگير قانونمندشدن موضوع بيمه تکميلی بازنشسته هاست.

تالیف ۵ کتاب جدید دوره متوسطه

پرورش  و  آموزش  وزارت  پژوهشی  معاون 
گفت: 5 درس جديد برای دوره دوم متوسطه 
دروس  به  همچنين  و  است  شده  طراحی 
مديريت  اختياری  دروس  دانش آموزان 
اقتصادی، طراحی و توليد نيز اضافه می شود. 
محی الدين  حجت االسالم  مهر  گزارش  به 
بهرام محمديان گفت: كتاب ها از مرحله اعتباربخشی گذشته اند و 
بخشی از آنها نيز به زير چاپ رفته است. وی افزود: اميدواريم تا دهه 
آخر شهريور كتب درسی آماده توزيع و تحويل به دانش آموزان شود.
معاون پژوهشی وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: سررشته نظری 

و فنی و حرفه ای در پايه دهم، 140 عنوان كتاب درسی داريم .

تأمین ۴ بسته ویژه جهیزیه زوج های جوان

تشريح  با  ايران  تعاون  اتاق  رئيس  فارس- 
جهيزيه  تأمين  برای  ويژه  بسته   4 جزئيات 
زوج های جوان با مبلغ 7 تا 20 ميليون تومان 
ايرانی  يک  درجه  كاالی  قلم   24 تا   18 به 
استفاده شده در آن اشاره كرد و گفت: شرايط 
اقساط،  صورت  به  بسته ها  اين  تخصيص 
بدون ضامن و پيش پرداخت است. بهمن عبداللهی تصريح كرد: ورود 
تعاونی های بزرگ مصرف برای تأمين جهيزيه كامل زوج های جوان، 
با هدف ترويج استفاده از كاالهای توليد داخل و تسهيل ازدواج جوانان 
خواهد بود. رئيس اتاق تعاون ايران افزود: 4 بسته جهيزيه در اين طرح 
درنظر گرفته شده به طوری كه بدون پيش پرداخت و ضامن، تنها با 

ارائه يک فقره چک به فاصله 12 قسط، هزينه آن پرداخت شود.

سرمقاله

سکه 7000 تومان ارزان شد
 

سکه تمام طرح جديد در بازار -دوشنبه- با كاهش 
به روز قبل، يک ميليون و  تومانی نسبت   7000
35 هزار تومان عرضه می شود. به گزارش خبرنگار 
ايسنا،  هر گرم طالی 18 عيار بيش از 105 هزار 
به  سکه  ربع  و  نيم  همچنين  دارد.  قيمت  تومان 

ترتيب 519 و 271 هزار تومان فروخته می شود.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 ۴۴ 66 66    32 ۴2 ۴3 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

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

مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 963 - 9۵                       تاریخ: 1395/3/29   شماره: 67/246                                                       
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار برای پروژه های کالته مال، کرغند، بهدان، کویر، 

حسن آباد میان، چنشت، مزداب آسو با مشخصات جدول ذیل برگزار نماید:

قطر نوع خریدردیف
)به 
اینچ(

ضخامت 
)به 

میلمیتر(

وزن تقریبی هر متر استاندارد
)به کیلو گرم( قبل 
از گالوانیزه شدن

وزن کل 
)کیلو گرم(

تعداد 
شاخه

معادل 
به 
متر

شهرستانپروژه

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 1
شده و کونیک دار

67/11ASTM A ۵328/2673۵8۹4342604درمیانکالته مال

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 2
شده و کونیک دار

3۵/۵ASTM A ۵311/3447486603۹60قاینکرغند

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 3
شده و کونیک دار

3۵/۵۵3 ASTM A11/34۵42/667402بیرجندبهدان

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 4
شده و کونیک دار

67/11ASTM A ۵328/28۵7۹74341/6720۵0طبسکویر

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه ۵
شده و کونیک دار

3۵/۵۵3 ASTM A11/331640466/672800بیرجندحسن آباد میان

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 6
شده و کونیک دار

67/11۵3 ASTM A28/26678244002400سربیشهچنشت

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 7
شده و کونیک دار

34IsIRIv6618/378386/741671002بیرجندمزداب آسو

لوله فوالدی بدون درز گالوانیزه 8
شده و کونیک دار

6۵IsIRIv6611۹/71۵838/8134804بیرجندمزداب آسو

 مبلغ برآورد: 13/632/344/08 ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ 682/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً چک 
بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.  مدت تحویل: یک ماه مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 95/04/1 تا پایان وقت اداری 95/04/06   حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 2 مورد می 

HTTP://iets.mporg.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.ABFAR-KJ.ir باشد. محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس
 فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس: قیمت مناسب پیشنهادی  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 95/04/21 می باشد. زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 8 
صبح مورخ 95/4/23 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 های فوالدی بدون درز گالوانیزه شده 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: الزم به ذکر است کیفیت پوشش گالوانیزه لوله های مذکور طبق استاندارد ملی 7052 در حدA.1 و حداقل ضخامت آن 55 میکرون می باشد.تبصره 3: 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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یک دهه تالش برای ساخت یک بیمارستان 

بیمارستانرازیبیرجندبهزودیافتتاحمیشود

کمک828 میلیون تومانی خیران به نیازمندان خراسان جنوبی

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: خیران در دهه اول ماه مبارک رمضان 828 میلیون تومان به نیازمندان خراسان جنوبی 
کمک کردند. سیدرضا حسینی اظهارکرد: از 828 میلیون تومان کمک خیران در دهه اول ماه رمضان به نیازمندان استان  234 میلیون تومان نقدی و بقیه غیرنقدی بوده است.

سه شنبه * 1 تیر 1395 * شماره 3535وی افزود: در این مدت 6 هزار و 236 پرس غذای گرم و 1041 سبدغذایی به ارزش 123 میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شده است.
بیمارستانها در خیابان غفاری  اینکه  به  توجه  با 
می باشد دانشگاه علوم پزشکی نسبت به انتقال 
مطب  پزشکان اقدام نماید چون ترافیک خیابان 
مردم  کنی  خورد  اعصاب  باعث  واقعا  طالقانی 

می شود.
915...357

رسیدگی  لطفا   ، وسیما  صدا  محترم  مسئولین 
افزایش کانال های شبکه های  به  کنید نسبت 
خنگ  و  آباد  اسماعیل  روستای  در  تلویزیون 
بهدان ، االن از این همه شبکه ، تنها سه شبکه 
های  شبکه  شه  می  که  حالی  در  گیره  می  رو 

بیشتری آزاد بشه
915...263

مهر  اهالی  مشکالت  شهر  شورای  چرا  سالم 
می  گوش  پشت  و  کند  نمی  بررسی  را  شهر 

اندازد؟
915...607

است  قرار  مستضعفان کی  بنیاد  محترم  ریاست 
وضع زمین های موسوی را روبرا کنید.

915...648
بدید  دستور  خواهشمندیم  محترم  استاندار 
نماینده محترم فنی و اجرایی شما در خصوص 
و  ساخت  و  مردم  مالکیت  و  سراب  باغ  اراضی 
ورود  آنها  در  مجاز  غیر  اصطالح  به  سازهای 
مکرر  های  کارشکنی  از  مردم  خدا  به  پیداکنند 
هم  ما  کاش  شدند  مضطر  شهرسازی  و  راه 
تمکین  قانون  به  کاش  و  بودیم  ساخته  خالف 

نمی کردیم االن مثل بقیه خونه دار بودیم.
0915...268
آیا خودروی  بپرسید  از مدیرعامل آتش نشانی  
باشد  می  غفاری  ایستگاه  تو  همیشه  که  باالبر 
به  چرا  پس  است  منطقه  همان  مخصوص 
ساختمان های شمال شهر توی هیچ ماموریتی 

اعزام نمی شود.باتشکر.
915...286

یک نهیب رهبر عزیزمان چنان ترس  و وحشتی 
در دل قدرت های پوشالی جهان می اندازد که 
می  پشیمان  فورا  خود  احمقانه  و  پوچ  الفاظ  از 
این  در  الهی  عدیده  نعمات  بپاس  بیایید  شوند. 
ماه استجابت دعا برای سالمتی و طول عمر با 

برکت این بزرگ مرد اسالم دعاکنیم.
915..011

قبل  سالهای  مثل  هم  امسال  جان  آوا  سالم 
مهمان سفره های سحریمان هستی  الزم دیدم 
از توزیع کننده در خیابان مفتح تشکر و قدردانی 

کنم دست مریزاد
902...132

از نامه دوست عزیزی درباره منابع طبیعی نوشته 
بود تشکر می کنم این درد و دل کشاورز بود که 
با خون دل درختی را سبز نگاه می دارد؟ یادمان 

باشد اینجا شمال نیست؟ اینجا کویر است؟
915...405

دانند  خسروان  خویش  مملکت  صالح  سالم 
سود  وضعیت  این  با  را  باقران  سیمان  صالح 
 ، آنان  کامل  رضایت  و  سهامداران  به  سرشار 
 ، موقع  به  افتتاح  و  کارگران  به  مکفی  حقوق 

واقعا چه کسی می داند؟
0915...535

از  بعد  بیرجند  رازی  بیمارستان  بزرگ  پروژه 
در  مدیران مختلف  گذشت یک دهه تالش 

خراسان جنوبی در حال اتمام است.
مرکز  بیرجند  شهرستان  فارس،  گزارش  به 
درمانی  مراکز  دارای  جنوبی  خراسان  استان 
بیماران  نیاز  پاسخگوی  که  است  محدودی 
نبوده و گاه بیماران باید به سبب کمبود تخت 
بیمارستان   راهروهای  در  را  طوالنی  مدت 
برای  تصمیماتی  سبب  این  کنند.به  سپری 
ساخت بیمارستان های جدید در این شهرستان 
به  می توان  آن  جمله  از  که  شد  مصوب 

بیمارستان رازی بیرجند اشاره کرد.
ساخت بیمارستان 200 تختخوابی رازی بیرجند 
از سال 84 مصوب شد و عملیات ساخت آن 
پروژه  آغاز  زمان  خورد.از  کلید   85 سال  در 
سال   10 تاکنون  بیرجند  رازی  بیمارستان 
این  راه اندازی  از  خبری  هنوز  ولی  می گذرد 
بیمارستان نیست اگرچه در رابطه با راه اندازی 
آن قول های فراوانی از طرف مسؤوالن داده 
شده است.در این راستا خبرگزاری فارس بر آن 
شده است تا علل به تاخیر افتادن افتتاح این 

طرح را بررسی کند.
وزیر بهداشت در سفر خود به خراسان جنوبی 
در سال 93 در رابطه با بیمارستان رازی بیرجند، 
استان  برای  ضرورت   یک  را  آن  راه اندازی 
افتتاح  برای  دانست و گفت:  خراسان جنوبی 
تالشی  هیچ  از  بهداشت  وزارت  پروژه  این 
داد:  ادامه  هاشمی  حسن  نمی کند.سید  دریغ 
در صورت تامین به موقع منابع و عدم تاخیر 
به  مقرر  موعد  در  بیمارستان  این  پیمانکار، 

بهره برداری می رسد.
استاندار خراسان جنوبی در 23 مردادماه سال 
گذشته در رابطه با این بیمارستان، اظهار داشت: 
در سفر دکتر نوبخت به استان قول مساعد در 
و  تکمیل  برای  الزم  اعتبار  اختصاص  زمینه 
تختخوابی   200 بیمارستان  از  بهره برداری 
بیرجند داده شد.وجه اله خدمتگزار بیان داشت: 
با پیگیری های جدی که به انجام رسید مبلغ 
100 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه 
مهم به استان تخصیص یافت و در حال حاضر 
این مبلغ نیز به حساب استان برای اقدامات 
علوم  دانشگاه  است.رئیس  شده  واریز  بعدی 
از  یکی  با  گفت وگو  در  نیز  بیرجند  پزشکی 

رسانه های خبری در 23 دی ماه سال گذشته، 
گفت: پیش بینی می شود ساختمان اصلی این 
بیمارستان تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

و هنوز ساخت  ولی سال گذشته سپری شد 
این پروژه همچنان ادامه دارد و در حالی که 
پایان زمان ساخت آن هنوز مشخص نیست که 
کاظم قائمی تاخیر سه ساله در پرداخت بودجه 
از  یکی  را  برنامه ریزی  و  مدیریت  از سازمان 

دالیل پیشرفت کند آن اعالم کرد.
بیان  با  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
 92.3 حاضر  حال  در  بیمارستان  این  اینکه 
از  شد:  یادآور  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

نظر تجهیزاتی این ساختمان 80 میلیارد تومان 
به  اعتبار  تخصیص  این  که  دارد  نیاز  اعتبار 

وزارتخانه بستگی دارد.
نام  با  ابتدا  رازی  بیمارستان  گفت:  قائمی 
بیمارستان امام رضا)ع( و به عنوان جایگزینی 
برای آن ساخته می شد که با تاکید و تالش 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به عنوان یک 
بیمارستان با سطح بندی و سهمیه استخدامی 
مجزا تبدیل شد و به همین سبب از عنوان امام 

رضا)ع(، به عنوان رازی تغییر یافت.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در 19 اسفندماه 
سال گذشته در جمع خبرنگاران در بیرجند با 
زمینه  در  خبرنگاران  از  یکی  سوال  به  اشاره 
بیمارستان 200 تختخوابی رازی که در سفر 
دکتر نوبخت قول اعتبار 10 میلیارد تومان را 
دریافت کرده اما واریز نشده، اظهار داشت: ما از 
این مبلغ 5 میلیارد تومان را پرداخت کردیم و 
باقی مانده را باید تا پایان امسال پرداخت کنیم.
وی بیان داشت: بخشی از اعتبارات بر عهده 
سازمان مدیریت کشور است که تعهد کرده و 

امید است آنها هم به وعده خود عمل کنند.

