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رئیس سازمان انرژی اتمی :  
در حال زمینه چینی، پخت و پز 

و توطئه ای جدید علیه مان هستند

وزیر رفاه دولت نهم : 
الریجانی گفت »نمی دانم این احمدی نژاد چه 
پدیده ای است که نمی توانیم کنترلش کنیم«

مشاور رسانه ای احمدی نژاد : 
دوست داشتیم روحانی 2 دوره  باشد

 اما او ظرفیت رای آوری ندارد

امیر حسنخانی : 
قوای سه گانه در برخورد با 

حقوقهای نجومی وحدت نظر دارند
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حق های نجومی!

*هرم پور

  این روزها که داستان حقوق نجومی و دریافت 
دستمایه  بهتران،  ماه  از  برخی  کهکشانی  های 
روایت  و  غم  سمفونی  نواختن  برای  مناسبی 
چاکان  سینه  قضا  از  و  شده  مردم  رنج  داستان 
زیادی هم پیدا  کرده، بد نیست سری به »حق 
های نجومی« مردم این سرزمین هم بکشیم  که 
چنین  البالی  در  اوقات  بیشتر  بلکه  گاهی،  نه 
هیاهوهایی گم می شود یا به فراموشی می رود... 
برای  این داستان غمبار سرزمین ماست که   و 
فجایع، زود تب می کنیم و بعد، هیچ که هیچ، 
وزودتر از آن که باید، تبمان می خوابد.  و چه 
حقوق  ماجرای  که  دید  خواهید  هم  شما  بسا 
نجومی هم که حرف از صدها  وزیر و مسؤول 
از  پس  شود،  می  زده  اش  گسترده  پرونده  در 
مدتی آرام آرام فروخواهد کشید و باز در آرامش 
برای  دست  چیره  صیادان  طوفانش،  از  پس 
های  لقمه  برداشتن  و  تر  بزرگ  ماهیان  گرفتن 

چرب تر به لب ساحل بختشان خواهند آمد. 
الجرم پس از تأکیدات استاندار محترم در خصوص 
ادارات  و  سازمانها  به  نظارتی  دستگاههای  ورود 
برای بررسی و تأکید خودم بر اینکه حسب برخی 
اظهار نظرها،  در برخی از جایگاههای استان نیز 
ماجراهایی  افتاده،  اتفاق  آنچه  مشابه  شرایطی 
از زبان  وجود دارد، اجازه بفرمایید که چند کلمه 
ای  که  بگویم  و  کنم  واگویه  جا  همین  را  مردم 
کاش به جای ثبت حقوق در فیش های دولتی، 
جایی هم برای ثبت حق مردم و رعایتش روی آن 
فیش ها قرار می داشت تا بعِد آن، عالوه بر نظام، 

مردم هم تکلیفشان را ) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

زمین خواری پنهان
در معابر بیرجند

خیابان های کم عرض و دردسر دستگاه های خدمت رسان 

  اصابت تیر واردات بر قلب صنایع دستی خراسان جنوبی
صفحه 3

صفحه 7

طرح جامع مالیاتی امسال اجرا می شود

گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
عنوان  به  مالیاتی  جامع  طرح  اجرای  که  امسال 
»اقدام 95« در دستور کار سازمان قرار گرفته و 
نیز  مستقیم  های  مالیات  قانون  جدید  اصالحیه 
همدلی  و  همراهی  است  شدن  اجرایی  حال  در 
دولت و ملت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. 

قطع سوخت خودروهای فاقد بیمه

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
خودروهای  سوخت  سهمیه  گفت:  ایران،  نفتی 
به طور  اول مردادماه  از  ثالث  بیمه شخص  فاقد 
موقت غیرفعال می شود. به گفته وی، خودروهای 
مذکور پس از رفع مشکل بیمه خود، سریعا کارت 

سوخت شان فعال می شود.

كشتي گیر نهبنداني
 قهرمان آسیا شد 
نهبندان قهرمان مسابقات 
جودوی انتخابی تیم استان شد
صفحه 6

خانواده محترم زردست
 از اینکه هزینه برگزاری مراسم سالگرد

 مرحوم حاج محمد علی زردست 
را جهت پخت غذا و تهیه جهیزیه برای ایتام و نیازمندان تحت پوشش 

این موسسه اختصاص دادید، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

 وابسته به موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

بدین وسیله از تمامی خیرین و نیکوکاران عزیز
 که در ماه مبارک رمضان ما را در امر پخت غذا و تهیه 

سبد کاال برای ایتام و نیازمندان یاری کردند
تشکر و قدردانی می نماییم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

وابسته به موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

جناب آ قای مهندس دیمی مقدم 
و جناب آقای تخم پاش 

با نهایت تاسف و تالم مصیبت وارده را صمیمانه حضورتان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان
 برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

با ورود جناب عالی به استان ، شمیم تدبیر و امید وزیدن گرفت
سالمتی و توفیق روزافزون شما را در مسیر توسعه استان از خداوند متعال خواستاریم.

