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مبلغ فطریه ماه رمضان ۹۵ اعالم شد

دفاتر آیات عظام خامنه ای و وحید خراسانی مبلغ 
کفاره و زکات فطره امسال را اعالم کردند. زکات 
فطره امسال بر مبنای قوت غالب 3 کیلو گندم 
غالب  قوت  اساس  بر  و  تومان   6000 مبلغ  به 
است.  شده  اعالم  تومان  هزار   15 حداقل  برنج 
به گزارش جام جم آنالین، زکات فطره یا فطریه 
استفاده  مورد  غالب  قوت  کیلوگرم  با سه  معادل 
مسلمانان است که به طور معمول بر اساس مبلغ 

برنج یا گندم محاسبه می شود.

چند کالم با آقای وزیر
*  سردبیر

جنوبی   خراسان  مردم  و  بود  قدس  روز  دیروز 
و  پارسال  بهمن  و  اسفند  مثل   . آفریدند  حماسه 
خرداد 92 که همیشه ایام مشارکت این مردم در 

صحنه های حمایت از نظام بی بدیل بوده است.
این مقدمه کوچک برای صریح تر گفتن حرفهای 
میهمان  امروز  که  است  وزیری  با  استان  رسانه 
ماست . وزیری که برای تودیع استانداری آمده و 
استانداری دیگر را معارفه خواهد کرد البته حضور 
قبلیش برای معرفی وجه اله خدمتگذار در دوشنبه 
ابراز  یاد داریم که  به  29 مهرماه 1392 را خوب 
امیدواری کرد با تغییرات جدید ، خراسان جنوبی 
آقای دکتر   . درآید  در کشور  الگو  به عنوان یک 
خالصه و مفید چند پاراگراف حرف را بی پیرایه 
داریم که امیدواریم بخوانید و به یاد بسپارید و در 
ادامه خدمت به تمام محرومان ایران اسالمی به 

یادگار از مردم خراسان جنوبی داشته باشید .
1 - سه سال پیش در معارفه اولین استاندار دولت 
تدبیر و امید از محرومیت اینجا گفتید و اینکه باید 
به خراسان جنوبی بیشتر باید توجه کرد و دوباره دو 
روز پیش همین حرف ها را با تاکید بر عدم تغییر 
اوضاع و نیاز به همت ویژه تر تکرار نمودید . سه 
سال پیش مهندس خدمتگزار را به استان آوردید 
و با قید اینکه علیرغم غیر بومی بودن ، استاندار 
خوبی برایمان برگزیده اید او را منصوب کردید و 
اینک وی را با خود به پایتخت می برید اما بهتر 
است همانطور که عملکرد مهندس پرویزی را در 
خراسان شمالی و زادگاهتان بررسی کردید در اینجا 
هم عملکرد دیگر همشهری خود را ، رصد نمایید 
. به گفته خودتان محرومیت همچنان باقی است و 
علیرغم تالش های فراوان ، خروجی قابل ادعایی 

را نداشته ایم . ) ادامه در صفحه 2 (
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شرح در صفحه 4

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری عزیز و همسری مهربان مرحومه مغفوره

 حاجیه مریم سعیدی مهموئی 

)همسر حاج محمد خلیل ثابتی(
 را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: جلسه سوم آن مرحومه 
امروز شنبه 95/4/1۲ از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل حسینیه 

گازاریها )چهار راه دوم مدرس( برگزار می گردد.
خانواده های: ثابتی ، سعیدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان غالمحسین اسدی نژاد 
)بازنشسته اداره راه و ترابری بیرجند(

 را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع 
و تدفین آن مرحوم امروز شنبه 95/4/1۲ ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می شود. ضمناً جلسه سوم 

آن مرحوم دوشنبه 95/4/14 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل هیئت محبین االئمه )ع(
 )واقع در مدرس ۲3( برگزار می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: اسدی نژاد ، سیاره ، موذن ، کرمانی پور، برکچی ، طالبی و علیپور

هو الباقی 

به مناسبت سومین روز 

درگذشت  مرحومه

 حاجیه بانو کارگر 
)والده آقایان سبزواری( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/4/1۲
 از ساعت 17/15 الی 18/15 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور یکایک شما سروران 

ارجمند مزید امتنان است. 

خانواده های سبزواری و فامیل وابسته

آگهي مزایده )۹۵/1(

نظر دارد: وسائط  بانک صادرات خراسان جنوبي در   
نقلیه مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 
عمومي به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده 
روزهای  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  مي 

یکشنبه مورخ 95/04/13 الی یکشنبه 95/04/20 جهت بازدید و دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت مراجعه و تا پایان وقت اداري )ساعت14( شنبه مورخ 
95/04/26 به نشاني بیرجند - خیابان مدرس - نبش مدرس 9 - اداره 
مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دایره تدارکات و ساختمان نسبت به 

عودت آن اقدام نمایند. 
پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 14 یکشنبه مورخ 95/04/27 
در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید 

مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.

بانک صادرات خراسان جنوبي 

لیست وسائط نقلیه آگهی مزایده )95/1(

نوع وسیله ردیف
قیمت پایه تعدادمدل نقلیه

 )به ریال(

400,000,000یک  دستگاه84سرانزا 1

150,000,000یک  دستگاه86پژو ۲405

150,000,000یک  دستگاه86پژو 3405

جناب آقای محمد حسین زینلی     مدیر عامل محترم کارخانه کویرتایر
جناب آقای مهندس محسن احتشام    
مدیرعامل محترم شرکت تروند  زعفران قاین
جناب آقای مهندس احد کرمانی     

مدیرعامل محترم کارخانجات نساجی فردوس
جناب آقای دکتر ساالر صادقی     مدیریت محترم داروخانه ساالری

انتخاب شما بزرگواران را به عنوان کارفرمایان منتخب کشوری و استانی تبریک عرض می نماییم
 از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت شما را مسئلت داریم.  

سید محمد رضا  علیزاده -  دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

 مناقصه هاي عمومي یک مرحله اي شماره  ۹6۹-۹۵ ، ۹70-۹۵   و تجدید مناقصه  ۹۵-۹16/1 
  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه هایی با موضوعات ذیل را برگزار نماید:

مناقصه شماره 969- 95
به جهت پروژه  هایشرح

  ISNO144۲7 - ۲ خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله هاي پلی اتیلن  در دعوتنامه ذکرشده است

یخاب شهرستان طبس، چنشت شهرستان سربیشه، مزداب آسو شهرستان 
بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، گزخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 8,380,۲54,400    تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ  4۲0,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 
ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.  مدت تحویل  : یک ماه       

مناقصه شماره 970- 95
به جهت پروژه  شرح

 AWWA C950 و 10730 و   ISIRI - 107۲9 خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد
ارسک شهرستان بشرویهتوجه: مشخصات کامل لوله هاي جی آر پی در دعوت نامه ذکرشده است

مبلغ برآورد: 10,7۲0,000,000  ریال     تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ 536,000,000 ریال
  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست. مدت تحویل  : یک ماه 

تجدید مناقصه شماره:95-916/1

به جهت پروژه  شرح

  ASTM A53 و ISIRI 6771 خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای
توجه: مشخصات کامل لوله هاي گالوانیزه در دعوت نامه ذکرشده است.تبصره ۲: الزم به ذکر است کیفیت پوشش 

گالوانیزه لوله های مذکور طبق استاندارد ملی 705۲ در حدA.1 و حداقل ضخامت آن  55 میکرون می  باشد
کالته مال شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 11,۲۲4,440,000 ریال     تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار    :  ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ  56۲,000,000 ریال  به مدت 
حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمنا : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.  مدت تحویل  : یک ماه                

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/04/12 تا پایان وقت اداري 04/19/ 1395 حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت  ها 2 مورد می  باشد. محل 
دریافت اسناد مناقصه : سایت شرکت به آدر س WWW.ABFAR-KJ.ir  و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir فرآیند 
انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی   آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا پایان وقت اداري مورخ 1395/04/30 مي باشد.  زمان تشکیل 
جلسه قرائت پیشنهاد ها : ساعت  9 صبح مورخ 1395/05/02 در محل سالن جلسات شرکت  محل تحویل : محل تحویل کلیه لوله های مورد مناقصه انبار شرکت  
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می  باشد. تبصره 1: بازرسی کلیه لوله ها سطح یک می  باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور 
و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس به عهده فروشنده کاال خواهد بود. تبصره ۲: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد. این شرکت در رد یا قبول 
پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 

جنوبي و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات مراجعه و یا با شماره 8-32214752-056اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید. 

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره :67/۲76
تاریخ :1395/04/09
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  هشدار بیمه مرکزی به مردم درباره فروش غیرمجاز کارت تحفیف
ایرنا - بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص سوء استفاده از نام این سازمان برای فروش غیر مجاز و نامعتبر کارت تخفیف بیمه 
 نامه های شخص ثالث، بدنه اتومبیل و وسایل اطفاء حریق به مردم هشدار داد. هموطنان می توانند برای اطالع از فهرست و مشخصات 
شرکت های بیمه، نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه مجاز به آدرس الکترونیکی www.nezarat.centinsur.ir مراجعه کنند.

سازمان تامین اجتماعی شرایط الزم برای ارائه 
خدمات دفترچه درمانی به همسر بیمه شده زن و 
همچنین نحوه احتساب خدمت سربازی را اعالم 
کرد. به گزارش جام جم آنالین ، سازمان تامین 
اجتماعی اعالم کرد: در صورتی که معاش همسر 
از  وی  سن  شود،  تأمین  زن  شده  بیمه  توسط 
۶۰ سال بیشتر باشد و مطابق نظریه کمیسیون 
پزشکی از کارافتاده کلی باشد خدمات دفترچه 

درمانی به همسر بیمه شده زن تعلق می گیرد.

جرائم  بخشودگی  بخشنامه  متمم،  براساس 
کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط 
با  همراه  آنها  خدمات  چنانچه  و  بود  نخواهند 
تولید و یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول 
به  همچنین  خواهندبود.  شده  ایجاد  تسهیالت 
منظور جلوگیری از استفاده من غیر حق از دفاتر 
درمانی و نامعتبر کردن سریال دفترچه درمانی 
مفقودی، ابطالی و امحائی در کلیه مراکز درمانی، 
نمایندگان  حضور  با  کارشناسی  جلسه  اولین 

ادارات کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، درمان 
مستقیم و غیرمستقیم و شرکت مشاور مدیریت 
و خدمات ماشینی تامین در محل دفتر راهبری 
سیستم ها برگزار شد. در این جلسه بر چگونگی 
نحوه تعامل سیستم های مراکز درمانی با پایگاه 
بیمه  درمان  استحقاق  و  ای  بیمه  اطالعات 
شدگان و همچنین ارائه راهکار الزم به منظور 
رفع مشکالت مربوطه مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و 
حضور در جبهه بیمه شدگان:

در راستای تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها 
و دستورهای اداری و بازنگری به عمل آمده در 
۲۶ دستورالعمل جاری، بخشنامه جامع شماره ۱۵ 
مشترک فنی و درآمد با موضوع نحوه احتساب 
در  حضور  و  وظیفه  نظام  خدمت  مدت  سوابق 
جبهه بیمه شدگان ) اعم از عادی/جانباز( در تاریخ 
۶/۴/۹۵ صادر و به واحدهای اجرایی ارسال شد.

این  از  مسکن  وضعیت  گفت:  مسکن  کارشناس  یک 
بدتر نمی شود و حتما منحنی این بخش تا یک سال 
آینده که از رکود خارج می شود به سمت باال خواهد بود.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: قیمت نفت به عنوان 
محرک اصلی اقتصاد مسکن در آینده متعادل تر می شود، 
مسکن  مصرفی  تقاضای  و  می رود  باال  جامعه  درآمد 
افزایش می یابد. البته نه به سرعتی که از ابتدای برجام 
فکر می کردیم ولی تا یک سال دیگر اقتصاد مسکن 
به حالت نرمال می رسد. وی افزود: عواملی که منجر 

به ایجاد زنجیره بهم پیوسته رکود مسکن شده هنوز 
برجام همه  امضای  از  بعد  دارد.  این بخش  وجود  در 
منتظر تحرکاتی در اقتصاد کشور بودند که هنوز اتفاق 
به  اما  اوایل خارجی ها وارد کشور شدند  نیفتاده است. 
مسکن  در  وقت  هیچ  خارجی  سرمایه گذار  من  اعتقاد 
ساخت  برای  حتی  کرد.  نخواهد  سرمایه گذاری  ایران 
به  برسد  چه  دارند  تردید  ایران  در  هتل  و  بیمارستان 
مسکن. به گفته میرعمادی، در این شرایط تنها اتکای 
بخش مسکن برای خروج از رکود، سرمایه گذاری داخلی 

ندارد  پول  اقتصادی کسی  رکود  به  توجه  با  است که 
بانک بگذارد و  را در  اگر هم دارد ترجیح می دهد آن 
سود ۲۰ درصد بگیرد تا این که در بخش زیان ده مسکن 
سرمایه گذاری کند. این کارشناس مسکن با بیان این که 
کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد قطعا تاثیر مثبتی در 
بخش مسکن ایجاد  می کند، گفت: با توجه به نرخ های 
باالی  بانکی هیچ کس ریسک سرمایه گذاری در بخش 
باید آغاز کاهش  اقدام  اولین  لذا  مسکن را نمی پذیرد. 

سود بانکی می بود که رخ داد.

 شرایط ارائه خدمات دفترچه بیمه به همسر بیمه شده

وضعیت مسکن تا یک سال آینده نرمال می شود

 وام ازدواج به بیمه شدگان اجباری تعلق می گیرد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: کمک هزینه ازدواج 
فقط به بیمه شدگان اجباری ازدواج اولی ، تعلق 
اظهار  زدا  عصراعتبار،  گزارش  به  گیرد.  می 
داشت: تامین اجتماعی به بیمه شدگان اجباری 
وام  حقوقشان،  ماه  یک  معادل   ، اولی  ازدواج 
اگر میزان  ازدواج می دهد. وی تصریح کرد: 
حقوق بیمه شده در زمان عقد، کمتر از حداقل 
دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، مبلغ پرداختی به میزان حداقل 
مزد سال و برای حقوق بگیران باالتر از حداقل دستمزد، معادل یک ماه 
متوسط حقوقشان محاسبه می شود. وی عقد دایم و ثبت ازدواج در دفتر 
اسناد رسمی، پرداخت حق بیمه به مدت حداقل 7۲۰ روز ۵ سال پیش از 
ازدواج و ارتباط شغلی با کارفرما را از شرایط دریافت کمک هزینه دانست.

 تسهیالت جدید صندوق بازنشستگی کشور ازامروز

مدیرکل دفتر توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری از 
 ۴ آن  براساس  که  داد  خبر  طرحی  اجرای 
خدمت این صندوق برای بازنشستگان تحت 
پوشش قرار است از امروز در دفاتر پیشخوان 
دولت ارائه شود. به گزارش جام جم آنالین، 
فیش  و  بازنشستگی  حکم  صدور  انتظاری، 
صدورکارت  و  استعالمات  به  پاسخ  حقوقی، 
بازنشستگی  صندوق  خدمات  مهمترین  از  را  بازنشستگان  منزلت 
حکم  و  حقوقی  فیش  صدور  هزینه  اینکه  بیان  با  وی   . برشمرد 
تومان   3۰۰۰ را  استعالم  هزینه  است  تومان   ۱۰۰۰ بازنشستگی 
وهزینه صدور کارت منزلت را برای بازنشستگان دولت ۴۵۰۰ تومان 

اعالم کرد.