می تواند  رازی  بیمارستان  ساخت 
را  شهروندان  مشکالت  از  بسیاری 

حل کند

در  می دهیم  قول  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
نیمه نخست سال 95 ساخت این بیمارستان 
به اتمام برسد و تجهیز بیمارستان نیز مربوط 
به وزارت بهداشت است که سعی می کنیم در 
کمتر از دو ماه تجهیز آن را نیز انجام دهیم. از 
آنجا قول های بسیاری برای ساخت و تجهیز 

است،  شده  داده  استان  به  بیمارستان  این 
فارس بر آن شد تا به میان مردم رفته و در 
کند. تهیه  گزارشی  بیمارستان  این  با  رابطه 
یکی از همشهریان بیرجندی در گفت و گو با 
بیمارستان  این  ساخت  داشت:  اظهار  فارس، 
شهروندان  مشکالت  از  بسیاری  می تواند 
بیان  با  علی آبادی  کند.محمدحسین  حل  را 
اینکه بیمارستان های موجود در شهر بیرجند 
جوابگوی بیماران مراجعه کننده به آن ها نیستند، 
تصریح کرد: این شهر مرکز استان بوده و باید از 

امکانات درمانی بیشتری برخوردار باشد.
مسؤوالن  از  ما  داد:  ادامه  بیرجندی  شهروند 

مورد  بیشتر  را  مردم  مشکالت  داریم،  تقاضا 
تالش  آن ها  رفع  برای  و  داده  قرار  توجه 

بیشتری داشته باشند.

پروژه هنوز به 125 هزار میلیون ریال 
اعتبار برای اتمام خود نیاز دارد

مدیریت  توسعه  معاون  با  فارس  ادامه  در 
گفت و گو  به  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نشست؛ بهنام باریک بین اظهار داشت: ساخت 

بیمارستان رازی بیرجند از سال 86 آغاز شده 
است.وی با بیان اینکه از نظر ساختمانی ساخت 
این بیمارستان نیمه نخست سال جاری افتتاح 
می شود، تصریح کرد: میزان اعتبار هزینه شده 
برای این طرح 626 هزار و 28 میلیون ریال 
بوده است.معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند ادامه داد: این پروژه هنوز به 
125 هزار میلیون ریال اعتبار برای اتمام خود 
نیاز دارد. باریک بین با بیان اینکه این بیمارستان 
دارد،  نیاز  نیرو  نفر  به 653  راه اندازی  از  پس 
یادآور شد: بخش های قلب، CCU جراحی 
اعصاب،  و  مغز  جراحی  آنژیوگرافی،  قلب، 
 ICU اورولوژی،  چشم،  عمومی،  جراحی 
جراحی در این بیمارستان مستقر می شود.وی 
با اشاره به امکانات موجود در این بیمارستان 
بخش های  شامل  امکانات  این  شد:  متذکر 
درمانگاه،  پاراکلینیک،  بخش های  بستری، 
 CT رادیولوژی،  سونوگرافی،  آنژیوگرافی، 

اسکن، آزمایشگاه و سایر امکانات است.
معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه این بیمارستان دارای 52 
 POST تخت ،ICU و CCU تخت ویژه
آنژیوگرافی و تعداد 120 تخت بستری و تحت 
نظر، تعداد هفت اتاق جراحی و تعداد دو اتاق 
عمل قلب باز است، افزود: با توجه به آموزشی 
بودن بیمارستان سالن آمفی تئاتر 300 نفره، پنج 
کالس درس، کتابخانه، سالن مطالعه و پاویون 

پزشکان در آن پیش بینی شده است.
معاون  سفر  در  اینکه  بیان  با  باریک بین 
برآورد  اساس  بر  جمهور  رئیس  برنامه ریزی 
هزار  آن 300  نیاز  مورد  اعتبار  پروژه،  مشاور 
میلیون ریال برآورد شده است، اضافه کرد: در 
سال گذشته مبلغ 75 هزار میلیون ریال از محل 
اعتبار مصوب قانون سال گذشته و 100 هزار 
میلیون ریال از محل اعتبارات در اختیار وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته 
و هزینه شده است. وی خاطرنشان کرد: کمبود 
اعتبارات در قانون بودجه دلیل تاخیر در ساخت 
این پروژه بوده است.بعد از گذشت بیش از یک 
دهه از آغاز به کار ساخت این بیمارستان استان 
این  افتتاح  منتظر  همچنان  جنوبی  خراسان 
بیمارستان است تا گره ای از مشکالت بخش 

درمان برداشته شود.

پیام شما

مسئولین محترم شهرداری که تو محالت سطح 
شهر برای رفاه معتادان آسایشگاه درست کردین 
کنید. امنیت محل  برای  هم  فکری  یه  خواهشا 

دزدی خیلی زیاد شده
939..544
با سالم و تشکر از جوابیه پلیس راهور ما نگران 
این هستیم که سازمان شما از هدف اصلی خود 
که همان راهنمایی است فاصله گرفته به طوری 
و  خورده  گره  ترافیک  که  مواقع  از  بعضی  که 
این  است  راهنمایی  از  افسر  یک  به حضور  نیاز 
از  که  ها  و سرپیچ  ها  درختچه  کنار  در  عزیزان 
جریمه  به  مشغول  است  پنهان  رانندگان  دید 
کردن راننده ای است که کمربند نبسته یا فقط 
کیلومتربه 65  از 60  افزایش سرعت  کیلومتر   5
آن هم  در بلوار 100 متری صیاد شیرازی داشته 
است . بله باید هم نگران باشیم چون دلسوز نظام 
هستیم و شما هم باید رفتار اشتباه خود را اصالح 
کنید نه این که فکر کنید ما نگران خود هستیم 
من آخرین باری که جریمه شدم رو به یاد ندارم 
چون چند سال گذشته بود ولی شاهد صحنه های 
هستیم که نه تنها دردی رو دوا نمی کند بلکه به 
روح و روان راننده هم آسیب می رساند و تاثیر 

چندانی هم در بهبود وضعیت رانندگی ندارد . 
915...693
می خواستم بدونم چرا اداره راه روستایی نسبت 
به آسفالت کردن حدود 6 کیلومترجاده قطارگز به 
اقدام  با توجه به50 درصد زیرسازی  را  هج ونج 

نمی کنن؟؟
935...197
جالبه مسوولین ورزش استان و شهروندان عزیز 
بدونند . خانم ... در اولین جلسه تمرین منتخبین 
عمل  به  ممانعت  دار  روزه  ورزشکاران  ورود  از 
آوردند و فرمودند هر که روزه بگیره حق حضور 
در تمرینات رو نداره و هرچه گفتیم تمرینات رو 
بعد از افطار بگذارید ترتیب اثر ندادند و فرمودند 
زحمات  رغم  علی  که  نگیرن.ما  روزه  فرزندتان 
در  حضورش  خیر  از  فرزندمان  ساله  چندین 
مسابقات گذشتیم ولی وای براین گونه به بازی 
گرفته شدن واجبات دینی-چه مسابقه ای واجبتر 

از فرایض دین
939...864
درمسیر  آباد(  راهداران)عرب  تقاطع  از  وقت  هر 
بیرجند-طبس می گذرم به عنوان یک بیرجندی 
احساس خفت می کنم. در این تقاطع بیرجند که 
افراد  گرفته.ضمنا  قرار  مسیرفرعی  استانه  مرکز 

زیادی اونجا راه رو اشتباه میرن
915...367
فرمودندکه  میزان  مورد  در  که  دوستی  خدمت 
فراموش شدیم باید عرض کنم که از سهامداران 
پدیده شاندیز اصال یادی نشده تاحاال! مثال قرار 
نکنند  ضرر  تنهاکسانی  دادستانی  گفته  به  بود 

مردم باشند ولی....
915...037

بیمارستان های موجود در شهر بیرجند جوابگوی بیماران نیست

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به محکومیت محکوم علیه هیئت تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان به پرداخت  مبلغ 850/184/117 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای آرزومندان و مبلغ 39/750/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 4873 فرعی از 1402 - 1461- 1476-1478-1479-1514-1523-1552-1554 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به محکوم علیه هیئت 
تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در میدان آزادی - نبش پل آزادی که مساحت عرصه 117/75 متر مربع  و مساحت اعیان شامل زیرزمین و طبقات و نیم طبقه 
493/42 متر مربع و کاربری پالک تعرفه شده اداری و تجاری ونوع اسکلت آن اسکلت فلز با نمای شیشه و سنگ که ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 18/807/510/000 ریال کارشناسی گردیده است که از  طریق 
مزایده در روز دوشنبه مورخ 1395/04/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به، 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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941864 محکوم علیه آقای سید حسین طالبی فرزند سید حشمت اله محکوم است 
به پرداخت مبلغ 328/982/328 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له هیئت تصفیه تعاونی میزان و پرداخت 

مبلغ 13/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای مدل 
1387 به شماره انتظامی 465 ص 28 ایران 52 معرفی و توقیف که حسب نظریه کارشناسی شیشه جلو شکسته و بیمه نامه معتبر تا تاریخ 
1395/10/16 و موتور و گیربکس سالم که در حال حاضر به مبلغ 115/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده  در روز شنبه 
تاریخ 95/04/19 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 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندو انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  2420/94 و 737/94 اجرایی تعداد دو شتر مرغ مولد حداقل 4 ساله )هر کدام  24/000/000 
ریال( به مبلغ 48/000/000 ریال و 8 شتر مرغ حداقل 60 روزه )هرکدام 3/000/000 ریال( مبلغ 24/000/000 ریال جمعا به مبلغ 
72/000/000 ریال در قبال بدهی آقای عبدالسالم عبدالهی به مبلغ 25/150/000 ریال در حق آقای مهدی اکبری و مبلغ 45/170/000 
ریال در حق امیر قاسمی و مبلغ جمعاً 3/500/000 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/4/19 از ساعت 9 الی 
10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا 

آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت پسته سبز خرم بیرجند )سهامی خاص(
به شماره ثبت 1941 و شناسه ملی 10360036579

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای حمید خرم نژاد به شماره ملی 0651883741 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهره خرم نژاد به شماره ملی 0653135815 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین دادرس مقدم به شماره ملی 0651810930 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای امین دادرس مقدم 
)مدیرعامل( و آقای حمید خرم نژاد )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای امین 
دادرس مقدم )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری بیرجند

داربستمهدی
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

میبیمهمسئولیت
رس
جوز

بام


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

09159658659

داربستبنیاسدی09151634010    )تخته زیر پا رایگان(

  3 2236030  09151605216
ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

ت و بی
مان

ل ض
 سا

ابزار صنعتی بافـکر10
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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 خانه ای لوکس که پرواز می کند!

 2,400 لوکس  خانه  کنید  تصور   - عصرایران   
فوت مربعی با قابلیت پرواز در اختیار دارید و می 
توانید 39 نفر از دوستان نزدیک خود را در کمتر 
از 17 ساعت به هر نقطه ای از جهان ببرید. ماه 
آینده گروه هوانوردی HNA چین نخستین جت 
خصوصی بوئینگ 8-787 جدید را دریافت خواهد 
کرد که این تصور را به حقیقت تبدیل می کند.  
بوئینگ BBJ 787-8 از دامنه پرواز 9,800 مایلی 
)15,771 کیلومتر( حتی در شرایطی که 40 مسافر، 
بار و سوخت را حمل می کند، برخوردار است. با 
هواپیما  این  ساعت،   17 حدود  پرواز  زمان  مدت 
قادر است تقریبا به هر مقصدی در جهان دسترسی 
شرکت  پروژه،  پایان  تا  آغاز  زمان  باشد.از  داشته 
مدیریت هوانوردی کسترل بر روند ساخت این جت 
خصوصی بوئینگ 787 نظارت داشته است. اگرچه 
چندین فروند بوئینگ 787 از حالت مسافربری به 
جت خصوصی تغییر کاربری داده شده اند اما این 
برای نخستین بار است که یک فروند دریم الینر به 
صورت اختصاصی برای برنامه جت تجاری بوئینگ 

)BBJ( ساخته می شود.

وقتی قورباغه ها هم فضانورد شدند
  

مشهور است که فضا باعث بیماری حرکت و بهم 
ناسا قصد  انسان می شود.  در  تعادل  خوردن حس 
بررسی  قورباغه ها  روی  بر  را  عوارض  این  داشت 
کند که دارای ساختارهای گوش داخلی مشابه انسان 
هستند.محققان برای این کار، چند میکرو الکترود 
را طی عمل جراحی درون گوش داخلی قورباغه ها 
قرار دادند تا بتوانند واکنش الکتریکی حسگرهای 
گوش ها را بررسی کنند. این قورباغه ها سپس درون 
یک لوله پر از آب موسوم به سانتریفیوژ قرار گرفتند. 
جالب است که قورباغه ها طی سفر زنده ماندند از 
این رو تمام تجهیزات برای زنده نگهداشتن این دو 
دوزیست برای شش روز طراحی شده بود که طی 
آن دوره هایی از بی وزنی و گرانش جزئی را تجربه 
می کردند.برای شبیه سازی گرانش، این قورباغه ها 
تا  می چرخیدند  دقیقه  در  چرخش   50 در  گاهی 
نیمی از نیروی گرانش را تولید کنند. این موجودات 

هیچگاه به زمین بازنگشتند. 

نجات جان انسان ها با تاتوی هوشمند

حسگرهای  می تواند  جدید  هوشمند  تاتوی  یک 
پزشکی را به شکل بی سیم درآورده و همه چیز از 
بخش اورژانس گرفته تا حتی میدان های جنگ را 
متحول کند.به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، 
محققان توانسته اند سریعترین مدارهای یکپارچه 
پوشیدنی و قابل کشش جهان را تولید کنند؛ این 
پیشرفت می تواند به یک جهان مرتبط بی سیم پر 
سرعت منجر شود.این روش می تواند همه چیز از 
اتاق  سیستم های  تا  گرفته  هوشمند  ساعت های 

عمل را تغییر دهد.

    ساعت “شیشه ای” یک میلیون دالر ی
شرکت گروبل فورسی  ساعت جدید خود به نام “دابل توربیلون 30” را به بازار عرضه کرده که قیمت آن 1.275 میلیون دالر است، 
و تازه این ساعت هوشمند هم نیست. خاصیت این ساعت که توسط شرکت آمریکایی متخصص در صنعت ساعت ساخته شده این 
است که بدنه آن تماما شفاف و از یاقوت کبود است.