احمد كاشانی- مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 
استان و مدیرعامل آسیا پرواز

جناب آقای جاللیان   رئیس محترم شركت بوتان منطقه مشهد 

سركار خانم تلواری   رئیس محترم شركت بوتان منطقه بیرجند
حسن انتصاب شما سروران ارجمند را در مسئولیت جدید که موید توانمندی و لیاقت شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم. ضمناً از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر 
برادر ارجمند آقای جاللیان در مدت تصدی صمیمانه سپاسگزارم

از درگاه باریتعالی توفیقات روزافزون و بهروزی شما بزرگواران را آرزومندم.

پیمانکار شركت بوتان- محمد  صحراكار

جناب آقای مهندس محمد علی واقعی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک می گوییم، ضمن آرزوی سربلندی و سالمتی، 
توفیقات روزافزون تان را در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

جمعی از همکاران تان در معاونت سواد آموزی

جناب آقای مهندس محمدرضا دیمی مقدم
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم، درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده ، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد علی تخم پاش

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پویش بیرجند

و خاندان محترم دیمی مقدم

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر خانم گرامی تان 

شادروان حاج رضا دیمی مقدم

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت 
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری از درگاه باریتعالی خواستاریم.

اعضای هیئت مدیره و كاركنان شركت پویش بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان 

حاج محمد امیرآبادیزاده 
جلسه یادبودی برگزار می گردد. زمان: امروز یکشنبه 95/4/20 

از ساعت 5:15 الی 6:15 بعدازظهر   مکان: هیئت ابوالفضلی )مصلی(
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های امیرآبادیزاده و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج رضا دیمی مقدم 
)بازنشسته اوقاف(

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان گرامی می رساند: جلسه ترحیم آن مرحوم
 امروز یکشنبه 95/4/20 از ساعت 18 الی 19 در محل هیئت حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.
خانواده های: دیمی مقدم، تخم پاش، قاسمی مقدم، كریم پور، خادمی، طباطبائی و فامیل وابسته

اطالعیــه
ضمن تبریک عید سعید فطر بدینوسیله از حسن اعتماد و نظر 
مساعد همشهریان محترم نسبت به موسسه توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع( در پرداخت فطریه و کفاره به این موسسه تشکر و 
قدردانی می شود و در جواب این اعتماد در اولین فرصت مشروح 
گزارش میزان فطریه و کفاره و زمینه مصرف آن اعالم می گردد.

روابط عمومی موسسه توانبخشی حضرت علی اكبر)ع(
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تمدید مهلت ثبت نام پرداخت
 جریمه سربازی

از  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
تمدید مهلت ثبت نام برای پرداخت جریمه ریالی 
سربازی خبر داد و گفت: تا کنون وضعیت بیش 
از نیمی از ثبت نام کنندگان بررسی شده است.
این  در  کریمی  ابراهیم  ایسنا، سردار  گزارش  به 
باره گفت: مهلت ثبت نام برای پرداخت جریمه 
ریالی سربازی در سالجاری تا ۱۵ تیرماه بود که 
در هماهنگی با ستاد کل، تصمیم بر آن شد که 

این مهلت تا ۱۵ مرداد ماه تمدید شود. 

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

ایسنا- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
کاالهای  قاچاق  درصدی  کاهش هفت  از  ارز  و 
از  قبل  سال  به  نسبت  گذشته  سال  در  ممنوعه 
واردات  تعرفه  کاهش  احتمال  همچنین  و  آن 
در  افزود:   گلستانی زاده  علیرضا  داد.  خبر  موبایل 
جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه ها 
را به گونه ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از 
تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم 
این  و  یابد  کاهش  موبایل  واردات  تعرفه  که 
تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در 
بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس 
هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش 
افزوده در قاچاق برخی کاالها مانند طال و موبایل 

تاثیرگذار است.