 کاهش نرخ سود بدون ارائه تسهیالت از سوی 
بانک ها سودی برای اقتصاد ندارد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش 
نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد را حرکتی مثبت 
برای کمک به رشد اقتصادی دانست اما گفت: 
با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه گذاری ها 
معنی دار می شود، مشروط به اینکه نظام بانکی 
منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
میدری در گفت وگو با تسنیم، درباره کاهش نرخ سود تسهیالت عقود 
مشارکتی و غیر مشارکتی به ۱۸درصد ، گفت: به این دلیل که نرخ تورم 
پایین آمده است، قاعدتا بانکها باید نرخ سود خود را پایین می آوردند. وی 
ادامه داد کاهش نرخ بهره از ۲۲ به ۱۸ درصد یک سیاست انبساطی است 

که می تواند منجر به رونق در اقتصاد شود.

چند کالم با آقای وزیر

*  سردبیر
) ادامه از صفحه اول (

ضمن تشکر از تمام تالش های استاندار پیشین ، 
مردم همچنان از انتصابات فامیلی و غیر بومی در 
استان رنج می برند . انتصاباتی که متاسفانه  در آن 
مدیرانی که برخی از آنها حتی به دلیل مسائل ... 
بعد از مدتی مجبور به عزلشان می شوند و یا به 
بازنشستگی آبرومندانه ختم پیدا می کند بر کرسی 
مدیریت می نشینند . متاسفانه با وجود بعضی از 
انتصابات پرحاشیه آنهم در حوزه استاندار ، انگیزه 
های برخورد  و  شود  می  گرفته  خدوم   مدیران 

سلیقه ای اطرافیان آقای استاندار فضای مدیریت 
تا  این حرکات حتی  و  را زجرآور می کند  استان 
آخرین روزها هم ادامه پیدا کرده و با صدور احکام 
غیر قابل توجیه برای افراد فاقد صالحیت و بد سابقه 
 کارهای ناتمام به بدترین شکل به پایان می رسد

و چوب حراج به انتصابات استان زده می شود. سند 
تمام  دستپاچگی  با  جلسه  یک  در  استان  آمایش 
علیرغم اعالم مخالفت ها به تصویب می رسد تا 
در کارنامه این دوره ثبت سند شده باشد سندی 
که نیاز به بازنگری دارد. آقای وزیر این چند نمونه 
گفته شد که بدانید حاال دوباره اطمینان مردم به 
انتخاب شما برایشان سخت و زمان بر است . این 
مردم سه سال متوالی ضعف ها را دیدند اما لب 
برنیاوردند اما حمایت بی چون و چرای سیاسی شما 

از منصوبانتان همیشه رویه خوبی نخواهد بود .
۲ - در معارفه استاندار چهارم بر تشکیل گروهی 
در  و  کردید  تاکید  استان  توسعه  برای  مشورتی 
خراسان شمالی مردم ، مسووالن و نمایندگان را 
از  ادامه  به وحدت و همدلی دعوت نمودید و در 
اما چند  داشتید  بر حذر  را  اثر همه  بی  دعواهای 
لحظه تامل می تواند مسبب عدم همدلی یا وحدت 
یا دعواهای به زعم شما بی اثر را مشخص کند . 
شما مدیر یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی هستید 
 و بیش از همه حساسیت خراسان جنوبی را درک

استان  نمایندگان  و  نخبگان  برای  اما  کنید  می 
تاکیدات  علیرغم  مشورت  به  توجهی  بی  درک 

خودتان بسیار سخت بوده و هست  .
3 - با تمام این اوصاف و دل نگرانی های مردم 
از عملکرد دولت تدبیر و امید در انتخاب استاندار  
سوی  از  مجازی  فضای  در  روزها  این  آنچه  و 
حتما  که  شد  منتشر  سیاسی  های  گروه  و  افراد 
کم و بیش از آن اطالع دارید ، ما مقدم مهندس 
 پرویزی را گرامی می داریم و بدون توجه به این

حاشیه های پر رنگ تر از متن ، همراه ایشان برای 
توسعه استان تالش خواهیم کرد .

) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

سرمقاله

) ادامه سرمقاله از ستون مقابل (  ۴ - آقای استاندار ضمن 

مسوولیتتان  بودید  گفته  که  همانطور  مقدم  خیر 
بسیار سخت است چرا که خراسان جنوبی علیرغم 
وعده تمام دولت های پیشین ، همچنان بر مدار 
چشم  سخت  روزهای  و  مانده  باقی  محرومیت 
انتظار شما و همکارانتان است که تالشی مضاعف 
بررسی  در  که  همانطور  امیدواریم   . طلبد  می 
در  رسیدیم  بدان  شمالی  خراسان  در  عملکردتان 
با مردم  . به قول خودتان  نیز موفق باشید  اینجا 
 . برایشان خدمت کنید  روراست بوده و بی منت 
مردم خراسان جنوبی قدردان خدمتگزاران واقعی 
و چشم انتظار همت شمایند . موفق و پیروز باشید.

کاهش قیمت اینترنت در حد وعده ماند

سنگین  مانور  از  هفته  دو  بر  بالغ  گذشت  از  بعد 
اینترنت،  قیمت  شدن  ارزان  پیرامون  رسانه ای 
مدیر عامل شرکت شاتل هفته گذشته با اشاره به 
خبرهای منتشر شده و انتظار مردم برای کاهش 
هر چه سریع تر قیمت سرویس اینترنت گفت: تا 
زمانیکه مصوبه رگوالتوری درباره تغییر قیمت ها 
شرکت ها  نشود،  ابالغ  اینترنتی  شرکت های  به 
بزنند.  تغییرات  به  زمینه دست  این  نمی توانند در 
تغییر  اینکه  به  اشاره  با  اینترنتی  بازار  فعال  این 
قیمت اینترنت برای کاربران نیاز به سپری کردن 
مراحل مشخصی دارد، گفت: هر مصوبه ای که از 
سوی رگوالتوری به ما ابالغ شود، موظف هستیم 
آن را به سرعت اجرا کنیم؛ بنابراین در این زمینه 

هنوز مصوبه ای ابالغ نشده است.

حداکثر دریافتی مدیران تعیین شد

اساس  بر  اعتبار،  عصر  گزارش  به  اعتبار-  عصر 
بخشنامه تازه علی طیب نیا که به رویت خبرنگار 
اقتصاد آنالین رسیده است، هیچ مدیرعامل بانکی 
موارد  تمام  )شامل  دریافتی  ناخالص  تواند  نمی 
از  بیش  غیرمستمر(  و  مستمر  جمله  از  پرداختی 
بر  همچنین  باشد.  داشته  تومان  میلیون   ۱۹.۵
اساس اصالحیه ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از 
مدیران  دریافتی  »ناخالص  دولت  مالی  مقررات 
عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و 
شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به 
دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند نمی 

تواند از ۱۰ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد.«

 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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی 
خراسان جنوبی  

بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( این انجمن که شنبه 95/5/2 راس 
ساعت 18 در محل ساختمان پارس )خیابان فردوسی بیرجند( تشکیل می 

گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس- تصویب تراز سال مالی 
1394- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1395- انتخاب دو نفر اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده دوره- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یک سال- بررسی سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی می 
باشد. ضمنا اعضایی که متقاضی کاندیداتوری در سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره یا بازرس می باشند، می توانند حداکثر تا تاریخ 95/4/25 درخواست 

کتبی خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.

هیئت  مدیره  انجمن شرکتهای  ساختمانی، تاسیساتی  و  راهسازی 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

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زير پا رايگان(

حمل آب به تمام نقاط  آبکش ارزان قیمت 
استان - حمل آب از ما قيمت از شما

09159639415- زارعی 

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 09158642955

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی  با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: ميدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
  اعزام ۹۵۰ دانشجو به اردوهای جهادی

 مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای خودسازی دانشجویان جهادگر است، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش 
از ۹۵0 دانشجوی استان به این اردوها اعزام شوند.علی قاسمی  با بیان اینکه سال گذشته تعداد 30 گروه جهادی متشکل از 864 نفر دانشجو به روستاهای محروم استان اعزام 

شنبه * 12 تیر 1395 * شماره 3543شدند، اظهارداشت: این دانشجویان در قالب گروه های 10 تا 12 روزه، سه روزه و یک روزه اعزام شدند.
سالم در کنار اعتراضات گسترده مردمی که حق 
ماست و باالخره زشتی عملکرد دولت در انتخاب 
استاندار را به گوش رئیس جمهور و رهبر عزیزمان 
خواهیم رساند باید بگویم آنچه که از دوستانمان 
در خراسان شمالی شنیده ایم می گویند خود آقای 
این  امیدوارم  است  کاربلدی  و  قوی  آدم  پرویزی 

استاندار حداقل به درد مردم بخورد
۹36 ... 0۵6
انتخاب استاندار حق دولت است اما حرکت وزیر 
نمایندگان  با  مشورت  عدم  با  رابطه  در  کشور 
بود  قریب  و  عجیب  بسیار  استان  نخبگان  و 
با  باید  و  اصولگراست  خودش  که  وزیری  از   .
تعامل  اصولگرایند  همه  که  استان  نمایندگان 
داند  می  خدا   . است  بعید  باشد  داشته  بیشتری 
پشت صحنه این اتفاقات چیست . خدا کند فقط 

مردم قربانی این بازی ها نباشند .
۹1۵ ... 0۹8
سالم آوا جان هر روز ما شاهد کاهش سود سپرده 
طرف  از  اما  هستیم  دقیق  طور  به  بانکی  های 
دیگر تبلیغات بانکها جهت کاهش سود تسهیالت 
عقود مشارکتی یا غیر مشارکتی با در نظر گرفتن 
مبلغ مسدودی  از وام گیرنده که بعداز هفت خان 
رستم موفق به گرفتن وام می شود نگه می دارند 
با یک حساب سرانگشتی میبینید که بهره آن به 
تبلیغات  یک  فقط  و  بوده  قبل  از  بیشتر  مراتب 
کذب انجام دادند به مسوولین بانکها بگو آوا جان 
با برداشتن مسدودی الاقل سود تسهیالت واقعی 

کنند یا با شعور مردم بازی نکنند
۹1۵...113
شنیدم طی چند روز گذشته یکی از باجناق های 
خانواده که از قضا از سهمیه ویژه افراد در معرض 
آسیب های اجتماعی نیز استفاده کرده و به دلیل 
دادن  گیر  از  پس  لطیفش  روحیه  نشدن  خراب 
الکی ماموران فرودگاه به مواد مخدر جاساز شده 
در ساک وی ، برایش یک حکم مدیریت ناقابل 
صادر شده است قرار است اینجا باز هم جوالن 
پذیر جامعه  آسیب  اقشار  به  توجه  اینهمه   . دهد 
فقط  حکم  این  اگر  ضمنا  است  ستودنی  واقعا 
باشد  کرده  دور  مخدر  مواد  از  را  نفر  یک  فقط 
خودش ثواب دنیا و آخرت را دارد . جز این هم 
اگر در رسته شغلی جدید بتواند صادرات مواد را 
هم طوری مدیریت کنند که به مردم خود استان 
تهران  همان  به  قبل  مثل  حاال  و  نرسد  آسیب 

صادر شود هم کار بزرگی است !
۹10 ... 03۹
مشکل  خواهشمندم  محترم  مسوولین  تمامی  ز 
کنند.چرا  حل  رو  موسوی  اراضی  ساله  چندین 
 1۵ از  نمیریه.بعد  جایی  به  شهروند  من  صدای 
سال زندگی تونستم یه قطعه با وام و قسط وپس 
انداز بخرم.بچه هام بزرگ شدن و هنوز با شرایط 
بد مستاجری زندگی می کنم.از مسوولین محترم 
بنیاد  اسناد،خصوصا  استانداری،فرمانداری،ثبت 

مستضعفان خواهشمندم یه کاری بکنند. 
۹1۵...۹۵1
تلقین  اکبرپور  آقای  حاج  مرحوم  فوت  زمان  از 
میت در قبر هر روز توسط افرادی که صالحیت 
وتسلط کاملی ندارند انجام می گیرد که می طلبد 
مسوولین مربوطه نسبت به تعیین یک فرد مورد 

اعتماد جهت این امر مهم اقدام نمایند
۹1۵...8۹3
و  زباله  آوری  جمع  بابت  شهرداری  از  تشکر  با 
آسفالت برخی معابر در شهرک مهرشهر متاسفانه 
مردم  که  ندارد  سبزی  فضای  گونه  هیچ  هنوز 
مجبور به استفاده از بوستان پروفسور معتمد نژاد 
در خیابان شعبانیه می شوند که بسیار شلوغ است.
۹3۹...4۵2
از مسوولین محترم مربوطه خواهشمندیم فکری 
برای درختان بلوار روستای مرک بردارند که در 

حال خشک شدن هستند.
۹03...728
با سالم آوا جان حتما چاپ کن لطفا شهرداری 
الهیه  خیابان  ولگرد  های  سگ  حال  به  فکری 

بردارد امان ساکنین را بریده اند 
0۹1۵...808

و تاريخ تکرار مي شود

سید علی اکبر پرويزي : انتصابم به عنوان استاندار استاندار سالم
خراسان جنوبي، وظیفه ام را سنگین کرده  است

بهروزي فر-مي گویند تاریخ تکرار مي شود، اما 
چگونه ممکن است جریاني تاریخي و حادثه اي 
که در گذشته به وقوع پیوسته، عیناً همین دوباره 
نهج  نامه 31  در  علي)ع(  تکرار شود ؟حضرت 
فرمودند:  خود  گرامي  فرزند  به  خطاب  البالغه 
از  و  کن  آینده  راه  چراغ  را  گذشته  »قضایاي 
رهگذر گذشته به آینده استدالل کن، چه حوادث 
عالم شبیه یکدیگرند و وقتي در گذشته حاثه اي 
اتفاق  نیز  آینده  در  آن  باشد شبیه  افتاده  اتفاق 
خواهد افتاد اگر در گذشته دقت کني مي تواني 

از آن عبرت بگیري«.)نهج البالغه نامه 31 (  
و حاال گذر زمان و مرور حوادثي که در گذشته 
هاي این استان شرقي رخ داده، به خوبي مؤید 
نه  روزهاي  به  نگاهي  نیم  است،  واقعیت  این 
را  حقیقت  این  خوبي  به  پیشین  دور  چندان 
بزرگ  خراسان  تقسیم  قانون  دهد؛  مي  نشان 
به سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي 
و  خراسان رضوي که در جلسه علني روز سه 
شنبه 2۹ اردیبهشت ماه 1383 مجلس شوراي 
اسالمي تصویب و در تاریخ ۹ خرداد   ماه همان 
نگهبان رسید، بي شک  تأیید شوراي  به  سال 
به  و  است،  دیار  این  تاریخ  در  اتفاق  مهمترین 
جرأت مي توان گفت؛ سال 1383 سالي ماندگار، 
تاریخي و فراموش نشدني در تقویم شهرستان 
هاي جنوب استان خراسان بزرگ است چرا که 
مردم  ساله   40 و  دیرینه  آرزوي  سال  این  در 
شریف و قانع این منطقه مبني بر تأسیس استاني 
مستقل محقق شد و بارقه هاي امید را در دل 

مردم مهمان نوازش روشن تر ساخت . 
بعد از تصویب این قانون و به فاصله چند روز از 
ابالغ آن )20 خردادماه( به رئیس جمهور وقت، 
جنوبي  خراسان  استاندار  اولین  انتخاب  بحث 
فراوان مردم  به دنبال اصرارهاي  مطرح شد و 
بر تسریع در این مهم، در جلسه عصر یکشنبه 
11 مردادماه 1383هیئت دولت، ابراهیم رضایي 
بابادي از بین گزینه هاي مطرح به عنوان اولین 

استاندار این استان نوپا برگزیده شد.
 22 بود  هم  آبادان  زاده  که  بابادي  رضایي 
در  و  گذاشت  جنوبي  خراسان  به  پا  مردادماه 
باز  آغوشي  با رویي گشاده و  جمع مردمي که 
به استقبال نخستین سکان دار مدیریت استان 
نوپا  استان  این  شرایط  از  بودند،  شتافته  شان 
گفت و براي رفع کاستي هاي موجود و جبران 
اجحافاتي که در حق مردم این دیار شرقي شده، 
مدیر  این  روزهاي حضور  اما  داد،  قول مساعد 

مردم دوست بیش از یک سال قد نداد.

