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خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شد

افزایش نرخ  از  ارتباطات و فناوری اطالعات  وزیر 
هر خط تلفن به ۲۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: 
اقساطی  صورت  به  را  خط  توانند  می  مشترکان 
خریداری کنند. محمود واعظی با بیان اینکه هزینه 
افزایش دادیم،  به ۴۵ ریال  از ۳۰ ریال  را  مکالمه 
تأکید کرد: باید توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با 

موبایل بین ۵۰۰ تا ۵۷۰ ریال هزینه دارد.

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد

فرصت  تمدید  از  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
 ۵ شنبه  تا  ارشد  کارشناسی  آزمون  رشته  انتخاب 
تیر ۹۵ خبر داد. توکلی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: با توجه به اینکه برخی دانشگاه ها اقدام به 
و  رشته ها  برخی  حذف  جدید،  رشته های  اعالم 
اصالح شرایط موجود کرده اند فرصت انتخاب رشته 
آزمون ارشد را تا ساعت ۲۴ شنبه ۵ تیر تمدید کردیم.

 پرداخت مابه التفاوت افزایش 
حقوق بازنشستگان طی دو ماه

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
مابه التفاوت  پرداخت  از  اجتماعی  تامین  سازمان 
افزایش حقوق بازنشستگان طی دو ماه تیر و مرداد 
تمامی  درصدی  افزایش ۱۴  گفت:  بیات  داد.  خبر 
سطوح مزدی در حقوق خرداد بازنشستگان لحاظ شد 

و تمامی این افراد از افزایش حقوق برخوردار شدند.

قیمت خودرو ۲۰ درصد کاهش یابد

گفت:  صنعت  و  علم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
با توجه به لغو تحریم ها و واردات مستقیم خودرو، 
درصد   ۲۰ حداقل  باید  وارداتی  خودروهای  قیمت 
کاهش یابد. خلخالی اظهار کرد:  در سال های گذشته 
از  ایران  به  واردات خودرو  بیشتر  تحریم،  دلیل  به 
طریق شرکتهای واسطه در امارات صورت می گرفت 

که هزینه های واردات خودرو را به دنبال داشت.

ظریف ، وزیر امور خارجه : 
بیکار نبودیم دوسال مذاکره کنیم

هیچکس نمی تواند توافق را پاره کند

محمود احمدی نژاد  : 
خیال می کنند اگر از کنار اوباما رد شدند

و او نظری کرد، خیلی مهم شدند 

قائم مقام حزب موتلفه :  
پیشنهاد روحانی برای جمع شدن احزاب 

دور یک میز، توصیه به خیر است

امام جمعه بیرجند :  
نباید با افشای چند فیش حقوقی 
غیرمتعارف به اصل نظام ضربه زد
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پرداخت مالیات
 در مرز 1۰۰ درصد

با مشارکت 97 درصدی اصناف استان محقق شد

نمایندگان خراسان شمالی مطلع ؛  
موکالن خراسان جنوبی بی خبر

برنامه ریزی
تغییر استاندار 
دور از چشم 
نمایندگان  
نماینده قاین و زیرکوه : 

برای تعیین استاندار
معیارهایی داریم

نماینده نهبندان و سربیشه : 

گزینه های زیادی
سراغ داریم که باید با 
مشورت نمایندگان 
اقدام شود
صفحه ۷

کمک چهارصدمیلیون ریالي خیرین درطرح هماي رحمت هالل احمرسرایان
صفحه ۷

ثبـت نـام کربـال
اعزام بعـد از ماه مبارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

 3۲۲۲4113  

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

dolphinbrj :اینستاگرام dolphinbrj :تلگرام@

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم

 حاج محمد حسین پارسا 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/4/3 از ساعت 5/15 الی 6/15 
در محل سالن مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد. 

خانواده های پارسا و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت هنرمند فقید

 استاد محمد علی صمیمی اول 
)طراح فرش استان( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/4/3 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد 

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. 

خانواده های صمیمی اول و فامیل وابسته

به مناسبت سومین سالگرد  درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز شادروان 

حاج محمد علی یوسف نژاد 
)قنادی خوشه(

 یاد و خاطره مهربانی هایش را گرامی می داریم. روحش شاد
همسر و فرزندان

ده سال از عروج همسر و مادری مهربان

 مرحومه فاطمه عبداللهی
 می گذرد و باورمان شد که دیگران شمع فروزان را نمی بینیم ولی صدای 

دلنشینش همچنان در گوش ها و مهربانی اش در قلب ما باقیست
 با ذکر فاتحه خاطر عزیزش را گرامی می داریم. 

حاج محمد مرادی و فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

حاجیه فاطمه زارع کارفرد
 )همسر مرحوم حاج محمد حسین کاروان مقدم(

جلسه یادبودی جمعه 95/4/4 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل هیئت حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این محفل و ذکر فاتحه 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های کاروان مقدم و سایر بستگان

جناب آقای مهندس احمد حافظ
 سرکار خانم دکتر ریحانه زنگویی

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم
 از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم.

احمد کاشانی و بانو

سـوم تیـرمـاه 
سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی
 را گرامی می داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

جناب آقای اصغر آتش خیز
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس بانک مسکن شعبه مرکزی
که بیانگر تعهد،کارآمدی، لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

  از درگاه حضرت سبحان،تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت جناب عالی را  آرزو می نمایم.

محسن شخم گر

جناب آقای مهندس قباد گنجی
بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 رئیس هیئت کوهنوردی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم، یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب جناب عالی، شاهد رشد و شکوفایی 

این رشته ورزشی خواهیم بود.

محمدرضا نیک شعار ،  عماد یساری

خریدار نقدی زمین یک قطعه زمین در محدوده مدرس، معلم، 
غفاری، پاسداران یا توحید ترجیحاً با تراکم پایین و عرض 10 متر 

)یا باالتر( حداکثر تا ۲70 میلیون تومان را نقدا خریداریم.
تلفن تماس: 0901590۲3۲1

مغازه فروشی میدان آزادی - کنار پل هوایی - ابزار فروشی آزادی
 35 متر   فی متری: 13 میلیون      0915160751۲

یک شرکت ساختمانی برای اجرای اسکلت فلزی یکی از پروژه 
های در دست اقدام خود، از کلیه شرکت هایی که توانایی الزم را 

در این خصوص دارند، دعوت به همکاری می نماید. 
برای کسب اطالعات بیشتر: 3۲446196 - 0915666۲781

دوربیـن مداربستــه

7-3۲341۲۲6-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فروش با قیمت و شرایط پرداخت استثنایی
 دو عدد دوربین و دستگاه  3۲0000            199000تومان

دو عدد دوربین یک مگاپیکسل و دستگاه 4 کانال AHD     410000          3۲3000تومان
* انتقال تصاویر به تمامی نقاط   *  امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل
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آغاز سفر زائران ایرانی به سوریه پس از تایید پیوست امنیتی

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پیوست امنیتی سوریه بابت از سرگیری اعزام زائران به این کشور آماده شده و از سرگیری سفر زائران کشورمان به سوریه منوط به پیوست 
امنیتی و تایید مسئوالن اجرایی کشور برای اعزام زائران به سوریه است. سعید اوحدی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: وزیر جهانگردی سوریه چندی قبل طی دعوتنامه ای 
از ما برای سفر به این کشور و ارائه پیوست امنیتی دعوت کرد که قرار است بعد از ایام ماه مبارک رمضان به منظور گفت وگو و دریافت این پیوست امنیتی عازم دمشق شویم.

 گرانی 3 محصول ایران خودرو منتفی شد

به  پیش  روز  چند  خودرو  ایران  که  حالی  در 
که  بود  کرده  اعالم  خود  فروش  نمایندگی های 
قیمت سه محصولش را از ابتدای تیرماه افزایش 
خواهد داد، این افزایش قیمت فعال منتفی اعالم 
شد. به گزارش جام جم آنالین، طبق اعالم ایران 
خودرو به نمایندگی های فروش این شرکت، قرار 
ابتدای  از  خودرو  ایران  محصول  سه  قیمت  بود 
تیرماه حدود 300 هزار تومان افزایش یابد، اما این 
شرکت در بخشنامه جدید به نمایندگی های فروش 
خود، افزایش قیمت ها را فعاًل منتفی اعالم کرده 
ایران  محصوالت  جدید  گذاری  قیمت  در  است. 
خودرو، قیمت سمند LX مالتی پلکس 30 میلیون 
و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج معادل 37 
میلیون و 100 هزار تومان و پژو 405 دوگانه سوز 
بود.  شده  تعیین  تومان  هزار   800 و  میلیون   30
قیمت قبلی سمند LX مالتی پلکس 30 میلیون و 
283 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 36 میلیون و 
842 هزار تومان و پژو 405 دوگانه سوز 30 میلیون 

و 569 هزار تومان بود .

نرخ تورم تک رقمی شد

مرکز آمار ایران اعالم کرد تورم 12 ماهه کاال و 
خدمات مصرفی شهری در خرداد ماه سال جاری 
به 9.5 درصد رسید. به گزارش تسنیم، مرکز آمار 
ایران اعالم کرد شاخص کل قیمت کاال و خدمات 
مصرفی شهری )بر مبنای100=1390( در خرداد 
ماه سال 1395 عدد 224.2 را نشان می دهد که 
نسبت به ماه قبل 0.5درصد افزایش داشته است. 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  افزایش 
قبل ) تورم نقطه به نقطه( 6.1 درصد است که 
نسبت به ماه قبل که 6.8 درصد بود کاهش یافته 
است.همچنین درصد تغییرات شاخص کل )نرخ 
تورم شهری( در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 
 9.5 قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت   95 سال 
اردیبهشت ماه 1394  به  درصد است که نسبت 
که 10.2 درصد بود، کاهش یافته است. شاخص 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
به  نسبت  که  رسید   260.1 رقم  به  ماه  این  در 
ماه قبل 0.1 درصد افزایش داشته است. شاخص 
گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد بررسی به 
یک  قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید    257.4 عدد 

درصد افزایش داشته است. 

اعالم  با  مسکن  بانک  هیات مدیره  عضو 
بانک  تسهیالت  سود  درصدی  دو  کاهش 
کاهش  در  درصد   10 میزان  به  که  مسکن 
هزار   100 کاهش  از  می گذارد،  تاثیر  اقساط 
پس انداز  صندوق  اول  سال  قسط  تومانی 
در  تومانی  و کاهش 50 هزار  تهران  در  یکم 
شهرهای کوچک خبر داد. به گزارش فارس، 
رحیمی انارکی در مورد کاهش نرخ سود بانکی 
و کاهش دو درصدی سود بانکی توسط بانک 

مسکن گفت: نرخ سود پیش تر 14 درصد بود 
کاهش  درصد  یک  را  آن  مرحله  یک  در  که 
دادیم و هم اکنون نیز 2 درصد دیگر از دیروز 
مسکن،  بانک  مجموع،  در  که  دادیم  کاهش 
درصد   3 را  بازپرداخت  تسهیالت  سود  نرخ 

کاهش داده است.
احتمال  درباره  بانک مسکن  عضو هیئت مدیره 
کاهش نرخ سود بانکی گفت: ما همیشه منافع، 
مصارف، هزینه و درآمدهای انواع محصوالت 

خود را بررسی می کنیم و هر زمان که احساس 
را  اقدام الزم  دارد  به اصالح وجود  نیاز  کنیم 
مورد  در  رحیمی انارکی  داد.  خواهیم  انجام 
تغییراتی که کاهش نرخ سود بانکی بر اقساط 
گفت:  می گذارد  مسکن  تسهیالت  بازپرداخت 
تغییری  مسکن  تسهیالت  بازپرداخت  دوره 
نمی کند و همان 12 سالی که تعیین شده بود 
دیروز  که  کاهشی  با  منتها  ماند.  باقی خواهد 
تسهیالت  انواع  سود  نرخ  در  مسکن  بانک 

صندوق بانک مسکن اعمال کرد، میزان مبلغ 
اقساط حدود 10درصد کاهش پیدا می کند. 

وی در مورد شرایط و ویژگی های مسکنی که 
تسهیالت مسکن به آنها تعلق می گیرد گفت: 
خانه ای که توسط متقاضیان خریداری و توسط 
بانک کارشناسی می شود نباید حداکثر 15 سال 
از پروانه ساختمانی آن گذشته باشد و همچنین 
متقاضیان نیاز به افتتاح حساب در یکی از شعب 

بانک مسکن دارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه نرخ 
تورم تک رقمی شده است امیدواریم اقتصاد هم به ثبات 
و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از 

12 تا 13 درصد مورد قبول نیست.
بانک  کل  رئیس  مشترک  جلسه  تسنیم  گزارش  به 
 مرکزی، وزیر کشور و تعدادی از مدیران عامل بانک ها

و استانداران به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
این نشست گفت: درک  بانک مرکزی در  رئیس کل 
مشخص از مسئولیت ها در سال 1395 باید ایجاد شود 

اولویت  درباره  استان ها  نظرات  از  باید  بانکی  نظام  و 
اکنون  اینکه  به  اشاره  با  سیف  باشند.  آگاه  تسهیالت 
اصالح  برای  افزود:  دارند  نامناسبی  ها وضعیت  بانک 
این وضعیت که از بیرون بر آنها تحمیل شده است طرح 
جدی داریم تا بانکها منطبق بر استانداردهای روز شوند. 
سیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره مؤسسات 
مالی غیرمجاز با اشاره به اینکه استانداری ها بیشترین 
نقش را در شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی داشتند 
مدیریتشان  تحت  منطقه  در  دادند  اجازه  آنها  افزود: 

مؤسساتی شکل بگیرد که نظارتی بر آن نمی شود. وی 
گفت: اگر استانداران به این موضوع توجه نکنند ممکن 
است این مؤسسات دوباره شکل بگیرند و رشد کنند و 
موجب بی ثباتی اقتصاد کشور شوند. سیف تأکید کرد: 
نباید اجازه داد این مؤسسات بدون نظارت شکل بگیرد. 
سیف گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده 
برسد  آرامش  و  ثبات  به  هم  اقتصاد  امیدواریم  است 
و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از 12 تا 13 

درصد مورد قبول نیست.

جزئیات کاهش۱۰ درصدی مبلغ اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن/ دوره بازپرداخت همان ۱۲ سال

سود بانکی بیشتر از ۱۳ درصد مورد قبول نیست

 افزایش 15 درصدی شهریه متغیر دانشگاه آزاد 

شهریه متغیر دانشگاه آزاد اسالمی ترم تحصیلی 
به گزارش  یابد.  افزایش می  آینده 15 درصد 
صدا و سیما، معاون امور مجلس دانشگاه آزاد 
استانی  دانشگاهی  واحدهای  گفت:  اسالمی 
کند.  اعمال  هم  درصد   15 از  کمتر  مجازند 
حجت االسالم علی عسگری با اشاره به اینکه 
برابر قانون باید 25 درصد شهریه در سالهای قبل افزایش می یافت 
گفت:  با این حال هیئت امنای دانشگاه تصمیم گرفت فقط 15 درصد 
شهریه متغیر را افزایش دهد. وی با بیان اینکه مهمترین راهبرد دانشگاه 
آزاد اسالمی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر شرکت های دانش بنیان است 
افزود: در حال حاضر 60 درصد درآمدهای دانشگاه از شهریه دانشجو و 
20 درصد از شرکت های دانش بنیان و تولیدات دانشگاه تامین می شود.