 توقیف ۱۳ هزار خودرو پرخطر
 در تعطیالت عید فطر

 
هزار   ۱۳ با  برخورد  از  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
راننده پرخطر در طول تعطیالت عید فطر خبر داد 
و گفت: خودرو این متخلفان برابر قانون توقیف و 
به پارکینگ منتقل شده است. به گزارش مهر ، 
سردار تقی مهری با بیان این که مشکل خاصی 
روز  چند  این  در  رانندگی  سوانح  خصوص  در 
نداشتیم افزود: برابر دستور فرمانده ناجا نیروهای 
کمکی نیز به پلیس راهور ملحق شدند تا ترافیک 
ایمنی را برای مسافران فراهم کنیم. وی خاطر 
درصد   ۹۹ دریافتی  آمارهای  برابر  کرد:  نشان 
مقررات  و  قوانین  تعطیالت  طول  در  رانندگان 
از  رانندگی را رعایت کرده اند و تنها یک درصد 

قوانین تخطی داشته اند.

 الیحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دستور کار مجلس
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات علنی این آینده بررسی الیحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را در دستور 
کار دارند.  به گزارش ایسنا، مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت و اولین دستور کار مجلس 
رفع ایرادات شورای نگهبان و الیحه کاهش ساعت کار زنان شاغل است.

حق های نجومی!

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

های  فیش  در  حقوق  ثبت  جای  به  کاش  ای   
دولتی، جایی هم برای ثبت حق مردم و رعایتش 
آن،  بعِد  تا  داشت  می  قرار  ها  فیش  آن  روی 
با این  عالوه بر نظام، مردم هم تکلیف شان را 
مدیرانی که به تعبیر مقام معظم رهبری خیانت 
اگر  بدانند  همچنین  بدانند،  انقالب،  به  کردند 
مردم پای سوء مدیریت هایشان سال هاست می 
ارتشاهایشان  و  ها  اختالس  پای  به  اگر  سوزند، 
و  ها  اخالقی  بی  پای  به  اگر  اند،  فروبسته  لب 
ناپاکی های بعضی هایشان  چشم فرو بسته اند، 
ناجوانمردانه  و  سخیف  برخوردهای  پای  به  اگر 
شان هیچ نمی گویند، اگر تبعیض ها را می بینند 
از گرده هایشان  اگر  و می سوزند و می سازند، 
چله چله مال می َکنند و خانه خرابشان می کنند 
زندگی  و  بگیرند  مدیریت  حق  و  بسازند  برج  تا 
استان،  همین  در  اگر  صبورند،  هم   باز  و  کنند 
کارمند کارشناس ارشدی را می بینند که با روزی 
۱2 هزار تومان به مأموریت می رود و مسئولش 
هزار   7۵ روزی  کارشناسی  مدرک  با  حداکثر 
تومان حق مأموریت زیر کولر می گیرد و مجبور 
فرزندان  اگر  نکنند،  اخراجشان  تا  تحملند  به 
بندند  بار غم می  کوله  بیکاری  رنج  از  دیار  این 
و  مدیر محترم، سازمان  و  کنند  مهاجرت می  و 
ارگانش را از ایل و تبار و طایفه اش آنچنان پر 
می کند که مردم در رسانه ها پیشنهاد می کنند 
نام آن سازمان یا اداره کل را به نام مدیرش تغییر 
دهند، تا اگر مدیران بازی با واژگان را بلد شده 
اند و هنر تعامل با باالدست و جادوی رگ خواب 
هر  و  به جوری  را  تا هرکسی  اند  آموخته  را  ها 
فردی را به نوعی و شیوه ای از آن خود کنند، تا 
اگر می بینند که رهبر این کشور همسطح با مردم 
عادی زندگی می گذراند تا مدیران الگو بگیرند و 
علَم اشرافی گری بر دوش نکشند،  نه به خاطر 
آن مدیر که به خاطر اصل نظام است که مانده 
سفره  از  هم  استان،  این  در  ماند.  خواهند  و  اند 
مدیران نجومی اش نان برداشته ام و هم از سفره 
با برکت مستمند و نیازمندش نمک خورده ام و 
بی کم و کاست فریاد می زنم که مردم از حق 
ُکشی ها و حق خوری ها بیشتر از حقوق ِکشی 
ها و حقوق خوری ها دردمند و رنجورند. کم یا 
زیاد، شدنی یا ناشدنی، اگر داستان حقوق نجومی 
به جایی رسید، با »حق های نجومی« مردم که 
مدت هاست فراموش شده اما بر گردن همه ما 
کسانی که می توانستیم و به آن توجهی نکردیم 

تلنبار شده، چه خواهیم کرد؟ 

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

اولین  در  داخلی  خودروهای  از  تعدادی  قیمت 
روز پس از تعطیالت  نسبت به روزهای ابتدایی 

تابستان با افزایش نسبتا زیادی مواجه شد. 
خودرو  قیمت  مقایسه  ایران،  عصر  گزارش  به 
های داخلی و وارداتی در ۱۵ روز گذشته  نشان 
می دهد که قیمت ۱2 خودروی داخلی در بازار 
نیز  خودرو   ۳ مقابل  در  و  است  یافته  افزایش 
کاهش قیمت را تجربه کردند. بازار خودروهای 
پر فروش وارداتی طی ۱۵ روز گذشته نیز شاهد  

افت و خیز بود به طوری که بیشتر این خودروها 
نیز با افزایش قیمت مواجه شدند.