 شايعات در کنار اختالف نظرها براي 
معرفي افرادي قابل و توانمند  

با شروع به کار دولت نهم و آغاز برنامه تغییر و 
تحوالت در چینش نماینده هاي دولت در استان 
بابادي در استان خالي شد و  ها، جاي رضایي 
استان  نماینده هاي  درست مثل همین روزها، 
در مجلس شوراي اسالمي درصدد برآمدند تا هر 
کدام سهمي ارزشمند در انتخاب استاندار جدید 
داشته باشند و  به نوعي با معرفي افرادي از حوزه 
هاي انتخابیه خود، تالش مي کردند تا فردي را 
براي مدیریت استان برگزینند که به آنها نزدیک 

تر باشد و برخي شهرستان ها را ویژه تر ببیند.
معرفي  براي  نظرها  اختالف  کنار  در  شایعات 
داشت،  ادامه  همچنان  توانمند  و  قابل  افرادي 
مهرماه 1384،  از  روز  چهارمین  در  که  این  تا 
در  قائنات  مردم  نماینده  قرباني  االسالم  حجه 
مجلس شوراي اسالمي، در گفتگویي خبري آب 
پاکي را روي دست همه ریخت و رسماً اعالم 
کرد؛ سید صولت مرتضوي، گزینه انتخابي دولت 

براي استانداري خراسان جنوبي است.
فارسان  متولد  چه  اگر  مرتضوي،  صولت  سید 
عنوان  اما  بود  بختیاري  و  محال  چهار  استان 
اداري و  بیرجند را در کنار مدیریت  فرمانداري 
روزنامه  مسئولي  مدیر  و  زندانها  سازمان  مالي 
حمایت، در کارنامه کاري خود داشت و به مدت 
خراسان  استان  در  را  امور  سکان  هم  سال   4

جنوبي به دست گرفت.
مدیران  انتخاب  در  و   بود  نوپا  استان  چه  اگر 
کل دستگاه هاي تازه مستقل شده و تخصیص 
اعتبارات شان، چالش هایي وجود داشت، اما 4 
کارهایي  انجام  براي  اندکي  فرصت  هم  سال 
سفرهاي  که  این  ویژه  به  نبود،  توجه  درخور 
متعدد هیئت دولت و وعده هاي مکرر ریاست 
جمهوري و وزراي حاضر- طي این 4 سال- به 
خوبي مي توانست مدیران را به ادامه کار امیدوار 
تر سازد. فراز و فرودهاي روزهاي حضور سید 
صولت مرتضوي هم که آمده بود سهم استان را 
بستاند و از حقوق مردم دفاع کند و شاخص هاي 
موجود را در حد توان ارتقاء بخشد و ... به پایان 
رسید و این دومین استاندار خراسان جنوبي که 
با شرایط منطقه هم به گفته خودش، کاماًل آشنا 

بود، جایش را به نفر سوم سپرد. 

ناگفته هايي که
در دل استاندار ماند

مدرک  با  رشید،  قهرمان  ترتیب  این  به  و 
کارشناس ارشد مدیریت دولتي از مرکز آموزش 
آباد  فیض  شده  بزرگ  که  دولتي  مدیریت 
شهرستان مه والت استان خراسان رضوي هم 
بود، به عنوان سومین استاندار خراسان جنوبي به 
ساختمان استانداري واقع در ارگ کاله فرنگي پا 
گذاشت، و از آن جایي که زمان براي هیچ کس 
ایستایي ندارد و هرگز متوقف نمي شود که بنا به 
میل و اراده ما بگذرد تا بهتر بتوانیم کارهاي مان 
را پیش ببریم، روزهاي خداحافظي آقاي استاندار 

را نزدیک و نزدیک تر کرد. 
بود   13۹2 مهرماه  پایان  به  مانده  روز  یک  و 
به  متعدد  سفرهاي  در  که  رشید  قهرمان  که 
شهرستان هاي استان، با وعده هایي کام مردم 
را  خود  خداحافظي  پیام  بود،  کرده  شیرین  را 
منتشر کرد و در آن به خاطر کاستي ها حاللیت 
طلبید:« این جانب سال هاي حضور در این دیار 
را بارقه هاي سعادت و معنویت در زندگي و از 
و  اداري  مسئولیت هاي  در  الهي  توفیق  آیات 
قدسي  انفاس  دارم  واثق  رجاء  دانسته،  اجرایي 
خیرتان  دعاي  و  استان  قدرشناس  مردم  شما 
مددکار آینده زندگي باشد .  نیک مي دانم در قبال 
خون مطهر شهداي گرانقدر، جاودانه هاي تاریخ 
خانواده هاي  بردباري  و  صبر  اسالمي،  انقالب 

الگوي  و  اسوه  ایثارگران  آنان،  معظم  و  عزیز 
آزادگان  تاریخ،  نمونه  جانبازان  بشریت،  جهان 
عزیز،  مردم  مقدس،  دفاع  سال  هشت  آزاده 
همواره  جنوبي  خراسان  استان  فهیم  و  شریف 
مدیونم و بدهکار و خاضعانه به خاطر نقص ها، 
کاستي ها و قصورهاي احتمالي طلب عفو دارم 

  .«
حاللیت،  نامه  این  درج  از  بعد  ساعتي  چند 
خبرگزاري هاي استان، خبرهاي متعددي را از 
نوشتند.  کشور  وزیر  همکالسي  معارفه  جلسه 
خبري که از مراسم تودیع و معارفه استانداران 
سوم و چهارم استان بر دل نشریات نشسته بود، 
در جریان این مراسم، وجه ا...خدمتگزار که گفته 
مي شد پسر خاله وزیر کشور هم مي باشد، با 
افتخار روي سن آمد تا حکمش را از وزیر کشور 

دریافت نماید. 
رحماني  حضور  با  که  بود  دیروز  همین  انگار 
براي  فضلي، همه اختالف نظرها و تالش ها 

انتخاب یک گزینه بومي به ظاهر به پایان رسید 
و همه پذیرفتند که خدمتگزار اهل شیروان که 
در دولت سازندگي مدیر کل ثبت احوال استان 
خراسان بزرگ بوده و قبل از این در فرمانداري 
معاونت  تهران،  استانداري  معاونت  قوچان، 
و  فرمانداري  کشور،  کل  بهزیستي  سازمان 
چهارمین  است،  نموده  خدمت  کرج  شهرداري 

استاندار خراسان جنوبي باشد. 
هاي  لحظه  آخرین  در  و  مراسم  همین  در 
حضور قهرمان رشید در استان بود که گزارش 
عملکردي از دوران فعالیتش در استان ارائه کرد 
هاي  مهري  بي  مورد  اینکه  علیرغم  گفت:  و 
فراوان قرار گرفتیم اما رکورد خدمت رساني را 
شکستیم و با 1۵7 سفر به شهرستانهاي استان 
در  داشتیم...  برنامه  مردم  مشکالت  حل  براي 
مدتي که در استان خراسان جنوبي بودم دو برابر 
تصدي هایي که در گذشته داشتم کار کردم... نا 
گفتني هایي ماند که در یک یا دو هفته آینده در 
سایت شخصي خود  منتشر خواهم کرد و آدرس 

سایت را به دوستان خواهم داد«. 
و شاید تأثیر همین صحبت ها بود که وجه ا...
خدمتگزار را واداشت تا پس از دریافت حکم خود 

هایش حرف  بیشتر صحبت  در  کشور  وزیر  از 
از همراهي، هماهنگي، صفا، صمیمیت و اخوت 

بزند.

اهالي فرهيخته خراسان جنوبي، 
شايسته خدمت بيشترند

گفت:  مراسم  همان  در  استان  استاندارجدید 
»مردم همواره ولي نعمت مسئوالن بوده اند، از 
اینرو باید با همدلي، هماهنگي و تالش شبانه 
روزي بتوانیم خدمتي را که شایسته مردم این 
از  جلوگیري  کنیم.  ارائه  آنان  به  است  استان 
با  روابط  در  نظر  دقت  گونه،  افراط  رفتارهاي 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و نیز حسن 
سلوک با مردم از جمله امور بسیار مهم در برنامه 
هاي کاري است و قطعاً با رعایت این موارد و 
نیز با انجام کارهاي کارشناسي شده به دور از 
حواشي مي بایست در راستاي توسعه امر سرمایه 

نیز رفع موانع و مشکالت  استان و  گذاري در 
موجود تالش کرد«.

این حرف ها براي ما که قبل از حضور خدمتگزار 
به استان با او مکالمه اي تلفني داشتیم، تازگي 
آقاي  با  ما  راحت  گفتگوي  خالصه  نداشت. 
از  قبل  و  دولت  از تصویب هیئت  بعد  استاندار 
شد؛«بنده  منتشر  گونه  این  استان،  به  حضور 
خراساني بوده و هستم، با مسایل استان خراسان 
جنوبي هم آشنایي کامل دارم  . این ها صحبت 
است؛  جنوبي  خراسان  استاندار  چهارمین  هاي 
تا  ماه  مرداد  از  که  فردي  خدمتگزار،  ا...  وجه 
چهارشنبه 16 مهرماه، منتظر معرفي اش بودیم.  
 شخصي که چون فهمید قرار است مدیر ارشد 
جویا  مردمش  از  شرقي،  استان  این  در  باشد 
خوب  و  آن  بر  حاکم  هواي  و  حال  از  و  شد 
محرومیت  به  را  منطقه  این  همه  که  فهمید 
مي شناسند، یعني محرومیت برچسبي شده بر 
این استان که مردمانی فرهیخته و دانشگاهي 
فهمید.  شد  مي  حرفهایش  در  را  ها  این  دارد، 
با او ارتباط تلفني برقرار کردیم به این باور که 
مثل خیلي از مدیران دیگر چون شماره را نمي 
ارتباط مان برقرار  اما  شناسد، پاسخ نمي گوید 

شد خیلي راحت و ساده و بي تکلف  . تبریکش 
مان  آمادگي  از  و  انتصابش  خاطر  به  گفتیم 
براي انتقال حرف هایش به مردم که گفت: » 
مردم سختکوش  دانم خدمت  وظیفه خود مي 
جانبازان،  شهدا،  معظم  خانواده  والیتمدار،  و 
کارمندان، کارکنان دستگاه هاي دولتي و مردم 
عرض  استان  در   ... و  مختلف  اقشار  شریف، 
فضایي  در  بتوانم  امیدوارم  و  باشم  داشته  ادب 
کاماًل صمیمانه، همراه و همگام با مردم براي 
سربلندي و توسعه استان گام بردارم. او اهالي 
فرهیخته،  مردمي  را  جنوبي  خراسان  استان 
که  خواند  ارزشمند  و  دانشمند  و  دانشگاهي 
شایسته خدمت بیشترند و گفت:« ما مردم خوبي 
داریم و وظیفه این است که بتوانیم به گونه اي 
قدم برداریم تا مردم احساس کنند، دولت تدبیر 
و امید هر روز در حال خدمت رساني است و به 
توسعه استان مي اندیشد«. گزینه انتخابي وزارت 
کشور براي استانداري خراسان جنوبي از این هم 

گفت که خیلي ها خراسان جنوبي را به عنوان 
با اسم  این واژه  استاني محروم مي شناسند و 
استان عجین شده؛« با وجود ظرفیت هاي باالي 
موجود در استان و استعدادهاي فراواني که وجود 
دارد باید تالش کنیم که این واژه را از کنار اسم 
استان خراسان جنوبي برداریم و این مهم میسر 
و من  و هماهنگي  با همراهي  نمي شود مگر 
امیدوارم بتوانم همه دست به دست هم بدهیم، 
هاي  دستگاه  مدیران  نمایندگان،  جمعه،  ائمه 
دولتي و نهادهاي حمایتي، همه در کنار هم این 

جایگاه را ایجاد کنیم«.  
خدمتگزار هم مثل برخي از مدیران براي شروع 
کارش در حوزه مدیریتي اهداف و برنامه هایي 
دارد که به گفته خودش مهم ترین آنها خدمت 
به مردم استان و کار و تالش براي ایجاد فضایي 
صمیمانه بین همه اقشار جامعه است. او دل در 
گرو خدمت نهاده و مي خواهد تمام توانش را در 
طبق اخالص بگذارد و در راستاي توسعه استان 

همت کند.  
خدمتگزار در مورد برنامه و زمان معارفه اش هم 
گفت: »با توجه به تأکید وزیر کشور براي حضور 
شده  معرفي  تازه  استانداران  معارفه  مراسم  در 

،این اتفاق ظرف چند روز آینده رخ خواهد داد اگر 
چه بنده از همان لحظه پیشنهاد موضوع، وظیفه 
را به دوش گرفته ام، در پي دریافت اطالعات 
جامعي در خصوص مباحث مختلف استان هستم 

و مسایل را پیگیري مي کنم«.