 حذف شرط جنسیت استخدام در وزارت نفت

ارایه  از  زنان  امور  در  نفت  وزیر  مشاور 
برای حذف شرط  زنگنه  بیژن  به  پیشنهادی 
جنسیت در استخدام های وزارت نفت خبر داد. 
به گزارش ایسنا، فاطمه تندگویان با اشاره به 
برنامه ریزی برای بکارگیری توانایی های زنان 
مدیریت  آموزشی  دوره  گفت:  نفت  حوزه  در 
نفت با رویکرد جنسیتی ویژه زنان شاغل در صنعت نفت از فروردین 
در دانشکده نفت آغاز شده و به مدت 9 ماه برگزار می شود و 30 تن 
از زنان فعال در شرکت پاالیش و پخش و سایر شرکت های  صنعت 
نفت در آن شرکت کرده اند. وی افزود: حذف شرط جنسیت از مراحل 
جذب تا استخدام و تغییر وضعیت به غیر از سکوهای نفتی و نوبت 
کاری را به وزیر نفت پیشنهاد داده ایم که مورد قبول واقع و ابالغ شد.

سبد جهیزیه ایرانی هم آمد

رییس اتاق تعاون، از اجرای طرح سبد خرید 
جهیزیه ایرانی برای تسهیل امر ازدواج جوانان 
بهمن  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  داد.  خبر 
عبدالهی، رییس اتاق تعاون از اعطای 4 سبد 
خرید جهیزیه ایرانی خبر داد و گفت: هدف از 
اجرای این طرح تسهیل ازدواج جوانان است 
که بر اساس آن زوج های جوان و خانواده ها می توانند با مراجعه 
به فروشگاه های تعاونی متعلق به اتحادیه کارکنان دولت )اسکاد( و 
صدور یک فقره چک از آن بهره مند شوند. وی افزود: تمام کاالهای 
مورد نظر، ایرانی و باکیفیت باال هستند که در قیمت های 7 ، 10 ، 15 
، 20 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. وی افزود: 

سود در نظر گرفته شده 12 درصد و پایین تر از سود بانکی است.

اشتغال بازنشسته ها در زیرمجموعه های 
وزارت کار ممنوع شد

وزیر کار در بخشنامه ای به معاونان، روسا و مدیران 
وزارت کار خواستار اجرای ممنوعیت به کارگیری 
وزارتخانه  این  زیرمجموعه های  در  بازنشستگان 
به  ای  بخشنامه  در  ربیعی  مهر،  گزارش  به  شد. 
کلیه معاونین، مشاورین، روسا و مدیران عامل کلیه 
قانون  اجرای  بر  کل  مدیران  و  تابعه  سازمانهای 

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد.

اقدام عجیب بانک ها در پرداخت 
سودهای جذاب به مشتریان خاص

علیرغم  گفت:  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
در  اعتبار  و  پول  شورای  از  بانک ها  پیش دستی 
به  مصوبه  از  خارج  سودهای  بهره،  نرخ  کاهش 
مشتریان خاص پیشنهاد می شود. به گزارش جام 
جم آنالین ، محمد الهوتی با اشاره به رفتار عجیب 
بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده ها، 
پیش از اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی راجع 
به کاهش نرخ سود بگیرد، گفت: آنچه که در این 
توجه  مورد  باید  بانک های خصوصی  پیش دستی 
قرار داد، این است که معموال همین بانک ها، برای 
مشتریان خاص خود، رقم های سود خاصی در نظر 
می گیرند و سود باالتری به آنها می دهند و در این 
میان، تنها کسی که لطمه می خورد، سرمایه گذار 

جزء و سپرده گذاران کوچک هستند.  

زمان آزمون ارشد 96 مشخص شد

مورد  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رییس 
ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  برگزاری  زمان 
اردیبهشت ماه  اواسط  آزمون  این  گفت:  سال 96 
سال 96 برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، دکتر 
ارشد  کارشناسی  آزمون  افزود:  خدایی  ابراهیم 
برگزار  بهمن   در  که  بود  سال  چندین  ناپیوسته 
می شد، اما با توجه به مشکالتی که برگزاری این 
آزمون در بهمن  برای داوطلبان و سازمان سنجش 
ایجاد می کرد، آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 

در اردیبهشت ماه این سال برگزار شد.

بازگشت 198 میلیون  تومان  از  
حقوق های  نجومی  به  خزانه

جام جم آنالین - رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده 
میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد. 
سراج در پاسخ به این سئوال که آیا فیش حقوقی 
مدیران به لحاظ قانونی وجهه داشت افزود: متاسفانه 
یک سری درزهای قانونی وجود داشته است و آنها 

از این مسائل استفاده و اقدام کردند.

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
۳۲۳۱9۲6۳

۰9۱5۱64۲۳77 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

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

خیابان فردوسی، نبش حافظ     ۰9۱554۳۸76۰- ۳۲4۲۱6۳۳

۱۸ ماه گارانتی

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 

ایزوگام  شفیعی    ۰9۱5۸65۱۱67 - شهریاری
 آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد واحد 98

مکتب نرجس )سالم ا... علیها( برگزار می کند: 

مراسم احیای شب های قدر
با حضور حجج اسالم  دکتر محمد هادی شهاب و حاج آقای اوحدی

همراه با قرائت دعای جوشن کبیر- اقامه ۱۰۰ رکعت نماز قضا 
به جماعت و سایر برنامه ها     ساعت شروع مراسم:۲۱:۳۰ 

مراسم ویژه روزهای  19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان 
با سخنرانی : استاد حسین خسروی )از مشهد مقدس(

مکان: طالقانی ۱، مکتب نرجس)س(  بیرجند

ساعت :11:30 صبح 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
وقتی قانون دور زده می شود

افزایش قلیان کده های زیرزمینی در شهر

میزبانی بیش از 900 مسجد از مومنان خراسان جنوبی در لیالی قدر
فارس- مسؤول رسیدگی به امور مساجد سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: بیش از 900 مسجد خراسان جنوبی 
میزبان مومنان در لیالی قدر است.حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل صادقی خواه،   قرائت دعای جوشن کبیر،  قرائت قرآن،  مراسم 

پنجشنبه * 3 تیر 1395 * شماره 3537قرآن برسرگذاشتن و سخنرانی را از جمله برنامه های محوری این مراسم عنوان کرد.
چند  مختص  فقط  مسئوالن  پاسخ  ستون  ظاهرا 
اداره است.بارها خوانده ام که مردم تقاضای جواب 
فرمانداری درباره اراضی موسوی رو داشته اند.ولی 

دریغ از ذره ای توجه مسئولین مربوطه.
915...810
دربیرجند  صنفی  واحدهای  اصناف   اتاق  رئیس 
هم  آمار  همین  اگه  جهانی   میانگین  برابر   10
بود  جای امیدواری بود االن به لطف شهرداری 
اضافه  هم  فروش  دست  یک  هرمغازه  ازای  به 
تفاوت  فقط  فرمودید  شما  که  آمار  این  به  شده 
دار  مغازه  که  است  این  فروشان  دست  و  مغازه 
اداره  و  شهرداری  به   رو  ها  پرداختی  تمامی 
این  فروشان  دست  اما  پردازد  می   ... و  مالیات 
با  داران  مغازه  تفاوت دیگر  ندارند  پرداختی  جور 
دست فروشان این است که یک مغازه دار هیچ 
 وقت اجناس درجه 2 و بی کیفیت رو نمی تواند

مشتری  رضایت  عدم  صورت  در  چون  بفروشد 
برگشت می دهند اما دستفروشان چون هر لحظه 

جا به جا می شوند.
915...044 
تاکسی  رانندگان  ما  داد  به  مسئول  آقایان 
بی  چوب  داریم  رانندگان  ما  زیرا  برسید 
مرکز  در  خوریم  می  را  بعضی  تجربگی 
باشد  می  تومان  تاکسی256  کرایه   استان 
پایین  واحد  شرکت  اتوبوس  کرایه  از  یعنی 
باید  راننده  256تومان  مبلغ  این  با  حاال  تر، 
سربازی  مخارج  خانه،  قسط  تاکسی،  هزینه 
دانشگاه  و  تحصیل  مخارج  فرزندان، 
بیمه  هزینه  فرزندان،  جهزیه  فرزندان، 
 ، خانواده  روزمره  مخارج  اجتماعی  تامین 
دفترچه  و  پروانه  تاکسی،هزینه  بیمه  هزینه 
تمنا  مارانندگان  بپردازیم،  را  تاکسیرانی 
تامین  بیمه  ضمن  در  برسید  دادمان  به  داریم 
باشد نمی  تکمیلی  رانندگان  ما   اجتماعی 

 داریم پیش خانواده با این همه مخارج وکمی 
درآمد شرمنده می شویم.

915...246
آیا وقت آن نرسیده که مسئولین شورای  ترافیک 
... از خواب بیدار شوند تا به این  مرکز استان و 
وضعیت شلوغی معابر عمومی مرکز شهر با یک 
17شهریور,  مانند  خیابانها  بعضی  نمودن  طرفه 
حال  به  فکری   ... و  منتظری  شهید  جمهوری، 

وقت و سرمایه مردم داشته باشند.
915...756
سالم آوای عزیز ، خواستم خطاب به اون شهروند 
بودن  از  کردن  گله  و  شدند  ناراحت  که  گرامی 
را  آن  بگویم خوب   ، ثبت سرعت  های  دوربین 

که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
915...247
فاضالب  و  آب  اداره  و  شهر  شورای  سالم؛چرا 
طرحی برای کسبه شهر که هر روز صبح وعصر 
رو  هاشون  مغازه  جلو  آسفالت  آبی  کم  باوجود 
اسراف  کار  این  کنن.مگر  نمی  اجرا  شورن  می 
منابعی  جزء  اشامیدنی  نیست؟آب  ملی  منابع  در 

است که در استان ما واقعا دچارکمبود هستیم.!
 915...441
وجود  و  مسافر  تردد  همه  این  با  غفاری  بلوار 
دانشگاه ها و بیمارستان ها از هیچ گونه امکانات 
نه  نیست  برخوردار  برای مسافران  رفاهی الاقل 
فضای سبزی ، نه پارکی ، نه آسفالتی اگر با این 
همه درخواست برای بهسازی و زیبا سازی بلوار 
بسیار  های  بوته  حداقل  ندارید  طرحی  و  برنامه 
وسط  خشک  بعضا  و  زیاد  فواصل  با  و  نامرتب 
بلوار را که می توانید جمع کنید. آبروی شهر را 

بهتر باید حفظ کرد.
 915...249

رحیم زاده - استعمال قلیان در کشور ما بیش 
از 400 سال قدمت دارد به گونه ای که امروزه 
تنها در کشور حدود 300 هزار نفر به صورت 
مستقیم و 4 میلیون نفر از طریق فعالیتهای 
مربوط به قلیان امرار معاش می کنند. استفاده 
از قلیان از زمان صفویان تاکنون باعث شده 
که استعمال آن جزئی از فرهنگ سنتی ایران 
قلمداد شود. این نوع نگاه کار برخورد با این 
معضل به عنوان عامل خطری برای سالمت 
جامعه را سخت نموده است. در این راستا در 
نشستی که با حضور نمایندگان دستگاههای 
چگونگی  شد  برگزار  آوا  روزنامه  در  مرتبط 
برخورد با این موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز 
بودن استفاده از قلیان مورد بحث قرار گرفت. 
 5 از  بیش  اینکه  به  توجه  با  که  سوال  این 
درصد از جمعیت کل کشور در پروسه مصرف 
و ارائه قلیان دخیلند، آیا برخوردهای ضربتی 
بدون کار فرهنگی، پشتوانه اشتغالزایی و نبود 
جایگزین مناسب تفریحی برای افراد درگیر و 
جوانان پاسخگو تا چه حد مفید و صحیح است 
مطرح شد. دکتر مهدی زاده معاون درمان و 
با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
عرضه  با  مبارزه  قانون  تصویب  به  اشاره 
علل  چهارمین  گفت:   86 سال  در  دخانیات 
استفاده  به  مربوط  ما  در کشور  میر  و  مرگ 
فایده  هزینه  دید  به  اگر  و  است  دخانیات  از 
بیندازیم،  نگاه  کشور  در  دخانیات  عرضه  به 
آسیبی که عرضه دخانیات به اقتصاد مملکت 

وارد کند، بسیار بیشتر از فواید آن است.

برخورد سلبی با قلیان ، تنها صورت 
مسئله را پاک کرد

قانون،  تصویب  به  توجه  با  وی  اعتقاد  به 
سلبی  برخورد  اما  است  مشخص  تکلیف 
فرهنگسازی  نبود  دلیل  به  موضوع  این  با 
مسئله  صورت  تنها  مناسب  جایگزین  و 
فعالیتهای  افزایش  به  و  کرد  پاک  را 
که  زند،  می  دامن  عنوان  این  با  زیرزمینی 
گردد. برمی  قانونگذار  به  مباحث  این   البته 
شدن  مشخص  بر  تاکید  با  زاده  مهدی 
سالمت  یا  کار  مبنای  بر  جامعه  اولویتهای 
افزود: بیکاری و محدودیتهای مالی، مجوزی 
هایی  فعالیت  بودن  آزاد  و  دادن  برای سوق 
که سالمت جامعه را تهدید می کند و تامین 

سالمت جامعه اولویت ماست.
های  سختگیری  اعمال  درخصوص  وی 
سنتی  های  چایخانه  با  برخورد  در  قانون 
گفت :اصالت بر اجرای قانون است و استان 
ما جزو 17 استان است که عاری از دخانیات 
بوده هرچند سختگیری ها در این خصوص، 

نیز جای بحث دارد و در خال نبود تفریحات 
سالم و مراکز تفریحی مورد تایید، استفاده از 
قلیان به عنوان ساکن و واگیردار، مخرب برای 

سالمتی افراد تبدیل شده است.
 

هر بار دود قلیان برابر با
 40 نخ سیگار است

استان  اماکن عمومی  بر  اداره نظارت  رئیس 
نیز در این نشست برخورد جدی دستگاه های 
نظارتی و انتظامی با ارائه قلیان در چایخانه ها 

در استان از سالهای 92 و 93 دانست و افزود: 
با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته 
در خصوص معرفی قلیان و مضرات استفاده 
از هر بار دود قلیان برابر با 40 نخ سیگار است.

وی خاطر نشان کرد: اینکه در استان ما با این 
معضل برخورد قاطع می شود جای خوشحالی 
و افتخار است که این مبین این مطلب است 
است، هر  قانون  ما مجری خوب  استان  که 
برخوردها  این  گاها  معتقدم  به شخصه  چند 
باعث افزایش فعالیتهای زیر پوستی می شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با 
اشاره به احادیث اسالمی سالمت و امنیت را 
دو نعمت ناشناخته عنوان کرد و افزود: وظیفه  
نیروی انتظامی برقراری و حفظ امنیت است 
اما تولید امنیت وظیفه تک تک آحاد جامعه 
است و در این راستا برخورد قاطع با ارائه قلیان 
جامعه  سالمت  و  امنیت  حفظ  مسیر  در  ها 
کرد:  عنوان  محمدی   . شود  می  محسوب 
نیروی پلیس به عنوان اهرم اجرایی موظف 

قانون  بوده و تسهیل گری  قانون  اعمال  به 
در بعضی استانها دلیلی بر اهمال در اجرای 
قانون دراستان ما نیست.وی به ورود 18 واحد 
عرضه قلیان در سالهای اخیر و کاهش آنها به 
7 واحد اشاره و افزود: در این رابطه هر یک از 
سازمان های ذی ربط موظف به همکارای و 

ارائه راهکار هستند.