خودروهای داخلی
هزار   ۳00 و  میلیون  یک  با  ایکس  ال  پارس 
میلیون  یک  با  ایکس  ال  ای  پارس   ، تومان 
تندر   ، تومان  هزار   ۱00 با   40۵ پژو   ، تومان 
۹0 فول ایران خودرو با ۹00 هزار تومان ، دنا 
با یک میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ با 400 هزار 
تومان، رنو ساندرو اتوماتیک با 800 هزار تومان 

تومان، پارس تندر با ۵00 هزار تومان، تندر ۹0 
پارس خودرو با 600 هزار تومان، جک دنده ای 
اس ۵ با 2 میلیون تومان ، سراتوی اتوماتیک با 
یک میلیون تومان و مزدا ۳ با ۳ میلیون تومان 

افزایش  قیمت در بازار مواجه شدند.
از  برخی  قیمت  افزایش   این  مقابل  در 
خودروهای داخلی نیز افزایش کاهش قیمت را 
تجربه کردند. در این مدت تندر ۹0 اتوماتیک با 
700 هزار تومان ، پژو اس ال ایکس با ۳00 

هزار   ۵00 با  ایکس  ال  سمند  و  تومان  هزار 
تومان کاهش قیمت مواجه شدند.

خودروهای وارداتی
افزایش  شاهد  نیز  وارداتی  خودروهای  بازار 
قیمت بود به طوری که سانتافه فول با 2 میلیون 
تومان، النترا با ۳ میلیون تومان، تویوتا کروال با 
میلیون  با ۵  اسپورتیج  ،کیا  تومان  میلیون   ۱0
تومان و  اپتیما با 4 میلیون تومان افزایش قیمت 

مواجه شد. 

راه و  به مدیران کل  نامه ای  در  راه و شهرسازی  وزیر 
شهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز 

پیش فروش مسکن را ابالغ کرد.
به مدیران  نامه ای  به گزارش مهر، عباس آخوندی در 
کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور بر پیگیری 
اجرای ماده 2۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد 
و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد 2۱ و 2۳ 
قانون پیش فروش اعالم کرد. با اجرایی شدن مواد 2۱ 
و 2۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز 

پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی 
پیش فروش  به  اقدام  رسمی  سند  تنظیم  بدون  که 
ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی 
کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک  سال یا جزای نقدی به 
میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم 
است:  آمده  شهرسازی  و  راه  وزیر  نامه  در  می شوند. 
همان گونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیش فروش 
ساختمان مصوب سال 8۹ متضمن حقوق شهروندان و 
ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و می تواند 

یکی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد، 
بنابراین با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، 
آیین نامه اجرا و دستورالعمل آن، بدینوسیله اجرای تبصره 
ماده 2۳ قانون، ناظر به مواد 2۱ و 2۳ قانون مذکور به آن 
اداره کل تفویض می گردد. بنابراین الزم است در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی 
در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون 
اخذ مجوز الزم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش 

و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.

قیمت خودرو بعد از تعطیالت باال رفت 

تبلیغات بدون مجوز پیش فروش مسکن ممنوع شد

اسکان تابستانی فرهنگیان تا شهریور ادامه دارد

 مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: اسکان 
سر  از  مبارک  ماه  از  بعد  فرهنگیان  تابستان 
گرفته شده است و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.
فرشید سیاری در گفتگو با مهر درباره اسکان 
تابستان  اسکان  گفت:  فرهنگیان  تابستانی 
سر  از  رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  فرهنگیان 
ادامه  تا ۱۵ شهریور هم  گرفته شده است و 
گذشته  سال  حتی  و  عید  به  نسبت  اسکان  تعرفه  افزود:  وی  دارد. 
تغییری نداشته و بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای همه میهمانان 
و عوامل اجرایی لحاظ شده است. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: مراکز رفاهی و اردوگاه ها و به تعداد مورد نیاز 

مدارس  برای اسکان فرهنگیان تجهیز شده اند.

تجمیع  امکانات برای تامین جهیزیه نوعروسان

امکانات  حداقل  تامین  گفت:  زنان  اجتماعی  فرهنگی  عضو شورای 
برای ازدواج جوانان یک وظیفه عمومی است.