امروز، روز معارفه استاندار پنجم

پخش  از  متمادي  روزهاي  گذشت  با  امروز  و 
صحبت  و  جدید  استاندار  درخصوص  شایعاتي 
مجلس  در  استان  هاي  نماینده  متعدد  هاي 
شوراي اسالمي مبني بر مخافت با تصمیمات 
هیئت دولت، و البته رد شایعه تغییر و تحوالت 
به  بنا  ا... خدمتگزار،  توسط وجه  استانداري  در 
جنوبي،  خراسان  استاندار  ضرورتي!پنجمین 
از کم کاري  به جاي خدمتگزار که مدتهاست 
برخي مدیران استان بستوه آمده، سکان مدیریت 
این استان را به دست مي گیرد تا بلکه با تدبیر 
براي  دارند،  سراغ  او  در  دیگران  که  درایتي  و 
کارهاي به زمین مانده استان در این سال پایاني 

عمر دولت چاره اي کارساز کند. 
سید علي اکبر پرویزي هم که از خراسان شمالي 
پیشین،  استانداران  مثل  آید،  مي  ما  استان  به 
قبل از حضور گفتگوهایي با رسانه هاي مختلف 
از  انتصابم  است که؛«  گفته  این طور  و  داشته 
جنوبي  خراسان  استاندار  به عنوان  دولت  سوي 
وظیفه ام را سنگین کرده ...به طور قطع در جهت 
تالش  و  حرکت  دولت  هاي  برنامه  و  اهداف 
خواهم کرد و به همین منظور هم به جد پیگیر 
خواهم بود تا مصوبه هاي سفر هیئت دولت به 
استان به طور حتم اجرایي شود و پروژه هاي 
عمراني نیمه تمام هم به اتمام برسد...12-10 
خراسان شمالي،  استان هاي  استقالل  از  سال 
رضوي و جنوبي مي گذرد پس شناخت کافي 

درباره این استان وجود دارد«. 
و از امروز،لحظه هاي تحقق برنامه هاي استاندار 
جدید آغاز مي شود و به راستي مگر نه این است 
با هم  بروز  لحاظ زمان  به  اگر چه  که حوادث 
متفاوتند اما شباهت هایي دارند کتمان ناپذیر و 
ما این را در همین عمر کوتاه استقالل استان 
روزهاي  بد  یا  خوب  دیدیم...  وضوح  به  مان 
حضور همه استانداران پیشین به تندي برق و 
باد گذشت و همه آنها که آمدند، با کوله باري 
فرجام،  بي  و  نرسیده  نتیجه  به  هاي  وعده  از 
مردمي  که  امید  این  به  گفتند  ترک  را  استان 
کوتاهي ها را ببخشایند و دیده بر کاستي ها و 
کم لطفي هاشان ببندند، اما به راستي وقت آن 
نرسیده که قدري براي مردمي که سالهاست بي 
مهري طبیعت و جوالن خشکسالي را شاهدند، 
به تدبیري درست، کمر همت بربندیم و گره از 

مشکالت عدیده استان باز کنیم....
 کوتاه سخن این که ما در زمان حضور رضایي 
بابادي با تیتر«استاندار سالم« به استقبال اولین 
با  هم  امروز  و  رفتیم  جنوبي  خراسان  استاندار 
همین تیتر به پیشواز  استاندار پنجم مي رویم 
،به این امید که روزهاي رفته را یادآوري کنیم، 
و متذکر شویم حافظه ماندگار مردم مهربان این 
مرام شان  در  کوتاهي  بخشش  که جز  را  دیار 

نیست و جز خدمت صادقانه انتظاري ندارند . 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 95/4/12
جلسه مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی سه شنبه 95/5/5 
ساعت 18 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 - پالک 32 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
 این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 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. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی 
موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرس 2- طرح و تصویب صورت مالی 1394 3- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 4- انتخابات برای انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی 5- تصمیم گیری در خصوص تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه    تاریخ انتشار: 95/4/12

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه یکشنبه 
1395/4/27 ساعت 8/30 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه - جنب کافه قدیم 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 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 با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 1395/4/26 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. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394 - 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی                                                                                                

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 94/321 محکوم علیه آقای محمد رحمانی و محمد علی مدرسی و غیره محکومند به 
پرداخت مبلغ 130/072/485 ریال بابت باقیمانده محکوم به  در حق محکوم له شرکت تعاونی اعتبار میزان با مدیریت مجتبی خضری و با توجه 
به تعرفه یک دستگاه ماشین 405 دوگانه سوز دستی به شماره پالک 825 ق 72 ایران 42 مدل 1383 پژو 405 جی ال ای که حسب نظریه 
کارشناسی با توجه به اتمام بیمه خودرو در تاریخ 1394/10/29 به مبلغ 110/000/000 کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده  در روز 
شنبه تاریخ 95/04/23 از ساعت 9 الی 10 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 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا( ۰۹۹۰4712۰42
      شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق     تاریخ انتشار: 95/4/12

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق )نوبت اول( دوشنبه 95/4/28 ساعت 16 در محل حسینیه مسجد امام 
جعفر صادق )علیه السالم( -فلکه اول سجادشهر برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً 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 کتبی هیئت مدیره و بازرس- تصویب ترازنامه سال 94- تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی آتی شرکت - تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده 

اند - خریداری اقالم- تصمیم گیری در خصوص تقسیم 80 واحدی که سال جاری آماده می شود.
هیئت مدیره

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

خیابان فردوسی، نبش حافظ     ۰۹1۵۵43876۰- 32421633

18 ماه گارانتی
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ارزان شدن تورهای استانبول   بعد از انفجار در  فرودگاه استانبول 
آژانسهابرایجذبگردشگرانتورهایVIPراباتخفیفویژهبهفروشگذاشتهاند
هزینهیکهتل5ستارهاستانبولبرایاقامتیکهفتهایقبلازحوادثخیاباناستقالل2ونیممیلیونتومانبودامابعداز
آنحادثه،به1میلیونو600هزارتومانرسیدهامااالنهزینهآنبه900هزارتومانکاهشیافتهاست.

قاچاقکاالیکیازموضوعاتیاستکهاقتصاد
اقتصادراتحتشعاعقرار از وبخشهایی
میدهدودرکشورهاییکهدربخشهای
مختلفتفاوتقیمتیبادیگرکشورهاداشته
باشندیاهزینهتولیددرآنهاباالباشدبیشتر
دیدهمیشوددراینارتباطدرکشورمانبه
لحاظاینکهدریکاقتصادنهچندانکارآمد
قرارداریمودچارمشکالتهستیمونتوانستیم
اصولدرستاقتصادیرادرمسائلمختلف
محققکنیم،قطعانسبتبهکاالهایمختلف
نیازقابلتوجهیدربازاروجودداردکهبخشی
ازنیازهایداخلازطریقمبادیغیررسمی

مثلقاچاقتامینمیشود.
بهنظرمیرسدکهبایدرویموضوعقاچاق
و کرد شناسی آسیب و داشت تمرکزجدی
که را خالهایی آن شناسی آسیب براساس
وجودداردبهنحومقتضیجبرانکنیمتااین
اقتصادی زمینه در و برسد حداقل به پدیده

مشکالتیایجادنکند.
درحالحاضردرارتباطباحاملهایانرژی
وسوخت،پدیدهقاچاقراداریم.خروجکاالاز
کشورنیزبدونحسابوکتابوبهصورت

قاچاقانجاممیشود.
به کاال ورود با ارتباط در که مسالهای
کشوراست،ایناستکهورودکاالبهکشور،
بدونپرداختحقوقوعوارضگمرکیصورت
میگیردویاازمبادیغیررسمیبهصورت
قاچاقواردمیشود.برایحلمشکلواردات
قاچاقیکاالبایدبهنظامقیمتیکاال،قوانین
ارتباطباتسهیالتواردات دستوپاگیردر
کاال،تسهیلوارداتکاالازمبادیرسمیو

رقابتیشدنقیمتتوجهداشتهباشیم.

مجموعه ای از کاالهای ممنوعه وجود 
دارد که با فرهنگ ما ناسازگار است

همانطورکهحملهبهتاسیساتوزیرساخت

پذیری باعثآسیب هایحیاتییککشور
آنوازبینرفتنمنابعخواهدشدوپدافند
غیرعاملدرپیآناستکهبااستفادهازاصول
وعلومنوینآسیبپذیریاینتاسیساترابه
حداقلبرسانددرپدافنداقتصادینیزبایستی
باهمتمضاعفوکارجهادی،هدفگزاری
و بازدارنده مناسب،قوانین ریزی دقیق،برنامه
فرهنگسازیدرپیمصونیتبخشیاقتصاد
به اگرچه کاال قاچاق که باشیمچرا کشور
صورتپنهانصورتمیپذیرداماآثارمخرب
خواهد نمود جامعه در آشکار صورت به آن
داشت.درارتباطباپدیدهصادراتوخروجکاال
ازکشورهمتازمانیکهنظامقیمتینامتعادل
باشد،همچنانبامشکلقاچاقمواجهخواهیم
بود.اگرنظامقیمتینامتعادلباشدمنجربه
بروزپدیدهخروجیاورودکاالمیشود.بههر
حالقاچاقبراساسیکانگیزهاقتصادیانجام
میشود.اگرهزینهکسانیکهاینکاررامی
کنندپایینباشد،قطعااینموضوعیکشیوع
وعمومیتیپیدامیکند.امااگرهزینهایکه
دراینارتباطوجوددارد،قابلتوجهباشدبرای
کسانیکهتوجهبهاینموضوعاتدارند،بهاین
لحاظکهریسکاینقضیهخیلیباالاستو
هزینهایکهبایدپرداختکنندخیلیباالاست
نسبتبهاینقضایااقدامنمیکنند.قاچاقیک

پدیدهچندوجهیاست.
درایرانمجموعهایازکاالهایممنوعهوجود
داردکهبافرهنگواعتقاداتماناسازگاراست
وبههیچعنواننیازنیستکهشبهاینهاحتما
بهابدهیم.اماایندستهازکاالهابهصورت
مورد در اما شوند. می کشور وارد قاچاق
کاالهاییکهمصرفعمومیبیشتریدارنداگر
سیاستگذاریدرستانجامنشودحتماقاچاق
صورتمیگیرد.مثلگوشیموبایل؛مصرف
گوشیموبایلدرکشورمشخصاست،میزان
تولیدداخلمشخصاست،اگرتعدادگوشی
موردنیازکشورازمسیردرستواردنشود،حتما

بهمسیرقاچاقکشیدهمیشود.
به نسبت کشورمان قاچاق وضعیت تقریبا
کشورهایهمسایهدریکرنجمتعادلیقرار
دارد،امامیزانقاچاقکاالدرایراننسبتبه
کشورهایپیشرفتهخیلیباالاستوحتماباید
کنترلشودوبراساسنظاماقتصادیوورودو
خروجکاال،بایدسعیشودکهاینپدیدهبه

حداقلبرسد.

اما نقشه راه در این حوزه کدام است؟

انتخابشعارسال94توسطرهبرمعظمانقالب
یعنی،همدلیوهمزبانیمیاندولتوملتدر
واقعنشانازنگاهعمیقوهمهجانبهایشاندر

شرایطویژهداخلیوبینالمللیدارد.
درحقیقتاینشعارهاعالوهبراینکههدف
وراهبردراتعیینمیکند،موجبوحدتملی
تعالیمیشود. و پیشرفت به رسیدن برای
مقاممعظمرهبریدراینسالهابازیرنظر
داشتندقیقمسائلکشورونیازسنجیواقعی
نامهاییانتخابکردهاندکهنیازروزکشور

بودهاست.
ایننگاههمهجانبهوکوششبرایحرکتدر
مسیریکگفتمانمشترکمیتواندعبوراز

گردنهتاریخیپیشروینظامومردمدرسال
94رابسیارآسانترکند.تردیدینیستکه
ثمرههمدلیوهمزبانیوحدتخواهدبودو
البتهوحدتکلیدپیروزیورسیدنبهقلههای

پیشرواست.
ازدیگرسوایننامگذاریهاتنهایکشعار
تعیین بلکه نیست، سال یک نامیدن برای

هدفوراهبردرسیدنبهآناست.بدینمعنا
کهنامگذارییکسالبراساسیکهدف
مشخصسببانسجامنیروهاووحدتآحاد
جامعهبرایحرکتبهسویهدفیخاصشده
وهدفگذاریموجبجلوگیریازهدررفت

وقتونیرومیشود.
بهدنبالهدفگذاریبرنامهریزیمطرحمی
بایدبرنامه باشد،زیرابرایرسیدنبههدف
داشته وجود ابتکارعمل و تاکتیک و ریزی
«  نام به امسال نامگذاری رو این باشد.از
صرفا  همزبانی« و همدلی ملت و دولت
که است هدفی بلکه نیست نامگذاری یک
درپیآنفرهنگسازیوبرنامهریزیباید
انجامگیردوبدنبالآنازسویافرادجامعه
ومسوالنکشورباهرنقشوهرمسئولیتی

قدمیروبهجلوبرداشتهشود.
عزت و »اقتدار اقتصادی«، »پیشرفت

منطقهایوبینالمللی«،»جهشهایعلمی
بهمعنایواقعی«،»عدالتقضاییواقتصادی«
وازهمهمهمتر،»ایمانومعنویت«آرزوهای
بزرگیهستندکهبهفرمودهرهبرمعظمانقالب
و همدلی همکاری، به مشروط آن تحقق
صمیمیتدوسویهدولتوملتاست،ازجمله
افقهایپیشرووآرزویهایدستیافتنی
رهبریمعظمانقالبدرسال94برایملت،
پیشرفتاقتصادیاست،یکیازموانعپیشرفت
اقتصادیقاچاقکاالاست،چراکهپیشرفت
اقتصادیبهرونقتولیدوچرخشچرخکارخانه
هاوصنایعتولیدیمحققمیشودواینمهم
باحجمگستردهقاچاقکاالبهکشوربامشکل
مواجهکردهاستواینمعضلسببگردیده
اقتصادکشوردچارآسیبشودونکتهمهمآن
کهآثارسوءقاچاقکاالدرحوزههایاجتماعی

نیزقابلمشاهدهمیباشد.
مقاومتی)پدافند اقتصاد مبانی از استفاده لذا
اقتصادی(وترغیبوتشویقمردمبهخرید
کاالیایرانیوپافشاریبراستفادهازکاالی

داخلیضروریبهنظرمیرسد.
ملت بدست تولیدی ازطرفیچرخصنایع
خواهدچرخید!تندی،کندیتوقفو...همه
استچرخ جامعه تصمیم و اراده گروه در
می در گردش به آنگاه ها کارخانه های
کاهش، واردات افزایش، کهصادرات آیند
داخلی تولیدات شود، مهار کاال قاچاق
با باشدومصرفکنندگان متقاضیداشته
کاالی مصرف احتمالی های کاستی همه
این در دهند ترجیح خارجی بر را داخلی
معنایی دیگر کاال قاچاق که است صورت
کاالی برای متقاضی اگر اصوال و ندارد
اکنون   نخواهد! ای عرضه نباشد قاچاق
با انقالب فرزانه رهبر تمام! حجت دیگر
جامعه امروز واقعی نیاز درست تشخیص
زبانی هم و همکاری به را ملت و دولت

صمیمیترازگذشتهفراخواندند.

همدلی و همزبانی،نقشه راه مقابله با قاچاق کاال!

پدافند اقتصادی ، مدیریتی راهبردی در مبارزه با قاچاق کاال 

دوربینی که به اندازه یک دانه نمک است 

محققاندانشگاهاشتوتگارتبااستفادهازفناوری
چاپسهبعدیموفقبهساختیکدوربینشدند

کهسهلنزداردوآنرابررویانتهاییکفیبر
نوریکهعرضآنبهاندازهدوتارمواستقرار
دادند.بهگفتهمحققاناینپژوهش،ازاینفناوری
میتواندردستگاههایآندوسکوپیبرایکاوشدر
درونبدنانسانهمچنیندردستگاههاینظارت
امنیتیتقریبانامرئیویامینیرباتهاییکهدارای
سیستم “این  کرد. استفاده هستند خودکار دید
سوزن یک داخل در راحتی به تصویربرداری”
سرنگاستانداردجایگرفتهومیتوانددراندامهای

انسانحتیمغزتزریقشود.

 5 رازی که خلبان ها از مسافران هواپیما 
پنهان می کنند

مجله“ریدرزدایجست”درگفتگوبا17خلبانبه
بررسیفشارهایکاریآنهاپرداختهوازآنهاپاسخ
هایسریعیرادررابطهباآنچهکهواقعادرکابین
خلبانهامیگذردگرفتهاست.آنچهکهآنهامی

گویندنحوهپروازشماراتغییرمیدهد.
چراغ شدن روشن کمربند: بستن چراغ -1
بستنکمربندهاهمیشهمربوطبههوایتوفانی
ویاچالههاینیست،بلکهگاهیبرایآناست
به و بمانند خود های درصندلی مسافران که
توالتنروند،تاخلبانبتواندبهراحتیازتوالت

استفادهکند.
2-نشستنبررویآب:چیزیباعنواننشستنبر
رویآبوجودندارد،واقعیتایناستکههواپیما

بهدریاسقوطمیکندومنهدممیشود.
آرامهواپیمانشانهمهارتو آرام:فرود 3-فرود
دارندکهبخاطر آنهادوست تجربهخلباناست.
یکفرودآرامموردتمجیدوتعریفقراربگیرند.