ازدحام قوانین، مانعی برای 
فعالیتهای اقتصادی است

یزدانشناس رئیس اتاق اصناف نیز مهمترین 
مسئله در این راستا را موضوع اجرای قانون 
دانست و افزود: با اینکه در کشور ما بهترین و 
مترقی ترین قوانین وضع شده اما گاه ازدحام 
قوانین خود، دست و پاگیر شده و مانعی برای 
فعالیتهای اقتصادی است.وی با اشاره به وضع 
اماکن  در  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  قانون 
عمومی گفت: متاسفانه اکنون اغلب دخانیات 
در اماکن عمومی عرضه و استعمال می شود 
و  قرار گرفته  قلیان هدف  تنها  در حالی که 
جمع آوری شده است، در صورتی که سیگار 
بدون هیچ منعی در اماکن عمومی و پیاده روها 
استعمال می شود. وی تعداد واحدهای صنفی 
مرتبط را در سال 86، بالغ بر 70 واحد دانست 
افزود: در آن زمان اختالفی بین اصناف و  و 
سازمان میراث فرهنگی وجود داشت که آنها 
زیر مجموعه های خود را جدا دانسته و بدون 
 منع قانونی عرضه قلیان، مدیریت می نمودند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود گذشت یک دهه 

از تصویب این قانون، آمار بسیار تنباکوهایی که 
بصورت قاچاق یا آزاد وارد کشور شده و می 
شود نشانگر این است که این قانون خوب اجرا 
نشده و نمی شود.   اما در استان، با سختگیری 
صاحبان  برای  مشکالتی  خصوص  این  در 

چایخانه ها ایجاد شده است.
برای  عاملی  را  سلبی  برخوردهایی  نیز  وی 
ریسک  با  زمینی  زیر  واحدهای  افزایش 
افزود: دوگانگی در  باال دانست  و  اجتماعی 
تغییر قانون در تعریف اماکن عمومی، اجرای 
به  قلیان  در خصوص  قانون  از  بخشی  تنها 

عنوان دخانیات و نادیده گرفتن استعمال سایر 
دخانیات از جمله سیگار نبود نظارت و برنامه 
از سوی سایر دستگاههای فرهنگی در جهت 
جایگزین نمودن تفریحات سالم از جمله موانع 

اجرای قانون است.

برخورد با واحدهای زیر زمینی
ارائه قلیان در حال پیگیری است

در ادامه این مباحث، سرهنگ محمدی به منع 
استعمال دخانیات در اماکن عمومی مسقف و 
آن  مصادیق  و  عمومی  اماکن  منابع  تعریف 
سایر  با  برخورد  گفت:  و  پرداخت  قانون  در 
انجام  حال  در  نیز  سیگار  جمله  از  دخانیات 
ارائه  با واحدهای زیر زمینی  است و برخورد 
قلیان نیز در حال پیگیری است و  این واحدها 
باید در کمیسیون ماده 100 مطرح و از سوی 
شهرداری پیگیری و برخورد شوند.وی افزود: 
اگر می خواهیم واقعا این مشکل را حل کنیم 

باید عملکرد این چند سال به نقد گذاشته و 
انتقادهای سازنده پذیرش شوند اگر در همان 
برخورد  آنها  با  واحدها،  این  ها  فعالیت  مورد 
به تعداد  این جریان کنترل شده و  می شد، 

زیاد افزایش نمی یافت.

سرچشمه نفی قانون را رها نموده
 و به اجرا چسبیده ایم

معاون گردشگری ، سرمایه گذاری و تامین 
منابع میراث فرهنگی نیز، نبود جرم کیفری 
برای استعمال دخانیات، شدت و ضعف اجرای 
مهمترین  از  را  کشور  نقاط  اقصی  در  قانون 
عوامل اجرای درست این قانون برشمرد  و 
را  قانون  این  اجرای  انتظار  حالی  در  گفت: 
داریم که کارخانه های تولید سیگار در حال 
فعالیت بوده و روزانه چندین تن سیگار و انواع 
تنباکو در اختیار فروشگاهها قرار می گیرد و 
می  عرضه  مردم  به  آزاد  و  رسمی  بصورت 
رها  را  قانون  نفی  سرچشمه  واقع  در  شوند، 

نموده و به اجرا چسبیده ایم. 
واحد   50 حدود  وجود  به  عربی  مرتضی 
زیرزمینی در اقصی نقاط شهر با فعالیت ارائه 
قلیان و سایر ناهنجاری های اخالقی اشاره کرد 
و افزود: یکی از نقاط ضعف این قانون نبود نگاه 
واحد در اجرای قانون است.به اعتقاد وی نبود 
مراکز تفریحی و سالم در استان و شهرستان، 
استعمال  به  جوانان  ترغیب  در  مهم  عامل 
دخانیات است که البته در سالهای اخیر ایجاد 
برگزاری کنسرت  با ظاهری سنتی،  مراکزی 
های موسیقی سنتی، تبلیغ انواع دمنوش های 

سنتی، نقالی و... در دستور کار است.
وی یادآور شد: با توجه به تصویب قوانین در 
پایتخت، نمایندگان استان ها باید بررسی نقاط 
ضعف و قوت این قانون تمرکز کرده  و برروی 
آیین نامه  های اجرایی و روشهای جایگزین 

آن کار نمایند.
»افسرده« متصدی یکی از واحدهای صنفی 
قانون  این  اجرای  مشکالت  از  امیرشاه  بند 
در استان به مشکل بیکاری افراد شاغل در 
چایخانه ها اشاره کرد و گفت: مسئوالن باید 
اندازی  راه  برای  باشند،  داشته  توجه  ما  به 
نفر   5 برای  و  کرده  هزینه  کلی  خانه  قهوه 
اشتغالزایی کرده ام با تعطیلی این واحد راه 
کارگران  و  خود  زندگی  گذران  برای  حلی 
پیش رویمان بگذارند.وی افزود: در شرایطی 
که مسئوالن در حال پلمپ واحدهای سنتی 
هزینه  با  رسمی  غیر  مراکز  هستند،  رسمی 
هنجارهای  کارهای ضد  انجام  و  باال  های 
زیرپوستی  صورت  به  اخالقی  و  اجتماعی 

درحال فعالیتند.

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه سازمان تامین اجتماعی 
خراسان جنوبی 

روزنامه  در  مندرج  مطالب  به  پاسخ  در  احترامًا، 
23و  شنبه  مورخ  جنوبی  خراسان  آوای  وزین 
26خرداد ماه 1395  در خصوص  نرخ حق بیمه 
مشاغل سخت و زیان آور و حقوق بازنشستگان ، 

به اطالع شهروندان محترم می رساند :
تأمین  سازمان  اقدامات  و  خدمات  1-کلیه 
اجتماعی در خصوص وصول حق بیمه مربوط به 
کارهای سخت و زیان آور در حال حاضر براساس 
ماده واحده قانون اصالح تبصره 2 الحاقی ماده 
76 قانون تأمین اجتماعی اصالح مواد 72 و77 
و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 
سال 1354 و مصوبه شماره 79102/ت 50525 
انجام  وزیران  محترم  هیات   1393/7/14 مورخ 
بند ب تبصره  با جزء )4(  لذا مطابق   . می شود 
2الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 
تصویب این قانون جهت مشموالن این تبصره  ،  
4 درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین 
اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت 
تقاضای مشموالن این قانون توسط کارفرمایان 

پرداخت خواهد شد. 
قانون   2 تبصره  ب  بند  جزء)6(  برابر  همچنین 
مذکور ، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرادخت 
حق بیمه در کارهای سخت وزیان آور به تاریخ 
 قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند
درخواست  قانون  این  مزایای  از  استفاده  با 
بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط 
مکلفند  مربوطه  ،کارفرمایان  شده  بیمه  توسط 
حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را 
تا احراز شرایط مندرج در تبصره )2( وهمچنین 
به  نسبت  برقراری  مستمری  میزان  4درصد 
سنوات قبل از تصویب این قانون را به سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت نمایند .
وزیران  محترم  هیأت  مصوبه  براساس   -2
مستمری بازنشستگان 14درصد افزایش یافته که 
مابه التفاوت خردادماه با حقوق خرداد واریز شده 
و مابه التفاوت ماههای فروردین واردیبهشت نیز 

با حقوق تیرماه آنان واریز خواهد شد .

بر موسسات  بانک مرکزی نظارتی  چرا دولت و 
پولی ندارد که روز روشن کاله مردم را برمیدارند.

خدا ذلیلشون کنه.
913...937
سالم آوا لطف کن به مسئولین شرکت نفت بگو 
چرا پمپ گازسه راهی مرک که آخرین جایگاه در 
مسیر نهبندان و زاهدانه باید شیفت شب نداشته و 

تعطیل باشه لطفا رسیدگی کنید
903....242
از نور  روی محصوالت نوشابه نوشته شده :دور 
آفتاب نگهداری شود.وجدانا چند مغازه و سوپری 

،رعایت می کند؟
915...537
می  شما  رکود  این  با  روحانی  آقای  سالم  با 
توانید تورم را یک رقمی که چه به زیر صفر هم 
برسانید به شرطی معده خالی مردم از بس آب 

خالی می خورند ورم نکند .
915...742

دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
     شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف        تاریخ انتشار: 95/4/3

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت  دوم(  شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف به شماره ثبت 
156 و شناسه ملی 10360007806 یکشنبه 95/4/20 ساعت 9 صبح در محل حسینیه شهر شوسف 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع  حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت تعاونی واقع در شوسف  
جنب جایگاه مواد نفتی مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره شرکت تعاونی - استماع گزارش کتبی بازرس شرکت تعاونی - طرح  و 
تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 95-   انتخاب بازرسان 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
    شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان        تاریخ انتشار: 95/04/03

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان یکشنبه 
95/04/20 ساعت 16 در محل انتهای بلوار شهید آوینی - اول دانشگاه بیرجند - تاالر فیروزه )پردیس 
دانشگاه بیرجند( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 - طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- افزایش سرمایه شرکت تعاونی- تصمیم گیری در خصوص افزایش 
سرمایه هر عضو از 110/000/000 ریال به 130/000/000 ریال در صورت نیاز- انتخاب بازرس قانونی 

شرکت از بین موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای یک سال
هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان

آگهی ابالغ اخطاریه ارزیابی اموال غیر منقول - رهنی
بدینوسیله به آقای ابوالقاسم خدنگی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 24 به نشانی مندرج در متن سند رهنی مشهد ملک الشعرا بهار 2، 

پالک 89 و بر طبق اعالم متعهد له ساکن بیرجند، خیابان توحید 42، پالک 47 ابالغ می شود که ششدانگ پالک ثبتی 4406 فرعی از 17 فرعی از 249 
اصلی بخش دو بیرجند ملکی شما به همراه ششدانگ پالک ثبتی 599 فرعی از 22 فرعی از 928 اصلی بخش سه بیرجند و ماشین آالت مربوطه متعلق به 
شرکت پتروپارت شرق و غیره برابر اسناد رهنی شماره 150515 و متمم شمارات 157699 و 156826 و 158465 بیرجند در رهن بانک صادرات مدیریت 
شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است که به جهت عدم ایفای تعهدات منجر به صدور اجرائیه و پرونده ای تحت کالسه 9100174 در این خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و رسیدگی به اعتراضات واصله نهایتا به استناد تبصره 2 ذیل ماده 101- آیین نامه اجرا 
و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 9400823 - 94/5/11  ششدانگ پالک ثبتی 4406 فرعی از 17  فرعی از 249 اصلی بخش 
دو بیرجند ملکی شما واقع در بیرجند خیابان توحید - توحید 42 )بعثت 19( پالک 47 با عرصه ای به مساحت 250 مترمربع و اعیان به مساحت 184/70 
مترمربع شامل 152/5 مترمربع در همکف و 32/5 مترمربع در زیر زمین، دارای دیوار باربر، سقف طاق ضربی و نمای سنگ مرمر و ریگ شسه قدمت 
ساختمان حدودا بیست سال، قاب آجری و دارای انشعاب آب و برق و گاز توسط کارشناس منتخب به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون 
و چهارصد هزار ریال ارزیابی گردیده است همچنین محل اجرای طرح و کارخانه احداثی ملکی شرکت پترو پارت شرق شامل پالک ثبتی 599 فرعی از 
22 فرعی از 928 - اصلی بخش 3 بیرجند واقع در شهرک صنعتی خوسف با مشخصات مندرج در گزارش کارشناسی به مبلغ3/900/000/000 ریال و 
اموال منقول شامل ماشین آالت مربوطه به تصفیه روغن سوخته به شرح گزارش کارشناس به  مبلغ 7/480/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.  علی 
ایحال به موجب این آگهی مراتب به شما ابالغ تا چنانچه به ارزیابی های مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار 
آگهی ضمن تودیع هزینه های دستمزد کارشناسی به این اداره تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 
تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه ابالغ اخطاریه ارزیابی در آدرس های فوق به شما میسر نبوده، بنابرین حسب تقاضای بانک بستانکار 
وارده به شماره 95001347 - 95/3/19 مفاد اخطاریه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و پس از گذشت مهلت 
مقرر و عدم وصول اعتراض  ارزیابی انجام شده  قطعیت یافته و موارد وثیقه مندرج در سند رهنی  با تقاضای بستانکار  از طریق مزایده به فروش رسیده  و 

طلب بستانکار و حقوق  دولتی استیفای می گردد.       تاریخ انتشار: 1395/04/03        غالمرضا دادی- رئیس اداره  اجرای اسناد رسمی  بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950002 محکوم علیه آقای داوود فروزنده فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت 

مبلغ 54/382/423 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له رضا فرهادی و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده که جمعاً به مبلغ 57/000/000 ریال کارشناسی 

شده است.
ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادشرح کاالردیف

دستگاه زرشک پاک کنی گردان با الکتروموتور و لوازم کامل1
 و در وضعیت آماه به کار ساخت کارگاه صنعتی عظیمی

125/000/00025/000/000 دستگاه

دستگاه زرشک پاکنی خارگیر )4 متری( با الکتروموتور و لوازم 2
کامل و در وضعیت آماده به کار ساخت کارگاه صنعتی عظیمی

132/000/00032/000/000 دستگاه

57/000/000جمع

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/04/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
چون در پرونده 91/1823 اجرایی در قبال محکومیت آقای علیرضا رمضانی به پرداخت مبلغ 117/811/600 ریال در حق 

تعاونی مسکن فرهنگیان و پرداخت مبلغ 2/684/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف چهل و 
چهار دست شیرآالت برلیان از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس هر دست از شیر آالت شامل چهار عدد شیر شامل )شیر اهرمی 
توالت - شیر حمام - شیر روشویی - شیر ظرفشویی( می باشد و هر دست به مبلغ 2/540/000 ریال کارشناسی گردیده  و بنابراین 44 دست 
شیرآالت جمعا به مبلغ 111/760/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/04/20 از ساعت 10 الی 11   
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از عنایات 
بی دریغ هم استانی های عزیز نسبت به محرومین با الهام از سنت های حسنه 

اسالمی مطابق سنوات گذشته آمادگی دریافت کمک های مردم شریف و نیکوکار استان 
در خصوص اطعام محرومین و نیازمندان واقعی استان در طول ماه مبارک رمضان را دارد.

ضمنًا شماره حساب 0102102891005 بانک صادرات مرکزی بیرجند
 برای واریز کمک های نقدی اعالم می گردد

نیکوکاران واقعی کسانی هستند که طعام خود را با تمام عالقه ای که به آن دارند
 به مسکین ، یتیم و اسیر انفاق می کنند  )سوره انسان آیات 8 و9(

معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی



4
پنجشنبه*3 تیر 1395*شماره 3537

ناسا در “مریخ” نیروی کار
 استخدام می کند

ناسا برای مردان و زنانی که تمایل به کار و زندگی در 
سیاره سرخ دارند، آگهی استخدام منتشر کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ناسا، این آژانس فضایی 
به تازگی سری پوسترهای به سبک جنگ جهانی 
اول را منتشر کرده و از عالقمندان خواسته تا در 
ماموریت های فضایی آینده مریخ شرکت کنند. آنها 
تبلیغات مختلفی را برای فرصتهای شغلی مختلف، 
از جمله  کشاورز، معلم، تکنسین و نقشه بردار برای 

حضور انسان در مریخ راه اندازی کردند.