معرفی کتاب
)غنچه غریب غدیر( 

که  است  کتابی  عنوان  غدیر  غریب  غنچه 
استان  توانمند  نویسنده  و  شاعر  توسط 
به  502 صفحه  در  تامند  دوست  نظام  محمد 
با  که  کتاب  این  است.  درآمده  تحریر  رشته 
معصوم   14 بر  صلواتی  و  یکتا  خداوند  مدح 
تمام  در  که  است  فصل   15 شامل  شده  آغاز 
امام  شخصیتی  ابعاد  معرفی  به  کتاب  فصول 

علی)علیه السالم( پرداخته شده است. 
از  علی)ع(  نبوی،  تربیت   - آسمانی  تولد 
مدینه،  آرامش  در  علی)ع(  هجرت،  تا  بعثت 

علی )ع( پرچمدار پیامبر)صلی ا... علیه و آله( 
و  محمد)ص(  نگاه  از  )ع(  علی  جنگها،  در 
قرآن ، غنچه غریب غدیر، علی)ع( در رحلت 
روزنه  از  علی)ع(   ، سقیفه  ماجرای  و  پیامبر 
نیم نگاهی به خالفت سراسر رنج  نگاه خلفا، 
امام علی)ع( ، فضایل بی بدیل امام علی)ع(، 
علی  شیعه،  غیر  دانشمندان  نگاه  از  علی)ع( 
البالغه  نهج  شیعه،  دانشمندان  نگاه  از  )ع( 
درس  کالس  در   ، علی)ع(  امام  علم  دریای 
علی)ع( ، و دل بافته ها 15 فصل این کتاب 
را شامل می شود. غنچه غریب غدیر در بهار 
1395 به چاپ رسیده است. الزم به ذکر است 
دوست  نظام  محمد  اثر  ششمین  کتاب  این 
تامند می باشد قبال کتابهایی از جمله گلچیده 
ها، سفری به زیبایی ها، جرعه نوش عرفان، 
و  شاعر  این  از  گل  قبیله  از  و  جان  گلستان 
نویسنده توانمند استان به چاپ رسیده است. 

حسینیه ای  ساخت  اصغر-  علی  فاطمه 
دل  شده،  آغاز  گذشته  سال  از  که  جدید 
را  تاریخی خوسف در خراسان جنوبی  بافت 
می شکند. این بافت کهن که مردم دل در گرو 
آن دارند و به شکل باورنکردنی تا همین چند 
سال پیش از هجوم ساخت و سازها در امانش 
نگه داشتند، این روزها با میل های آهنی زخم 
خورده است. رییس شورای خوسف می گوید 
که مراسم بیل  گردانی روز عاشورا با خلوص 
شوری  شهر،  تاریخی  میدان  در  مردم  نیت 
عجیب به پا می کرد اما نمی دانم چرا برخی 
و  شود  ساخته  این حسینیه  گرفتند،  تصمیم  
مسئوالن میراث فرهنگی هم مجوز ساخت 
آن را صادر کردند. در حالی که بافت تاریخی 
است.خانه های  رسیده  ملی  ثبت  به  خوسف 
نامراد  دست  از  که  خوسف  گلی  و  خشت 
عزای  به  روزها  این  مانده ،  امان  در  زمانه 
بهانه  به  نشسته است.  شهر  تاریخی   میدان 
این شهر  ساخت حسینیه ای بزرگ در میانه 
کهن، بخش هایی از بافت تاریخی ویران شده 
و به زودی منظر آن هم خدشه دار می شود. 
بیل  گردانی  مراسم  هوای  و  حال  که  اتفاقی 
مردم خوسف را هم می گیرد، با آهن های فرو 
رفته در دل زمین و سقفی برآمده به آسمان. 
از آن همه  نشانی  روز عاشورای خوسف  آیا 
شور و غوغا خواهد داشت؟محمدعلی رحیمی، 
رییس شورای شهر خوسف و استاد دانشگاه 
بیل گردانی  مراسم  یاد  به  ادبیات  رشته  در 
این  ساخت  به  معترض  خوسف  باشکوه 
جدید  بنای  این  »ساخت  می شود:  حسینیه 
تاریخی  بافت  و  بیل گردانی  مراسم  هویت 
شهر خوسف را از بین می برد، زمانی بود که 
جوانان شهر با عشق بیل به دست می گرفتند 

و به این میدان می آمدند تا صحنه روز عاشورا 
را در چکاچک برخورد بیل ها به هم تداعی 
کنند و مظلومیت امام حسین )ع( را به تصویر 
کشند، حاال سال هاست که خشکسالی باعث 
رفتن جوانان ما شده و مدرنیته دارد بقیه امور 
را مختل می کند. حفظ بافت سنتی و صیانت 

تنها راه نجات داشته های  از آن می توانست 
به  متاسفانه  که  باشد  ما  موروثی  و  تاریخی 
دلیل بی توجهی مسئوالن این هم در حال از 

دست رفتن است.«
تبرئه  حسینیه  این  سازندگان  همه،  این  با 

میراث  سازمان  مجوز  پای  وقتی  می شوند 
فرهنگی و گردشگری به میان می آید. رییس 
مقاومت های  با  نمی تواند  هم  شهر  شورای 
خوسف  شهر  ببرد.اینجا  جایی  به  راه  مداوم 
حسام خوسفی  ابن  مقبره  که  شهری  است. 
گرفته.  جای  »تخت«  باالی  آن  آستانه  در 

انار دارد و پسته، انگور و عناب.  درخت های 
نخستین  شکوهی،  غالمحسین  استاد  خانه 
اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ایران«  تربیت  و  تعلیم  علم  »پدر  و  ایران 
با حمایت های  را که  قدیمی  و خانه  دارد  را 

فرهنگی  میراث  اداره  شده.  حفظ  مردمی 
که  گفته  خبرها  در  بارها  و  بارها  خوسف 
روی  به  درش  همچنان  اما  کرده  افتتاحش 
گردشگران بسته و اقدامی برای تبدیل شدن 

آن به موزه انجام نشده است.
برای  کرده  باز  را  راه  گویی  حسینیه  ساخت 

و  بریزند  فرو  زودتر  قدیمی  خانه های  اینکه 
بزنند.  هم  به  را  منظر شهر  جدید  خانه های 
زنی که رخسار سوخته دارد، به خانه  نوسازی 
انبار قدیمی خوسف بنا شده،  که جلوی آب 
می بینید  را  ساختمان  »این  می کند:  اشاره 

االن سوپرمارکت شده، مجوزش رو می گن 
که  ما  دادن.  فرهنگی  میراث  مسئوالی 
یک  هم  پیش  وقت  چند  همین  نمی دونیم. 
سال   150 باالی  قدیمی  خونه های  عالمه 
قدمت رو خراب کردن. گفتن که خطرناکه. 
نمی دونم واقعا اینطوری که پیش بره همه 

خونه ها به زودی خطرناک می شن.«
پیرزن حرف می زند و در بافت راه می رود و 
خانه اش را نشان می دهد که خودش می گوید 
از پسرکدخدای خوسف خریده و سال هاست، 
اینجام.«  عاشق  »من  شده:  ساکن  آن  در 
خانه اش چهار ایوانه است با کوزه قدیمی که 
به نظر اشکانی می آید و در آن گل کاشته. 
پنجره بزرگی در راهروی خانه است رو به باغ 
انار. می گوید که هر وقت دلش می گیرد رو به 
پنجره می ایستد و باغ را تماشا می کند. نوه اش 
در آغوشش آرام است: »معلوم نیست که این 
خانه سر و پا می ماند که وقتی یسنا بزرگ شد 

پشت این پنجره بایستد و باغ را ببیند؟«
شهر:  میدان  وضعیت  از  است  ناراحت  او 
میدان  است،  گرفته  دلم  که  کنید  »باور 
اندازه  همون  نبود؟  الزم  کردن.  خراب  را 
هم جمعیت جا می شدند، نیازی به حسینیه 
این  زیبایی  همه  اصال  نداشتیم.  جدید 
اما  بود.«میلگردها  آن  شلوغی  به  مراسم 
تن بافت تاریخی را زخم می زنند. مقاومت 
با  که  سازهایی  و  ساخت  برابر  در  مردم 
فایده  بی  شود،  می  انجام  مسئوالن  مجوز 
برای  شهر  زنان  تالش  همه  این  است. 
فایده  بی  همه  دستی  صنایع  از  صیانت 
است، وقتی بافت از بین برود، دیگر از آن 
مردم کویری که رنگ انار دارد زندگی شان 

و عناب چه چیز باقی خواهد ماند.

میلگردها چشم بافت تاریخی خوسف را کور کردند 

گذری در زادگاه اولین وزیر آموزش و پرورش

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

نوجوانان و جوانان عزیز: از مصرف تفننی مواد مخدر و روان گردان ها حتی برای 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبییک بار، خودداری نمایید.

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
 سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه ،

درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال، 
آلوپین و استیل

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه

آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8-10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیــک ســاختمــانی نـوفـرستــی

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 :چهارراه اول توحید 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

نت 
ضما

ال 
1 س

0
ران

مه ای
و بی

ول
حص

ع  م
تنو

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

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

32318382 - 09155614417

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و نیسان و کارگر ماهر

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

حمل  اثاثیه منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   

 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

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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آیه روز  

آزمایش  و  شوند  می  رها  خود  حال  آوردیم”به  “ایمان  بگویند  که  همین  کنند  می  فکر  مردم   آیا 
نخواهند شد؟! عنکبوت آیه 2 

حدیث روز  

ستودن بیش از آن چه که سزاوار است نوعي چاپلوسي و کمتر از آن،  درماندگي یا حسادت است.
 حضرت علی)علیه السالم(

الهی ! اشک چشمی، سوز آهی
فروزان خاطـری، روشن نگاهــی
زهرسو بسته شــد درهای امید
کلیدی، رخنه ئی، راهی پناهی

خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری
 فروتنان و بگشا سینه ام در آن

 به بازگشت دلدادگان 
به امان دادنت ای امان ترسناکان

زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است
 که هرجا به وجود آید باز آثار

 آن پابرجا می ماند. آناتول فرانس

کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش 
 جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند،

رابطه ای را به نابودی کشانند و یا آن را محکمتر کنند.

شعر روز 

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چطور در جمع مثل آب خوردن حرف بزنیم؟

افرادی که اعتماد به نفس شان پایین آمده و در 
جمع دوستان نمی توانند به راحتی صحبت کنند، 
می توانند با بکارگیری چند راهکار ساده مورد توصیه 
کارشناسان، بر این مشکل خود غلبه کنند. برای غلبه 
بر احساس دستپاچگی در موقعیت های اجتماعی از 

خودگویی های مثبت استفاده کنید؛ مثال اینکه: 
و  شد  خواهم  آشنا  ها  مهمانی  در  غریبه،  افراد  با 
صحبت می کنم بدون آنکه نگران باشم در مورد 

من چه فکر می کنند.
اگر هنگامی که در جمع هستید، این فکر در ذهنتان 
مانور می دهد که دیگران در مورد شما چه قضاوتی 
می کنند، دستپاچه و مضطرب خواهید شد. اما باید 
این نکته را به خودتان یادآوری کنید که بسیار بعید 
ای  سختگیرانه  معیارهای  همان  با  دیگران  است 
که شما در مورد خودتان دارید، در مورد شما فکر 

و قضاوت کنند.
از قرار گرفتن در یک  منطقی این است که قبل 
موقعیت یا جمع خاص، در مورد تاثیری که بر آن 
جمع می گذارید، فکر کنید؛ اما وقتی در آن جمع 
قرار گرفتید، دیگر باید این افکار را از خود دور کنید 
و تمام تمرکزتان بر کیفیت تعامل با اطرافیان باشد.

یاد  را  شما  که  اید  گرفته  قرار  شرایطی  در   اگر 
خاطره ای ناگوار از گذشته می اندازد و به همین 
سبب دچار اضطراب و دستپاچگی می شوید، سعی 

کنید ذهنتان را بر اینجا و اکنون متمرکز کنید.
ارتباطی  و  اجتماعی  موقعیت های  در  که  افرادی 
دچار دستپاچگی می شوند، عوارض جسمانی مشابه 

عالئم اضطراب از خود نشان می دهند.

روزی شیوانا تابلویی بزرگ و سفید روی دیوار کالس 
گذاشت و از شاگردان خواست بهترین جمله کوتاهی 
را که با آن زندگی انسان می تواند همیشه در مسیر 
درست قرار گیرد روی آن بنویسند. شاگردان هفته 
ها فکر کردند و هر کدام جمله زیبایی را گفتند، اما 
شیوانا هیچ کدام را نپسندید. وقتی کالس درس تمام 
شد، مرد تازه واردی به تابلوی سفید روی دیوار اشاره 
کرد و گفت: به نظر من می توانید با نوشتن یک 
جمله روی این تابلو آن را بسیار زیبا و معنادار کنید، 
طوری که هر انسانی با اندیشیدن در مورد این جمله 
بالفاصله در مسیر درست قرار گیرد و گفت: من 
پیشنهاد می کنم روی تابلو بنویسید: گاهی اوقات 
نگاهت را نگاه کن، چرا که ما آدمها معموال فقط به 
اتفاقات اطراف خودمان نگاه می کنیم و با قالبهای 
ذهنی خودمان نگاهمان را روی چیزهائی متمرکز 
می کنیم که ممکن است درست و مناسب نباشد، 
یاد بگیرد که گاهی نیم نگاهی به  انسان  اگر  اما 
نگاه خودش بیاندازد و بی پروا چشمانش را به هر 
چیزی خیره نکند، آنگاه از روی کنترل مسیر نگاه 
می توان از خیلی قضاوتهای عجوالنه و نادرست 
 در مورد اشخاص دوری جست و صاحب نگاهی

 پاک و پسندیده شد.