4-غذا:براساسدستورالعملهایپرواز،خلبان
وکمکخلباننبایدهردوازیکغذابخورند،
اما بیمارنشوند. تادرصورتمسمومیتهردو
آنهامیگوینددرطولپرواز،هرگزبهایندستور

عملنمیکنند.
5-خوابدرحینپرواز

بیشترخلبانهابایدیکسرهبیشاز16ساعتکار
کنند،وبههمیندلیلدرحینپروازبهمدت10

دقیقهمیخوابند.

»هفت« با حضور افخمی روی آنتن می رود 


سیما سه شبکه اجتماعی مدیرگروه - مهر
برنامه تولید تیم و عوامل در تغییر درباره

»هفت«بیانکردکهاینبرنامهباحضورافراد
شبکه آنتن روی قبلی سیاق و سبک و سابق
اینکه به واکنش در کریمان رود.ناصر می سه
دراینساختاربهروزافخمیهمحضورخواهد
گفته که همانطور کرد: عنوان خیر؟ یا داشت
روی قبلی ساختار و تیم همان با برنامه شد
برنامه قبلی سیاق و مگرسبک رود، می آنتن

بدونحضورافخمیبودهاست؟

I.C.U بازیگر »سربداران« در

رحمانی شیده هنری نام با نیکجومند ملیحه
اثر بر تلوزیون بازیگرسینماو هنرمندقدیمیو
و سر ناحیه از و بستری بیمارستان در سانحه

صورتبهشدتآسیبدیدهاست.

بهگزارشمهر،نیکجومنددرحالحاضربهعلت
بیمارستان I.C.U بخش در مغزی خونریزی
خاتماالنبیاء)ص(تهرانبستریشدهوحافظه
خودرانیزازدستدادهاست.ملیحهنیکجومند
به آثاری در بازی اصفهان، در 1312 زاده
همچون تلویزیونی های مجموعه ماندنی یاد
»سایههمسایه«،»سربداران«،»بوعلیسینا«،
»طلسم«، سینمایی های فیلم و »آشپزباشی«

»مردیکهزیادمیدانست«و...رادارد.
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آیه روز  

کوهها  بلندای  به  قامتت  هرگز  و  بشکافی  را  زمین  توانی  نمی  که  مرو  راه  تکبر  به  زمین  روی   در 
نمی رسد. اسراء آیه ۳۷

حدیث روز  

ارثي چون ادب، و هیچ پشتیباني چون  ناداني نیست. هیچ  هیچ ثروتي چون عقل، و هیچ فقري چون 
مشورت نیست. حضرت علی)علیه السالم(

عاقبت خط جاده پایان یافت
من رسـیده ز ره غـبار آلود

تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ
شـهر من گـور آرزویم بـود

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه
 قدردانـی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده

 و کردارم را در آن مورد قبول و عیب 
مرا در آن پوشیده ای شنواترین شنوایان.

شعر روز 

دعای بیست و ششم  ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

جسارت؛ رمز موفقیت در هر کسب و کار

و  بحرانی  شرایط  در  که  می کنند  رشد  مدیرانی 
سرنوشت  ساز، جسارت و شجاعت ایجاد تغییرات 
کار  و  به سرعت کسب  و  باشند  داشته  را  بزرگ 
خود را با شرایط وفق دهند. اگر با این ایده موافق 
اینتل  اندرو گرو مدیر شرکت  نیستید، شرح حال 
اینتل  شرکت   ۱۹۹۴ سال  اوایل  در  بخوانید.  را 
رساند.  تولید  مرحله  به  را  پنتیوم  جدید  پردازنده 
در طراحی این تراشه اشتباه کوچکی وجود داشت 
که باعث می شد در گرد کردن حاصل تقسیم در 
هر ۹ میلیارد بار یک خطا رخ دهد. مدیران اینتل 
این خطا را قابل چشم پوشی دانستند. چون بنابر 
 ۲۷ هر  معمولی  کاربر  یک  برای  محاسبات شان، 

هزار سال یک بار چنین خطایی رخ می داد.
چند ماه بعد اتفاق ناگواری پیش آمد. یک استاد 
آنالین  خبری  سایت  یک  به  را  پیامی  ریاضیات 
فرستاد که در آن گزارش شده بود در زمان حل 
یک مسئله پیچیده ریاضی با پردازنده جدید اینتل، 
جواب اشتباه دریافت کرده است. این استاد اعالم 
این  اعشاری  محاسبات  بخش  در  که  بود  کرده 

پردازنده مشکلی وجود دارد.
به سرعت در همه جا منتشر شد و روز  پیام  آن 
در  می یافت.  گسترش  بیشتر  رسانه ها  در  روز  به 
همان زمان یکی از هفته نامه های تجاری معروف 
با نوشتن گزارشی مفصل، عکس روی جلد مجله 
را به این موضوع اختصاص داد. پس از آن چندین 
این  پرداختند.  موضوع  این  به  نیز  دیگر  نشریه 
موضوع برای اینتلی ها کم اهمیت جلوه می کرد تا 

اتفاق دیگری افتاد.

در سال ۱۹۷۴ مجله گاید پست، گزارش مردی را 
نوشت که برای کوهپیمایی به کوهستان رفته بود. 
ناگهان برف و کوالک او را غافلگیر کرد و در نتیجه 
راهش را گم کرد. از آنجا که برای چنین شرایطی 
پوشاک مناسبی همراه نداشت، می دانست که هر 
چه سریعتر باید پناهگاهی بیابد. در غیر اینصورت 
یخ می زد و می مرد. علیرغم تالشهایش، دستها 
و پاهایش بر اثر سرما کرخت شدند. او می دانست 
وقت زیادی ندارد. در همین موقع، پایش به کسی 
خورد که یخ زده و در شرف مرگ بود. او می بایست 
تصمیم می گرفت دستکش های خیس خود را در 
آورد، کنار مرد یخ زده زانو زد و دست ها و پاهای 
او را ماساژ داد. مرد یخ زده جان گرفت و تکان 
خورد و آن ها به جستجوی کمک رفتند. بعدها این 
مرد اذعان داشت که او با کمک به دیگری در واقع 
به خودش کمک کرد. کرختی دستهایش با ماساژ 
دادن دیگری از بین رفت. به محض اینکه کاری 
در جهت منافع کسی انجام می دهید نه تنها او به 
نیز به شما فکر  بلکه خداوند   شما فکر می کند، 
می کند.  منبع: زیباترین جمالت از بزرگان جهان

فردی  معنی  به  این  اما  هستید.  رئیس  شما 
بد بودن نیست و نباید باشد، زیرا رئیس های 
مخوف کارآمد نیستند. شما می توانید مدیری 
او  به  دارند،  دوستش  کارمندان تان  که  باشید 
احترام می گذارند و اعتماد دارند، کسی که کارها 
را به خوبی و درستی انجام می دهد. ما از انجمن 
کارآفرینان جوان پرسیدیم که:»کدام کار است 
انجام  زیاد  بسیار  کارآمد  مدیران  تمامی  که 

می دهند؟« و این است چیزی که آنان گفتند:
1. لبخند بزنید

چند بار تاکنون شنیده اید که کسی بگوید: »او 
مدیر خوبی ست. همیشه بداخالق است« هیچ 
نمی توانید  که  می دانند  خوب  مدیران  وقت. 
دیگران  با  بدی  رفتار  اگر  باشید  الهام بخش 
و  مثبت اندیشی  خوب  مدیران  باشید.  داشته 
جذبه معنوی را در هر کاری که انجام می دهند، 

تزریق می کنند.
 2. بفروشید

اگرچه رویکرد آن کمی با چیزی که باید برای 
یک  است،  متفاوت  باشد   احتمالی  مشتری 

مدیر خوب همیشه در حال فروش ایده آل ها 
به کارکنان خود است. این امر الزامی ست که 
باور داشته باشند   کارمندان به اصول تجارت 
تا خود نیز بتوانند آن را در خروجی اعمال خود 

بازتاب دهند.
3. بازخورد داشته باشید

بسیار اهمیت دارد که از روزمره گی خارج شوید 
و در مورد چیزی که در سطح باال آموخته اید 
اثر  بازگردید و بنگرید که فردا بر  فکر کنید. 
انجام خواهید  را متفاوت  یادگیری چه کاری 
داد و این یادگیری چه بازخوردی بر عملکرد 

فردای تان خواهد داشت.
 4. مکالمه غیر رسمی داشته باشید

 نباید هربار که صحبت می کنید حس رسمی 
انسانی  در  کارآمد  مدیران  کنید.  القا  را  بودن 
آن ها  کرده اند.  کسب  موفقیت  بودن  عادی 
و  می کنند  برقرار  افراد  با  احساسی  ارتباطی 
برای نزدیک ترکردن افراد به هم همدلی ایجاد 
می کنند. مردم به انسان ها پاسخ می دهند، و 
مدیران بزرگ می دانند که چگونه افکار مردم 

را بخوانند و قلب شان را حس کنند.
5. سواالت خوب بپرسید

و  برانگیز  تفکر  که چگونه سواالت  بیاموزید 
جالب بپرسید و وسعت دانش را افزایش دهید و 
الگوی شناخت خود را با پرسیدن سواالت بهتر 
تنظیم کنید. نه تنها به کلمات گوش دهید بلکه 
به احساسات پشت آن ها هم گوش بسپارید. 
تعمق کنید که منظور واقعی افراد چیست و 
بدانید که گاهی باید آن جا توقف کنید به جای 

این که خودتان چیزی به آن بیفزایید. 
بازخورد نشان دهید  تایید کنید، هضم کنید، 

و سپس پاسخ دهید.
 6. بر اساس بازخورد سازنده رفتار کنید

که  است  این  ارتقا  و  پیشرفت  راه  بهترین 
انجام  بهتر  می توانید  را  چیزی  چه  بیاموزید 
دهید. به کارمندان خود فرصت ارائه بازخوردی 
صادقانه و سازنده در مورد مدیریت خودتان به 
روشی غیر حضوری و بدون نام بدهید. )بسیار 
دشوار است که در مورد مدیر انتقادکنی وقتی 
خودش در اتاق حضور دارد( و اگر آن ها موافق 

باشند آن ها را ثبت کنید.  سپس حالت دفاعی 
نداشته باشید و اظهارات آنان را بشنوید و برای 

ارتقای کار و خودتان قدم بردارید.
 7. مطالعه کنید

است  مدیریت  از  نوعی  متفکرانه  مدیریت 
بهترین  و  برسم  آن  به  می کنم  تالش  که 
با ولع و  راه برای مدیر متفکر بودن خواندن 
آخرین  خواندن  حال  در  چه  است.  حریصانه 
کتاب بازاریابی باشم یا انواع وبالگ ها، سعی 
می کنمحداقل هر روز یک چیز جدید یادبگیرم. 
فایده دیگر خواندن ومطالعه مستمر این است 
که از شما نویسنده بهتری می سازد. این امر 

مدیریت افکارتان را هم قدرت می بخشد.
 8. الهام بخش باشید

تا وجه  الهام بخش ما هستند  مدیران کارآمد 
اهمیت  آن ها  دهیم.  ارائه  خودمان  از  بهتری 
سهیم  ما  با  را   سازمان  در  ارزش مان  و 
می شوند. وقتی که با چالش ها روبرو می شویم، 
توانایی های منحصربه  فردمان را به ما یادآوری 
می شوند و از طریق این آگاهی تالش می کنیم 

تا بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.
 9. متمرکز باشید

من برای نداشتن این مورد گناهکارم. به عنوان 
یک کارآفرین همه ما می خواهیم که به هدف 
درخشان بعدی برسیم. موقعیت های فراوانی در 
پیرامون ما پرسه می زنند اما مفیدترین کاری 
که می توانید انجام دهید این است که بگویید 
نه و بر چیزی که واقعا اهمیت دارد متمرکز 
شوید. چگونه این کار را انجام می دهید؟ اهداف 
و بینش خود را تعیین کنید و همیشه و هر روز 

آن ها را به خود یادآوری کنید.
 10. خطرات بی تصمیمی رابشناسید

کارآمدترین مدیران درمی یابند که برای احاطه 
بر تمامی حقایق تصمیماتی که هر روز اتخاذ 
باید  تنها  عوض،  در  ندارند.  وقت  می کنند، 
تصمیم  تا  کنند  جمع آوری  کافی  اطالعات 
درستی بگیرند. برخی از آن تصمیمات اشتباه 
خواهند بود، اما بهتر است از اشتباهات درس 
بگیرید و دوباره تالش کنید؛ به جای این که 

راکد و بی تصمیم باقی بمانید.

عارفانه روز

نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده، 
اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد، به یقین 

نوادگانت از آن بهره خواهند برد

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ 
هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به 
زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم 

سپری می کنید، می دانستید.  ابن سینا

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها 
و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، 

خود آفریننده معجزه ها
 و رویدادهای شگفت انگیزند.
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شیدناروداضیبدی15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

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

09156042960

به چند نیروی خانم برای کار در سالن 
زیبایی نیازمندیم.

056-32450229 -09397690128 
به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

داربستاجرای داربست بنی اسدی
بیمهبافلزیجکوقالباجارهو
09155619059مسئولیت

فروش زمین به متراژ 270 متر به همراه 
فونداسیون واقع در رقویی ، میالد 5

 قطعه سوم شمالی    09158650589

فروش بلیت استخر

با 75 درصد تخفیف
فقط تا عید سعید فطر

خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت 
سوپرمارکت ناب

فروش فوری فست فود با تمامی امکانات و 
تجهیزات واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی 

09116356383 - 09395344606

فروش و اجاره کبابی و جگرکی با تمامی 
امکانات و موقعیت عالی واقع در بیست متری 

32423236 - 09308405462

به یک نفر لیسانس روانشناسی 
)مرد( ترجیحا مجرد 

برای کار در شیفت شب نیازمندیم .
 32238970

ساعت تماس: 8 الی 14
شرکت پخش تک ستاره خاوران

برای تکمیل کادر فروش خود 
تعدادی ویزیتور خانم یا آقا

 با بیمه و پورسانت
 استخدام می نماید.

09151601002 - 32221401

به یک نفر مسئول فنی برای کار 
در کارخانه بسته بندی دانه های 
روغنی با مدرک تحصیلی صنایع 

غذایی یا مهندس کشاورزی گرایش 
صنایع غذایی و یا مهندس شیمی 
گرایش صنایع غذایی نیازمندیم.