اجرایی نشدن طرح  از  انتقاد  با  افتخاری  الله 
ازدواج آسان افزود: این طرح در مجالس پیشین 
به تصویب رسید و در آن به مواردی همچون 
ازدواج و  تسهیل خدمت سربازی، بسترسازی 
شده،  تاکید  زوجین  به  ازدواج  ملزومات  ارائه 
اما این طرح سال هاست خاک می خورد و به اجرا در نیامده است. 
کمیته  پوشش  نوعروس تحت  هزار  به وجود 7۵  اشاره  با  افتخاری 
امداد که برای تشکیل زندگی در انتظار جهیزیه هستند، اضافه کرد: 
وقتی این تعداد نوعروس معطل کمترین امکانات جهیزیه هستند، باید 

جوانان با حداقل امکانات زندگی را آغاز کنند.

 ممنوعیت افزایش غیرقانونی شهریه مهدها 
 

 ۱4.۵ افزایش  از  کشور  بهزیستی  اجتماعی  سازمان  امور  معاون 
داد  خبر  کودک  مهدهای  شهریه  درصدی 
نظارت  فعالیت مهدها  بر  بهزیستی  و گفت: 
در  فرید  مسعودی  ا...  حبیب  دارد.  جدی 
مهدهای  شهریه  افزایش  به  مهر  با  گفتگو 
کودک اشاره کرد و افزود: شهریه مهدهای 
تصمیم  براساس  کشور  سراسر  در  کودک 
کمیته ای ویژه مصوب و به تمامی استان ها ابالغ شده است. وی با 
اشاره به اینکه تمامی مهدهای کودک شهریه خود را باید براساس 
افزایش  حق  کودکی  مهد  هیچ  گفت:  دهند،  افزایش  مصوب  نرخ 
بیش از مبلغ اعالم شده را ندارد و چنانچه این اتفاق رخ دهد و یا 

گزارش شود به سرعت پیگیری خواهد شد.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

 دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( شماره ثبت: 1397

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان 
باقران که پنجشنبه 95/4/31 ساعت 15:30 به آدرس: بیرجند - خیابان انقالب - هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 
شایان ذکر است سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن 
برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در ساعات اداری روزهای 26 لغایت 30 تیرماه به امور سهام شرکت واقع 
در خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - بیست متری یاس - شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند. سهامداران ارجمندی که 
قصد کاندیدا شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا 
حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی- تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 94/12/29- انتخاب اعضای 
هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام( 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 203/45 

مترمربع شامل پالک ثبتی 1254 فرعی از 28- اصلی واقع در بخش 6 بیرجند به آدرس سربیشه،  خیابان شهید مطهری، مطهری 
29 پالک 3 ملکی آقای عیسی چوبداری فرزند حاجی با کد ملی 0652829872 که سند مالکیت آن ذیل صفحه 458 دفتر جلد 
27- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی شماالً به طول 20.10 
متر دیوار به دیوار پالک 1252 فرعی شرقاً به طول 10.05 متر درب و دیواریست به کوچه جنوباً  به طول 19.70 متر دیوار به دیوار 
پالک 1256 فرعی غرباً 1- به طول 90 سانتی متر دیوار به دیوار پالک 1255 فرعی 2- به طول 9.50 متر دیوار به دیوار پالک 1253 
فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند شماره 11001 - 1392/3/8 دفتر 9 سربیشه در قبال مبلغ 462/000/000 ریال بدهی 
خانم طلعت رحیم آبادی فرزند محمد با کد ملی 6529857680 در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرار گرفته است. چون متعهدین 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه 
مربوطه راجع به سند فوق درخواست صدور اجرائیه به مبلغ 543/201/524 ریال بدین شرح : )مبلغ 447/252/000 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 95/949/524 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1394/3/11 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول بر 
علیه نامبردگان فوق نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400269 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع 
ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده 
به شماره 9401754 - 1394/8/28 ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب منزل مسکونی با مساحت 203/45 مترمربع و مساحت 
اعیان 175 مترمربع در طبقه همکف می باشد دیوارها باربر و سقف گنبدی است و گرمایش بخاری نفتی و سرمایش کولر آبی و نمای 
ساختمان گرانولیت و حیاط سازی انجام گرفته و دارای امتیاز آب و برق می باشد. ارزش کل بنا با شرایط فوق جمعا به مبلغ چهارصد 
و پنجاه و پنج میلیون و یکصد و چهل هزار ریال ) 455/140/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در 
روز یکشنبه 1395/5/31 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم 
به ذکر است بر طبق نامه شماره 490/95/425 - 95/01/24 بانک ملت مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی بوده و مانده بدهی مدیون 
تا مورخ 95/1/19 مبلغ 563/036/501 ریال اعالم شده و به استناد تبصره ذیل ماده 4- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر تا روز مزایده 
توسط اداره اجرا انجام خواهد شد. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا نقدا وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک ملت جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 

انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: 1395/4/20
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق

آدرس: حاشيه ميدان امام خمينی 

 نبش جمهوری اسالمی 6

09151609528-32212047

کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی  

   32313600  -  09151615069 جليلی

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

     نبش انقالب 6- شهریاری 32229117    09151643778

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

خيابان توحيد - 20 متری ميرزا کوچک خان غربی پالك 5 
32443737-32444340



پیام شما
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گویی  آمد  خوش  ضمن  محترم  استاندار 
خواهشمندیم یکی از اولویتهای شروع کاری خود را 
به  روستای تاج کوه از توابع بیرجند اختصاص دهید 
 8سال است که وعده ی آب آشامیدنی می دهند 
و هنوز با تانکر آب می آورند 8سال است که 6کیلو 
متر از جاده ی منتهی به روستا زیر سازی شده ولی 

از آسفالت آن هیچ خبری نیست .
915...499
کاری  اینکه  از  قبل  بگیرند  یاد  مسئولین  کاش 
با مطالعه کار رو  و  اول فکرکنند  رو شروع کنند 
تذکر  علیرغم  شهر   مهر  درغرب   . بدهند  انجام 
دلسوزان. صدها واحد مسکن مهر باالتر از منبع 
آب ساخته شده االن همه ساکنین به همین دلیل 
با مشکل کم آبی مواجهند. )آب فشارندارد( اداره 
آب وفاضالب هم پاسخگو نیست و حتی ساکنین 
آب  پمپ  همکف  طبقه  برای  کردند  مجبور  رو 
خریداری کنند. چرا باید غرامت و ضررسوء تدبیر 

مسئولین رو مردم بدهند!؟
915...135
بیرجند،  شهرستان  نماز  اقامه  ستاد  عزیزان   
اما  دلبسته  نماز  و  اذان  به  و  مسلمانیم  همه  ما 
درست نیست که برخی از مساجد آنچنان صدای 
شهر  آنسوی  در  که  ببرند  باال  را  بلندگوهایشان 

صدای اذان آن مساجد شنیده شود لطفا ...
915...212
غفاری  خیابان  ساکنین  از  نباشید  خسته  سالم 
هستم نزدیک سه ماه از نصب انشعاب فاضالب 
می گذرد که جای تشکر دارد. ولی قسط پرداخت 
کم  درآمد  که  افرادی  برای  300هزارتومان  مبلغ 
دارند زیاد است.الزم است که اقساط سبک ترباشد.
915...482
نماز  برگزاری  از  سال  چند  گذشت  از  بعد  هنوز 
عید فطر در مصلی المهدی)عج( بیرجند، نواقصی 
همچون خرابی بلندگوها مشاهده می شود و می 
نمایند  رسیدگی  بیشتر  مربوطه  مسئولین  طلبد 
دارد که  بیان خاصی  فن  همچنین دعای دست 
رعایت نمی شود ضمنا مدیریت پلیس در پارک 
کردن خودروها برای نماز عید فطر بسیار ضعیف 
بود. امیداست تدابیری اندیشیده شود تا درسالهای 

آتی شاهد این بی نظمی نباشیم.
915...212
 آوای محترم چقدرخوب بودکه درکنار عکسهایی 
لباسهای  با اون  امداد  از مستمندهای کمیته  که 
بگیران  حقوق  عکسهای  کنید  می  چاپ  پاره 
دزدان  روایتی  به  کنندگان  اختالس  و  نجومی 

بیت المال را چاپ می کردید .   
915...714
منازل  جدید  رمپ  روبروی  اسفهرود  درجاده 
مسکونی دانشگاه شوکت آباد چندین هزار متر از 
اراضی موات را تصرف کردند هر چه اطالع دادم 
اهمیتی ندادند و گفتند باید حضوری گزارش کنید
915...742

3
جادههایخراسانجنوبیبابیشاز۷۰دوربینثبتتخلفکنترلمیشود

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: پلیس تابستان امسال در 72 نقطه از مسیرهای ترافیکی استان مجهز به دوربین های ثبت تخلف به صورت دستی و خودرویی فعالیت 
می کند. سرهنگ مجید شجاع از آغاز طرح تابستانی پلیس در جاده های استان از 15 تیرماه خبر داد و اظهار داشت: این طرح تا چهارم مهرماه امسال ادامه دارد.وی همچنین از 