در سال سوم هجرت و در شب نیمه ماه رمضانـ  
که بهترین ماه های خداستـ  خانه امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( و فاطمه )سالم ا... علیها( میزبان 
قدوم مولود مبارکی شد که شادی را با خود به 
خانه وحی آورد. در این شب فرخنده، سبط اکبر 
پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( حضرت امام 
حسن )علیه السالم( چشم به جهان گشود و شهر 

مدینه را غرق نور کرد.
مژده میالد

هنگامی که امام حسن علیه السالم به دنیا آمد 
رسول اکرم )ص( در سفر بودند و امیرالمؤمنین و 
فاطمه )س( چشم به راه بازگشت. ایشان پیامبر 
پس از مراجعت از سفر، طبق معمول ابتدا به 
خانه فاطمه )ع( وارد شد. هنگامی که خبر تولد 
 نوزاد را به ایشان دادند، شادمانی وجود حضرت

 را فرا گرفت.
نام گذاری کودک

هنگامی که کودک را نزد پیامبر )ص( آوردند، 
حضرت رو به علی علیه السالم کرده، فرمود: »آیا 
او را نام گذاری کرده ای؟« عرض کرد: »من 

در نام گذاری وی بر شما پیشی نمی گیرم«. 
رسول خدا )ص( فرمود: »من هم در نام گذاری 
بر خداوند سبقت نمی جویم«. در این هنگام 
جبرئیل از آسمان فرود آمد و از سوی خدای 
متعال به وی تهنیت گفت و سپس اظهار داشت: 
»خداوند تو را فرمان داده که نام پسر هارون، 
»شبر« را بر او بگذاری«. حضرت فرمود: »زبان 
من عربی است«. جبرئیل عرض کرد: نامش را 
»حسن« بگذار و پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم 

او را »حسن« نامید.
شرافت نسب

حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم اولین 
مولودی است که از نظر شرافت نسب هیچ کسی 
به پای او نمی رسد. جد بزرگوارش پیامبر و خاتم 
االنبیا، پدر گرامی اش اولین امام و سیداالوصیا، و 
مادر مکرمش، صدیقه اطهر سیدة النساست. هیچ 
کس قبل از امام حسن علیه السالم دارای چنین 
شرافت نسب و خاندانی نبوده است. او در مکتب 
پیامبر اکرم )ص( و امیرالمؤمنین علیه السالم 
رشد یافت و در دامان برترین زنان عالم، حضرت 

فاطمه زهرا علیهاالسالم ، بزرگ شد.
کنیه و القاب حضرت

بوده است. جد  کنیه آن حضرت »ابومحمد« 
بزرگوارش او را »ابومحمد« خطاب می نمود و 

کنیه دیگری برای آن حضرت ذکر نشده است.
اما برخی از القاب آن حضرت بدین شرح است: 
زکّی، مجتبی، سّید، تقی، نقی، طّیب، ولی و بّر 

مشهورترین این القاب، مجتبی و تقی است
شأن و مقام امام حسن )ع( در کودکی

بزرگی منش و سترگی روح آن امام، چندان بود 
که پیامبر ارجمند اسالم )ص( او را با کمی سن، 
در برخی از عهدنامه ها گواه می گرفت. آن گاه 
که پیامبر به امر خدا، با اهل نجران، به مباهله 
برخاست، امام حسن و امام حسین و حضرت 
علی و فاطمه )ع( را نیز به فرمان خدای، همراه 
آن  دامنی  پاک  در  تطهیر  آیه  و  برد  خویش 

گرامیان فرود آمد.
آقای جوانان اهل بهشت

در روایات بسیاری نقل شده است که پیامبر اکرم 
)ص( به امام حسن )علیه السالم( و امام حسین 

)علیه السالم( محبت فراوان داشت و می فرمود 
که آن دو سید جوانان اهل بهشت هستند. هم 
چنین در روایتی آمده است که رسول خدا )ص( 
فرمود: »هرکس دوست دارد به آقای جوانان اهل 

بهشت بنگرد، به حسن بنگرد«. 
 پرهیزکاری امام حسن علیه السالم

امام حسن علیه السالم توجهی ویژه به خداوند 
داشت. آثار این توجه را گاه از چهره او به هنگام 
 وضو درمی یافتند: چون وضو می گرفت رنگ

می باخت و به لرزه می افتاد. می پرسیدند که چرا 
چنین می شوی؟ می فرمود: »آن را که در پیشگاه 

خدا می ایستد جز این سزاوار نیست«. 
که  کنند  می  نقل  السالم  علیه  امام ششم  از 
فرمود: »امام حسن علیه السالم هم عابدترین 
مردمان زمان خویش بود و هم با فضیلت ترین. 
 چون به یاد مرگ و... رستاخیز می افتاد. آن قدر 
می گریست تا بی حال می شد. پیاده و گاه پابرهنه، 

25 بار به خانه خدا رفت«.
شجاعت امام حسن علیه السالم

در بیان شجاعت امام حسن علیه السالم همین 

بس که او تربیت یافته شیر خدا، علی علیه السالم 
 است که در جنگ ها به دشمن پشت نمی کرد 
از پای را به هالکت نمی رساند،  تا دشمن   و 

 نمی نشست.
بردباری امام حسن علیه السالم

بردبار و شکیبا  السالم بسیار  امام حسن علیه 
بودند. این صفت حضرت در برخورد با مشکالت 
و مصائب و نیز در روبه رو شدن با جاهالن و 
دشمنان بسیار آشکار بود. مردی از اهل شام به 
تحریک معاویه امام علیه السالم را به باد دشنام 
گرفت. پس از این که آن مرد ساکت شد، امام 
علیه السالم او را سالم گفته، فرمودند: »به گمانم 

در این شهر غریب هستی.
 اگر نیازمند خانه هستی به تو منزل دهیم، و اگر 
نیاز به مالی داری آن را در اختیارت می کنیم. اگر 
گرسنه ای سیرت سازیم و اگر نیاز دیگری داری 
کمکت کنیم«. مرد شامی از عمل زشت خود 
 پشیمان شد و در حالی که می گریست گفت: 
»تو و پدرت نزد من مبغوض ترین مردم بودید و 

اینک محبوب ترین آنها هستید.«

عارفانه روز

با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتي 
سخن مگو، و با کسي که راه نیکو

 سخن گفتن به تو آموخت، الف بالغت مزن

طراح: نسرین کاری                        

ابري  توده    - مري   -1 افقی: 
مختلف  قسمتهاي  در  كه  شكل 
آسمان ديده مي شود - از حروف 
بندگاه   - بافنده   -2 قرآن  مقطعه 
ميان ساعد و بازو - نوار تزئيني 3- 
نوعي كنگره دوزي - از شهرهاي 
ترشمزه   - شرقي  آذربايجان 
بار   -4 جنوبی  خراسان  سوغات 
صفت  نشانه   - سفر  اسباب  و 
 ! پرتابي  ماه   - داخل  تفضيلي-  
5- يازده - پوست بز دباغي شده 
بركه -   و  آبگير  - علف جارو 6- 
از مدلهاي اتوبوس - سطح دست 
7- مرد نجيب و شريف - قيچي 
از انجيلهاي معتبر 8-  پشم زني- 
كمربند زمين - سرسرا -  نياكان 
9- واحد سنجش طول  - حبوبات 
-از شهرهاي سيستان و بلوچستان 
فال   - فارسي  جمع  نشانه    -10
بد  دعاي    -11 معدوم   - نيك 
خرم     -12 گشاده     - راحت   -
و  ترش  حلوا -  نوعي    - - ضرر 
فرود    - پيراهن    -13 شيرين 
آمدن - صندلي دندانپزشكي 14-  
دستگاهي در موسيقي ايراني-  كج 
و خميده  - شغال 15 - ضربه سر  

شنا كردن - كوه كردستان

معروف  آثار  از   -1 عمودي: 
ارزقي هروي -  حس بويايي 2- 
شهرهاي  از   - الكتريسيته  هادي 
مادر  خواهر   -3 شرقي  آذربايجان 
- خبراول روزنامه - پولی كه اسرا 
پوست  دهند 4-  رهايي مي  براي 
تلخ  يوناني-   حروف  از   - درخت 
سمي   حشره   -5 شايسته  تازي-  
 -6 پروردگار   - فاضالب  چاه   -
شهر    - خاكستر   - توفير  حرف 
عالم  پروردگار   -7 مولوي  مدفن 
 - منطقه  يك  جوي  اوضاع   -
مركز   -8 خورشيدي  هشتم  ماه 

نارس  ميوه   - كردستان  استان 
سنجر  سلطان  معاصر  شاعر   -
9- سنگتراش  - ظرفيت شيميايي 
- درنورديدن  برآمدگي پوست در 
اثر » گلهاي رنج «  10-  شاعر 
ناپسند   - سوختگي   - فرانسوي 
شيلي  معروف  شاعر   - ميوه   -11
  -12 بيابانگرد  و  صحرانشين   -
نوعي پلنگ - تاك - اوراق درسي 
وسيله   - متكبر    -13 نهنگ   -
  -14 تفريق  عالمت   - نوشتن 
هامش-  طعام عروس 15- انكار 

كننده  - رهبر كوبا
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هداداشمابیندش3

رالاسواراسمب4

شنمیسنتالکشه5

وایسامزیهاما6

رانهمیتییگنر7

هوسارکشینمتیا8

ندوسشکنانایر9

بداهوشریروژت10

ردننامکبیاکو11

ودیدهمنارتول12

شرامینادانولو13

وسهرقرهامهلاي14

رتمویدارهدندکی15

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

تجربه کنید.   09158668002

) 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 

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

تمامی وسایل غذای آماده به 
فروش می رسد. قیمت: 10میلیون 

09152230527
فروش اجناس مغازه پوشاک زنانه 

به دلیل مهاجرت
09355660054

مغازه غذای آماده در بیست متری با موقعیت 
عالی به فروش یا اجاره داده می شود.  

32423236 -09308405462

فروش سالن زیبایی با تمامی امکانات
و تجهیزات در حد نو با موقعیت عالی 

واقع در خیابان مدرس 
09036199833  

به یک نفر منشی مسلط به کامپیوتر 
نیازمندیم. 

32213727 -09363448493

به یک خانم با مدرک حسابداری 
و مسلط به نرم افزارهای حسابداری 

نیازمندیم.      32323292
به تعدادی محدود نیروی برقکار ساده 

و نیمه ماهر در بیرجند نیازمندیم. 
09903321922

به یک همکار خانم با روابط عمومی 
باال برای کار در شرکت ایمن صنعت 
واقع در غفاری 9 و 11 نیازمندیم. 

09151633207

 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

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

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

شرکت پخش تک ستاره خاوران
برای تکمیل کادر فروش خود 

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

09151601002 - 32221401

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
فروش تعدادی نیسان یخچالدار و 09157063220- خسروی

تضمین اجاره ماهیانه 
به مبلغ 22 میلیون ریال

09304160010
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طالیی شدن بانوی کماندار نهبندانی 
در مسابقات سهمیه پارالمپیک

 مالیی- نوروزپور رئیس هیات تیراندازی با کمان استان خراسان جنوبی با اعالم 
طالیی شدن کماندار نهبندانی در مسابقات سهمیه پارالمپیک عنوان کرد: این 
مسابقات با حضور 253 شرکت کننده از 48 کشور در 25 تا 30خرداد در جمهوری 
چک برگزار شد. وی خاطرنشان کرد:  سمیه عباسپور کماندار نهبندانی با شکست 
حریف آمریکایی در مرحله نیمه نهایی به فینال راه یافت که پیش از قلبه بر 
حریف اوکراینی مدال طال را آن خود کرد و سهمیه پارالمپیک را کسب کرد.

پیروزی تیم ملی فوتبال در برابر هر دو نماینده استان

آخرین روز اردوی تیم ملی جوانان کشورمان روز یکشنبه در حالی در بیرجند 
با برگزاری 2  دیدار تدارکاتی مقابل دو تیم ترکیبی باشگاه پیشگامان و ایران 
جوان و منتخب مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند برگزار شد که تیم 
ملی توانست در هر دو بازی و به ترتیب با نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر 
پیروز میدان باشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان و به 
نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال استان، در این دیدارها که در زمین چمن 
شماره یک آزادی بیرجند در دو نیمه 40 دقیقه ای برگزار شد، در نیمه 
اول بازی با منتخب دو باشگاه پیشگامان و ایرانجوان بود ، که بازی با 
نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملی پایان یافت. در نیمه دوم هم تیم 
منتخب مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند به مصاف تیم ملی رفت 
که این بازی هم با نتیجه 2 برصفر به  نفع ملی پوشان به پایان رسید. 

گردان امام حسین در تقابل با جرثقیل 
سر تعظیم فرود آورد

در حالی دومین شب از رقابت های فوتسال جام رمضان پیگیری شد که 
جرثقیل معصومی مدافع عنوان قهرمان در اولین بازی طوفانیش پیروز به 
رختکن برگشت. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، رئیس 
هیات فوتبال شهرستان نهبندان با بیان این مطلب گفت: در ادامه رقابت ها 
در دومین شب جدال بین تیم های جرثقیل و گردان امام حسین)ع( بود 
که بازیکنان جرثقیل با هنرنمایی و انسجام بیشتر یک بازی تاکیتیکی را 
به نمایش گذاشتند و با نتیجه 5 بر 1، گوی سبقت را از گردان ربودند.