تئوریسین موسیقی ایران درگذشت

چهارشنبه  روز  صبح  پورتراب«  کمال  »مصطفی 
صاحب نام  تئوریسین  رفت.این  دنیا  از  تیرماه(   ٢(
موسیقی در سن ٩٢ سالگی بر اثر ایست قلبی دار 
فانی را وداع گفت. این در حالی است که او تا آخرین 
از تدریس موسیقی نکشید.به  لحظات عمر دست 
گزارش ایسنا، مصطفی کمال پورتراب متولد ۱۳۰۳، 
آهنگ ساز ایرانی و از استادان تئوری موسیقی بود. او 
از اعضای هیئت مؤسس و نایب رئیس شورای عالی 

خانه موسیقی ایران بود.

تی شرت جادویی

است  رنگی  ساده  شرت  تی  یک  کست«  »براد 
که با استفاده از ال ای دی هایی که به ظریف ترین 

شکل ممکن در آن به کار رفته به کاربران امکان 
این را می دهد که با توجه به حال خود طرح آن 
اپلیکیشنی  از  استفاده  با  کنند.کاربران  را عوض 
که روی تلفن همراه نصب می شود می توانند از 
میان طرح های موجود طرح مورد عالقه  خود را 
انتخاب کرده و بالفاصله آن را روی تی شرت 
از  ماندن  روشن  برای  لباس  دهند.این  انتقال 
به گفته  استفاده می کند که  باتری ساعتی  یک 
هیچ  و  کرد  خواهد  کار  سال  یک  تا  سازندگان 

مشکلی با شست و شو ندارد.

“نوزادی” که منجمان را در حیرت فرو برد
تلسکوپ شکارچی سیاره کپلر ناسا موفق به کشف جوانترین سیاره شناخته  شده در خارج از منظومه شمسی شده است که می تواند درها را به سوی دانشی جدید در 
دنیای نجوم باز کند.سیاره فراخورشیدی K2-33b حدود پنج تا ۱۰ میلیون سال نوری عمر کرده است که طبق جدول زمانی کیهانی، “نوزاد” محسوب می شود.  کشف 

یک سیاره فراخورشیدی با این سن کم بسیار نادر است و ستاره شناسان امیدوارند بتوانند از آن در درک بهتر از چگونگی شکل گیری سیارات کمک بگیرند.

حذف حیوانات وحشی از سیرک ها

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان 
حفاظت محیط زیست از پایان استفاده از جانوران 
وحشی در نمایش های سیرک خبر داد.به گزارش 
ایسنا، علی تیموری گفت : براساس برنامه ریزی ها 
و تصمیمات اتخاذ شده، استفاده از جانوران وحشی 
در نمایش های سیرک خلیل عقاب از پایان خرداد 
ماه گذشته خاتمه یافت .تیموری افزود: این تصمیم 
براساس اعالم سازمان حفاظ محیط زیست مبنی بر 
ممنوعیت بهره گیری و استفاده از حیوانات وحشی در 
تمام برنامه ها و نمایش های سیرک ها در فروردین 

امسال تحقق یافته است.

اینترنت نامحدود سقف دار شد!

عضو دبیرخانه شرکت  های PAP گفت: در مدل 
مصرف  سقف  نامحدود،  اینترنت  سرویس  جدید 
منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ 
شد.محمدعلی یوسفی زاده گفت: همچنین در مدل 
جدید، پهنای باند مصرفی کاربر به دو بخش پهنای 
باند داخلی و پهنای باند خارجی تفکیک می شود که 
دارای هزینه متفاوت و سقف مصرف متفاوت است و 

قابلیت تبدیل به یکدیگر را نیز دارند.

ساخت جعبه ای جادویی
 برای ایجاد آرامش

محققین مرکز تحقیقاتی در دانمارک دستگاه جالبی 
را  طراحی کرده اند که شخص با قرار گرفتن در 
داخل آن می تواند از فشارهای عصبی و هیجانات 

خارج شود و آرمش به او باز گردد.

در واقع این دستگاه به شکل یک جعبه بزرگ است 
که به آرامی بدن افراد را تحت فشار قرار می دهد 
تا تنش عصبی در آنها را از بین ببرد.کاربر با دراز 
با  آرامی  به  از هر دو طرف  آن  داخل  در  کشیدن 
نیرویی معادل ۵ تا ۳۰ کیلوگرم با توجه به ویژگی 
قرار می  این جعبه  آغوش  در  بدن شخص،  های 
گیرد. در اطراف این دستگاه پوششی قرار دارد که 

از اسفنج »پلی یورتن« ساخته شده است.

نگرانی ها  آغاز فصل گرما  با   در حالی که 
در مورد شیوع بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو در کشور افزایش یافته اما این 
بیماری با رعایت چند نکته بهداشتی به راحتی 

قابل پیشگیری است.
هر ساله با شیوع فصل گرما موجی از نگرانی ها 
در  کنگو  کریمه  تب  بیماری  شیوع  مورد  در 
روزها  این  طوریکه  به  می شود  ایجاد  کشور 
اخبار شبکه های مجازی درباره این بیماری، در 
سرعت انتقال از ویروسش جلو زده اند.بر اساس 
گزارش اداره بیماری های مشترک انسان و دام 
وزارت بهداشت، در ۱۵ سال گذشته  ٩۰۰نفر 
در کشورمان به این بیماری مبتال شده اند که از 
این تعداد ۱۴۴ نفر جانشان را از دست داده اند و 
این آمارها نشان می دهد که نگرانی ها در مورد 

این بیماری بی جا هم نیست.
کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی  تب  بیماری 
مشترک  که  است  ویروسی  بیماری  نوعی 
گونه  هیچ  بدون  و  بوده  دام  و  انسان  بین 

عالمتی در دام دیده می شود.
این بیماری مسری ناشی از ویروسی است که 
از طریق کنه منتقل می شود و نرخ مرگ  میر 

ناشی از آن ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

شیوع بیماری در فصل گرما

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در گفت و گو با مهر، گزش کنه های آلوده، 
آلوده،  حیوانات  های  بافت  و  خون  با  تماس 
از  را  بیمار  فرد  ترشحات  و  خون  با  تماس 
کنگو  کریمه  تب  انتقال  های  راه  مهم ترین 
عنوان کرد و گفت: از بین بردن کنه ها از طریق 
سم پاشی محل های نگهداری دام ها یا اماکن 

تجمع کنه ها و جلوگیری از حمل و نقل غیر 
از  از مهم ترین راه های پیشگیری  مجاز دام 
این بیماری است.کامبیز مهدی زاده همچنین 

بر استفاده از دستکش، ماسک و سایر وسایل 
تماس  از  جلوگیری  برای  کننده  محافظت 
پوستی با خون و بافت های آلوده دام یا بیماران 
احتیاطات  رعایت  گفت:  و  کرد  تاکید  مبتال 
برای  درمانی  بهداشتی  کارکنان  در  استاندار 
جلوگیری از تماس با خون و ترشحات بیماران 
از ضروریان است.وی همچنین  مبتال  یکی 
افزود:  و  کرد  اشاره  بیماری  این  عالئم  به 
این بیماری با تب ناگهانی، کوفتگی، ضعف، 
تحریک پذیری سردرد و درد شدید در ناحیه 
اندام ها، پشت و کمر، بی اشتهایی شدید ظاهر 
می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه همچنین در این بیماری 
لکه های مخاطی خونریزی دهنده در کام نرم 
زبان کوچک، حلق، بثورات پوستی که از ناحیه 

قفسه سینه شروع و به طرف شکم آمده و بقیه 
بدن را در بر می گیرد، بیان کرد: ممکن است 
خونریزی در لثه، بینی، ریه ها و روده ها اتفاق 

افتد ولی خونریزی های قابل توجه فقط در 
موارد شدید و مرگبار بیماری دیده می شود.

شناسایی ۱۵ مورد مشکوک
 به تب کریمه کنگو در استان

دائمی  به صورت  داد: تب  ادامه  زاده  مهدی 
ممکن است به مدت پنج الی ۱٢ روز ادامه 
اظهار کرد: در سال گذشته  باشد.وی  داشته 
خونریزی  تب  بیماری  به  مشکوک  موارد 
نیز  دهنده کریمه کنگو ۱۵ مورد و محتمل 
شش مورد بود که مورد مثبت، قطعی و مرگ 
مورد  دو  شناسایی  از  نداشته ایم.همچنین 
جاری  سال  ابتدای  از  بیماری  به  مشکوک 
تاکنون خبر داد و گفت: نتیجه آزمایشات این 

وی  گفته  است.به  شده  گزارش  منفی  افراد 
طی دو سال اخیر مرگ و میر ناشی از بیماری 

در استان گزارش نشده است.

هیچ موردی از این بیماری
 در استان دیده نشده است

معاون سالمت دامپزشکی خراسان جنوبی نیز 
در گفت و گو با مهر با اشاره به شیوع این بیمار 
در برخی از استان ها، اظهار داشت: خوشبختانه 
هنوز هیچ موردی از این بیماری در استان دیده 
نشده است.محمد اصغرزاده با اشاره به اقدامات 
انجام شده برای جلوگیری از شیوع این بیماری، 
عنوان داشت: در این راستا مسائل حمل و نقل 
انجام  استان  خارج  به  ای  قرنطینه  بهداشت 
می شود و با تعامل خوب با نیروهای انتظامی، 
های  دستگاه  سایر  و  تعزیرات  دادگستری، 
مرتبط دام ها به شدت مراقبت می شوند.وی با 

بیان اینکه همچنین سم پاشی جایگاه ها و بدنه 
دام ها به شدت در استان پیگیری می شود، بیان 
داشت: در تمام استان با اولویت شهرستان های 
مرزی و شهرهایی که با استان های سیستان و 
بلوچستان و سایر استان ها همجوار هستند این 

موضوع با جدیت دنبال می شود.

تجهیز تمام کشتارگاه های استان 
به دستگاه پیش سردکن

دام  کشتارگاه ها  این  در  داد:  ادامه  اصغرزاده 
قبل از ذبح و در حین ذبح بازدید شده و بعد 
از ذبح نیز تمامی امحا و احشام و گوشت دام 
به مدت ٢۴ ساعت در دستگاه پیش سردکن 
نگهداری می شوند و با این کار عاری از هرگونه 
بیماری تب مالت و تب کریمه کنگو می شود.
وی با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری 
ویروسی خطرناک بوده که هیچ نشانه ای در 
دام ندارد و تنها با تب مختصر همراه است، 
بیان کرد: این بیماری به راحتی از طریق کنه به 
انسان قابل انتقال بوده و در انسان نیز خطرناک 

است و تاکنون تلفاتی نیز در کشور داده است.
وی همچنین هشدارهایی برای دامدارها داشت 
و گفت: دامداری ها مراقبت کنند که سم پاشی 
و حمام دام ها به خوبی انجام و حمل و نقل 
دام تنها با مجوز بهداشت قرنطینه ای انجام 
شود.اصغرزاده با تاکید بر اینکه ذبح دام تنها 
معابر و  در  ذبح  از  و  انجام  باید در کشتارگاه 
خانه ها خودداری شود، عنوان داشت: چنانچه 
باید  شود  انجام  خانه  در  ذبحی  است  قرار 
گوشت قبل از مصرف به مدت ٢۴ ساعت در 
یخجال نگهداری شود در این صورت اگر عامل 

ویروسی نیز وجود داشته باشد از بین می رود. 

تب کنگو در تابستان باال می رود

کشف دو مورد مشکوک به تب کنگو در خراسان جنوبی

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

تقویت مبانی دینی، اعتقادی و معنوی نوجوانان اقدامی موثر در ایمن سازی آنان در برابر اعتیاد
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

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

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
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ابوالفضل صغیری
 کد: 005190

بیمــه کوثـر
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4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

پنجشنبه * 3 تیر  1395 * شماره 3537

آیه روز  

بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود 
رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده )بي مّنت(. آل عمران آيه ۸

حدیث روز  

بي ارزش ترين دانش، دانشي است که بر سر زبان است، و برترين علم، علمي است که در اعضا و جوارح 
آشکار است. حضرت علی)ع(

شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت
با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت 

حاش ا... که وفای تو فراموش کند
سخن مصلحت آميز کسان گوش کند

 خدايا راهنمائيم کن در آن به کارهای شايسته
 و اعمال نيك و برآور برايم حاجت ها و آرزوهايم 

 ای که نيازی به سويت تفسير و سؤال ندارد
 ای دانای به آنچه در سينه های جهانيان است 

درود فرست بر محمد و آل او پاکيزگان.

اگر می خواهيد نزديکان از ديدن شما لذت 
ببرند، بايد از ديدن افرادی که می شناسيد،
شاد شده و شادمانی خود را نشان دهيد.

مهمترين چيز در زندگی آنست که انسان 
هدفی داشته و برای رسيدن به هدف
 خود دارای  استعداد کافی باشد.گوته

شعر روز 

دعای روز هفدهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

غلبه بر بي حوصلگي در زندگي 

خود  زندگي  در  گاهي  چند  از  هر  کنيد  سعي   -
تغييراتي هر چند جزيي ايجاد کنيد.

- بيکاري و فقدان فعاليت يك عامل مهم در ايجاد 
بي حوصلگي است. دست به کار شويد، با نشستن 
و به نقطه اي خيره شدن چيزي عوض نمي شود. 

برخيزيد و خودتان را با کاري مشغول سازيد.
و  شغل  زندگي،  که  باور  اين  و  پوچي  حس   -
فعاليت هاي شما بي معني هستند، مي تواند شما را تا 
مرز خودکشي پيش برد. شما نبايد زندگي خود را 
يك دايره بي پايان و هدف بدانيد. اين وظيفه خود 

شماست که به زندگي خود معنا بخشيد.
-  خود را به چالش بکشانيد. به فعاليتي دست بزنيد 

که در شما استرس ماليمي ايجاد مي کند. 
مانند برد و باخت )در بازي، ورزش( و يا پذيرش 

ايده هاي جديد.
و  کسالت بار  چيز  هيچ  که  باشيد  داشته  ياد  به   -
بي حوصله  ذهن  اين  بلکه  نيست،  خسته کننده 
مي بيند.  کسل کننده  را  چيز  همه  که  شماست 
بي حوصلگي يك امر نسبي و دروني است. افکار 

خود را تغيير دهيد تا احساسات شما نيز تغيير يابند.
به  نسبت  برانگيزيد.  را  خود  کنجکاوي  حس   -
از  کنيد  سعي  نباشيد.  بي تفاوت  خود  پيرامون 
مسايل از  غير  به  البته  بياوريد.  در  سر  چيز   همه 

 شخصي ديگران.
-خيال پردازي کنيد. خيال پردازي بيش از حد سبب 
دور افتادن شما از واقعيت ها و حقايق مي شود، اما 
از تخيل خود مي توانيد در رفع بي حوصلگي کمك 
خود  آرزوهاي  به  و  کنيد  خيال پردازي   بگيريد. 

دست يابيد.

آخر هفته بود و نجار تصميم گرفت دوستی را برای 
صرف نوشيدنی به خانه اش دعوت کند.  نجار و 
دوستش به خانه رسيدند. نجار  قبل از ورود، چند 

دقيقه در سکوت، جلوی درختی در باغچه ايستاد.
 با دو دستش شاخه های درخت را گرفت. 

چهره اش بی درنگ تغيير کرد. خندان وارد خانه 
شد، همسر و فرزندانش به استقبالش آمدند، برای 
فرزندانش قصه گفت و با دوستش به ايوان رفتند 
تا نوشيدنی بنوشند. از آنجا می توانستند درخت را 
ببينند. دوستش ديگر نتوانست جلوی کنجکاوی اش 

را بگيرد و دليل رفتار نجار را پرسيد. 
نجار گفت: اين درخت مشکالت من است. موقع کار، 
مشکالت فراوانی پيش می آيد، اما اين مشکالت 
مال من است و ربطی به همسر و فرزندانم ندارد. 
وقتی به خانه می رسم، مشکالتم را به شاخه های 
آن درخت می آويزم. روز بعد، وقتی می خواهم سر 
کار بروم، دوباره آنها را از روی شاخه بر می دارم. 
درخت  سراغ  به  صبح  وقتی  که  است  اين   جالب 
می روم تا مشکالتم را بردارم، خيلی از مشکالت، 
ديگر آنجا نيستند و بقيه هم خيلی سبك تر شده اند.