یکشنبه * 20 تیر 1395 * شماره 3548امدادرسانی یک فروند هلی کوپتر و 100 دستگاه خودروی کمکی در مسیرهای جاده ای استان خبر داد .
واقعا خدا رو خوش میاد که بعد از 15 سال داشتن 
تاکسی و نداشتن خسارت حاال بعد از تحویل تاکسی 
فرسوده تمام تخفیف که بیمه شخص ثالث داشته 
یک  داریم  درخواست  محترم  مسئولین  از  بسوزه 
هماهنگی در این خصوص داشته باشند تا کمکی 
بشه به ما با این تفاسیر باید هر ماه حدود 80 هزار 
تومان بیمه شخص بیشتر پرداخت کنیم که در طول 

یک سال960 هزار تومان میشه
915...684

با سالم و عرض خیر مقدم به استاندار خراسان 
جنوبی لطفا در این لحظات اول خدمتتان سری 
به مهر شهر بزنید تا از مشکالت مسکن مهر آگاه 
فشاری  و مشکل کم  دلتان سوخت  شوید شاید 

آب را حل کردین .
0915...653

آیا توی این شهر متولی هست که به فضای سبز 
معضالت  با  گلستان 15و17در سجادشهر  مقابل 
خالفکاران  تجمع  محل  کنه1-  رسیدگی  زیر 
احساس  سبب  به  تخلف  انواع  جهت  ومعتادین 
محیطی امن و فراموش شده  2- به هیچ عنوان 
نظافت نمی شود بطوری که اطراف جایگاه زباله 
موشهای از گربه بزرگتر و انواع جانوران یافت می 
سبک  از  اعم  کامیون  انواع  توقف  شود.3-محل 
وسنگین وگاهی تعمیرگاه بیابانی آیا اگر خانه یکی 
از مسئوالن محترم که البته در چنین محله هایی 
زندگی نمی کند آنجا بود بازم به همین شکل بود .
939...864 
سبز  درختان  قطع  از  هفته  چند  گذشت  از  پس 
نبش پاسداران 42 توسط شهرداری هنوز اقدامی 
است حتما  نگرفته  آن صورت  آوری  برای جمع 
تا  دهد  رخ  اتفاقی  یا  سوزی  آتش  بایست  می 

شهرداری اقدام کند. 
0915...462

وزیر  آقای   : آرام گیرد  دلم  تا  آوا جان درج کن 
؛  مجلس  در  استان  ،نماینده  ها  یارانه  ستاد   ،
قربان بشم خدا را  یک بام و دو هوا را ، نه به 
یارانه   حذف  نه  و  افراد  نجومی  حقوق  پرداخت 
یک بازنشسته با 30 سال خدمت  یارانه چند نفر 

که قطع شود حقوق یک نفر است . 
0915...565

که  اکنون  اول  همراه  مسووالن  خدمت  سالم 
در  موبایل  دهی  آنتن  هستیم  ارتباطات  درعصر 
روستای طاغان از توابع شهرستان اسدیه اصال خوب 

نیست لطفا یک پیگیری بکنید با تشکر
915...151

محیط  بهداشت  و  شهرداری  محترم   ازمسوولین 
خواهشمندیم شخصا برکار مامورین برخورد باسد 
معبر در محدوده بازار و سه راه اسدی نظارتی داشته 
باشند وضعیت عرضه محصوالت کشاورزی و باغی 

کامال غیر بهداشتی و تاسف بار می باشد.  
903...285

حال  به  فکری  احوال  ثبت  مسئولین  لطفا  سالم 
سرگردانی مردم برای دریافت کارت ملی بکنند 100 
نفر را فراخون می دهند بعد می گویند سیستم ها 
قطع است در یک سالنی که 20 نفر بیشتر جا نمی 
شوند چرا صد نفر آدم را چندین ساعت منتظر می 
گذارند و تازه در همین جا باز نمایشگاه هم می زنند. 
0915...938

جایخالیحمایتدولتازهنرهایبومی

  اصابت تیر واردات بر قلب صنایع دستی
باید  خدا  همیشه  انگار   - گزارش  گروه 
برای ما ایرانی ها، مرغ همسایه غاز باشد، 
خودمان  دستی  صنایع  به  حتی  که  آنقدر 
تیر  هم رحم نمی کنیم. چرا که هم اکنون 
واردات بی رویه بر قلب این صنعت اصابت 
کرده و این جسم کم جاِن هر روز در سایه 
از  کم رمق تر  و  بی جان تر  ها،  حمایت  نبود 
که  روزها  آن  گذشت  می شود.  گذشته 
نازید،  می  خود  دستی  صنایع  به  ایران 
امروز با نگاهی به وضعیت این صنعت در 
که  درمی یابیم  جنوبی  خراسان  جغرافیای 
تولیدکننده  کاالهای خارجی، کمر  واردات 
تولیدات هنرمندان  را شکسته و چینی ها، 
این سرزمین را از سکه انداخته اند. برخی 
باورند که  از هنرمندان این صنعت بر این 
دستی  صنایع  سر  بر  یکباره  به  بال  این 
این  به  آنقدر  دولت  بلکه  نشده،  نازل 
نداد  نشان  چشمی  گوشه  بومی  هنرهای 