نتایج مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان سرایان

به گزارش  روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان و به نقل از سید 
عزیز معزی رئیس هیات والیبال شهرستان سرایان، در ادامه برگزاری 
مسابقات والیبال جام رمضان دیدار بین تیم جهاد کشاورزی و نوبهار 
با نتیجه 3 بر صفر به نفع تیم جهاد کشاورزی به پایان رسید و بازی 
بین تیم مصعبی و نوبهار، تیم مصعبی توانست با نتیجه 3 بر صفر تیم 
نوبهار را مغلوب خود سازد. همچنین تیم جهاد کشاورزی توانست با 
نتیجه 3 بر صفر تیم خنج را مغلوب خود سازد و در دیدار بین دانشکده 
رسید. پیروزی  به  کشاورزی  دانشکده  تیم  نوبهار  و  کشاورزی 

درمان هر فرد در این وضعیت، مختص به خودش 
می باشد و متفاوت از دیگران است. بیماران دیابتی باید 
قندخون خود را به دقت تحت نظر داشته باشند و هر 
روز چندین بار آنرا اندازه گیری کنند. در صورت افت قند 
به زیر 60 میلیگرم/ دسی لیتر باید روزه خود را باز کنند 
که این حالت تهدیدکننده حیات است. درصورت افت 

قند به زیر 70 میلیگرم/ دسی لیتر در ساعات اولیه 
روزه داری توصیه اکید به شکستن روزه الزامی است. 
درصورت باال رفتن قند بیش از 300 میلیگرم/ دسی 
بدنی  فعالیت  از  این شرایط صدق میکند.  لیتر هم 
بیش از حد بخصوص در بیماران تیپ 1 خودداری 
شود. رژیم غذایی در ماه رمضان نباید تفاوت زیادی 

با زمان های دیگر داشته باشد. بهتر است در وعده 
سحر بیشتر از کربوهیدرات های پیچیده و در افطار 
تعادل  تا  شود  استفاده  ساده  های  کربوهیدرات  از 
قندخون بهتر حفظ شود. مصرف مقادیر باالی تاحد 
امکان مایعات در فاصله سحر تا افطار توصیه میشود.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه هاي نگهداري نان
 

1- براي حمل و نقل نان از نانوائي تا منزل حتمًا 
از پارچه تمیز و پاك استفاده شود نه روزنامه 
2- نان پس از خشک شدن در صورت مازاد 
بر مصرف بودن در کیسه نایلوني قرارداده و فریز 
شود که تا سه ماه قابل نگهداري است 3- از 
گذاشتن نان در یخچال خودداري شود 4- یکي 

بصورت  نان  طوالني  نگهداري  هاي  راه  از 
خشک )نان خشک( مي باشد 5- آرد در بسته 
بندي مناسب و درب بسته، ترجیحاً در یخچال 
نگهداري شود 6- نان چه در فریزر باشد و چه 
تازه خریداري شده باشد برش داده و مثاًل به 
چهار قسمت تقسیم و به سر سفره آورده شود 7- از 
گذاشتن نان در سفره هاي مرطوب به مدت طوالني 
خودداري شود که در اینصورت کپک مي زند. 

آجیل برای چه کسانی مفید است؟  
 

1-افرادی که دچار فشارخون و بیماری کلیوی 
هستند باید از خوردن آجیل هاي شور پرهیز کنند 
و خوردن آجیل های خام در حد معمول اشکال 
ندارد 2- افرادی که در حال کنترل وزن خود بوده 
و نگران چاق شدن خویش هستند و افزایش 
بپوشند  باید چشم  از مصرف آجیل  وزن دارند 

چون انرژی آن زیاد است و سبب چاقی می شود 
3- دیابتی ها باید بدانند که مصرف آجیل انرژی 
دریافتی آنها را زیاد می کند و در صورت مصرف 
بگذارند 4-  دیگر کم  زای  انرژی  مواد  از  باید 
افرادی که دچار تنگی نفس و آسم هستند حتمًا 
مراقب مصرف آجیل باشند 5- برخی ترکیبات 
سبب  نیز  زمیني  بادام  جمله  از  ها  آجیل 
ایجاد حساسیت در یکسری افراد می گردد.

توصیه هاي مصرف غالت

شکل  به  و  سبوس)پوسته(  با  مصرف   -1
را  غالت  فیبر  و  ها  ویتامین  کامل،  دانه 
رساند 2- برنج به صورت کته  مي  بدن  به 
و دور نریختن آب و پختن با پلوپز توصیه مي شود 
با  برنج  مثل  غالت  همزمان  مصرف   -3
فرآورده  و  باقاال  لوبیا،  مانند عدس،  حبوبات 

هاي حیواني و مغزها مانند گردو، بادام، فندق 
و پسته توصیه مي گردد 4- آرد و ماکاروني 
هاي غني شده یعني آن ها که اسید فولیک، 
آنها  به  ها  ویتامین  و  امالح  دیگر  و  آهن 
اضافه شده و ماکاروني هاي سبوس دار مفیدتر 
معمول  اندازه  به  نان  و  برنج   -5 باشد  مي 
پرخوري  از  هم  تا  شود  آورده  سفره  سر  به 
جلوگیري گردد، هم اضافه آن دور نریخته نشود.

توصیه هایی به والدین 
کودکان بیش فعال

1- با فرزند خود کامال واضح و روشن صحبت 
کنید. بگویید چه کارهایی را باید انجام دهد، نه 
این که فقط ، آنچه را نباید انجام دهد به او گوشزد 
کنید 2- از حواس پرتی کودك جلوگیری کنید. 
تلویزیون، رادیو و کامپیوتر را خاموش کنید 3- هر 

روز یک برنامه مشخص، از ساعت بیدار شدن 
از خواب تا ساعت به خواب رفتن کودك داشته 
باشید. برنامه را روی دیوار نصب کنید تا کودك 
سراسر روز بتواند آن را ببیند و بر اساس آن بازی 
کند و تکالیف مدرسه و کارهای روزمره را انجام 
دهد 4- در برابر یک رفتار نامناسب به جای فریاد 
زدن یا تنبیه، یکی از امتیازات او را لغو کنید 5- به 
منظم شدن کودك خود در خانه کمک کنید.

اجتناب از روزه داری 
در حوزه چشم پزشکی

1- در افرادی که مبتال به آب سیاه )گلوکوم( 
مریض  سن  که  هنگامی  خصوصاً  هستند، 
قلبی  بیماریهای  چون  مشکالتی  و  باالست 
عروقی و اختالل در انعقاد خون وجود دارد 
2- نزدیک بینی شدید با نمره عینک باالتر 

چشم  سالمت  که  مواردی  در   -3  .  18 از 
در اثر بیماریهایی چون دیابت کنترل نشده، 
تحت   ... و  انعقادی  اختالالت  خون،  فشار 
تأثیر قرار گرفته است. تاری دید در هنگام 
وجود  به  گرسنگی  زمان  در  که  داری  روزه 
قند  کاهش  خونی،  کم  از  عمومًا  آید  می 
خون، افت فشار خون و ... ناشی می شود و 
بیماریهای چشم ندارد. ارتباطی به  معمواًل 

توصیه های کلی برای روزه داری در بیماران دیابتی

معدوم کردن 100 کیلوگرم گوشت گوسفند
 به علت آلودگی به انگل سارکوسیست در فردوس

خاورستان- بیش از 100 کیلوگرم گوشت گوسفند به علت آلودگی 
به بیماری انگلی در فردوس ضبط و معدوم شد. جواد ذوالفقاری 
رئیس شبکه دامپزشکی فردوس گفت: طی نظارت های بهداشتی 
دامپزشکی 100 کیلوگرم گوشت آلوده به انگل سارکوسیست کشف 
و معدوم شد.وی افزود: گوشت هایی که خارج از نظارت  های 
بهداشتی دامپزشکی وارد چرخه مصرف  شود، برای سالمت انسان 
خطرناك است که می تواند برخی بیماری ها را به انسان منتقل کند. 
رئیس شبکه دامپزشکی فردوس اظهار کرد: سارکوزیس یکی از 
بیماري منتقله از طریق گوشت هاي غیربهداشتی است که این 
انگل مثل دانه هاي برنج در عضالت گوشت هاي آلوده وجود دارد.

کشف 242 کیلوگرم تریاک و هروئین فشرده 
در استان خراسان جنوبی

 201 کشف  از  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
چهار  در  فشرده  هروئین  کیلوگرم   41 و  تریاك  کیلوگرم 
به  داد.  خبر  گذشته  ساعت   48 طی  استان  در  عملیات 
در  شجاع  مجید  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش 
فرماندهی  مأموران  گفت:  پلیس  خبری  پایگاه  با  گفتگو 
انتظامی استان در چهار عملیات جداگانه در شهرستان های 
کیلوگرم  به کشف 201  موفق  نهبندان  و  بیرجند  طبس، 
دستگاه  سه  از  فشرده  هروئین  کیلوگرم   41 و  تریاك 
خودروی 405 ، ال 90 و ام وی ام شدند که چهار متهم 
در این رابطه دستگیر و با دستور قاضی راهی زندان شدند.

با کشف بیش از 5 تن محصول فاسد
بخشی از کارخانه شیر پگاه پلمپ شد

ایرنا- با توجه به برآورد نماینده دانشگاه علوم پزشکی، بیش از 
پنج تن محصول بسته بندی شده فاسد و مشکوك از مجموعه 
شیر پگاه کرمان کشف و توقیف شد. دادستان کرمان گفت: در 
زمان حاضر به جز خط تولید شیر و سردخانه پنیر که برای جمع آوری 
روزانه شیر الزم است، مابقی اماکن پلمپ شده است.  واحدهای 
پلمپ شده این کارخانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار 
گرفته تا پس از کارشناسی الزم و انجام آزمایش های مورد نیاز، 
گزارش دقیق و قطعی در اینباره ارائه شود. دادخدا ساالری ادامه 
داد: میزان توزیع محصوالت فاسد و مشکوك در انبارهای مختلف 
مشخص نیست و بررسی الزم در این زمینه در دست انجام است.

دستگیری سه آدم ربای پلیس نما

ایرنا- فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: سه 
آدم ربا که در پوشش لباس پلیس با گروگان گرفتن پسر 
کرده  برداشت  وی  حساب  از  ریال  میلیون   800 جوانی 
گفت:  ناظری  عبدالرضا  سرهنگ  شدند.  دستگیر  بودند، 
استفاده  سوء  با  متهمان  شده،  ربوده  فرد  اظهارات  طبق 
از لباس پلیس و خودروی مجهز به چراغ گردان، وی را 
در مسیر تردد روزانه متوقف کردند و ضمن بستن چشم 
های شاکی با تهدید و زور او را به نقطه نامعلومی انتقال 
سرانجام  اطالعاتی  کارهای  انجام  با  ماموران  اند.  داده 
محل اختفای دو تن از متهمان را در شهرهای همجوار 
شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر و سپاس فراوان 
از همکاری شما مردم خیرخواه، همانند سال های گذشته 

در خصوص اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان 
در انتظار دستان پرمهرتان هستیم

شماره حساب واریز کمک های نقدی نزد بانک ملی:
 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160 
کمک های دریافتی شامل: اطعام و افطاری - کفاره - فطریه  

موادغذایی - کلیه نذورات - انجام کامل مناسک عقیقه 
 غذای گرم - کمک جهیزیه - زکات و... 

آدرس و تلفن: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن 

مسجد جواد االئمه )ع(    32313472 - 09151631855

  مصرف زولبیا وبامیه تنها به مقدار کم مفید است زیرا حاوی روغن ، نشاسته و قندهای ساده مثل شکر است که مصرف کنترل شده آن مفید ولی 
مصرف بیش از حد آن خالی از اشکال نیست. مصرف خرما و توت خشک از مصرف زولبیا و بامیه بسیار مفیدتر است زیرا چربی نداشته وقند آن 

 مرکز اطالع رسانی غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 



7
برگزاری حلقه های کتاب خوانی در فضاهای عمومی فردوس

فارس -  رئیس اداره امور کتابخانه های فردوس از برگزاری حلقه های کتاب خوانی در فضاهای عمومی نظیر پارک ها و بوستان های این شهرستان خبر داد.  ملیحه 
اسدی در دومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی فردوس اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام تابستان پارک ها و بوستان ها محل تجمع و رفت و آمد عموم مردم است 

سه شنبه * 1 تیر 1395 * شماره 3535بنابراین با همکاری تنی چند از فعاالن عرصه کتاب حلقه های کتاب خوانی با محوریت جمع خوانی، نقد و معرفی کتاب در بین افراد برگزار می شود.  7
دولت دام مازاد عشایر  را بخرد

و  نهبندان  های  مردم شهرستان  نماینده   - ایرنا 
سربیشه از توابع خراسان جنوبی در مجلس شورای 
تبعات  و  آثار  به  توجه  با  کرد:  پیشنهاد  اسالمی 
18سال خشکسالی خرید تضمینی دام مازاد عشایر 
استان در سال 1395در دستور کار دولت قرار گیرد.

نظر افضلی، افزود: خرید تضمینی دام باعث می 
شود که دست دالالن از خرید دام عشایر با قیمت 
اینکه عشایر قشر  بیان  با  پایین کوتاه شود. وی 
زحمتکشی هستند و سهم باالیی در تولید فراورده 
های دامی استان دارند، یادآورشد: واردات گوشت، 
فروش دام عشایر را با مشکل زیادی روبه رو می 

کند، باید دولت از واردات گوشت جلوگیری کند.

نبود بازار فروش شیر در طبس

مشکالت  به  اشاره  با  طبس  جمعه  امام  مهر- 
در  شیر  تن   ۴۰ گفت:روزانه  طبسی  دامداران 
در  دامداران  که  شود  می  تولید  شهرستان  این 
زمینه فروش آن با مشکل رو به رو هستند. سید 
دامداران  اینکه  بیان  با  مقدم  مهاجریان  ابراهیم 
نرم  پنجه  و  دست  زیادی  مشکالت  با  طبس 
نبود  دام،  آذوقه  بودن  گران  افزود:  می کنند، 
فروش  بازار  نبود  و  شرب  آب  کمبود  علوفه، 
افراد است. وی  این  از مهم ترین مشکالت  شیر 
کرد:  اظهار  پیاپی،  های  خشکسالی  به  اشاره  با 
این خشکسالی ها باعث بیماری و به وجود آمدن 

امراض مختلفی در برخی از دام ها شده است.

مبارزه بیولوژیک با آفت پسته  

در  بار  نخستین  برای   - سیما  و  خبرگزاری صدا 
پسیل  آفت  با  بیولوژیک  مبارزه  جنوبی  خراسان 
آغاز شد.   بالتوری سبز  از حشره  استفاده  با  پسته 
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
با  بیولوژیک  مبارزه  برای  گفت:  جنوبی  خراسان 
آفت پسیل پسته، خط تکثیر، پرورش و رها سازی 
نباتات  حفظ  انسکتاریوم  در  بالتوری  مفید  حشره 
انسکتاریوم، شبیه  انجام شد.   فردوس  در  استان 
سازی محیط زیست حشرات در آکواریوم است که 
پژوهشگران و محققان از این روش برای دستیابی 
حشرات  زندگی  مورد  در  تر  دقیق  اطالعات  به 
و  تولید   : افزود  پور  عصمتی  کنند.  می  استفاده 
پرورش بالتوری برای مبارزه با آفت پسیل پسته 
در 2۰ هکتار از زمینهای پسته فردوس به صورت 

آزمایشی انجام شده است.