جان گاتمن، روان شناس و پژوهشگر، چهل 
سال گذشته را به طور متمرکز به کار بر روی 
روابط و به ويژه بحث پايداری ازدواج و پيش 
بينی احتمال طالق در بين هزاران زوج پرداخته 
گيری در شکل  را  متعددی  عوامل  او   است. 
بحث های زوجين عميق شدن آن دخيل می 
داند، اما به نظر وی از بين اين عوامل، چهار 
نوع واکنش از بقيه تاثيرگذارتر هستند. گاتمن 
اين موارد را به سواران چهارگانه ای تشبيه می 
کند که به تاخت و تاز وارد رابطه می شوند و بر 

روی سالمت آن تاثير می گذارند.
1- انتقاد؛ شخصیتش را زیر سوار نبر!
انتقاد، کل شخصيت فرد را زير سوال می برد 
اوضاع،  تر کردن  وخيم  اين جز  البته  و خب 
نتيجه ای به همراه ندارد. بهتر است برای بيان 
استفاده  شکايت  يا  اعتراض  از  ها،  دلخوری 
که  رفتاری  از  به طور مشخص  يعنی  کنيم. 
اين  نه  کنيم،  است صحبت  کرده  ناراحتمان 
هر  دل  کنيم.در  حمله  فرد  به شخصيت  که 
انتقادی، خواست و آرزويی نهفته است. برای 

دستيابی به راه حل های سازنده، هر دو نفر 
بايد بکوشند تا از شّر کينه و تلخی رها شوند. 
بهتر است به جای به کار بردن عباراتی که با 
»تو« شروع می شود و همسرتان را در حالت 
تدافعی قرار می دهد، از عباراتی استفاده کنيد 
که با »من« شروع می شود؛ بدين ترتيب به 
را  شما  خواسته  دهيد  می  فرصت  همسرتان 
اقدام کند. درواقع  تغيير شرايط  برای  و  بداند 
به جای صحبت درباره نيازهای منفی، سعی 
کنيد به نيازهای مثبت بپردازيد.البته اين امر 
می تواند بسيار دشوار باشد. طبق گفته دکتر 
گاتمن: »افراد اغلب به اين فکر نمی کنند که 
چه چيزی نياز دارند يا چه چيزی موقعيت را 
بهبود خواهد بخشيد، بلکه تنها به اين فکر می 
کنند که همسرشان چه رفتارهای منفی ای را 
بايد ترک کند تا از رنجش و ناراحتی آن ها 
بکاهد؛ اما توجه به نياز مثبت، امکان پاسخ دهی 

مثبت همسر را بيشتر می کند.
2- تحقیر؛ سرزنشش نکن!

بين اين چهار رفتار، تحقير بدترين آن هاست. 

هرگاه اين نوع رفتار وارد تعامل افراد می شود، 
درواقع نوعی بدجنسی به ميان می آيد. شکل 
های گوناگون رفتار تحقيرآميز عبارتند از رفتار 
غيرمحترمانه با ديگران، تمسخر و طعنه زدن 
به آن ها، اسم گذاشتن روی ديگران، ادای آن 
ها را درآوردن، يا نمونه هايی از زبان بدن نظير 
چشم گرداندن يا پوزخندزدن.به هر حال، تحقير 
به هر شکلی که انجام شود، رفتاری مسموم و 
خطرناک برای رابطه است، زيرا باعث بيزاری 
فرد از همسرش و آن رابطه می شود. درواقع 
وقتی فرد نسبت به مسر خود احساس بيزاری 
غيرممکن  عمال  مشکل  کردن  حل  کند، 

خواهدبود.
دکتر گاتمن در طی تحقيقات خود دريافته است 
زوج هايی که يکديگر را تحقير و به هم توهين 
می کنند، بيشتر احتمال دارد که دچار بيماری 
های عفونی )نظير سرماخوردگی، آنفوالنزا و 
امثال آن( شوند. درواقع تحقيرکردن به عنوان 
مخرب ترين رفتار برای رابطه، سالمت روان 
شناختی، عاطفی و جسمی افراد را نابود می 

کند. بهترين راهکاری که می توان برای مبارزه 
با عادت به تحقيرکردن پيشنهاد کرد، استفاده از 

فرهنگ تحسين و تقدير است.
3- دفاع؛ مقابله به مثل نکن!

رفتار تدافعی درواقع حمايت فرد از خودش است 
که احساس می کند در نقش يك قربانی بی 
گناه قرار گرفته و بدين ترتيب سعی می کند 
تا حمله به خودش را دفع کند. درواقع وقتی 
رابطه در وضعيت دشوار و خطرناکی قرار می 
گيرد، رفتار تدافعی نشان می دهند، اما مشکل 
آن جاست که تاثيری که اين رفتار تدافعی می 
تدافعی  رفتار  است.  سرزنش  همچون  گذارد 
اين  با  است.  برای سرزنش همسر  ای  شيوه 
رفتار درواقع می گوييد: »مشکل من نيستم 
بلکه تو هستی.« در نهايت، مشکل حل نشده 
باقی می ماند و دعوا باال می گيرد.برای برطرف 
فرد مسئوليت  واکنش الزم است  اين  کردن 

رفتار خود را بپذيرد
4- نادیده گرفتن؛دیوار دور خودت نکش!

اين رفتار زمانی روی می دهد که فرد از تعامل 

با همسر صرفنظر کند، او را ناديده بگيرد و با او 
حرف نزد. علت اصلی اين رفتار، اين است که 
فرد وضعيت را بسيار وخيم و سنگين و تحمل 
ناپذير می يابد. فردی که به اصطالح به دور خود 
ديوار می کشد به جای مواجهه با مشکل، در 
برابر آن خنثی و منفعل باقی می ماند، به شکل 
 های مختلف در پی فرار از موقعيت است، به 
حرف های همسرش توجهی نمی کند، حمايت 
و همدلی خود را از همسرش دريغ می کند، 
يا  دهد،  می  نشان  مشغول  و  گرفتار  را  خود 
می  گونه  وسواس  رفتارهای  سرگرم  گاهی 
شود. معموال زمان می برد تا سه نوع واکنشی 
که بيش از اين مطرح شد شرايط را به حدی 
تحمل ناپذير کنند که فرد به سراغ اين واکنش 
خورد  دور  به  کشيدن  ديوار  همان  يا  چهارم 
اين واکنش شکل می گيرد،  اما وقتی  برود، 
معموال به صورت يك عادت در می آيد.برای 
حل اين مشکل بهتر است ريشه شکل گيری 
تحمل  نکنيد؛  فراموش  را  واکنش  نوع   اين 

ناپذيرشدن شرايط.

694853127
573412896
812679354
389145762
147926583
256738941
761594238
928367415
435281679

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

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

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

به فکر خود باشيم، خود را اصالح کنيم. اگر به 
خود نرسيديم و خود را اصالح نکرديم، نمي 

توانيم ديگران را اصالح کنيم.محمدتقی بهجت

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 

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

32210570  - 09159618050

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

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

فروش تاکسی پژو  405 مدل 86 
متعلق به امام رضا )ع( می باشد.   

09153633623

کارخانه شیر ستره در نظر دارد:
 یک نفر حسابدار خانم با مدرک 

لیسانس حسابداری استخدام نماید 
 از واجدین شرایط درخواست 
می شود به صورت حضوری به 
آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

شهدا 4 - پالک 2
ساعت مراجعه: 8-14

فروش اجناس مغازه پوشاک زنانه 
به دلیل مهاجرت

09355660054

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

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

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

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

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

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

تاالر و رستوران درویش 
برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا
آشپز ماهر 32324738

گواهی موقت پایان تحصیالت محسن 
خسروی به شماره 277447 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

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

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

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

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

مهد کودک و پیش دبستانی ماه نی نی

آدرس: بلوار معلم ، بین معلم 30 و 32 ، خیابان بوعلی سینا 
پالک 24   تلفن: 32447613    با مدیریت: قاسمی فر
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اعالم نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان مود

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه،و به نقل از 
هیأت فوتبال مود ، نتایج شب اول و دوم مسابقات فوتسال جام رمضان 
مود اعالم شد.در این مسابقات که در سالن ورزشی مود و با حضور 
10 تیم برگزار می شود ، هر شب سه دیدار انجام می شود که نتایج 
شب اول و دوم به شرح ذیل می باشد: شب اول: لوازم آرایشی مودی 
4، پدیده مود 1 . مرکز بهداشت مود ٢، مود 1 و در نهایت بازی تیم 
های شهید پیردل و شهدای سربیشه بعلت عدم حضور به موقع تیم 
سربیشه به نفع تیم شهید پیردل رقم خورد. در شب دوم: فداییان رهبر 
٢، مود ٢ . چنشت 4،  پدیده 1 . شهید ناصری ٣،  مبین سرمایه صفر.

نتیجه سومین شب از مسابقات فوتسال جام رمضان خوسف 

خوسف  شهرستان  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سومین شب از مسابقات فوتسال جام رمضان این شهرستان در سالن 
شهید نجفی با نتایجی بدین شرح برگزار شد:  تیم مدافعین حرم و تیم 
دهیاری ماژان  با نتیجه ٣ بر٢ به سود تیم مدافعین حرم. تیم ابن حسام 
و تیم تعویض روغن ثامن با نتیجه 8 بر٣  به سود تیم ابن حسام. تیم 
لوازم ساختمانی عابدینی و تیم پایگاه شهید تاجدینی با نتیجه 1 بر صفر 
به سود تیم لوازم ساختمانی عابدینی. تیم شهرداری خوسف و تیم مهرگان 
با نتیجه 8 بر ٢  به سود تیم شهرداری خوسف. و در پایان تیم دهیاری 
همچ  و تیم دهیاری خرم  با نتیجه 4 بر سفر به سود تیم دهیاری همچ.

اعزام تیم پینگ پنگ نوجوانان شهرستان قاین 
به مسابقات انتخابی کشور

مسابقات پینگ پنگ انتخابی استان جهت مسابقات کشوری امروز 
در سالن ورزشی شهید سرحدی شهرستان بیرجند برگزار می شود. 
قاینات،  اداره ورزش و جوانان شهرستان  به گزارش روابط عمومی 
تیم این شهرستان با 8 هنرجو به سرپرستی ومربیگری سهیل صفی 
زاده به این مسابقات اعزام شده است. نفرات اعزام شده نوید خزایی، 
پور، طه حسینی  زارع  زاده، علی  امیرمحمد صفی  زاده،  سینا صفی 
منش، سعید خزایی، سجاد زردی و محمد جواد نوقابیان می باشد.

پیروزی پینگ پنگ باز المپیکی ایران، در تور جهانی کره جنوبی 

ایرنا- نماینده المپیکی تنیس روی میز ایران روز گذشته در مرحله نخست 
رقابت های تنیس روی میز تور جهانی در کره جنوبی برابر حریفی از کشور 
میزبان به پیروزی رسید. این رقابت ها از روز گذشته و با حضور 90 بازیکن 
مرد و 78 بازیکن زن در کره جنوبی آغاز شد. نیما و نوشاد عالیمان و ندا 
شهسواری المپیکی های ایران در این رقابت ها حضور دارند. در رقابت 
های مرحله مقدماتی انفرادی تور جهانی کره جنوبی؛ نوشاد عالمیان 
با رتبه جهانی 118 به مصاف هوگیو بایک، از کره جنوبی و با درجه 
بین المللی4٣0 جهان رفت و در نهایت با نتیجه چهار بر سه پیروز شد.

غذا را فقط نخورید، بلکه به پوست هم بمالید! همه ما 
از خواص سبزی ها آگاهی داریم. می دانیم که سبزی 
ها به واسطه داشتن ویتامین ها و مواد مدنی گوناگون 
از ارزش حیاتی زیادی برخوردارند و باید آنها را در برنامه 
غذاییی خود گنجاند. اما بد نیست بدانید که سبزی ها 
نه تنها برای درون بدن نافع هستند بلکه برای خارج از 

ان نیز مفید می باشند. نها سبزی ها نیستند که از چنین 
خاصیتی برخوردارند بلکه خوراکی های دیگر از قبیل : 
میوه ها، تخم مرغ، عسل، آرد جو و شیر نیز از جمله 
موادی هستند که برای صورت شما و برطرف ساختن 
اشکاالت پوستی مجزه می کنند. بهترین موادی که 
در همه زمانها مطرح بوده و از دیرباز در نسخه های 

زیبایی و شادابی به کار رفته اند به شرح زیر است: تخم 
مرغ، عسل، شیر، دوغ، خامه، آرد جو دو سر، سبوس، 
آرد مغز بادام، لیمو ترش، خیار، آب باران، گالب، سرکه،    
النولین، روغن زیتون، روغن نارگیل، روغن بادام )هم 
معدنی،  های  روغن  روغن کرچک،  شیرین(،  و  تلخ 
بوراکس، زاج سفید، گلیسیرین، کافور، بنژوئن، وازلین. 

تعارف موز سیاه، توهین نیست!
 

موزهای زرد و شاداب را نخورید و صبر کنید تا 
سیاه و پژمرده شوند آنوقت آنها را بخورید، زیرا 
 TNF موز رسیده هشت برابر بیشتر از موز نرسیده
دارد به عبارت دیگر هشت برابر بیشتر خاصیت 
ضد سرطان دارد. در میان میوه هایی که خاصیت 
ضد سرطان دارند مثل انگور- سیب- هندوانه- 

آناناس- گالبی و خرمالو، موز خاصیت بیشتری 
کردن  قوی  و  سفید  های  گلبول  افزایش  در 
سیستم ایمنی بدن و شکست دادن سلول های 
سرطانی دارد، زیرا میزان ماده TNF در موزهای 
رسیده از میوه های دیگر بیشتر است. پس از این 
به بعد موزهای خیلی رسیده که پر از لکه های 
تیره هستند و اگر به هر کسی آنها را تعارف 
کنید نوعی توهین حساب میشود، دور نریزید.

خواص دارویی ریحان در طب سنتی
  

دم کرده برگ ریحان اثر ضد تشنج، درد مقوی و 
معالج سردردهای میگرن و عصبی است. خوردن 
آن تقویت کننده دستگاه هاضمه، درمان کننده 
ناراحتی های حاصل از نیش حشرات. دم کرده 
آن موثر در درمان نفخ. جویدن برگ ریحان برای 
زخم های دهان مفید است. جوشانده ریحان تب 

بر است. دم کرده تخم ریحان مسکن است. تخم 
ریحان برای رفع دل درد مفید است. دم کرده دانه 
ریحان برای درمان ورم کلیه و ترشحات زنانه 
بکار می رود. دم کرده برگ ریحان نیز درمان 
همراه  را  ریحان  برگ  است.  سرگیجه  کننده 
غذا بخورید در هضم غذا موثر است. اگر گلدان 
ریحان را جلوی پنجره بگذارید حشرات و مگس 
را فراری می دهد و آنها داخل خانه نخواهند شد. 

آشنایی با خواص پاپ کورن

1- تمام خوبی های غالت سبوس دار را دارد ٢- 
مفید برای دستگاه گوارش ٣- به حداقل زمان 
برای هضم نیاز دارد 4- مفید برای کنترل میزان 
کلسترول خون 5- سرشار از آنتی اکسیدان ها 
6- حاوی فیبر زیادی است که قند خونتان را 
تنظیم می کند 7- به نسبت دیگر میان وعده ها، 

چربی کمتری دارد و باعث کاهش وزن می شود 
 )E 8- نقش مهمی در زیبایی پوست)ویتامین
9- مقابله با سرطان 10- توجه داشته باشید 
پاپ  مخصوص  شده  اشاره  خواص  تمام  که 
و  درست  ی  شیوه  به  که  است  کورن های 
سالمی تهیه شده اند )استفاده از روغن زیتون 
پنیر،  از کارامل،  استفاده   بدون  آفتابگردان  یا 
کره، شکر یا نمک زیاد و سایر مواد مشابه.