تلفن کارخانه: 32504486
تلفن معاونت غذا و دارو: 

32395761
تلفن همراه مدیرعامل: 

09153615856

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

اتوبـار پرستـو 

09155629648-05632256444-32256465پرستواتوبار،شهابخیابان

برایاولینباردراستان
طرحساماندهیوانتبارها

مسکونی،تجاری،اداریلوازمبارحمل
)...وسیمان،آجر،ساختمان)شنو

شهرازخارجوداخل/وانت-کامیونت
باربیمهومجربکارگرباهمراه

کاظمی-خرمنژاد
PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش

 09151630741- رحیمی
بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

باغی به مساحت 9600 متر با 
درختان پسته و عناب 14 ساله  با یک 
ساعت آب چاه به همراه خانه و استخر 

آدرس: محمدیه، چاه میرزایی
  قیمت : 120میلیون یا معاوضه با ملک مسکونی 

09156139042
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قهرمانان مسابقات فوتسال جام رمضان مشخص شدند 

فارس- رئیس هیأت فوتبال شهرستان بیرجند با اشاره به شرکت 6 تیم 
در مسابقات جام رمضان پیشکسوتان، گفت: در این رقابت ها 14 بار تیم ها 
با هم دیدار داشتند که در فینال مسابقات موسسه مالی کاسپین با غلبه بر 
تیم فوتسال شاهین بر سکوی قهرمانی ایستاد. محمدرضا سمعیان افزود: : 
در مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان بیرجند 9 تیم به رقابت پرداختند 
که با انجام 16 بازی تیم ایران جوان قهرمان شد، تیم فوتسال پیروزی 
نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم سرخ پوشان نیز در جایگاه سوم قرار 
گرفت. وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان بیرجند 
خاطرنشان کرد: تیم فوتسال آرسام در رده نخست ایستاد، تیم دانشگاه بیرجند 
مقام دوم را بدست آورد و تیم فوتسال ترافیک رتبه سوم را کسب کرد.

برگزیدگان مسابقه دارت بانوان جهاد کشاورزی استان

فارس- صبح روز پنجشنبه مسابقه دارت بانوان شاغل در سازمان جهاد 
کشاورزی استان و شهرستان های بیرجند، خوسف و سربیشه ویژه جام 
رمضان 95 در سالن ورزشی جهاد کشاورزی استان برگزار شد. گفتنی 
است، این مسابقه با شرکت 25 نفر و با حضور شیبانی مشاور رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان در امور بانوان و نجات به عنوان نماینده و داور برای 
نظارت بر مسابقه از هیأت دارت استان برگزار شد. در این مسابقه زهرا 
محمدی ماهکان، راضیه راستی، فروه والی نژاد، صدیقه میرزایی، محدثه 
عباسی و فرحناز درمیانی به ترتیب مقام نخست تا ششم را کسب کردند.

جوان ترین تیم مسابقات از پس حریف بر نیامد

در ششمین شب رقابت های والیبال نهبندان و  در جمع پرشور عالقه 
مندان به رقابت های والیبال جام رمضان مدعیان عنوان قهرمانی به راحتی 
حریفان خویش را پشت سر گذاشتند. مسوول برگزای رقابتهای والیبال جام 
رمضان با اشاره به برگزاری ادامه رقابت ها گفت: اولین بازی دیشب جدال 
والیبالست های شهید جهانی و بندان بود که بر شهید جهانی فائل آمد و 
سومین بازیش را با برد آغاز کرد و با توجه به اینکه این دوره از رقابت ها 
به صورت دوره ای برگزار می گردد بندان با دو برد و یک باخت فعال بعداز 
شهرداری در رده دوم جدول قرار دارد. محمد قاسمی افزود: بازی دوم در 
حالی برگزار شد که مدافع عنوان قهرمانی سومین بازیش را با برد آغاز کرد 
و از سد جوان ترین تیم این دوره از رقابت های والیبال،بیچند که بازیکنانی 
در رنج سنی 15 تا 20 سال در ترکیب خودش دارد را از پیش رو برداشت. 

صعود کنندگان رقابت های فوتسال جام رمضان فردوس

8 تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم رقابت های فوتسال جام رمضان 
فردوس مشخص شدند. حسین افضلی مسئول کمیته فوتسال هیأت فوتبال 
فردوس گفت: تیم های هیئت طفالن مسلم، شرکت خاک و پی پردیس، 
بلبرینگ مسعود، آتلیه مدلینگ، مفید، توس رادیه، پایگاه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان و بانک ایران زمین به مرحله بعدی این رقابت ها راه یافتند.

ویتامین و  پتاسیم  بتاکاروتن،  حاوی  نارنجی؛ 
مانند:  سبزیجاتی  در  که  بتاکاروتن  باشند.  می   C
هویج، انبه، کدو تنبل، و خربزه وجود دارد یک آنتی 
اکسیدان قوی بوده و نه تنها برای سالمت چشم 
مفید می باشد بلکه می تواند پیری سلولهای مغزی 
)شناختی- ادراکی( را به تاخیر انداخته و هم چنین از 
پوست در برابر اشعه های مضر خورشید، محافظت 

می کند. از آن جایی که بتاکاروتن در بدن تبدیل به 
ویتامین A می شود بنابر این وجود آن در بدن بسیار 
ضروری به نظر می رسد زیرا ویتامین A می تواند 
سبب افزایش و تقویت دید چشم بویژه در شب شده و 
هم چنین سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد. 
 C انواع مرکبات مانند پرتقال منبع عالی از ویتامین
قوی  اکسیدان  آنتی  یک   C ویتامین  و  باشند  می 

بوده که عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، سبب 
محافظت از قلب در برابر بیماریهای قلبی – عروقی 
شده و هم چنین به ساخت مجدد کالژن در بافت 
های پوست کمک می کند. ویتامینC هم چنین به 
جذب آهن در بدن کمک می کند. میوه های زرد  و 
نارنجی رنگ حاوی ماده معدنی پتاسیم بوده که در 
پیشگیری از سکته و بیماریهای قلبی مفید می باشد.

8 گزینه غذایی سالم 
برای این روزهای گرم

بهترین مواد مغذی که اضافه کردنشان به رژیم 
غذایی روزهای گرم بی فایده نیست: 1- ذرت: 
این ماده غذایی سرشار از دو نوع آنتی اکسیدان 
یعنی لوتئین و زیگزانتین است که این دو ماده 
آفتابی طبیعی عمل می کنند و  مانند عینک 

در  کوری  اصلی  علت  چشم)که  ماکوالی  به 
فیلتر کردن  برای  باالی 60 سال است(  افراد 
اشعه خورشید کمک می نمایند 2- قهوه سرد: 
گیالس   -3 پوست  سرطان  از  جلوگیری 
تمشک   -6 هندوانه   -5 فرنگی  گوجه   -4
چای سرد: در روزهای گرم به شما حس   -7
طراوت می دهد 8- زغال اخته: غنی از آنتی اکسیدان 
برای دفع خستگی و کاهش چربی شکمی است.

عوارض خطرناک الک زدن 
برای کودکان زیر 7 سال

بعضی از الک ها به دلیل ترکیبات شیمیایی و 
سمی که دارند برای افراد به ویژه کودکان مضر 
هستند. یکی از عوارض استفاده از الک برای 
کودکان زیر 7 سال کاهش ضریب هوشی در 
کودکان است. تولونس نام ماده شیمیایی موجود 

در الک های ناخن است و در مجاورت هوا تبدیل 
به بخاری با بوی تند و شیرین می شود. فتالیت ها 
مایعات چربی هستند که به ترد و شکننده به 
نظر رسیدن رنگ الک کمک می کنند. ترکیبات 
موجود در آنها به شدت آلرژی زا است و عالوه 
ایجاد سرطان است. در  از عوامل  بر آن یکی 
مقابل برخی الک های جدید از رنگ های مجاز 
خوراکی استفاده میکنند و پایه آنها خوب است. 

ریزگردهای موجود در هوا 
و توصیه های بهداشتی

  
گروه های آسیب پذیر شامل بیماران قلبی و 
تنفسی، کودکان زنان باردار و سالمندان بهتر 
است که در منزل بمانند و از قرار گرفتن در 
بپرهیزند.  مناطق شلوغ شهری  و  باز  فضای 
لبنیات،  شیر،  فراوان،  مایعات  از  استفاده 

سبزی ها و میوه های تازه و مغزها در شرایط 
آلودگی هوا توصیه می شود. از انجام کارهای 
سنگین و فعالیت ورزشی به ویژه در فضاهای 
باز شهری در هنگام وجود ریزگردها در هوا 
خودداری شود. استفاده از ماسک تنفسی در 
فضای باز و بستن در و پنجره ها و استفاده 
در  ها  توصیه  دیگر  از  آبی  کولر  از  نکردن 
با منشاء ریزگرد است.  آلودگی هوا  شرایط 

تمیز کردن دندانهای مصنوعی 
و نحوه مراقبت از آنها

 
کنند  استفاده می  دندان  از دست  که  افرادی 
دهان  از  را  آن  غذایی،  وعده  هر  از  بعد  باید 
مایع  و  به کمک مسواک  و  خود خارج کرده 
دست شویی و یا ظرف شویی، تمام سطوح آن، 
به ویژه سطوحی که در تماس با مخاط دهان 

هستند را از مواد غذایی پاک کنند.  توجه داشته 
کردن  تمیز  برای  دندان  خمیر  از  که  باشید 
دست دندان استفاده نکنید. هفته ای یکبار هم 
دست دندان را به مدت 5 دقیقه در محلولی که 
با اضافه کردن یک قاشق چایخوری سرکه یا 
با یک  )وایتکس(  محلول سفیدکننده خانگی 
لیوان آب ولرم تهیه میشود، قرار دهید. سپس 
آن را کامال شسته و سپس در دهان بگذارید.

دیابتی ها کدام میوه ها را بخورند؟ 

میوه هایی با شاخص گلیسمی پایین برای افراد 
مبتال به دیابت مناسب تر است. میوه هایی مثل 
توت فرنگی، سیب، کیوی و پرتقال، شاخص قند 
خون پایینی دارند و می توانند سطح قندخون افراد 
مبتال به دیابت را کنترل کنند. افراد مبتال به دیابت 
بیشتر  باید از میوه های تازه یا منجمد استفاده و 

کمتر از میوه های فراوری شده )آب میوه های 
آماده و کنسرو ( مصرف کنند.میوه هایی مثل 
سیب، موز، گیالس، انگور، کیوی، گریپ فروت، 
شلیل، انواع توت ها، آلو، هلو، پرتقال، گالبی و 
توت فرنگی شاخص گلیسمی کمتر از 55 دارند. 
گلیسمی میوه هایی مثل هندوانه و خرما باالتر از 
70 است و میوه هایی مثل انجیر، آناناس و انبه 
گلیسمی با شاخص متوسط بین 56 تا 69 دارند. 

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید ...

تریاک با طعم خربزه در شهرستان بیرجند

رئیس پلیس امنیت عمومی استان از کشف شش کیلو و360 
گرم تریاک از داخل خربزه در شهرستان بیرجند خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ موسوی گفت: با عنایت 
به قرار گرفتن در ایام ماه مبارک رمضان و سوء استفاده عناصر 
فرصت طلب و قاچاقچیان مواد مخدر، با انجام اقدامات فنی 
و اطالعاتی مشخص شد یک دستگاه خودروی تویوتا وانت 
حاوی بار خربزه قرار است مقادیری مواد مخدر را از سیستان و 
بلوچستان به شهرهای مرکزی کشور حمل کند. وی افزود: با 
فعال سازی تیم گشت و اعزام به ورودی شهر بیرجند، خودروی 
شناسایی شده را با دو سرنشین حامل بار خربزه متوقف و 
جهت بازرسی بیشتر به پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.

پرواز اورژانس هوایی بیرجند برای نجات موتورسوار 20 ساله فردوسی

فارس- جوان 20 ساله ای که بر اثر تصادف در فردوس دچار ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری شده بود با بالگرد اورژانس هوایی 
به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند منتقل شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی گفت: 
ساعت 14:11 دقیقه روز پنجشنبه، حادثه برخورد موتورسیکلت و خودروی سواری در چهارراه بعثت شهر فردوس به مرکز پیام اورژانس 
اعالم و بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد. علی دلخروشان افزود: این حادثه یک مصدوم 20 ساله داشت 
که دچار ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری شده بود که پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی منتقل به بیمارستان شهید چمران 
فردوس شد. وی ادامه داد: به دلیل وخامت حال عمومی بیمار درخواست بالگرد اورژانس هوایی به مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات 
بحران )EOC( دانشگاه اعالم و بالگرد اورژانس هوایی بیرجند به سمت فردوس به پرواز درآمد و مصدوم 20 ساله به همراه اقدامات 
درمانی با بالگرد منتقل به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند شد. دلخروشان با اشاره به اینکه بیشترین صدمات در تصادفات موتورسیکلت 
مربوط به سر، گردن، اندام حرکتی و ستون فقرات است، گفت: با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کاله ایمنی می توان از بسیاری از 
این صدمات جلوگیری کرد. وی ادامه داد: از ابتدای راه اندازی اورژانس هوایی بیرجند تاکنون 85 ماموریت انجام شده است و 99 نفر 
که بیشترشان مصدومان حوادث ترافیکی بوده اند برای انجام اقدامات درمانی تخصصی با بالگرد اورژانس به مرکز استان اعزام شده اند.

یک نفر کشته، نتیجه تصادف دو دستگاه تریلی 
در جاده گناباد به قائن 

ایرنا- رئیس مرکز فوریت های پزشکی گناباد و بجستان گفت: 
بر اثر برخورد دو تریلی در جاده گناباد به قائن، یک نفر جان 
خود را از دست داد و دو نفر زخمی شدند. دکتر جواد باذلی 
افزود: در این حادثه که پنجشنبه شب در کیلومتر 12 جاده 
گناباد به قائن رخ داد، مرد 38 ساله به شدت آسیب دید و قبل 
از رسیدن آمبوالنس، جانش را از دست داد. وی گفت: دو نفر 
دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند که برای مداوا به بیمارستان 
امدادی 15 خرداد بیدخت انتقال یافتند. روزپنجشنبه نیز بر اثر 
برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و وانت مزدا در کیلومتر سه 
جاده گناباد به سرایان، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

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

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

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

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

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

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

آگهی استخــدام
یک شرکت پخش  با 14 سال سابقه فعالیت برای توسعه  کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

حقوق ثابت، پورسانت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه حوادث، عیدی، سنوات و ....
ساعت 8 تا 2   تلفن تماس:32436823-09035101633

توضیحاتسمتردیف
سه سال سابقه فعالیتسرپرست فروش 1
حداقل مدرک دیپلم به باالبازاریاب2
دارای کارت هوشمندراننده 3
ترجیحا دارای سابقه کارتوزیع کننده4
ماشین اجاره ای ترجیحا مسقفراننده به همراه کامیونت5
روابط عمومی باالفروشنده خانم جهت فروشگاه6

- پیش دبستانی
- دبستان پسرانه )دوره اول و دوم(

- دبستان دخترانه )دوره اول و دوم(
- دبیرستان پسرانه )دوره اول(

تحصیل با آینده درخشان در مجتمع آموزشی 
غیر انتفاعی دارالعلوم )با رویکرد قرآنی(

آغاز شدثبـت نـام 

آدرس: خیابان شهید آوینی، خیابان صدف، بین صدف 6 و 8
تلفن: 32420824  همراه: 09155611930

با بیش از 22 سال 
سابقه  درخشان

 آموزشی 

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

طحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
قس

د و 
  نق

ر/
شت

ش بی
رو

،  ف
تر 

کم
ود 

س

نقاشی ساختمان 
شهرصــاد

درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک

 کاغذ دیواری ، نصب و رنگ آمیزی کناف

با تخفیفات ویژه ، در اسرع وقت
09157561075

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

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

مشاور امالک انصاری فرد    خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 
32443737-32444340



7
استخدام داوطلب توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

فارس- رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور تکمیل و تأمین نیروی 
درجه دار و امدادگر رزم)حرفه بهداشت و درمان( داوطلب می پذیرد. علی منصوری نیا اظهار داشت: این داوطلبان به صورت پیمانی پنج ساله از بین جوانان مومن 
شنبه * 12 تیر 1395 * شماره 3543و متعهد با جنسیت مذکر پذیرفته می شوند. وی یادآور شد: متقاضیان باید دارای مدرک تحصیلی تنها دیپلم تجربی و با حداقل 17 و حداکثر 20 سال سن باشند.