70 درصد قنات های استان نیاز
 به احیا و مرمت دارد

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - ایرنا 
قنات  درصد   3۰ تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی 
بازسازی شده است، گفت:  و  استان مرمت  های 
بقیه قناتها ممکن است برای چندین نوبت نیاز به 
الیروبی و مرمت و بازسازی داشته باشند. هاشم 
ولی پور مطلق افزود: در حال حاضر شش هزار و 
252 رشته قنات در استان وجود دارد که شهرستان 
بیرجند با یک هزار و 77۰ رشته قنات بیشترین 
این منبع آبی استان را به خود اختصاص داده است.
وی در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز برای هر 
رشته قنات گفت: عوامل زیادی برای برآورد هزینه 
مرمت قنات وجود دارد که نیاز به مطالعات کامل و 

جامع بر روی هر رشته قنات است.

کاهش 40 درصدی برداشت 
محصول آنغوزه در بشرویه  

ایرنا - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بشرویه گفت: در سال 95 در اثر تداوم 18سال 

پدیده خشکسالی برداشت محصول آنغوزه از 112 
هزار هکتار مراتع این شهرستان نسبت به سال 
گذشته، ۴۰ درصد کاهش یافته است. محمدرضا 
رفیعی افزود: امسال پنج هزار و 552 کیلوگرم 

محصول آنغوزه از مراتع شهرستان برداشت شد. 
به گفته وی هفت طرح بهره برداری آنغوزه در 

بشرویه فعال است که 12۰ خانوار در برداشت این 
محصول فعالیت دارند، امسال کاهش تولید این 

گیاه دارویی باعث مهاجرت بهره برداران از مناطق 
اجرای طرح شده است.

 توزیع و پرورش 30 هزار قطعه بچه 
ماهی گرم آبی در خوسف

شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  فارس- 
خوسف گفت: 3۰ هزار قطعه بچه ماهی توسط 
کارشناسان  نظارت  با  و  مدیریت جهاد کشاوزی 
پرورش  استخرهای  بین  در  دامپزشکی  شبکه 
شد.  توزیع  خوسف  شهرستان  منظوره  دو  ماهی 
از  ماهیان  این  اینکه  بیان  با  محمودی زاوه  رضا 
داشت:  بیان  بودند،  آمور  و  معمولی  کپور  انواع 
حفظ  راستای  در  باید  آبزیان  پرورش دهندگان 
مصرف  سالمت  و  تولیدی  آبزیان  سالمت 
شهرستان  دامپزشکی  شبکه های  با  کنندگان، 

هماهنگ باشند و توصیه ها را رعایت کنند.

پیش بینی برداشت بیش از 108 
هزار تن محصوالت جالیزی  

فارس- مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت:  پیش بینی می شود در سال جاری 1۰8 هزار 
و 3۰۴ تن محصوالت جالیزی از مزارع کشاورزی 
ولی پور  هاشم  شود.  برداشت  جنوبی  خراسان 
زیر کشت محصوالت جالیزی  اراضی  به  مطلق 
استان اشاره کرد و اظهار داشت:  3 هزار و 895 
هکتار به صورت آبی و 2 هزار و 391 هکتار به 

صورت دیم زیرکشت محصوالت جالیزی است.

 خروجی جشنواره رضوی »گسترش معارف 
واالی امام رضا)ع(« در جامعه باشد

شبستان- نماینده مردم بیرجند،  درمیان و خوسف 
در خانه ملت گفت: خروجی جشنواره نقاشیخط و 
واالی  جایگاه  معرفی  باید  رضوی  نگاری  حروف 
هنر استان به کشور و گسترش هرچه بیشتر معارف 
واالی امام رضا )علیه السالم( به جامعه و در زندگی 
داشت:  اظهار  عبادی  باقر  سیدمحمد  باشد.  مردم 
جشنواره رضوی تاثیر زیادی بر گسترش فرهنگ 
رضوی در سطح کشور و جهان اسالم دارد و موجب 
آشنایی هرچه بیشتر مردم با آموزه ها و شخصیت 

علی بن موسی الرضا )ع( می شود. 

مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن در 
بیرجند افتتاح می شود

امور خیریه خراسان  و  اوقاف  شبستان- مدیرکل 
قرآن  افتتاح مدرسه شبانه روزی حفظ  از  جنوبی 
رمضان  مبارک  ماه   15 با  همزمان  بیرجند  در 
داد.  خبر  بیرجند  رضا)ع(  امام  حسینیه  محل  در 
به  اشاره  با  گرایلی  محمدطاهر  حجت االسالم 
اینکه عالقمندان برای ثبت نام می توانند به سایت 
مؤسسه بیت االحزان مراجعه کرده و ثبت نام کنند، 
طرح  از  کدام  هر  برای  نام  ثبت  ظرفیت  افزود: 
تابستانه و طرح ساالنه این مدرسه 5۰ نفر است. 

آغاز طرح همای رحمت همزمان با 
سراسر کشور در استان

با  هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  معاون  فارس- 
بیان اینکه طرح همای رحمت همزمان با سراسر 
کشور در این استان برگزار می شود، گفت: بیماران 
باردار  مادران  خانوار،  زنان سرپرست  صعب العالج، 
نیازمند و ایتام جامعه هدف این طرح هستند. قاسمی 
اظهار داشت: سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
با  همزمان  گذشته  سنوات  مانند  می کند  تالش 
موسم رحمت و تجلی حقیقت با بهره مندی از همت 
خیران برای دستگیری از نیازمندان کم برخوردار در 
سراسر کشور برنامه ملی همای رحمت را با رویکرد 
بسته های  توزیع  و  مهربانی  سفره های  گستراندن 

غذایی بین اقشار محروم اجرا کند.

اطعام بیش از 15 هزار روزه دار  

مبارک  ماه  آغاز  از   - سیما  و  صدا  خبرگزاری 
رمضان 15 هزار و ۴۰۰ روزه دار خراسان جنوبی در 
طرح ضیافت الهی اطعام شدند. مدیرکل اوقاف و 
امورخیریه گفت: این روزه داران در 5 بقعه متبرکه 
در بیرجند، قاین، نهبندان، فردوس و خضری دشت 
بیاض با هزینه 33 میلیون تومان از محل اجرای 
نیت واقفان و خیران اطعام شدند.حجت ااالسالم 
الهی  افزود: در طرح ضیافت  محمدطاهر گرایلی 
افطاری روزه داران از محل اجرای نیت واقفان و 

نذورات خیران تامین می شود.

کمک جهادگران در برداشت محصول  

شهرستان  جهادگر  بسیجی   ۴۰  - سیما  و  صدا 
خوسف، پدر شهید را در برداشت محصولش یاری 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  آوازی  محمدرضا  کردند. 
با  بسیجیان  این  گفت:  خوسف  شهرستان  بسیج 
حضور در روستای نصرآباد این شهرستان ، محصول 

گندم پدرشهید قلی زاده را برداشت کردند.

شناسایی4 هزار صنعتگر و هنرمند در استان 

از سال 86 و آغاز فعالیت حوزه صنایع دستی استان 
تعداد ۴ هزار نفر صنعتگر این حوزه شناسایی و در 
8۰ رشته صنایع دستی مشغول فعالیت می باشند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
معاون  زاده  عباس  گردشگری،  و  دستی  صنایع 
صنایع دستی اداره کل افزود: عمده این هنرمندان 
در دو رشته نساجی سنتی و بافته های داری فعالیت 
می نمایند و اطالعات فردی و رشته فعالیت این 
فرهنگی،  میراث  سازمان  سامانه  در  صنعتگران 

صنایع دستی و گردشگری کشور ثبت شده است.

جشنواره جوان خوارزمی با شرکت
 84 نفر در بیرجند برگزار شد

خوارزمی  جوان  جشنواره  کمیته  مسئول   - ایرنا 
جشنواره  هجدهمین  گفت:  جنوبی،  خراسان  در 
جوان خوارزمی با حضور 8۴ هنرجو و دانش آموز 
مبتکر و خالق استان با داوری 25 نفر به مدت 
دو روز در بیرجند برگزار شد. سید رضا میرزایی 
پرورش، رشد  برگزاری جشنواره  از  افزود: هدف 
و شکوفایی استعدادها و خالقیت های نوجوانان 
نوآوری و حمایت و هدایت مادی و  و جوانان،  

معنوی از دانش آموزان پژوهشگر و نوآور است.

دریافت بیش از ۲0 هزار
 اظهار نامه مالیاتی 

از  جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل  مهر- 
به  مالیاتی  نامه  اظهار   58۰ و  هزار   2۰ دریافت 
صورت الکترونیکی در سال جاری خبر داد. یحیی 
تکمیل  های  نامه  اظهار  کل،  تعداد  نژاد  یعقوب 
شده در سال 9۴ برای عملکرد سال 93 از سوی 

مؤدیان را 52 هزار و 81۰ فقره عنوان کرد.

مالیی- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان عنوان کرد 55درصدطالقها و23 
درصد خشونتها ناشی از اعتیاد به مواد مخدر 
فرزندان  اعتیاد  از  والدین   درصد  و55  است 
خود بی خبرند وی مدیریت ناصحیح والدین 
روستاییان  محرومیت  فرزندان,  به  نسبت 
به  آگاهی نسبت  نبود  و  به علت خشکسالی 
مواد  به  مواد مخدراز دالیل گرایش  عوارض 
مخدر در استان دانست  .  علی زندی صبح 

دیروز در جمع اصحاب رسانه به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد: مواد 
مخدر حتی برای قاچاقچیان  چیزی جز فقر 
در  سرب   وجود  درباره  وی  ندارد.  دنبال  به 
تریاک هشدار داد و خاطرنشان کرد: این ماده 
موجب مسمومیت  تعدادی از افراد در کشور 
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  است.  شده 
 25 از  بیش  گذشته  سال  افزود:  مخدر  مواد 
انتظامی،  نیروی  توسط  مخدر  مواد  انواع  تن 
مرزبانان وماموران زندان کشف و ضبط شده 
است.  وی خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی ها 
از سال 83 مواد مخدر 1۰ هزار میلیارد تومان 
به کشور خسارت زده است. زندی بیان کرد: 
پنج هزار و 3۴1 قاچاقچی در سال گذشته و 
هزار و 21۰ نفر از ابتدای سال دستگیر شده 
اند. وی از شهادت  97 نفر در استان در راه 
مبارزه با مواد مخدرخبر داد و تصریح کرد: 85 
نفر جانباز و 13 آزاده نیز در این زمینه جانفشانی 

کرده اند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان منشا آسیب های اجتماعی را مواد 
مخدر دانست و اظهار کرد: 55 درصد  از طالق 
ها و 23 درصد از خشونت ها در کشور ناشی از 

مواد مخدر است.

 مدیریت ناصحیح والدین ، علت 
اصلی گرایش فرزندان به مواد مخدر 

به گفته زندی بسیاری از جرائم خرد نیز از مواد 
مخدر برمی خیزد و یکی از علل اصلی گرایش 
افراد به مواد مخدر  مدیریت نا صحیح پدر و 

مادر نسبت به فرزندان است.
 وی عنوان کرد متاسفانه در بعضی از خانواده 
ها روابط عاطفی بسیار سرد و سست شده است 
فرزندان  و  مادر  و  پدر  بین  دینی  باورهای  و 
کمرنگ شده است و در نتیجه منجر به ایجاد 

جرم و کشش به سمت مواد مخدر می شود.
وی با بیان اینکه عدم اطالع و آگاهی نسبت 

به ضررهای مواد مخدر از دیگر معضالت این 
درصد   55 از  بیش  کرد:  تاکید  است،  حوزه 

والدین از اعتیاد فرزندان خود بی خبرند.

درمبارزه با مواد مخدر باید مردم 
دخیل باشند

زندی با اشاره به اجتماعی شدن مواد مخدر، 
بیان کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید 
پشتوانه  اگر  که  چرا  کرد  دخیل  را  مردم 
هم  موفقیتی  باشد  نداشته  وجود  مردمی 
حاصل نخواهد شد. دبیر شورای هماهنگی 
با اشاره به خشکسالی  با مواد مخدر  مبارزه 
و محرومیت استان، اظهار کرد: متاسفانه در 
الگوی  تغییر  استان شاهد  مناطق  از  بعضی 
از  یکی  زندی  هستیم.  مخدر  مواد  مصرف 
چهار عامل مرگ و میر در کشور را مصرف 
مواد مخدر دانست و یادآورشد: 158میلیون 
تومان اعتبار از مرکز در راستای درمان زنان 

و کودکان معتاد در استان جذب شده است. 
درمان  طرح  اجرای  در  اینکه  بیان  با  وی 
دانش آموزان معتاد جزء استان های پیشرو 
بوده ایم، افزود: باورهای غلط یکی دیگر از 

عوامل گرایش افراد به مواد مخدر است.

دراستان ترانزیت مواد مخدر نداریم
 زندی از امحاء مواد مخدر غیر دارویی بعد از 
ماه  رمضان خبر داد و گفت: در استان ترانزیت 
مواد مخدر نداریم و قاچاق به صورت حمل و 
نقل در بارهای خرد انجام می شود. زندی با 
معتاد  هزار   19 گذشته  سال  اینکه  به  اشاره 
در استان شناسایی شده اند، تصریح کرد: از 
این تعداد 16 هزار نفر مرد و 3 هزار نفر زن 
اندازی 15تخت  بااشاره به راه  هستند.  وی 
درمان اعتیاد کودکان در استان عنوان کرد: 
یک میلیارد و 58۰میلیون ریال برای درمان 

زنان و کودکان معتاد جذب شده است. 