چند راه ساده برای از بین بردن 
جوش سر سیاه و سر سفید روی بینی

1- خمیر دندان را بر روی بینی بمالید و نیم 
است  ممکن  دهید.  خرج  به  شکیبایی  ساعت 
کمی احساس سوزس بر روی بینی را تجربه 
کنید، طبیعی است، صورت را بشوئید و این کار 
را یک روز در میان تا دو هفته ادامه دهید ٢- 

صورت خود را با آب ولرم بشوئید و سپس آب 
یک لیمو که در آن نمک زده اید را بر روی بینی 
خود بمالید، بعد از نیم ساعت بشوئید ٣- سیب 
زمینی خام را پوره یا رنده ریز کرده و بر روی 
بینی بگذارید، بعد از نیم ساعت بشوئید 4- جوش 
شیرین را با آب مخلوط کرده و آن را روی بینی 
بمالید، بعد از نیم ساعت بشوئید. یادتان باشد از 
ترکاندن جوش و فشار و غیره حتماً پرهیز کنید.

عالئم آب آوردن مغز در سالمندان

اختالل در راه رفتن ، این بیماران معموال بتدریج 
تعادل خود را از دست داده و مهارت راه رفتن را 
از دست میدهند به گونه ای که تدریجا زمینگیر 
میشوند و تنها یار آنها صندلی چرخدار خواهد شد.
عالمت مهم دیگر کاهش حافظه و فراموشیست.
متاسفانه این حالت در مواردی مثل بیمار مورد 

نظر ما باشتباه با تشخیص آلزایمر ، دمانس و یا 
کوچک شدگی مغز تحت درمان قرار میگیرد که 
هرگز درمان مناسبی برای این بیماران نخواهد 
بود. عالمت کلیدی سوم بی اختیاری و از دست 
دادن کنترل ادرار و گاهی مدفوع میباشد. این 
حالت متاسفانه خیلی وقت ها به کهولت سن بیمار 
یا مشکالت پروستات ارتباط داده میشود و موجب 
اشتباه جبران ناپذیر در درمان آنها خواهد شد.

فقط نخورید ...

توقیف هیوندای آزرا با سرعت 175 کیلومتر 
در شهرستان قاین 

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از توقیف سواری آزرا 
با 175 کیلومتر سرعت غیر مجاز و توقیف گواهینامه راننده 
متخلف در جاده قاین به شهرستان گناباد خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: تیم گشت 
و کنترل سرعت پلیس راه قاین در جاده قاین- گناباد یک 
دستگاه هیوندا آزرا را با سرعت غیر مجاز 175کیلومتر متوقف 
کردند. سوابق راننده خودرو پس از اعمال قانون دو میلیون 
ریالی و اعطاء 10 نمره منفی بررسی شد که در استعالم صورت 
گرفته مشخص شد راننده دارای 4٣ نمره منفی است و نامبرده 
به مدت سه ماه از رانندگی با کلیه وسائط نقلیه محروم شد.

کشف دو تن انبه قاچاق 
در شهرستان قاین

انبه  تن  دو  کشف  از  قاین،  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري 
مأموران  گفت:  زاده  امیرآبادی  علیرضا  سرهنگ  پلیس، 
ایست بازرسی شهرستان قاین، هنگام کنترل خودروهاي 
و  سیستان  از  که  اسکانیا  اتوبوس  دستگاه  دو  به  عبوري 
بلوچستان به خراسان رضوی در حرکت بودند، مشکوک 
شدند و خودروها را متوقف کردند که در بازرسي ازخودرو 
ها  دو تن انبه کشف شد.  فرمانده انتظامي شهرستان قاین 
در تشریح این خبر گفت: کارشناسان ارزش ریالي کاالهاي 
قاچاق کشف شده را ٢46 میلیون ریال برآورد کردند.

 خالصی و حرکت پیکان وانت در سربیشه
عابران پیاده را راهی بیمارستان کرد

برخورد یک دستگاه پیکان وانت با عابران پیاده در سربیشه، 
سه نفر را روانه بیمارستان کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف در خیابان 
گورکانی سربیشه، بالفاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل 
حادثه اعزام شدندکه مشاهده شده یک دستگاه پیکان وانت که 
در خیابان پارک بوده است با خالصی و حرکت خودرو با سه نفر 
عابر پیاده که در پیاده رو در حال حرکت بودند برخورد و هر سه نفر را 
مصدوم کرده است. سرهنگ رضایی علت حادثه را بی احتیاطی 
راننده خودروی پیکان وانت در پارک خودرو عنوان کرد.

فردوس، ایستگاه آخر کامیونی که 
حامل یک دستگاه کامیونت آذرخش بود 

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف 75 کیلوگرم 
تریاک از یک دستگاه خودروی کامیون حامل یک دستگاه 
کامیونت آذرخش خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ واعظی گفت: مأموران فرماندهی انتظامی فردوس 
هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون  
بنز که حامل یک دستگاه کامیونت کمپرسي آذرخش با 
سه سرنشین بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. 
ساعته  چند  تالش  با  و  خودرو  از  بازرسی  در  گفت:  وی 
مأموران، مقدار 75 کیلوگرم تریاک در قالب ٢٣ بسته که 

به طرز ماهرانه ای در این خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

یران
مه ا

ت و بی
مان

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

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

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی 

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

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

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

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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پرداخت مالیات در مرز 100 درصد

مشارکت صاحبان مشاغل خراسان جنوبی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امسال به 97 درصد رسید.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل امور مالیاتی 
گفت : تا پایان خرداد 26 هزار و 300 اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال 94 از سوی کسبه در استان ارائه شد که هزار و 700 مورد بیشتر از اظهارنامه های پارسال 

پنجشنبه * 3 تیر 1395 * شماره 3537بود.پارسال حدود 91 درصد صاحبان مشاغل خراسان جنوبی، 24 هزار و 600 فقره اظهارنامه مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ارائه کردند . 7
نباید با افشای چند فیش حقوقی 
غیرمتعارف به اصل نظام ضربه زد 

و  نیست  پایدار  ظلم  گفت:  بیرجند  جمعه  امام 
شود،  سبب  جامعه  در  شخص  یک  ظلم  نباید 
با وجود یک  نباید  همه جامعه را ظالم بخوانیم، 
یا چند دزد همه جامعه را دزد خطاب کرد، نباید 
با افشای چند فیش حقوقی غیرمتعارف به اصل 
زد. حجت االسالم رضایی در جمع  نظام ضربه 
افزود:  استان،  قضایی  های  دستگاه  کارکنان 
)یک  است:  آمده  قرآن کریم  در  همان طور که 
حکم عادالنه در چهل روز باران باریدن اثر می 
گذارد( اگر رسالت مجموعه قضایی احیای عدالت 
است پس باید به این موضوع توجه خاصی بشود.

 اعضای ستاد امربه معروف و نهی  ازمنکر 
درچهارشنبه بازار بیرجند

جمعی  و  نهی ازمنکر  و  امر به معروف  ستاد  عضو 
از  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  مأموران  از 
بازدید کردند. به گزارش  بیرجند  بازار  چهارشنبه 
حجت االسالم   دیروز  صبح  فارس،  خبرگزاری 
مساجد  امور  کارشناس  صادقی خواه  ابوالفضل 
معروف  به  امر  ستاد  عضو  و  اسالمی  تبلیغات 
اداره  مأموران  از  دیگر  و جمعی  منکر  از  نهی  و 
نظارت بر اماکن عمومی استان از چهارشنبه بازار 

بیرجند بازدید کردند.

نخلستان 200ساله دهسلم  در فهرست 
آثار طبیعی- ملی ثبت شد

کل  اداره  طبیعی،  میراث  ثبت  کارشناس  ایرنا- 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی،گفت:نخلستان دهسلم شهرستان نهبندان با 
قدمت 200ساله،اردیبهشت سال 95 به شماره 312 
در فهرست آثار طبیعی - ملی ایران به ثبت رسید.

اثر  این  معرفی  پرونده  در  افزود:  ملکوتی،  رضایی 
طبیعی کم نظیر انواع خرما، چگونگی کاشت نخل و 
برداشت خرما، نظام آبیاری نخلستان، تولیدات دستی 

مرتبط با درخت نخل و... معرفی شدند. 

چراغ دامداران و کشاورزان طبس 
در حال خاموشی است

ایرنا - دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی 
طبس می گوید: اگر دولت تدبیر و امید فکری برای 
رفع بحران خشکسالی در این شهرستان نکند،امور 
دامداری و کشاورزی منطقه متوقف و تولید کنندگان 
امروز، فردا به مصرف کنندگانی در حاشیه شهرها 
تبدیل خواهند شد.» مسعود رضا بندگی« با اشاره 
محصول  کشت  زیر  سطح  درصد   40 کاهش  به 
کشاورزی شهرستان گفت: در سال 84 در سطح 
انواع محصول  منطقه  اراضی  هکتار  و 21  9هزار 
باغی و زراعی کشت شده بود که این رقم در سال 

94 به پنج هزار و 429 هکتار کاهش یافته است.

160 پایگاه اوقات فراغت
 در مساجد  دایر می شود

تبلیغات  مدیرکل  لطفیان  فارس- حجت االسالم 
فراغت در  اوقات  پایگاه  برپایی 160  از  اسالمی 
و  داد  خبر  سال جاری  تیر   20 از  استان  مساجد 
گفت: سال گذشته 6 هزار و 700 هزار جوان از 

این کالس ها بهره بردند. 

بنیاد برکت اعتبار آبرسانی 6 
روستای نهبندان را تأمین کرد

 
تسنیم- مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان با 
بیان اینکه بنیاد برکت اعتبار آبرسانی 6 روستای 
نهبندان را تامین کرد گفت: در این راستا آبرسانی 
برکت  بنیاد  اعتبارات  با  نهبندان  روستای   6 به 
داشت:  اظهار  صادقی  علیرضا  می شود.  آغاز 
الوند،  روستاهای  به  آبرسانی  برای  برکت  بنیاد 
خسروآباد، کالته نو، خونیک، میرآباد و ملک آباد 
یک میلیارد و 100 میلیون تومان تخصیص داد.

ارزآوری 2 میلیون دالری 
صادرات مرغ و جوجه 

روزه   صدا و سیما - صادرات مرغ و جوجه یک 
ارزآوری داشت. مدیرکل  از 2 میلیون دالر  بیش 
هزار   613 گذشته  ماه  سه  در  گفت:  دامپزشکی 
قطعه جوجه یک روزه، هزار و 165 تن مرغ منجمد 
و 5 هزار قطعه مرغ زنده به افغانستان صادر شد. 
اینکه در مدت مشابه  بیان  با  پور  علیرضا رفیعی 
پارسال مرغ زنده صادر نشده است، افزود: صادرات 
و  تن  پارسال 724  مشابه  مدت  در  منجمد  مرغ 
این  با  که  بود  قطعه  هزار  روزه 290  جوجه یک 
برابر و  آمار، صادرات جوجه یک روزه امسال دو 

مرغ منجمد 60 درصد افزایش داشته است.

سایه 1۸0 هکتار سکونتگاه غیر رسمی
 بر سر شهرهای خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از 
وجود 180 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در استان 
خبر داد. مهدی جعفری اظهار کرد: درحال حاضر 
سکونتگاه  هکتار   180 دارای  جنوبی  خراسان 
است.  فرسوده  و  تاریخی  بافت  غیررسمی و 164 
وی بیان کرد: در مجموع مساحت محالت هدف 
که  بوده  هکتار   744 استان  در  شده  شناسایی 
بیشترین میزان آن متعلق به شهر بیرجند گزارش 
شده است. مدیرکل راه و شهرسازی از برگزاری 34 
جلسه ستاد بازآفرینی استانی و تصویب 141 بند در 
این جلسات خبر داد و گفت: در این راستا نیز 41 

جلسه توانمندسازی برگزار شده است.

کمك چهارصدمیلیون ریالي خیرین 
درطرح هماي رحمت هالل احمرسرایان

ازکمک  سرایان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
این  داوطلبان  و  خیرین  ریالي  چهارصدمیلیون 

جمعیت درطرح هماي رحمت خبرداد.

حسین اکبري با اشاره به برنامه هاي هالل احمر 
در ماه مبارك رمضان به اجراي طرح ملي هماي 
با  ساله  همه  طرح  وگفت:این  کرد  اشاره  رحمت 
مشارکت داوطلبان و خیرین هالل احمر و با هدف 
ارائه کمک به نیازمندان در قالب توزیع سبد هاي 
موادغذایي صورت مي گیرد و شامل تهیه سبدهاي 
موادغذایي براي نیازمندان است که هرساله باتوجه 
به نیازمنداني که تحت پوشش غیرمستمر هالل 

احمر هستند، تهیه و توزیع مي گردد .

اجرای ۵0 عنوان برنامه در هفته ملی 
مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  شبستان- 
عنوان   50 از  بیش  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
برنامه در هفته ملی مهارت و آموزش های فنی 
خوشایند   حسین  داد.  خبر  استان  ای   حرفه  و 
اظهار داشت:  دوم تا نهم مرداد  به عنوان هفته 
روز  عنوان  به  مرداد   ششم  و  انتخاب  مهارت 
حرفه ای  و  فنی  آموزش های  و  کارآفرینی  ملی 

نام گذاری شده است.

محدودیت های ترافیکی 
شب های قدر اعالم شد 

برزجی- پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی 
در اطالعیه ای محدودیت های ترافیکی شب های 
احیا و شهادت حضرت علی )ع( را اعالم کرد. در 
از ساعت 21 شب های  این اطالعیه آمده است: 
نقلیه در  پایان مراسم  توقف تمام وسایل  تا  احیا 
ممنوع  المهدی)عج(  مصلی  های  ورودی  اطراف 
است. ضمنا شهروندان عزیز می توانند از پارکینگ 
های مشخص شده برای پارك وسایل نقلیه استفاده 
کنند. همچنین توقف وسایل نقلیه در میدان اول 
سجاد شهر و خیابان های منتهی به این میدان تا 
منظور  به  بودو  خواهد  ممنوع  متری  فاصله 100 
تسهیل در تردد شهروندان  خیابان هاجر شرقی، 
ماژانی و تهامی به عنوان مسیر جانشین تعیین می 
به  از میدان شهدا  نقلیه  شود. عبور ومرور وسایل 
سمت خیابان منتظری و از منتظری 10 به سمت 
میدان شهدا ممنوع خواهد بود و خیابان شهید کوشه 
ای برای امنیت عزاداران مسدود می شودو توقف 
وسایل نقلیه در فاصله  100 متری اطراف هیئت 
محبان الزهرا)س( ممنوع می باشد. در ضلع جنوبی 
خیابان جماران نیز توقف ممنوع است. در پایان این 
اطالعیه ضمن تاکید بر ممنوعیت توقف در ورودی 
و اطراف همه مساجد ، تکایا و هیئت های محل 
توصیه  رانندگان  به   عزاداری  مراسمات  برگزاری 
که  نمایند  پارك  طوری  را  خود  خودروهای  شده 
برای تردد سایر وسایل نقلیه مشکلی به وجود نیاید 
. ضمن اینکه از پارك وسایل نقلیه جلوی در منازل 

شهروندان جدا خودداری شود. 