7
پیام خداحافظی و تشکر استاندار

خراسان جنوبی

اعتماد  جنوبی.  خراسان  نجیب  و  عزیز  مردم 
شما  به  خدمت  توفیق  و  امید  و  تدبیر  دولت 
سه  طی  که  بود  ای  ارزنده  فرصت  و  افتخار 
و  صادقانه  گردید.  اینجانب  نصیب  گذشته  سال 
با افتخار آنچه طی سی سال خدمت از تجربه و 
رفیع شما  آستان  تقدیم  بودم،  اندوخته  تخصص 
و  تالش  و  کار  از  آنچه  انشاا...  نمودم.  عزیزان 
مقبول  دادم،  ا...انجام  الی  قربه  نیت  به  وظیفه 
درگاه احدیت و نظر بلند شما عزیزان واقع شود. 
در عین حال همیشه کاستی هست و برای این 
بر  که  اینک  عذرخواهم.  ناخواسته  های  کاستی 
ام  خدمتی  جایگاه  الهی  مشیت  و  تقدیر  اساس 
عزیزان  شما  همدلی  و  همراهی  یابد؛  می  تغییر 
و خدمت در سرزمین خراسان، در لوای حضرت 
ثامن الحجج)ع(، ماندگارترین خاطره ای است که 
از استان عزیز خراسان جنوبی به همراه می برم. 
در این آخرین روزهای ماه مبارک رمضان که با 
پایان خدمتم در استانداری خراسان جنوبی مقارن 
گشته، از همه عزیزان حاللیت طلبیده و التماس 
مردم  عموم  از  صمیمانه  دارم.  فراوان  دعای 
شریف خراسان جنوبی، نماینده محترم مردم در 
آستان  تولیت محترم  و  مجلس خبرگان رهبری 
جماعات،  و  جمعه  محترم  ائمه  رضوی،  قدس 
نمایندگان محترم دوره های نهم و دهم مجلس 
و  فرمانداران  محترم،  مدیران  اسالمی،  شورای 
بخشداران محترم، اصحاب محترم رسانه و تک 
تک همکارانم تشکر می نمایم. بعد از این نیز به 
عنوان هم استانی شما در هر جا که باشم آماده 
خدمت و همراهی با همه ی شما عزیزان خواهم 
بود. خدا را شاکرم که عافیت عاقبت کار را عنایتم 
نیز  این  از  بعد  عنایتش  و  رحمت  به  و  فرمود 
انشاا... در سایه ی همدلی و همزبانی  امیدوارم. 
با  و  استان  و مسووالن محترم  مردم عزیز  شما 
الهام از منویات مقام معظم رهبری و تدابیر دولت 
و  آقای دکتر روحانی شاهد رونق  محترم جناب 

پویایی استان خراسان جنوبی باشیم.

استاندار جدید فردی بی حاشیه و پر تالش 
است /فردی آگاه به مسائل  را می خواستیم

اینکه  بیان  با  بیرجند  جمعه  امام   - تسنیم 
بی حاشیه  فرد  جنوبی  خراسان  جدید  استاندار 
اعتراضی  اگر  ما  گفت:  است،  پر تالشی  و 
به  آگاه  فردی  که  است  این  برای  می کنیم 
مسائل استان را می خواهیم تا استان را به جلو 
در  بیرجندی  رضایی  علی  حجت االسالم  ببرد. 
روز  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  نماز  خطبه های 
افزود:  استاندار  تغییر  به  اشاره  با  قدس  جهانی 
به  دولت  نگاه  جدید  استاندار  ورود  با  ان شاا... 
استان بیشتر و به صورت ویژه باشد و کارهای 
سرعت  نیز  شود  انجام  است  قرار  که  زیربنایی 

بگیرد. بیشتری 

قاینات و زیرکوه به دلیل کم آبی به 
کشت گیاهان کم آبخواه نیاز دارد

در  زیرکوه  و  قاینات  مردم  نماینده  ایرنا-  
مجلس شورای اسالمی گفت: این دو شهرستان 
به  آبی  کم  نیز  و  خشکسالی  17سال  دلیل  به 
ترویج کشت گیاهان کم آبخواه نیاز دارد. فرهاد 
خود  مطبوعاتی  نشست  نخستین  در  فالحتی 
 ، مجلس  نمایندگی  سمت  به  انتخاب  از  پس 
با آن  به بحران کم آبی یا بی آبی که  منطقه 
مواجه است، اشاره کرد. و افزود: حساس کردن 
دولت  توجه  لزوم  و  بحران  این  به  دولتمردان 
الگوی  تغییر  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  نیز  و 
کشت و جایگزینی کشت محصوالت کشاورزی 
که نیاز کمتری به آب دارند و استفاده بهینه از 

منابع آبی موجود بخشی از راه حل هاست.

فرصت ۲ ماهه برای استاندارد سازی وسائل 
بازی پارک ها و مهدکودک ها

استاندارگفت:  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
حداکثر ظرف مدت 2 ماه وسایل بازی در پارک 
و  بهزیستی  های  مهدکودک  شهرداری،  های 
پیش دبستانی های زیر نظر آموزش و پرورش 
شود.  اعالم  گزارش  آن  و  استانداردسازی  باید 
در  نژاد  نخعی  همایون  شبستان،  گزارش  به 
و  کیفیت کاال  ارتقاء  و  استانداردسازی  کارگروه 
اداره  افزود:  مطلب  این  بیان  با  استان  خدمات 
واقعیات  براساس  است  موظف  استاندارد  کل 
های  بخش  در  استاندارد  دستورالعمل  جامعه، 
در  و  ابالغ  اجرایی  های  دستگاه  به  را  مختلف 
طریق  از  العمل،  دستور  رعایت  عدم  صورت 

افکار عمومی اطالع رسانی کند.

و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  مالیی- 
و  امریکا   ، اسرائیل  کرد:  عنوان  خوسف 
کشورهای استکباری عالوه بر نابودی  شیعه 
با دین  اسالم مشکل دارند و سعی  و سنی 

می کنند اسالم را در برابر جهانیان دینی خونبار 
و مسلمانان را شمشیر به دست نشان دهند.

عبادی سخنران مراسم روز قدس در مسجد 
قدس  روز  افزود:  بیرجند  )ع(  حسین  امام 
توسط امام راحل بنیان نهاده شد و حضور در 
راهپیمایی این روز عزیز یک نوع امر به معروف 
و نهی از منکر است. وی با اشاره به اینکه روز 
قدس نمادی برای مبارزه با استکبار و استعمار 

است افزود: همان استعماری که در قرون اخیر 
آسیب های جدی و جنایت های بی شماری  را 

علیه ملت ایران انجام داده است.
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: روز قدس 
روز  نه بزرگ به استکبار و جرم و ستم است 
و استکبار باید بداند مردم برای مبارزه با آنها 

همیشه در صحنه حضور دارند.
 وی خاطر نشان کرد: دوران ظلم و استکبار 
آمده  و در حال حاضر  به سر  اکنون دیگر 
مردم روشن هستند و به راحتی تحت سلطه 
نماینده  نمی گیرند.  قرار  دیگر  های  کشور 

بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس  مردم 
شورای اسالمی یاد آور شد: به خاطر حضور 
به  و  شاکرم  را  خداوند  روز  این  در  مردم 
حضور  از  مردم  خدمتگزار  و  نماینده  عنوان 

گسترده مردم تشکر می کنم . 
بسیار  مردم  حضور  کرد:  اظهار  عبادی 
پرشور است و در این روز گرم با زبان روزه 
مسئولیت  احساس  با  جمعیت  فشردگی  و 
چشم  تا  کردند  شرکت  راهپیمایی  این  در 
بر  مشتی  و  کنند  کور  را  اسالم  دشمنان 

دهان کشورهای ابر قدرت بزنند.
آمریکا  بر  اینکه شعار مرگ  به  اشاره  با  وی 

حذف شدنی نیست خاطرنشان کرد: تا زمانی 
که آمریکا درخودش تغییری ایجاد نکند مردم 
بر  مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ  شعار  همیشه 

اسرائیل را سر خواهند داد.
این نماینده مجلس فریاد در برابر مقابله با این 
استکبار و ظلم به مسلمانان را مهم دانست و 
یادآورشد: اگر کشورهای حاشیه ایران نا امن 

باشند امنیت ایران به خطر می افتد.
وی مهاجرت مسلمانان را به کشورهای اروپایی 
مهم خواند و افزود: گرایش اروپایی ها به اسالم 
افزایش داشته و این رشد ،کشورهای غربی را 

نگران کرده است.

نژادمعاون  نخعی  همایو  حسینی- 
درصد   25 کرد   عنوان  استانداری  عمرانی 
های راه  در  تلفات  درصد   53 و   ترددها 
روستایی است و این آمار بسیار نگران کننده 
بوده و نیاز به آموزش و همکاری دهیاران دارد. 
وی همچنین بیان کرد: باید اعتبارات را به نقاط 
تا شاهد کاهش  اختصاص دهیم  حادثه خیز 

تصادفات و تلفات جاده ای باشیم.
ای جاده  تلفات  کاهش  به  اشاره  با  وی    

رتبه  گذشته  سال  در  جنوبی  خراسان  گفت: 
سوم کشور را با کاهش 5 درصدی تصادفات 
نژاد  نخعی  همایون  است.   داشته  ای  جاده 
ای جاده  نقل  و  حمل  ایمنی  کمیته   در 

و ستاد اجرایی خدمات سفر استان، راهکارهای 
به  رسانی  خدمت  و  ای  جاده  تلفات  کاهش 
مسافران را عنوان کرد و گفت: 50 دوربین ثبت 
تخلف درجاده ها نصب شده است که افزایش 
تعداد دوربین ها برای نظارت تخلفات جاده ای 
را  و خسارت حوادث   تلفات  تعداد  تواند  می 
بیان  استانداری  عمرانی  معاون  دهد.  کاهش 
کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال 
95 افزایش ایمنی در جاده ها عنوان شده است 
که باید با توجه به آن، عقب ماندگی استان 
با  نژاد  نخعی  کنیم.  جبران  این بخش  در  را 

بیان اینکه توجه به موضوع گردشگری نقش 
بسزایی در ایجاد ثروت و اشتغال دارد عنوان 
و  مستمر  صورت  به  باید  موضوع  این  کرد: 
دائمی  و با ارائه خدمات بهتر انجام شود. وی 
ادامه  با اشاره به شدت گرما در غرب استان 
داد: تمامی دستگاه های خدماتی باید آمادگی 
کامل را داشته باشند تا مشکلی در کیفیت و 
کمیت امکانات و خدمات نداشته باشیم. معاون 
در  سیما  و  نقش صدا  به  استانداری  عمرانی 
خدمت رسانی اشاره کرد و افزود: اطالع رسانی 
به مردم و اعالم وضع هوا توسط هواشناسی 
مخصوصا در محورهای همراه با گرد و خاک و 

طوفان از اهمیت ویژه برخوردار است.
رئیس پلیس راه استان نیز در این نشست با 
اینکه در مدت 3 ماه امسال 51 درصد  بیان 
از تصادفات در جاده های روستایی و 44 درصد 
در جاده های شهری رخ داده است گفت: در 
مجموع  تعداد تصادفات در جاده های استان 
در این مدت 5 درصد کاهش داشت. حسین 
رضایی افزود: شهرستان های بیرجند بیشترین 
افزایش  درصد   55 قاین  متوفیان،  تعداد 
نهبندان  در  جرحی  صدمات  و  مجروحین 
30 درصد افزایش داشته است. به گفته وی 
بیرجند، قاین، دیهوک و سربیشه بیشترین آمار 

تصادفات در پنج سال اخیر استان را به خود 
با  اصلی  محورهای  و  است  داده  اختصاص 
بیشترین تصادف در طرح تابستانی محور قائن 
- گناباد با 19 فقره تصادف و 26 فوتی بوده 
است. رضایی همچنین از آمادگی کامل پرسنل 
راهنمایی رانندگی برای دو بازه زمانی 15 تا 25 

تیر  و 20 شهریور تا 4 مهر امسال  خبر داد و 
عنوان کرد: 10 دستگاه خودروی نامحسوس 
یک  استقرار  شهرسازی،  و  راه  کل  اداره 
 دستگاه جرثقیل سنگین در تمام پاسگاه های
 پلیس،تعطیلی عملیات راه سازی در جاده های
استان، آشکار سازی نقاط حادثه خیز با نصب 

ها،  پل  دهانه  در  خاکریز  ایجاد  بنر،  و  تابلو 
سوخت،  های  جایگاه  نظارت  و  ساماندهی 
حضور نیروهای امداد و اورژانس و هالل احمر 
در جاده ها از جمله کارهای انجام شده برای 
کاهش تلفات و تصادفات در بازه های زمانی 

سفرهای تابستانی می باشند.

 مدیر کل راه و شهرسازی نیز بیان کرد: ایمن سازی
4 نقطه حادثه خیز در دستور کار این اداره قرار 
داشت که در این زمینه در 3 راهی شهید زارع 
 محور )فردوس، سرایان(، محور طبس، ده محمد
و  شد  انجام  سازی  ایمن  طبس  سمت  به 
نیز  خرواج  پیچ  و  شهر  آرین  ورودی  اصالح 

در دست اجرا است. مهدی جعفری با اشاره به 
اجرا شدن طرح روشنایی ورودی قاین اعالم 
کرد: : بحرانی ترین محور اعالم شده در سال 
94،با 42 کشته در حوزه قاین بوده است. وی 
خاطرنشان کرد: در زمینه ایمن سازی با پلیس 
راه 20 نقطه شناسایی شده و در اولویت قرار 
گرفته است  مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره 
به اثرباندهای دوم جاده های استان در کاهش 
تصادفات افزود: 220 کیلومتر از باند های دوم 

بزرگراه های استان آماده آسفالت است.
مدیرکل میراث فرهنگی،   نیز در این نشست 
بیان کرد: همزمان با سفرهای نوروزی سال 95، 
 با توجه به آماری که از سراسر کشور جمع آوری
خراسان  فرهنگی،  میراث  مسئوالن  شد 
گردشگری  جدید  مقاصد  از  یکی  را  جنوبی 
از  رمضانی  حسن  کردند.  معرفی  کشور 
افزایش نظارت بر اقامت گاه های مسافران 
بوم  های  اقامت  مورد  افزود: 10  و  داد  خبر 
گردی فعال بوده و 11 مورد نمایشگاه صنایع 
دستی با شروع تابستان آغاز به کار کرده اند. 
وی برپایی جشنواره های استانی با موضوع 
طبخ غذاهای سنتی را یکی از برنامه های 
تعطیالت  ایام  در  اداره  این  فرهنگی 

تابستان ذکر کرد .

امام جمعه بیرجند: لشکر فضای مجازی عامل 
اصلی تخریب خانواده ها است.