   تریاک مسموم    
هشدار یک مسئول درباره وجود سرب در مواد مخدر مصرفی معتادان استان

برزجی- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی 
از فعالیت 12 هزار واحد صنفی در شهرستان 
واحدهای  تعداد  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند 
جهانی  استاندارد  برابر   1۰ بیرجند  صنفی 

است.   
گفتگوی  در  شناس  یزدان  مرتضی 
اصناف  روز  مناسبت  به  آوا  با  اختصاصی 
گفت: در شهرستان بیرجند به ازای هر 16 
نفر یک واحد صنفی فعالیت می کند که این 

رقم در کشورهای پیشرفته به ازای هر 16۰ 
نفر است یعنی 1۰ برابر استاندارد جهانی در 

شهرستان بیرجند واحد صنفی وجود دارد. 
ناخالص  تولید  اینکه 2۰ درصد  بیان  با  وی 
ملی در حوزه اصناف است، گفت: نیاز است 
که دولت به اصناف در استان های محروم 

توجه ویژه ای داشته باشد.
جنوبی ضریب  خراسان  اصناف  اتاق  رئیس 
اشتغال در حوزه اصناف استان را حدود 35 

درصد عنوان کرد و گفت: هم اکنون نزدیک 
به 5۰ درصد جمعیت استان در حوزه اصناف 

اشتغال دارند.
یزدانشناس با بیان اینکه هم اکنون سازمان 
در  کارفرمایان  بیمه  به  اجتماعی  تامین 
ندارد،  مطلوبی  و  خوب  نگاه  اصناف  حوزه 
با  اصناف  حوزه  کارفرمایان  کرد:  بیان 
هزینه های زیادی بیمه می شوند و انتظار 
داریم حداقل بتوانند در لیست بیمه اجباری 

کارگران قرار بگیرند.
وی با اشاره به فعالیت اصناف در چهار حوزه 
تولید، خدمات، فنی و توزیعی، بیان داشت: 
استعدادهای  و  ها  ظرفیت  حاضر  حال  در 
زیادی در بنگاه های خرد وجود دارد که باید 

از این ظرفیت داخلی استفاده کنیم.
قانون  اساس  بر  شد:  آور  یاد  پایان  در  وی 
پروانه  صدور  برای  محدودیتی  هیچ  جدید 

واحد صنفی وجود ندارد. 

صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی  مالیی- 
معدن و تجارت عنوان کرد: در راستای تحقق 
اهداف مربوط به ثبت جهانی محصوالت مهم 
و راهبردی استان ، و پیگیری های صورت 

گرفته از طرف دفتر حمایت از مالکیت صنعتی 
وزارت صنعت،معدن و تجارت فرش دستباف 
جهانی  سازمان  در  قهستان  و  بیرجند  مود 
مالکیت فکری )wiop(  به ثبت جهانی رسید. 
جهانی  ثبت  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
قهستان  اصیل  فرش  جغرافیایی  نشان 
کرمانشاه،  ایالم،  از  آثاری  کنار  در  مود  و 
و  سیستان  لرستان،  شمالی،  خراسان 
در   ... و  بختیاری  و  بلوچستان،چهارمحال 
کاالی  این  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان 
لیسبون  معاهده  کشورهای عضو  در  هنری 

برای ثبت و حمایت معرفی شد.
منطقه   15 این  از  پیش  افزود:  شهرکی   

به  ایران  دستباف  فرش  دیگر  جغرافیایی 
ثبت جهانی رسیده است.

ای  نشانه  جغرافیایی  نشان  یادآورشد:  وی 
است که مبدا کاالئی را به منطقه یا ناحیه 
بر  منتسب می سازد، مشروط  از کشور  ای 
این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر 
خصوصیات کاال اساسًا قابل انتساب به مبدا 

جغرافیایی آن باشد ، 

سه محصول راهبردی استان
 در راه جهانی شدن

پژوهش  و  آموزش  اداره  رئیس  کفاشی 
فناوری سازمان صنعت و معدن نیز یادآورشد: 

مصرف  اطالع  برای  جغرافیایی  نشانه های 
کنندگان از منشأ و کیفیت محصوالت بکار 
جغرافیایی  نشانه های  از  بسیاری  و  می روند 
توسط  و  کردند  کسب  را  ارزشی  با  شهرت 
در  را  خود  محصوالت  که  کنندگان  تولید 
مورد  می کنند،  تولید  جغرافیایی  مکان  آن 
استفاده قرار می گیرند.  وی سازمان جهانی 
مالکیت فکری )wiop(  را یکی از 16 آژانس 
تخصصی سازمان ملل دانست و اظهار کرد: 
با امضای توافقنامه ای در استکهلم در  وایپو 
در  خالقانه  آثار  تشویق  برای   1967 سال 
راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان 

تأسیس شد.

فناوری  پژوهش  و  آموزش  اداره  رئیس   
سازمان صنعت و معدن استان ادامه داد: در 
سازمان وایپو 18۴ کشور عضو هستند و 2۴ 
معاهده بین المللی را مدیریت می کنند و مقر 

آن در ژنو، سوئیس قرار دارد.
محصوالت  جغرافیایی  نشان  از  کفاشی 
زعفران  و  زرشک،عناب  استراتژیک 
این  افزود:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان 
ارسال  وایپو  سازمان  به  محصوالت 
برند  زودی  به  امیدواریم  که  است  شده 
انها را بگیریم. وی تاکید کرد:  جغرافیایی  
با  باشند  نشان  این  دارای  که  محصوالتی 

اطمینان بیشتری به فروش می رسند.  

عنوان  استان  آبفای  مدیرعامل  مالیی- 
تثبیت  های  برکه  ارتقای  درنتیجه  کرد: 
فاضالب با طراحی و نصب سیستم هوادهی 
بر  ها  برکه  رنگ   ، ریز   حباب  دیفیوزری 
سبز  رنگ  به  گذشته  های  سال  خالف 
طبیعی برگشته است .مهدی هاشمی مقدم 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
های  برکه  ارتقای  اختراع  ثبت  از  جنوبی 
با طراحی سیستم هوادهی  تثبیت فاضالب 
و  آب  شرکت  نام  به  ریز  حباب  دیفیوزری 
داد  خبر  ماه  خرداد  در  استان  فاضالب  

از  طرح  این  مطالعات  قرارداد  کرد:  وعنوان 
بو  تولید  بررسی علل  با عنوان  واقعی  دکتر 
فاضالب  خانه  تصفیه  تثبیت  های  برکه  در 
بیرجند، روش های کنترل آن و برنامه های 
در  و  منعقد  ارتقاء تصفیه خانه در سال 91 

سال 92 خاتمه یافت.
وی ادامه داد: با تایید اعضاء کمیته تحقیقات 
به  اقدام  طرح  این  شدن  اجرایی  جهت 
پروپزالی با عنوان ارتقای برکه های تثبیت 
سیستم  یک  نصب  و  طراحی  با  فاضالب 
هدف  با  ریز  حباب  دیفیوزری  هوادهی 

افزایش بهرهوری  تصفیه خانه به معیارهای 
متعارف و کنترل بو ، ارتقای تصفیه خانه با 
حداقل هزینه و حداقل تغییرات ساختاری و 
فرایندی، کنترل بهره برداری سیستم تصفیه 
انجام شد.مدیرعامل آبفای استان خاطرنشان 
کرد: با توجه به شرایط بومی و اقلیم منطقه 
طرح کیفی فاضالب را محقق تحویل دفتر 
تحقیقات داده است که طرح مذکور در سال 
منعقد  آن  قرارداد  و  تصویب  کمیته  در   93
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  گردید. 
خراسان جنوبی به نتایج این طرح اشاره کرد 

و تاکید کرد: رنگ برکه ها بر خالف سال 
های گذشته به رنگ سبز طبیعی برگشته و 
در هیچ بخشی از برکه ها غلبه باکتری های 
نامطلوب زرشکی سولفور مشاهد نمی شود 

منطقه  در  فاضالب  بوی  کاهش  از  وی 
افزایش  یادآورشد:  و  داد  خبر  خانه  تصفیه 
طرح  نتایج  و  خانه   تصفیه  وری  بهره 
ناچیز  بسیار  هزینه  با  ذکرشده  تحقیقاتی 
بهترین  اجرای  و  انتخاب  کشف،  به  منجر 
است.  گردیده  خانه  تصفیه  ارتقای  گزینه 
که  هایی  تماس  با  که  است  ذکر  به  الزم 

و  مبلغ  استان  آبفای  مسئوالن  شد  گرفته 
هزینه های این طرح را اعالم نکردند .

امر  استاندار خراسان جنوبی گفت: مسئوالن 
باید تالش کنند تا معادن استان  فرآوری شده 
و به ثروت، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود 
چرا که این امر موجب ایجاد نشاط و امید در 

جامعه خواهد شد.
به گزارش تسنیم، وجه ا... خدمتگزار در نشست 
نخبگان و سرآمدان استان اظهار داشت: استان 
جنوبی دارای سابقه دیرینه علمی و فرهنگی 
است و دارای مفاخر بسیاری است از این رو 
نخگبان جامعه ما جزو مهم ترین سرمایه های 

بیان  با  وی  می شوند.  محسوب  استان  این 
دانشگاهی ترین  جزو  جنوبی  خراسان  اینکه 
استان های کشور محسوب می شود خاطرنشان 
کرد: از این استان چهره های علمی و حوزوی 
فراوانی برخاسته و هر یک در آسمان علم و 
دانش این سرزمین همچون ستاره ای درخشان 
تابیده اند. استاندار خراسان جنوبی وجود نیروی 
انسانی مستعد و متخصص را از دیگر ظرفیت ها 
و سرمایه های مهم استان برشمرد و یادآورشد: 
بخش های  در  استان  مشکالت  حل  برای 

از نخبگان  باید  به توسعه  مختلف و رسیدن 
علمی و دلسوزان و کسانی که به معنی واقعی 
دارند  استان  پیشرفت  و  توسعه  گرو  در  دل 

استفاده کرد.
مهم ترین  را  و هم پوشانی  خدمتگزار همدلی 
رمز موفقیت دانست و تصریح کرد: آماده ایم 
در یک فضای توأم با همدلی و صمیمیت از 
نظرات و پیشنهادات تمامی دلسوزان، نخبگان 
افرادی که متعهدانه در توسعه همه جانبه  و 
استان می کوشند از هر طیف، گروه، جناح و 

تفکری که باشند با تمام توان استفاده و نظرات 
و پیشنهادات دلسوزانه آنان را اخذ و به کارگیری 
کنیم. وی به خدمات و اقدامات دولت یازدهم 
با تالش ها  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  استان  در 
و پیگیری های فراوان بعد از انعقاد قرارداد با 
وزارت امور خارجه موفق به راه اندازی نمایندگی 
که  چرا  شدیم  استان  در  خارجه  امور  وزارت 
بر  زیادی  بسیار  تاثیر  امر  این  معتقد هستیم 
تسهیل روابط با دنیای خارج و نیز خارج شدن 

استان از بن بست جغرافیایی و سیاسی دارد.

به بهانه روز اصناف؛

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان :

مدیرعامل آبفای استان :

 واحد های صنفی بیرجند 10 برابر استاندارد جهانی 

شناسنامه جهانی برای فرش دستباف مود و قهستان  

نصب سیستم هوادهی حباب ریز موجب کاهش بوی فاضالب شد 

 معادن خراسان جنوبی فرآوری شده و به اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود
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 رسول خدا صلی ا... علیه و آله :
از لغزش هاى خطاكاران، درگذريد كه خداوند در عوض 

آن، شما را از پیشامدهاى ناگوار، حفظ خواهد كرد.
تنبیه الخواطر: ج 2، ص 120 

دغدغه تمایل فراکسیون امید به 
رویکردهای مجلس ششم وجود ندارد  

حاکم  نگاه  گفت:  مجلس  هیئت  رئیسه  عضو 
و  اعتدال گرایان  میان  در  امید چه  فراکسیون  بر 
چه در میان اصالح طلبان، نگاهی اعتدالی است 
رویکردهای  به  امید  فراکسیون  تمایل  و دغدغه 
مجلس ششم، وجود ندارد. عثمانی، دغدغه اصلی 
افزایش  نظام،  حفظ  را  امید  فراکسیون  اعضای 
رضایتمندی مردم و رفع مشکالت کشور عنوان 
همین  نیز  کار  ادامه  در  امیدواریم  افزود:  و  کرد 
رویکرد مثبت ادامه یابد و بتوانیم نقش بیش تری 

از انتظارات مردم را از نظام محقق سازیم.

انتقاد مشاور هاشمی از حقوق های نجومی 

مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  با 
برخی  به  نجومی  های  حقوق  پرداخت  از  انتقاد 
هماهنگ   »نظام  قانون  گفت:  دولتی،  مدیران 
است  شده  تصویب  مجلس  در  که  پرداخت« 
باید با جدیت پیگیری شود. بشارتی خاطر نشان 
اما  می کنند،  تحمل  را  ها  سختی  ما  مردم  کرد: 
بی انضباطی ها  و بی عدالتی ها را تحمل نمی کنند.

ابقای جاللی بر ریاست مرکز پژوهش ها

رئیسه مجلس شورای  تصمیم هیئت  اساس  بر   
در  تهران  مردم  نماینده  جاللی  کاظم  اسالمی، 
پژوهش  مرکز  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس 
مرکز  رئیس  کاظم جاللی  ماند.  مقننه  قوه  های 
پژوهش های مجلس در دوره نهم نیز بوده است. 

حداد : احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست 

نژاد«  »احمدی  حضور  خصوص  در  عادل  حداد 
داشت:  اظهار   96 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
»احمدی نژاد« کارهایش قابل پیش بینی نیست.  
وی در ادامه افزود: این سوال را که احمدی نژاد در 
انتخابات ریاست جمهوری 96 شرکت می کند و یا 
بپرسید. عضو شورای  از خودش  بهتر است  خیر، 
عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به سوال دیگری 
وضعیت  پسابرجام  دوران  در  آیا  اینکه  بر  مبنی 
از  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  مثبت  اقتصادی 
کسانی که این گونه فکر می کردند، بپرسید و ما 

هیچ وقت چنین اعتقادی نداشتیم. 

مجلس گذشته کارشکنی می کرد

آیت ا... مقتدایی نسبت به عدم کارشکنی مجلس 
دهم در قبال دولت ابراز امیدواری کرد. وی درباره 
های  گفته  از  گفت:  دولت  با  مجلس  این  تعامل 
نماینده های مجلس بر می آید که ان شاا... این 
مجلس با دولت همکاری می کند. امیدوارم این 
ایرنا- آیین جزء خوانی قرآن و ضیافت افطار در مسجد محمد رسول ا...)ص( شهر اسدیهعکس روز مجلس مثل مجلس قبل کارشکنی نداشته باشد. 