  ۵0 دوربین درجاده هابرای ثبت تخلف 

صدا و سیما - نصب 50  دستگاه دوربین ثبت تخلف 
سرعت در جاده های استان آغاز شد. مدیر کل حمل 
و نقل و پایانه ها گفت:  این دوربین ها برای تجهیز 
جاده ها به سیستم حمل و نقل هوشمند ، در 41 
نقطه از محور های استان نصب می شود. نصری 
هزینه اجرای طرح را با احتساب 5 سال نگهداری 
از زمان بهره برداری 150میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود : 50 دوربین ثبت تخلف سرعت در صورت 
نبود مشکل تأمین برق و زیرساختهای مخابراتی، تا 

2 ماه دیگر در محورهای استان نصب می شود.

لزوم ایجاد سازمان بازآفرینی در شهرهای 
باالی 2۵ هزار نفری خراسان جنوبی

ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بر 
لزوم ایجاد سازمان باز آفرینی در شهرهای باالی 
نیاز است  تاکید کرد و گفت:  استان  نفر  25 هزار 
شهرداری  در  تاریخی  بافت  های  ویژه  مدیریت 
تمام شهرهای تاریخی استان تاسیس شود. مهدی 
جعفری افزود: باید راه اندازی دفاتر تسهیل  گری 
در شهرستان ها در راستای تسریع در روند احیا و 
بازآفرینی محله های تاریخی مورد توجه واقع شود. 
استان  جنوبی سومین  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
پهناور کشور است، گفت: استان با 465 کیلومتر مرز 
مشترك با افغانستان 151 هزار و 700 کیلومتر مربع 
 مساحت دارد. وی مجموع مساحت سکونتگاه های
غیررسمی، بافت تاریخی و فرسوده استان را 744 
هکتار ذکر کرد و یادآور شد: در حال حاضر 180 
بافت  هکتار   164 و  غیررسمی  سکونتگاه  هکتار 

تاریخی و فرسوده در استان وجود دارد.

های  رسانه  گذشته  روز  اخبار  در  برزجی- 
استان  مشاهده شد که نماینده مردم شیروان 
خراسان شمالی  استاندار  تغییر  از  مجلس  در 
است  گفته  و  داده  خبر  آینده  روز  چند  در 
عنوان  به   صالحی«  »حسن  است  قرار  که 
هیئت  به  شمالی  خراسان  جدید  استاندار 
دولت معرفی شود بر اساس سخنان عزیزی 
پرویزی  علی اکبر  سید  مقررشده  همچنین 
مقام ارشددولت در خراسان شمالی به استان 
هم  زمینه  این  در  که  برود  خراسان جنوبی 
شمالی(  )خراسان  استان  نمایندگان  برخی 
سخنان  این  هستند.  موضوع  جریان  در 

نماینده شیروان در حالی مطرح  می شود که 
نمایندگان خراسان جنوبی برخالف همکاران 
این موضوع کامال بی  از  استان  خود در آن 
اخبار  به  چگونه  آنها  آنکه  از  خبرند.گذشته 
وزارت کشور دسترسی دارند این سوال مطرح 
وزارت  نیست  تر  شایسته  آیا  که  شود  می 
کشور در موضوع تغییر و انتصاب استاندار با  
نمایندگان استان مشورت و حسابی هم  برای 
گزینه های مردمی باز کنند. با این همه اما از 
رصد اخبار اینگونه  برمی آید که قرار است 
پرویزی از خراسان شمالی سکان استانداری 
خراسان جنوبی را به دست بگیرد آن هم در 

بی اطالعی کامل مردم و نمایندگانشان !  دو  
نماینده مجلس درگفتگو با آوا با اعتراض به 
این شیوه از بی تفاوتی وزارت کشور به نظر 
نمایندگان مردم انتقاد کردند. فرهاد فالحتی 
نماینده مردم قاینات و زیرکوه از تغییر استاندار 
موثق  خبر  کرد:  عنوان  و  اطالعی  بی  ابراز 
کشور  وزیر  با  و  تعیین  زمانی  باید  و  ندارم 
صحبت شود،  نمایندگان استان انتظار دارند 
هر تغییری در این زمینه به آنها اعالم شود. 
موضوع  نمایندگان  همه  اینکه  بیان  با  وی 
تغییر استاندار را رصد می کنند یاد آور شد: 
انتخاب استاندار موضوعی است که به  البته 

وزارت کشور مربوط می شود اما در صورتی 
که با نمایندگان مشورت شود حتما معیارهای 
الزم را عنوان خواهیم کرد. وی بر توجه به 
بومی بودن  و توانمندی هایی که می تواند به 
شناخت کامل از استان منجر شود تاکید کرد 
و گفت: این مشخصه ها به عنوان معیارهای 
پیشنهاد کشور  وزارت  به  استاندار   انتخاب 
سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  شود.  می 
نیز  از شنیدن خبر تغییر استاندار ابراز تاسف 
و عنوان کرد: از طریق استان و روزنامه ها از 
این خبر مطلع شده و او و همتایانش از وزارت 
به   . اند  نشنیده  چیزی  زمینه  این  در  کشور 

نظر او وزارت کشور باید به نمایندگان استان 
اند  وارد مجلس شده  تازگی  به  هر چند که 
با  تغییر مهمی  برای چنین  و  بگذارد  احترام 

آنها مشورت کند.
تغییر  درباره  نمایندگان  نظر  درباره  او 
مقام  تغییر  بر  قرار  اگر   : گفت  هم  استاندار 
عالی دولت در استان باشد باید فردی بهتر 
بیان  با  . وی  انتخاب شود  نظر جمعی  با  و 
اینکه خراسان جنوبی از حیث نیروی انسانی 
گفت: است  زیادی  قابلیتهای  دارای   قوی 
گزینه های زیادی سراغ داریم که اگر با ما 

مشورت شود حتما پیشنهاد خواهیم داد.

برنامه ریزی تغییر استاندار دور از چشم نمایندگان   
 گزینه های بومی زیادی برای استاندار شدن سراغ داریم

نمایندگان خراسان شمالی مطلع -  موکالن خراسان جنوبی بی خبر

اینکه  بیان  با  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
برای تجهیز حسینیه امام رضا)ع( به مدرسه 
تومان  میلیون   400 از  بیش  تاکنون  قرآنی 
هزینه شده است، گفت: 2 طرح قرآنی شامل 
مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن کریم و طرح 
افتتاح شد. به  حفظ مجازی قرآن در استان 
محمدطاهر  االسالم  حجت  تسنیم،  گزارش 
گرایلی در مراسم افتتاح مدرسه شبانه روزی 
مدرسه داشت:  اظهار  کریم  قرآن   حفظ 
شبانه روزی حفظ قرآن کریم با ظرفیت 50 
نفر در حسینیه امام رضا)ع( بیرجند با هزینه 
بیش از 400 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید. وی با بیان اینکه در این مدرسه در دو 
مرحله تابستانه و یک ساله ثبت نام می شود، 
افزود: در مدرسه شبانه روزی حفظ و تفسیر 
قرآن کریم به پسران 14 تا 22 ساله در طرح 
طرح  در  و  جزء   4 تفسیر  و  حفظ  تابستانه 

یکساله حفظ و تفسیر کل قرآن آموزش داده 
می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
در محل حسینیه  مدرسه  این  گفت:  جنوبی 
قدمتی  که  شده  برپا  بیرجند  )ع(  رضا  امام 
110 ساله دارد و در گذشته به عنوان مدرسه 
شوکتیه و سپس به عنوان حسینیه وقف شد 
و این مجموعه با همکاری میراث فرهنگی  و 
اوقاف استان به مدرسه حفظ، تفسیر و مرکز 

قرآن کریم اختصاص یافت.
فقط    فعال  مرکز  این  اینکه  بیان  با  گرایلی 
برای برادران فعال است و در نظر داریم اگر 
امکانات فراهم شود حسینیه نواب بیرجند را 
چهار  در  افزود:  کنیم،  آماده  خواهران  برای 
سال گذشته 320 نفر به مرکز تربیت مربی 
حفظ در قم اعزام و تاکنون 200 کالس حفظ 
توسط این مربیان که آموزش های الزم را فرا 

گرفتند تشکیل شده است.

و  داد  خبر  قرآن  مجازی  حفظ  طرح  از  وی 
فعال  طرح  این  در  مربی   5 داشت:  اظهار 

هستند که دوره ها برای قرآن آموزان رایگان 
از   مقتضی  نیاز  برای  تلفنی  تماس های  و 

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  است.  اساتید 
افرادی  قرآن   در طرح حفظ مجازی  گفت: 

که امکان شرکت در کالس های حضوری را 
ندارند با مراجعه به ادارات اوقاف می توانند در 

این طرح شرکت کنند و مقام معظم رهبری 
در چند سال گذشته به توجه و پرداختن به 
اعزام  مدیرکل  دادند.  زیادی  اهمیت  قرآن 
کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مبلغ 
گذشته  سال  چهار  در  اینکه  بیان  با  نیز  
حفظ  دوره های  در  نفر   280 و  میلیون  یک 
نام کردند گفت: خراسان جنوبی  ثبت  قرآن 
به عنوان ششمین استان در کشور به حفظ 
مجازی قرآن پیوست. شعبانی با بیان اینکه 
قرآن کریم  تربیت مربی  برگزاری دوره های 
اوقاف  سازمان  فرهنگی  اقدامات  از  یکی 
کشور است، افزود: بخشی از این دوره ها در 
دوره ها  این  در  افرادی  و  برگزار می شود  قم 
شرکت کردند با گذراندن 40 ساعت آموزشی 
به  می توانند  دوره  پایان  گواهی  دریافت  و 
تشکیل کالس های  به  رسمی  مربی  عنوان 

حفظ قرآن کریم در استان ها مشغول باشند.

مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن کریم آغاز به کار کرد

با حضور مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف در بیرجند:

و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
امسال  گفت:  جنوبی  خراسان  طبیعی  منابع 
برای نخستین بار تهیه مطالعات توجیهی 16 
طرح مشارکتی با استفاده از نرم افزار » کامفار« 
توسط این سازمان در استان انجام شد که در 
این ارتباط 230 میلیارد ریال اعتبار اختصاص 
یافت. به گزارش ایرنا، محمدحسین اکبری در 
با خبرنگاران به مناسبت)سوم تیر  گفت وگو 
مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس  سالروز  ماه( 
کشاورزی و منابع طبیعی افزود: این تسهیالت 
با بهره صفر درصد و حداکثر چهار درصد به 
شرکت های تعاونی استان واگذار شد.وی ادامه 
داد: ارزیابی، بررسی و دفاع از طرح های یاد 
تسهیالت  اعطا  برای  نهایی  تصویب  و  شده 
مجریان  به  امید  کارآفرینی  صندوق  توسط 
شرکت  توسط  مشارکتی  های  طرح  اجرای 

مشاوره صورت گرفت. 
وی به انجام پروژه فروش نهال توسط شرکت 
رویش و ساماندهی و نظارت بر نهال فروشان 
استان در سال 95 اشاره کرد و افزود: در این 
با رضایت کامل مسئوالن سازمان  طرح که 
جهاد کشاورزی همراه بود برای 12 نفر مجوز 

فروش نهال صادر شد.
وی ادامه داد: با نظارت نظام مهندسی بر این 
امر توانستیم 70 درصد به سمت مثبت حرکت 

خصوصی  به  دولتی  بخش  اعتماد  و  کنیم 
افزایش یافت.اکبری بیان کرد: امسال گروهی 
از کارشناسان بخش کشاورزی نظام مهندسی 
تولید،  افزایش  با هدف  بیرجند  در شهرستان 
کاهش هزینه ها و زیباسازی باغچه منازل، در 
قالب شرکت رویش تمام خدمات فنی مهندسی 
و مشاوره ای اعم از سمپاشی، محلول پاشی، 

هرس، پیوند، کاشت باغچه و درختکاری راه 
اندازی شد که با مراجعه حضوری به در منازل، 
انعقاد  به  ارائه می دهند. وی  را  این خدمات 
قرارداد و فعالیت های تخصصی با سازمان ها و 
ادارههای استان به مبلغ سه هزار و 270میلیون 

ریال در سال جاری اشاره کرد و افزود: با انعقاد 
کارشناسان  از  نفر   40 برای  قراردادها  این 

سازمان در استان اشتغال ایجاد می شود.

مرکز  اندازی  راه  نامه  تفاهم  انعقاد   
تحقیقات و مشاوره مرغ 

کارشناسان  با  ارتباط  این  در  داد:  ادامه  وی 
مدیریت حفظ نباتات، گیاه پزشکی، مدیریت 
آبخیزداری  حوزه  مطالعه  استان،  اراضی  امور 
منابع طبیعی و نظارت کارگاهی مزارع حبوبات 
و صیفی جات قرارداد منعقد شده است. وی 

از انعقاد تفاهم نامه راه اندازی مرکز تحقیقات 
و مشاوره مرغ استان با شرکت شهرك های 
صنعتی استان خبر داد و افزود: این مجموعه 
به زودی تحت پوشش سازمان نظام مهندسی 
فارغ  و  کارشناسان  که  شود  می  اندازی  راه 
تولید  علمی  های  داده  سازمان  التحصیالن 
تولیدی  واحدهای  به  را  خود  دستاوردهای  و 

عرضه کنند. اکبری یادآور شد: برای اجرایی 
شدن نظام نامه صدور مجوز واحدهای گلخانه 
به سیاست  توجه  با  قارچ خوراکی  پرورش  و 
های  گلخانه  توسعه  و  اندازی  راه  وزارتخانه 
کشور تا سطح 50 هزار هکتار در برنامه ششم 

توسعه پیش بینی شده است. وی اضافه کرد: 
گلخانه الگویی این سازمان در مجتمع گلخانه 
ای خوسف به مساحت یک هزار متر مربع راه 
اندازی شد و به زودی محصول آن برداشت 
می شود. این مسئول اظهار کرد: در حال حاضر 
مقاطع  فارغ  التحصیل  نفر   489 و  هزار  دو 
کشاورزی  مختلف  های  رشته   و  تحصیلی 
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان هستند.
نفر  و 179  هزار  دو  تعداد  این  از  افزود:  وی 
در مقطع کارشناسی ارشد، 286 نفر در دوره 
دارند  نیز مدرك دکتری  کارشناسی و مابقی 
التحصیالن یک هزار و 93  فارغ  از مجموع 
از  دیگری  در بخش  نفر شاغل هستند. وی 
ساماندهی  هکتاری  طرح 200  به  سخنانش 
پساب فاضالب بیرجند با کاشت درختان زود 
رشد اشاره کرد و افزود: این طرح که قرار بود 
همزمان با هفته جهاد کشاورزی امسال )21 
به دلیل  برداری برسد  به بهره  تا 27 خرداد( 
استعالم برخی سازمان ها و دستگاههای استان 
از  یکی  داد:  ادامه  است. وی  افتاده  تاخیر  به 
مشکالت اجرا نشدن این طرح در موعد مقرر 
به دلیل عبور خط انتقال گاز به طول 500 متر 
از میان اراضی طرح بود که مشکل آن رفع و 

به زودی طرح مذکور اجرا خواهد شد.