علمای  مشترک  تخصصی  نشست  مالیی- 
تشیع و اهل سنت با حضور گلرو معاون امور 
اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب 
سازمان  رئیس  لطفیان   ، اسالمی  مذاهب 
معاون  حسینی   ، استان  اسالمی  تبلیغات 
سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری، مولوی 
فاروقی امام جمعه اهل سنت بیرجند و جمعی 
از علمای اهل سنت  در دفتر امام جمعه بیرجند 
برگزار شد که حجت السالم رضایی امام جمعه 
بیرجند با بیان اینکه قرآن کریم هیچ گاه دست 
دشمن  امروز  کرد:  بیان  نمی گیرد  را  ظالم 
لشکر فضای مجازی را برای نابودی قرآن و 
این که  بیان  با  تهیه کرده است. وی  اسالم 
امروز روحانیت، شیعه و اهل سنت باید مفید 
و کارآمد باشند افزود: انسان عاقل باید آینده را 
ببیند و ما باید به عنوان فرد روحانی به جامعه 
آگاهی و بینش ببخشیم. رضایی با بیان اینکه 
داعش صهیونیست یهودی است اظهار کرد: 
باید منطقی پیدا کرده و بر روی اسالم حقیقی 
کار کنیم و امروز باید فضای مجازی را مدیریت 
کنیم زیرا دین را به نام خرافه معرفی می کنند و 
با برداشت های غلط و نا به جا از اسالم، قرآن 

و دین می خواهند روحیه دین طلبی را از بین 
ببرند. نماینده ولی فقیه در استان گفت: امروز 
بیشترین خودکشی ها در بهترین کشورهای دنیا 
وجود داشته و ما باید قرآن را در صحنه بیاوریم 
چرا که حقایق قرآن ناظر بر شرایط جامعه است 
برنامه ریزی  مدیریت  جامع  پروژه  امروزه  و 

پنهان برای برنامه سازی مطرح است.
نفر  هزار   11 امروز  اینکه  بیان  با  رضایی 

در  را  یهودی  فکری  متخصص  و  اندیشمند 
حوزه اقتصاد گذاشته اند و چرا ما نباید در این 
زمینه برنامه ریزی کنیم افزود: امروز با داروها، 
طب و مواد شیمیایی ما را نابود می کنند. وی 
بیان کرد: امروز روز بصیرت و آگاهی است زیرا 
دشمن در صدد است تا قرآن، هویت و ملیت 

ما را از بین ببرد  .
موضع گیری سریع نسبت به استکبار 

اهداف انقالبی را محقق می کند 
لطفیان رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان 
نیز وحدت و همدلی بین مذاهب اسالمی در 
ایران را مهم دانست و بیان کرد: خوشبختانه 
اتحاد و همدلی خوبی در خراسان جنوبی وجود 
دارد و باید این همبستگی گسترش یابد. وی 

این گونه نشست ها و همایش ها را موجب 
دانست  اسالمی  مذاهب  توسعه  و  تقویت 
و عنوان کرد: تبادل اطالعات ، حق بینی و 
موضع گیری سریع به استکبار اهداف انقالبی 
را محقق می کند و نگذاریم جای دوست و 

دشمن عوض شود.

ابالغ سالم حسن نصرا... 
به مردم خراسان جنوبی  

گلرو معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی با ابالغ سالم 
ا... اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب  آیت 
مذاهب اسالمی گفت: عربستان و اسرائیل در 

چند روز گذشته مشکالت خود را حل کردند.
مشکل  اسالم  با  دشمنان  اینکه  بابیان  وی 
وحدت  کرد:  بیان  اسالمی  مذاهب  نه  دارند 
بسیار خوب  استان  اهل سنت  و  شیعه  بیان 
است و برای ترویج این وحدت باید هوشیار و 
با تفکر عمل کرد. معاون امور اجرایی و برنامه 
ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
افزود: اتحاد بین مذاهب خراسان جنوبی در 
بین بقیه استان ها و خارج کشور نمونه است. 
گلرو از دیدار با حسن نصرا...دبیرکل حزب ا... 
لبنان خبر داد وگفت: حسن نصرا... سالم خود 
را به مردم مومن و متحد استان اعالم کرد و 
اتحاد مردم خراسان جنوبی را زبان زد جهان 
پژوهشکده  تاسیس  اعالم  با  وی  دانست. 
تقریب مذاهب در دانشگاه بیرجند با همکاری 
وابسته  مذاهب  تقریبی  مطالعات  پژوهشگاه 
و  داد  خبر  مذاهب  تقریب  به مجمع جهانی 
افزود: امیدواریم این مهم در استان فرصتی 

برای ارائه نمونه بهتری از وحدت اسالمی به 
جهان باشد.

تفرقه عامل اصلی
 گرفتاری های مسلمانان

اهل  جمعه  امام  فاروقی  حیدر  غالم  مولوی 
رفتارهای  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  سنت 
سبب  را  منطقه  در  تروریستی  گروهک های 
اسالم هراسی در غرب دانست و بیان کرد: این 
گونه رفتارها بهانه ای شده که به تبعات وسیع 
آن علیه مسلمانان دشمنی ایجاد می شود هر 
چند دشمنی بر علیه مسلمانان از صدر اسالم 
تاکنون وجود داشته است. امام جمعه اهل سنت 
بیرجند با بیان اینکه علت تمامی گرفتاری های 
مسلمانان تفرقه است گفت: تالش دشمنان 
اسالم از ابتدا تاکنون این بوده که دین اسالم 
نباشد اما خداوند نور اسالم را بیشتر کرده اگر 
چه برای کافران این موج خشونت با نام اسالم 
کشت و کشتار انجام می شود. فاروقی با بیان 
پیامبر)ص(  و  اسالم  به  دشمن  امروز  اینکه 
تهمت زده و دین اسالم تنها دینی است که 
به خود و حقوق بشر توجه زیادی دارد افزود: 
آبروی  و  جان  مال،  برابر  در  باید  مسلمانان 
یکدیگر مسئول باشند و بدانند که تجاوز به 

جان و مال دیگران حرام است.

عبادی سخنران روز قدس دربیرجند:

معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی خبر داد:

هدف استکبار نابودی اسالم است 

53 درصد تلفات  جاده ای مربوط به راههای روستایی است

تاسیس پژوهشکده تقریب مذاهب در دانشگاه بیرجند

افتتاح سرپرستی بیمه رازی در استان

نمایندگی   رازی  بیمه  سرپرستی  شهریاری- 
مظلومی  یونس  حضور  با  جنوبی  خراسان 
بازرگانی،  امور  مشاور  ابراهیمی  مدیرعامل،  
ویژه  منطقه  معاون  زنگویی  استانی،  مدیران 
اقتصادی استان و کارکنان بیمه رازی  پنج شنبه 
دهم تیر افتتاح شد. مدیر بیمه رازی استان گفت: 
بیمه رازی اولین شرکت خصوصی بیمه ای است 
انجام  برای  اخذ مجوز  به  از سال 72 موفق  که 
یکسان  طرح  افزود:  یعقوبی  است.  شده  فعالیت 
ها  استان  همه  در  رازی  بیمه  شعب  سازی 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  رجوع  ارباب  رفاه  برای 
تر در حال اجراست، با توجه به اینکه ساختمان 
سرپرستی خراسان جنوبی نیز تجهیز و آماده بهره 
یکسان  طرح  راستای  ،در  بود  گردیده  برداری 
سازی شعب اقدام به افتتاح این مجموعه نمودیم.  

راهپیمایی روز جهانی قدس در فردوس

مبارک  ماه  از  جمعه  آخرین  در   - سربازی 
و  دار  روزه  مردم  قدس  جهانی  روز  و  رمضان 
ایران  ملت  با  همگام  فردوس  شهرستان  مومن 
و  فلسطین  مظلوم  ملت  آرمان  از  حمایت  در 
آزادی قدس  فریاد  اشغالی  آزادی سرزمین های 
شریف را سر دادند. سیل راهپیمایان در حالی که 
پانزده خرداد  امام خمینی، میدان  مسیرخیاباهای 
بزرگ  مصالی  سمت  به  را  مدرس  خیابان  و 
بر  مرگ  فریادهای  با  پیمودند  می  جمعه  نماز 
خود  انزجار  و  خشم  اسرائیل  بر  مرگ  و  آمریکا 
الملل  بین  صهیونیسم  و  جهانی  استکبار  از  را 
پایان  در  در صحنه  همیشه  مردم  کردند.  اعالم 
راهپیمایی در مصالی بزرگ امام خمینی اجتماع 
را  قدس  جهانی  روز  پایانی  قطعنامه  و  کردند 
از  بخشی  در  کردند  تایید  اکبر  ا...  فریادهای  با 
نابودی  تا  ایران  ملت  ما  بود:  آمده  قطعنامه  این 
فرموده  به  که   شریف  قدس  رهایی  و  اسرائیل 
رهبر معظم انقالب اسالمی بسیار نزدیک است 
به هر طریق ممکن  و  نشست  نخواهیم  پای  از 
فلسطینیان  از  را  خود  معنوی  و  مادی  حمایت 
همچنین  راهپیمایان  داد.  خواهیم  ادامه  مظلوم 
سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم ، رهبر شیعیان 
بحرین را محکوم کردند و از مسئوالن خواستند 
در مسیر خدمت به چنین مردمی خارج از هر گونه 

جناح بندی سیاسی بکوشند.

کاهش اقالم وارداتی مرزنشینان 

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  مالیی- 
عنوان  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
اقالم  توانند  مرزنشینیان می  تیر  ابتدای  از  کرد: 
مصرفی مورد نیاز خود را ازکشور افغانستان وارد 
و  بازرگانی  امور  معاون  ماهگلی  مهدی  کنند. 
با اعالم  توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن 
این خبر عنوان کرد: مرزنشینانی که دارای کارت 
 41 تیر  ابتدای  از  توانند  می  هستند  الکترونیک 
از  وی  کنند.  وارد  را  خود  نیاز  مورد  کاالی  قلم 
نفر  هر  ازای  به  دالری   130 سهمیه  تخصیص 
در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: مرزنشین با 
عضویت در تعاونی های محل سکونت خود می 
اقدام کند.  اقالم  اینگونه  به واردات  تواند نسبت 
ماهگلی یادآورشد: براساس مصوبه هیأت وزیران 
معافیت  دارای  که  اقالمی  امسال  18خرداد  در 
از  خوراکی  اقالم  مانند  گمرکی  ورودی  حقوق 
100درصد به  70 درصد و اقالم غیرخوراکی از 

50 درصد به 30 درصد کاهش یافت. 

 44 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
 در خراسان جنوبی جذب شد

ایرنا - سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 44 میلیون 
جذب  استان  در  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر 
شده است، گفت: از این 33 میلیون دالر معادل 
عیسی  است.   94 به سال  مربوط  آن  درصد   75
خارجی  گذاری  سرمایه  مجموع  گیو  جعفری 
مصوب در استان را 171 میلیون دالر اعالم کرد 
و افزود: در حال حاضر دو پروژه سرمایه گذاری 
خارجی در استان توسط سرمایه گذارانی از کشور 
 30 مصوب  گذاری  سرمایه  با  مجموع  در  چین 

میلیون و 336 هزار دالر فعال است.

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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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

ساخت نسل جدید استخرهای حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی

 با ورق )ژئوممبران(  با ماندگاری باال
حاشیه میدان آزادی - نرسیده به پل دژبان 

ساختمان ابزار آالت کشاورزی رضا کارگر
طبقه سوم

09157235800 -05632316358

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619۲97
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

ال 
1 س

0



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

12:37
20 : 05
23 : 47
3 : 49
5 : 29

 امام باقر علیه السالم :
رسول خدا )ص( بیت المقّدس را هفده ماه قبله قرار

 دادند و پس از آن به سمت كعبه برگشتند.
قرب اإلسناد ، ص 148 

سردار سالمی : 
فقط در لبنان بیش از یکصد هزار 

موشک دائما آماده پروازند

سالمی  حسین  سردار 
کل  فرمانده  جانشین 
بیان  با  پاسداران  سپاه 
ظرفیت  امروز  اینکه 
فروپاشی  و  محو  امحا، 
رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری فراهم 
شده است، اظهار داشت: امروز بیش از یکصد هزار 
موشک از لبنان آماده پرواز است تا هر وقت دیده 
شود که صهیونیست ها براساس برآوردهای غلط به 
دنبال تکرار اشتباهات خود هستند، این موشک ها با 
شلیک فضا را پیموده و بر سر رژیم صهیونیستی 
فرود خواهد آمد و تحوالت جدیدی را فراهم خواهد 
به همین  اما همه ماجرا فقط  افزود:  ساخت. وی 
در  نشده،  خالصه  لبنان  در  موشک  هزار  یکصد 
سرزمینی که در اشغال صهیونیسم است فلسطین 
با سربازان جنایتکار می پرداخت  نبرد  به  با سنگ 
ولی امروز تمام آن سرزمین نقطه تقاطع آتش است 
که از کرانه باختری و نوار غزه می تواند هر نقطه 
از فلسطین اشغالی اعم از حیفا و تل آویو را مورد 
اصابت قرار دهد و این مسئله همان ابهام و معمای 
امنیتی بزرگی است که در برابر صهیونیست قرار 
دهد. سردار سالمی اضافه کرد:  دهها هزار موشک 
اسالم  اقصی  نقاط  در  بلند  بردهای  با  تخریب گر 
فقط منتظر دستور هستند که با فشار یک ماشه 
اسرائیل را برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان 
حذف کند و امروز متفاوت از گذشته ظرفیت محو 
و فروپاشی این رژیم بر روی زمین شکل گرفته 
است. وی با بیان اینکه رژیم  صهیونیستی نیز فاقد 
بزرگ ترین  از  این  راهبردی دفاعی است و  عمق 
آسیب های این رژیم منحوس و جعلی است، گفت: 
عمق زمینی رژیم  صهیونیستی در حد 14 الی 24 
زمین کمرشان  از  با یک هجوم  و  است  کیلومتر 
به  دست  صهیونیست ها  اگر  و  شکست  خواهد 
توسط  شده  اشغال  سرزمین های  تمام  بزنند  خطا 
مجاهدان ایثارگر و فداکار آماده حمله خواهد بود 
و ان شاءا... این سرزمین ها آزاد خواهد شد و این 

واقعیت جدیداً شکل گرفته است. 

ملوان های تحت بازداشت ایران بیش از 
حد در بازجویی ها حرف زده اند

در  آمریکا  دریایی  نیروی  نوشت:  سی  بی  بی 
آمریکایی  ملوانان  ورود  واقعه  درباره  گزارشی 
زمان  در  ملوان ها  این  گفت:  ایران  آب های  به 
اختیار  در  اطالعات  حد«  از  »بیش  بازداشت 
نیروی  گزارش  اساس  بر  داده اند.  قرار  ایرانی ها 
دریایی آمریکا تعدادی از این ملوان ها اطالعات 
در  را  لپ تاپ  و  تلفن  پسوردهای  مانند  حساسی 

اختیار نیروهای ایرانی گذاشته اند.

حماسه مردم استان
در روز جهانی قدس در قاب تصویر

عکس ها از : 
آرین پور -  وثوقی - گرگی - رحیم آبادی

خانواده محترم شکیبائی فرد
با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه محمدپور 
»همسر مرحوم حاج عباس شکیبائی فرد« 

را تسلیت عرض نموده و ضمن اظهار همدردی با شما در مراسم ترحیمی که امروز شنبه 95/4/12 
از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد نو برگزار می گردد 
شرکت می نماییم، حضور سروران معظم در این جلسه باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود. 

از طرف عوامل و زائرین کاروان 39512 بیرجند

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

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

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

فروش پارس Tufive سفید مدل 94 - کم کار و 
یک سال بیمه - فروش نقدی و قابل معاوضه با 111   

09335611664 