آژانس در پارچین اورانیوم کشف کرده  !

روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد که در نمونه 
برداری های آژانس از سایت پارچین ذرات اورانیوم 
کشف شده که مرتبط با فعالیت های گذشته ایران 
برای ساخت سالح است. در این مطلب آمده است: 
این شواهد از نظر فنی بی نتیجه است و به کار 
اطالعات  است  مدعی  اوباما  دولت  اما  آید؛  نمی 
در  ایران  های  فعالیت  درخصوص  نیز  دیگری 
در  ای  هسته  های  سالح  به  دستیابی  جهت 
اختیار دارد. به گفته کارشناسان، برای رسیدن به 
قطعیت درخصوص این میزان اورانیوم یافت شده 
در پارچین، به بررسی های بیشتری نیاز است؛ اما 
طبق توافق ، بازرسان آژانس تنها یک بار مجوز 
بازدید از پارچین را داشتند. ایران نیز تاکید کرده که 
بازدید از تاسیسات پارچین دیگر تکرار نخواهد شد.

ائتالف مالکی: با تقسیم عراق موافقیم

فردوس العوادی، نماینده ائتالف دولت قانون در 
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد: تقسیم عراق 
به سه کشور شیعه، سنی و کرد مستقل بهترین 
است.  بحران سیاسی  از  ثبات و خروج  برای  راه 
ائتالف  شد،  مدعی  عراق  پارلمان  نماینده  این 
دولت قانون، به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر 
از  بعد  کردستان  اقلیم  استقالل  از  عراق  پیشین 

بیرون راندن داعش از کشور حمایت می کند. 

پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟ 

نامه  بود که خبر  امسال  اوایل   :  دانشجو نوشت 
شد.  منتشر  کویت  امیر  به  روحانی  محرمانه 
مذاکره  به  را  عرب  شیوخ  نامه  این  در  روحانی 
باال  را  آستین ها  هم  عرب ها  بود.  کرده  دعوت 
را  بی شرمانه شان  خواسته های  از  لیستی  و  زدند 
درخواست  گستاخانه ترین  فرستادند.  ایران  برای 
شیوخ از روحانی برکناری معاون عربی و آفریقایی 
وزارت خارجه بود. حاال بعد از 3 ماه امیرعبداللهیان 
گزارشی   در  المستقبل  لبنانی  روزنامه  برکنار شد. 
مدعی شد اتحاد شیخ نشین ها در کنار عربستان، 
دلیل این تصمیم بوده است. بر اساس این گزارش، 
روحانی خیال دارد برای اثبات »حسن نیت«، امیر 
عبدالهیان را از کار برکنار کند! یک برکناری برای 

اثبات ُحسن نیت برای شروع مذاکرات!

دست عرب ها از بازار خودرو  کوتاه شد

دانشگاه علم و صنعت گفت:  عضو هیئت علمی 
با اجرایی شدن برجام، واردات مستقیم خودرو به 
کشورهایی  دست  تدریج  به  و  شده  آغاز  کشور 
خودروی  بازار  از  عربی  متحده  امارات  همچون 
در  کرد:  اظهار  کاکایی   شد.  خواهد  کوتاه  ایران 
ایجاد شده  دلیل محدودیت های  به  تحریم  زمان 
حدود 9۰ درصد خودروهای خارجی از کشور امارات 

متحده عربی وارد ایران می شد.

متخلفان حقوق های نجومی قطعًا عزل می شوند
 

نوبخت با اشاره به نامه رئیس جمهور نسبت به برخورد با 
متخلفان دریافت حقوق های نامتعارف و همچنین تاکید 
بر عزل مدیران متخلف اظهار داشت: هم اکنون بررسی 
حقوق های دریافتی مدیران آغاز شده و حتما با متخلفان 
و  داشته  کوتاهی  خود  وظیفه  انجام  در  که  مدیرانی  و 
مرتکب تخلف شده اند، برخورد خواهد شد و قطعاً عزل می شوند. سخنگوی دولت 

همچنین گمانه زنی های مربوط به تغییرات در کابینه را مجددا تکذیب کرد.

روحانی موفق شود، اصولگرایان حمایتش می کنند وگر نه اصالحات  هم از او عبور می کند
 

حجت االسالم موسی قربانی گفت: در مورد روحانی دو حالت عمده وجود دارد. اگر دولت در اجرای برنامه های خود موفق باشد و بتواند توازن 
مناسبی را در زمینه اقتصاد در کشور ایجاد کند، اصولگراها هم از وی حمایت می کنند اما اگر موفق نباشد این احتمال وجود دارد که اصالح 
طلبان هم از او حمایت نکنند و از روحانی عبور کنند. این فعال سیاسی اصولگرا در مورد احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات سال آینده نیز 
گفت: او حتما در انتخابات حاضر خواهد شد منتهی به شرطی که بتواند موانع ایجاد شده را از پیش پای خود بردارد. قربانی خاطر نشان کرد: 

در زمان ریاست جمهوری او اتفاقات زیادی افتاد. احمدی نژاد اعالم کرد قانون را اجرا نمی کنم و اجرا هم نکرد و دستورات رهبری را با کندی یا با ناراحتی اجرا می کرد. 

سه سال از عمر دولت گذشته؛ سال پاسخگویی است 

دولت  عمر  از  سال  سه  اینکه  بیان  با  ورامین  نماینده 
گذشته است و مسئوالن دولتی باید سیاسی کاری را کنار 
بگذارند، گفت: امسال سال پاسخگویی دولت است، دولت 
به  و  باشد  فعالیت های خود  و  اقدامات  پاسخگوی  باید 
وعده های اقتصادی خود عمل کند. نقوی حسینی عنوان 
کرد: اصال معلوم نیست وضعیت مدیریت در این دولت چگونه است در هرکجای 

این دولت که دست می گذاریم یک فاجعه از آن پیدا می کنیم.

محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه 
های  حقوق  مورد  در  مجلس  بودجه  و 
چند ده میلیونی برخی از مدیران گفت: 
ما هم با پرداخت های خالف قانون صد 
باید  معتقدیم  و  هستیم  مخالف  صد  در 
قانون نظام هماهنگ پرداخت ها اصالح 
مجلس  طلب  اصالح  نماینده  این  شود. 
ادامه داد: ما اگر می خواهیم کار را انجام 
بیان  را  این مسئله  رسانه  در  باید  دهیم 
کنیم و با استفاده از تریبون ها خواستار 
در  جمهور  رئیس  دستور  که  باشیم  این 
این مورد اجرایی شود و دیوان محاسبات 
مجلس  رئیس  دستور  به  توجه  با  نیز 

بررسی ها را انجام دهد.
اینکه  بیان  با  امید  فراکسیون  عضو 
مقوله  این  با  قانونی  برخورد  از  باید  ما 
نمی دانیم  هنوز  ما  گفت:  کنیم،  حمایت 
آن  کجای   ، قانونی  مقوله  این  کجای 

عرف  خالف  آن  کجای  و  غیرقانونی 
دریافت  این  اگر  گفته ام که  بارها  است. 

نیز  قانون  میلیونی خالف  ده  چند  های 
نباشد، نوعی بی سلیقگی است.

مجلس  در  یزد  اردکان  مردم  نماینده 

کرد:  نشان  خاطر  اسالمی  شورای 
 اینکه بخش هایی از دولت در این مقوله 

و  نیست  کرد،شکی  سلیقگی  بی   
زیرا  نیست  دفاع  قابل  عملکردشان 
هرکسی که سکان امر را در دست می 

چه  و  باشد  سازمان  مسئول  چه  گیرد 
وزیر باشد باید کم و کیف قضایا را مورد 
نوربخش  آقای  مثال  دهد.  قرار  بررسی 
زمانی که مدیریت تامین اجتماعی را به 
عهده گرفت حقوق های چند ده میلیونی 
حدی  به  و  نکرد  قبول  را  گذشته  مدیر 
که عرف بود، اکتفا کرد و چون خودش 
اش  مجموعه  زیر  داد  انجام  را  کار  این 
و  مدیران  از  خیلی  و  کردند  تبعیت  نیز 
وزرای ما می توانستند همین کار را انجام 
نظارت  مسئولیت شان  حوزه  در  و  دهند 
ها را قویتر کنند. تابش در ادامه در مورد 
این  در  دولت  علیه  ها  تخریب  برخی 
قضایا گفت: اینها آن خط تخریبی است 
یک  و  است  گرفته  هدف  را  دولت  که 
تقسیم بندی انجام داده اند که هر کسی 
بخشی از آن را به مرحله اجرا دربیاورد و 

این تخریب ها را انجام دهند.

بخش هایی از دولت در ماجرای حقوق های میلیونی بی سلیقگی کرد

فروش فـوری            اکازیون
فروش منزل ویالیی در خیابان منتظری، 7 سال ساخت

شیک، 160 متر زمین 100 متر بنا  زیر فی کارشناسی
09151634066

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

خدمت بی منت به جامعه علمی، نعمتی است که فقط شایستگان به خادمی نایل می شوند

همکار محترم سرکارخانم مهنازخراشادی زاده
سرگروه محترم شیمی استان خراسان جنوبی

انتخاب بجا وشایسته شما را به عنوان دبیر دبیرخانه شیمی کشوری
  که نشان از تالش های  علمی شما می باشد، تبریک عرض می نماییم. همچنین از زحمات فراوان

جناب آقای میرزایی  معاون محترم اداره کل آموزش و پرورش استان
جناب آقای رستمی   مدیر محترم اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی استان 
و سرکارخانم فرشیدفرکارشناس محترم گروه ها وسایر همکاران فعال گروه شیمی

که زمینه انتخاب خراسان جنوبی را به عنوان دبیرخانه شیمی کشوری فراهم نمودند، کمال تشکر
 و قدردانی را داریم و توفیقات روزافزون تان را برای پیشرفت و سربلندی خراسان جنوبی در عرصه پویایی

 و رشد آموزش علم شیمی کشور از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

گروه شیمی بیرجند

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فروش با قیمت و شرایط پرداخت 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   *  امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

برنامه غذایی مددجویان در 3 وعده اصلی و میان وعده ها توسط  تغذیه: 
کارشناس تغذیه تنظیم شده است که در ذیل این برنامه آمده است. با توجه به 
شرایط جسمانی و نیاز مددجویان برنامه غذایی اطفال و مددجویان جسمی - 
حرکتی متفاوت از برنامه غذایی مددجویان ذهنی می باشد وغذای اهدایی توسط 
خیرین برای مددجویان تربیت پذیر که نیمی از مددجویان می باشد استفاده می 
شود. در شرایط خاص و بیماری بر حسب ضرورت برنامه غذایی شاید مختصر 
تغییراتی را به صورت موقت داشته باشد. غذای مددجویانی که قادر به بلع صحیح 

نمی باشند به صورت mix شده توسط مددیاران محترم داده می شود.غذای مددجویان به صورت تازه پخت می 
شود و از غذای مانده استفاده نمی شود و برای مددجویان از میان وعده مثل چای ، آبمیوه ، کیک و میوه استفاده 
 می شود که گاها توسط خیرین تامین می گردد. برنامه غذایی مورد تایید کارشناس تغذیه به شرح ذیل می باشد

شام کل مددجویاننهارصبحانهوعده غذایی

تربیت پذیرایزولهتربیت پذیرایزولهایام هفته

قورمه سبزی،خورشت پنیر-گوجهفرنیشنبه
کرفس

سوپ جو با مرغ

شوید پلو با گوشت چرخ تخم مرغ ،سیب زمینی، هویچیکشنبه
کرده یا ماهی

پوره سیب زمینی

عدسی یا خوراک حبوباتعدس پلو با ماستشیر برنجدوشنبه

سوپ جو با مرغقیمه -آلو اسفناجپنیر-گوجهفرنیسه شنبه

استانبولی )برنج,هویج تخم مرغ ،سیب زمینی، هویچچهارشنبه
لوبیا سبز,رب, گوشت(

خوراک لوبیا با قارچ

آملتچلو مرغشیر برنجپنج شنبه

تخم جمعه
مرغ- سیب 
زمینی-هویچ

کته با پنیر-گوجه
ماست

خورا ک سبزیجات و ماکارانی
اسفاج و سیر و گوجه 

فرنگی

میان وعده ایزوله ها: شیر عسل-  موز- آب میوه - مکمل غذایی کارشناس تغذیه: سوری راغبی
میان وعده تربیت پذیر: میوه -کیک-آب میوه و مواد مصرفی در طول ماه برای تغذیه 300 مددجو به شرح 
ذیل می باشد: گوشت گوسفند 900 کیلو- برنج 1150کیلو - رب 130قوطی یک کیلویی - روغن 170 کیلو 
لپه 42 کیلو- عدس 85 کیلو- لیموترش 4 کیلو- سیب زمینی 270 کیلو - پیاز 235 کیلو - نمک 100کیلو 
مرغ 420 کیلو - ماهی 150 کیلو - لوبیا 85 کیلو - نان 3000 قرص- تخم مرغ 3700 عدد - پنیر 180 

کیلو- شیر750 کیلو - ماست 500 کیلو و ادویه به مقدار الزم 
و از آنجایی که خیلی از خیرین تمایل دارند در امر تغذیه مددجویان شرکت کنند در ذیل میزان 

مواد مصرفی برای یک وعده غذا یی گرم برای 300 نفر آورده شده است:
گوشت 32 کیلو- برنج 40 کیلو - رب 3 قوطی- روغن 8 کیلو- لپه 4 کیلو - لیمو ترش 200 گرم - نمک 5 

کیلو- زعفران 1.5مثقال- سیب زمینی 5کیلو - پیاز 6 کیلو- ادویه به مقدار الزم

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002
شماره کارت پاسارگاد:5022291900043355
تلفنهای موسسه: 32252080-32252050- 

و درگاه پرداخت اینترنتی از طریق سایت موسسه به نشانی
www.tavanaliakbar.ir  

روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)علیه السالم(

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا باال می روند مقدس تر است

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را بهتر بشناسیم
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