230 میلیارد ریال برای 16 طرح مشارکتی  

و  مطبوع  تهویه  بین المللی  کنفرانس  دبیر 
دومین  گفت:  برودتی،  و  حرارتی  تاسیسات 
کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات 
حرارتی و برودتی در 7 و 8 مهر ماه در دانشگاه 

بیرجند برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا ذوالفقاری، در جمع 
رویدادهای  از  یکی  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
علمی کشور در خصوص تبادل دستاوردها و 
تجربیات در زمینه علوم تاسیسات حرارتی و 
برودتی بوده که بهمن هر سال توسط انجمن 
علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران برگزار 
می شود. وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش 
از 100 مقاله پذیرفته شده است، ادامه داد: با 
فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامل بین 
متخصصان و محققان، با کاهش فاصله ها بین 
نوظهور،  فناوری های  و  آکادمیک  تحقیقات 
می توانیم گام های موثری را در اعتالی صنعت 

حرارت و برودت در کشور برداریم.
و  مطبوع  تهویه  المللی  بین  کنفرانس  دبیر 
تاسیسات حرارتی و برودتی با بیان اینکه در 
این کنفرانس از اساتید خارجی مقیم ایران نیز 
دعوت خواهد شد، تصریح کرد: برگزارکنندگان 
این کنفرانس مفتخر بوده از کلیه صنعتگران، 
مهندسان طراح تاسیسات، اساتید، پژوهشگران، 
حرارت  تاسیسات  صنعت  حوزه  کارشناسان 
فعال در محورهای  برای مشارکت  برودت  و 
تجربیات  ارائه  باالخص  کنفرانس  مختلف 
به  دعوت  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  و 

همکاری نمایند.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه این کنفرانس بالغ 

بر 40 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت، 
بیان کرد:  ضمن فراهم آوردن فضایی مناسب 
با  محققان،  و  متخصصان  بین  تعامل  جهت 
آکادمیک و  بین تحقیقات  کاهش فاصله  ها 
فناوری  های نوظهور، با آنچه که در صنعت 
کشور حاکم بوده، گام های موثری را در اعتالی 

صنعت حرارت و برودت در کشور بردارد.
و  مطبوع  تهویه  المللی  بین  دبیرکنفرانس 
تاسیسات حرارتی و برودتی یادآور شد: شناسایی 
نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و چالش های 
توسعه و بومی سازی صنعت تهویه مطبوع و 
تاسیسات در کشور از اهداف مهم دیگر این 
کنفرانس است. دبیرکنفرانس بین المللی تهویه 

مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی با بیان 
اینکه بیش از 21 دانشگاه و موسسه علمی و 
پژوهشی کشور در کمیته اجرایی این همایش 
صاحب نظر هستند، یادآور شد: از اسفندماه سال 
کنفرانس  دومین  در  شرکت  ثبت نام  گذشته 
بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و 
برودتی کشور آغاز شده و آخرین مهلت ارسال 
مقاالت اول مهر ماه امسال است. ذوالفقاری با 
اشاره به اینکه بیش از 10شرکت بزرگ صنعتی 
کرد:  نشان  خاطر  بوده  کنفرانس  این  حامی 
یکی از مزایای این کنفرانس رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی، تقویت و هم افزایی بین صنایع برای 

ساخت شرکت های بزرگتر است.

مهر دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع در دانشگاه بیرجند برگزار می شود
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 امام کاظم علیه السالم :
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دعـاى شخـص روزه  دار هنگام افطار ُمستجاب مى  شود.
بحار االنوار: ج 93، ص 255، ح 33 

استقبال  از پیشنهاد روحانی ؛ جمع شدن 
احزاب دور یک میز، توصیه به خیر است 

رئیس  پیشنهاد  موتلفه  حزب  دبیرکل  مقام  قائم 
را  احزاب  نشستن  میز  یک  دور  بر  مبنی  جمهور 
تنها در مورد مسایل کالن کشور اجرایی دانست 
به نگرش های  با توجه  و گفت: در مسایل دیگر 
از دسترس  دور  این خواسته  به  رسیدن  مختلف، 
را  احزاب  نشستن  میز  دور یک  بادامچیان  است. 
آن  دلیل  به  افزود:  و  دانست  خیر«  به  »توصیه 
که جریان هاي سیاسي و احزاب در هر موضوعي 
چندین نظر مختلف دارند، نمي توان انتظار ایجاد 

گفتگوي مشترک میان احزاب را داشت.

برای حقوق های میلیونی بزرگ نمایی شد

کشور   کل  بازرسی  سازمان  رئیس  سراج،  ناصر 
درباره پرداخت های چند ده میلیونی برای مدیران 
دولتی و ورود سازمان بازرسی به این موضوع اظهار 
گونه  این  به  که  است  این  ما  ذاتی  وظیفه  کرد: 
موضوعات وارد شویم. متاسفانه اکنون مسایلی که 
در رسانه ها مطرح شده مقداری سیاه نمایی شده 
است و به آن صورت که در رسانه ها مطرح شده 
نبوده است. سراج افزود: مدیران ما سخت کوش 
و پاک دست هستند و اگر 4 مدیر مرتکب خالفی 

شدند نباید آن را به تمام مدیران تعمیم دهیم. 

منتفی شدن برجام۲ با هشدار سردار

نشان  خاطر  آسیا  غرب  مسایل  کارشناس  یک 
تهدید.  هم  بود  هشدار  هم  سردار  بیانیه  کرد: 
از  خصوصا  خارجی  سیاست  کرد:  تأکید  حیدری 
نوع آمریکایی در حصار دیپلمات ها نیست و بارها 
و  روسیه  و  ایران  علیه  آمریکا  دفاع  وزیر  بارها  و 
... موضع گرفته است یا رئیس ستاد کل و رئیس 
ایران  مقر فرماندهی سنت کام در قطر که علیه 
موضع گرفته اند همچنین نظامیان آمریکایی در 
قامت دیپلماسی عمومی وارد سیاست خارجی می 
شوند به معنای آن است که سیاست خارجی آنها 
آنها سیاست  مقابل  در  و  است  نظامی  دیپلماسی 
بیانیه  حوزه  است.  انقالبی  دیپلماسی  ما  خارجی 
که  بود  دیپلماسی  انقالبی  حوزه  سلیمانی  سردار 
همان  که   ۲ برجام  تحمیل  برای  آمریکا  نقشه 
به سیاست  و  منتفی کرد  را  ایست  برجام منطقه 

خارجی ما وزن و اعتبار داد.

معارفه های جدید در دفتر احمدی نژاد

معارفه های جدید در دفتر احمدی نژاد انجام شد. 
احکامی عبدالرضا  با صدور  نژاد  احمدی  محمود 
شیخ االسالمی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر 
معاون  دفتر،  مسئول  سمت  به  ترتیب  به  را 
پشتیبانی و اجرایی و مشاور امور رسانه ای دفتر 

 عیادت قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از بیماران در بیمارستان شهید رحیمی بیرجندعکس روز رئیس جمهور سابق منصوب کرد.

هشدار ایران درباره ظهور و رشد 
شاخه های جدید داعش

سفیر کشورمان در سازمان ملل در جلسه شورای 
امنیت در مورد وضعیت افغانستان نسبت به ظهور 
و رشد داعش و شاخه های آن مثل داعش استان 
نهضت  و  ازبکستان  اسالمی  نهضت  خراسان، 
دهقانی   . داد  هشدار  شرقی  ترکستان  اسالمی 
تصریح کرد: اگر با این گروه ها امروز مقابله جدی 
صورت نگیرد، باید در انتظار آینده ای دشوارتر بود.

ایران در مقابل عربستان دست باال دارد

در  سردی  جنگ  نوشت:  سیندیکیت  پروجکت 
منطقه ای بسیار گرم در جریان است. بخش اصلی 
رقابت میان ریاض و تهران در خاورمیانه ماهیتی 
ژئوپولتیک دارد که در آن ایران برای تسلط منطقه 
ای در مقابل عربستان و متحدانش در خلیج فارس 
قرار گرفته است. در حال حاضر به نظر می رسد 
آن  از  پس  باشند.  داشته  را  باال  دست  ها  ایرانی 
که توافق هسته ای امضا شد، تحریم های غربی 
هم برداشته شد. حاال که بار دیگر معامله با ایران 
قانونی شده، اقتصاد بیمار این کشور در حال احیا و 
یافتن جانی تازه است. در همین حال نفوذ ایران در 
عراق نیز همواره در حال افزایش است بدون آن که 
با مخالفتی از سوی آمریکا روبرو شود، انگار تنها 

داعش است که نمی تواند این مسئله را بپذیرد.

 نگرانی اقتصاددان  ایرانی
 نسبت به انتخاب کلینتون و ترامپ

ریاست  انتخابات  نامزدهای  همه  میان  از 
بدون  دموکرات  سندرز  برنی  آمریکا،  جمهوری 
می  شمار  به  گزینه  بهترین  ایران  برای  شک 
اقتصاددان  دانا،  رئیس  فریبرز  را  این  رفت؛ 
گوید.  می  المانیتور  با  گفتگو  در  ایرانی  مشهور 
قصد  بود  کرده  اعالم  ژوئن   17 در  که  سندرز 
حاال  دارد،  را  ایران  با  روابط«  سازی  »عادی 
از  کلینتون  نامزدی  نزدیک شدن  قطعیت  به  با 
ها  رقابت  گردونه  از  دیگر  ها،  دموکرات  جمع 
صحنه  در  رقیب  دو  میان  از  است.  شده  خارج 
مانده که یکی ترامپ جمهوری خواه است، بعید 
بردارند  گام  مسیری  در  کدامشان  هیچ  است 
احیای  حال  در  اقتصاد  به شکوفایی  کمکی  که 
به  اقتصاددان  شناس-  جامعه  این  کند.  ایران 
پیوسته  »رویکرد  واشنگتن  در  گفت:  المانیتور 
حتی  که  دارد  وجود  تهران  به  نسبت  منفی« 
پس از تغییرات سیاسی ماه های اخیر و تقویت 
متمایل  روهای  میانه  و  طلبان  اصالح  موضع 
تغییری  هیچ  مجلس،  در  غرب  با  همکاری  به 
نداشته است. رئیس دانا گفت: در بهترین حالت 
اما  برگرداند،  را  ایران  تواند سرمایه  می  آمریکا 
این کافی نخواهد بود، به نظر او، نه کلینتون و 
اقتصاد  بر  مثبتی«  »تاثیر  کدام  هیچ  ترامپ  نه 

ایران نمی گذارند.

جهانگیری: منفی بافی هم حدی دارد
 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه منفی بافی و ایجاد 
یاس حدی دارد، گفت: عده ای در کشور طوری صحبت 
می کنند که گویی یک گرد مردگی در همه واحدهای 
تولیدی کشور افشانده شده است و دیگر تولید و کاری در 
کشور وجود ندارد. وی با بیان این که نباید اجازه دهیم 
مردم را مایوس کنند، گفت: کسی که دلسوز نظام و کشور است به خصوص در 

مقطع فعلی نباید به جامعه القای یاس و ناامیدی کند. 

احمدی نژاد : خیال می کنند اگر از کنار اوباما رد شدند و او نظری کرد، خیلی مهم شدند  
 

رسد.  نمی  به خدا  زورش  عالم هیچ کس  این  در  دهید.  انجام  برای خدا  را  کارتان  دانشجویان گفت: همه  در جمع  دولت دهم  رئیس 
آمریکا چه کسی است؟ بمب اتم چیست؟ اوباما کیست؟ خیال می کنند اگر از کنارش رد شدند و او نظری کرد خیلی مهم شدند! نمی 
دانند او خود اسیر است. محمود احمدی نژاد افزود: با دیدن اظهار نظرها، افراد را می توان به دو گروه تقسیم کرد. یک عده اخبار و 
 اطالعات دقیق را می گیرند و بررسی می کنند و از کنار هم قرار دادن این اطالعات نتیجه گیری و تحلیل می کنند. برخی بالعکس اند.

وی افزود: یک سناریو از فرد می نویسند بعد حقایق را جعل می کنند. این گرگ بودن است که بنشینند طراحی کنند و برای تخریب دیگران نقشه بکشند.

روزی نیست که گشایشی حاصل نشده باشد

 رئیس جمهور با اشاره به اینکه طی مدتی که از برجام 
منافع  مسیر  در  گشایشی  که  نیست  روزی  گذرد،  می 
ملی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور 
باشد، گفت: دولت سال گذشته که سال  نشده  حاصل 
اقتصاد مقاومتی را در  بسیار سختی بود، سیاست های 
عمل پیش برد و پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات  و تک رقمی کردن 

تورم، نشان دهنده موفقیت اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی بود.

در مجلس  با حضور  محمدجواد ظریف 
اعضای  سئواالت  به  فرانسه  سنای 
کشور  این  خارجی  روابط  کمیسیون 
مسایل  و  کشور  دو  روابط  مورد   در 

منطقه ای پاسخ داد. 
توافق  ما  گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر 
 هسته ای را به طور کامل اجرا کرده ایم

که  دارد  وجود  روانی  فضای  هنوز  اما 
بانک ها را از تجارت با ایران منع می 
از  به دنبال  افزود: آمریکا  کند.  ظریف 
بیکار  نیز  ما  و  نیست  توافق  بردن  بین 
باید  کنیم.  مذاکره  سال  دو  نبودیم 
روانی  فضای  و  مانده  باقی  مشکالت 
حل شود. وی در رابطه با سخنان دونالد 
نیز  توافق  کردن  پاره  مورد  در  ترامپ 
افزود: توافق بین ایران و آمریکا نیست 

و کسی توان پاره کردن آن را ندارد.
ظریف با تاکید بر اینکه در مورد سوریه 

فقط راهکار سیاسی است که جواب می 
بپذیریم  که  ناگزیریم  ما  گفت:  دهد، 

میز  پشت  را  مشکالت  سوریه  مردم 
مذاکره حل کنند. تمرکز روی یک فرد 

روی  باید  ما  و  است  برد-باخت  بازی 
روش ها تمرکز کنیم. وزیر امور خارجه 

با بیان این موضوع که ما مانعی نداریم، 
هم  کنیم،  می  خریداری  بویینگ  هم 

ایرباس افزود: مشکل خرید از ایرباس، 
وی  شود.  می  حل  بویینگ  قرارداد  با 
در پاسخ به سوالی در مورد حقوق بشر 
های  انتخابات  در   : گفت  نیز  ایران  در 
ایران، همیشه فردی که رئیس جمهور 
بوده کامال مخالف نفر قبلی بوده است. 
بیشترین   اصالحات  دولت  رئیس  آقای 
با احمدی نژاد داشت و آقای  فاصله را 
احمدی نژاد بیشترین فاصله را با آقای 
اظهار  همچنین  ظریف  داشت.  روحانی 
ایران  در  ها  اعدام  تعداد  از  ما  داشت: 
که  بدانید  باید  اما  نیستیم  خوشحال 
مواد  به  مربوط  ها  اعدام  درصد   90
ایران  قضائیه  قوه  رئیس  است.  مخدر 
نیز عالقه مند است که تعداد اعدام ها 
بازدارنده  راه  باید  اما  کند،  پیدا  کاهش 

دیگری به جای اعدام پیدا کنیم.

ظریف: هیچکس نمی تواند توافق را پاره کند
 احمدی نژاد بیشترین فاصله را از لحاظ رویکردی با روحانی و رئیس دولت اصالحات داشت

فراخوان مناقصه عمـومي یک مرحله اي  - نوبت اول       95/4/3
اداره کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12( در نظر دارد: اجراي پروژه عمراني ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمانکاران داراي صالحيت از سازمان مديريت و 

برنامه ريزي کشور واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجد شرايط متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت آزاد )حداقل پايه 5(  مي توانند برای دريافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاريخ 1395/4/9 به واحد امور پيمانکاران اين اداره کل واقع در بيرجند- سراب 
خيابان سپيده- سپيده 12 مراجعه نمايند. ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني )http://iets.mporg.ir( نيز منتشر شده است.

تاریخ بازگشایيتاریخ تحویل اسنادتضمین شرکت ارجاع کار )ریال(برآورد  بر اساس فهارس بها 1394 )ریال(مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه

تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی 
مدارس )استاندارد سازی سامانه گرمایشی( 
تعدادی از مدارس سطح  شهرستان سرایان 

سطح 
شهرستان 

سرایان

تاسیسات و تاسیسات
تجهیزات

بخشنامه مترمربع زیربنا )سرجمع(
 به شماره 100/6405 مورخ 89/2/4

حداکثر ساعت 9 صبح 2/54685069567235/000/000 ماه
95/4/23

ساعت 10 صبح 
95/4/23

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر يا  واريز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملي شعبه مرکزي 
بيرجند در وجه اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي  محل تحویل اسناد و پیشنهادات: دبيرخانه اين اداره کل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره کل مي باشد.

اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي

خانه باغ فروشی  09395625280