که باالخره چینی ها دست به کار شدند.
رمضانی  بود که حسن  پیش  همین چندی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گالیه  ابراز  با  جنوبی  خراسان  گردشگری 
کرد:  تاکید  دستی  واردات صنایع  از  مندی 
نباید به این صنعت به عنوان محور توسعه 
نرخ  کاهش  که  چرا  شود  توجهی  بی 
بومی  هنرهای  به  اهمیت  گرو  در  بیکاری 
صنایع  واردات  بازار  است.اگرچه  سنتی  و 
میلیون   600 دولت  اما  است  داغ  دستی 
این  هنرمندان  به  بانکی  تسهیالت  تومان 
عرصه اختصاص داده تا شاید  قدری دست 

و بال فعاالن این حوزه را باز کند.

واردات  کاهش  حمایت،  از  ما  تلقی 
صنایع دستی است

اظهار  در  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
به  نسبت  توان  نمی  بود:  گفته  نظری 
دستی  صنایع  از  دولت  که  هایی  حمایت 
کرد،  پوشی  چشم  داشته،  جنوبی  خراسان 
واردات  کاهش  حمایت،  از  ما  تلقی  ولی 
مسئله  این  اگر  است،  دستی  صنایع 
ایم  رفته  را  راه  درصد   50 شود،  عملیاتی 
و آن وقت باید برای 50 درصد باقی مانده 

مشکل  اولیه،  مواد  نرخ  گرانی  شامل  که 
عدم  خاطر  به  تولیدي  هاي  کارگاه  توسعه 
اعطاء تسهیالت ویژه و نبود بازارچه است، 
دارد:   اذعان  کنیم.رمضانی  اندیشی  چاره 
خارجی  تولیدات  از  استان  این  بازارهای 
این تولیدات هیچ سنخیتی  انباشته است و 
احوالی  چنین  در  ندارد؛ حال  ما  فرهنگ  با 
کارگاه های  تعطیلی  به حال  فکری  دولت 
حاضر  و  کند  نمی  دست،  صنعت  تولیدی 
نه  و  مداوم  شکل  به  تسهیالتی  نیست 
دستی  صنایع  هنرمندان  اختیار  در  مقطعی 
مواد  های  هزینه  پس  از  آنها  تا  دهد  قرار 

اولیه بر بیایند و درب کارگاه های خود را با 
دلگرمی باز بگذارند.

یکی به نعل و یکی به میخ دولت ها

عرصه  در   82 سال  از  که  صادق خسروی 
سفالگری دستی دارد، در گفتگو با ما عنوان 
تولید  براي  ما  که  ای  اولیه  مواد  کند:  می 
دارای  کنیم،  مي  استفاده  خود  محصوالت 
قیمت باالیي است و همین امر بهاي تمام 
شده تولیدات صنایع دستي را نیز باال برده 
است، در حالی که اگر این مواد اولیه با نرخ 
دیگر  آنگاه  گیرد،  قرار  اختیار  در  کمتری 
استقبال  کاهش  و  گسترده  واردات  شاهد 

از خرید محصوالت داخلی نخواهیم بود.
ها  سختی  تمام  علیرغم  سالهاست  که  او 
می گوید:  نکشیده،  دست  سفالگری  از 
خواهند  می  حمایت  استان  این  هنرمندان 
نگرش  تغییر  که  نماند  ناگفته  البته  و 
تا حدودی  تواند  این صنعت می  به  نسبت 
مشکل  اما  بازگرداند  جوی  به  را  رفته  آب 
ها  دولت  جانب  از  حمایتی  که  اینجاست 
که  میرزایی  گیرد.شاهنگ  نمی  صورت 
در گفتگو  دارد،  فعالیت  نمدمالی  در عرصه 
امروز  من  عقیده  به  کند:  می  اظهار  ما  با 
صنایع دستی مثل یک جسم کم جان و بی 

رمق در گوشه ای دوره افتاده به حال خود 
رها شده و مسئوالن باالدستی هم تمایلی 
ندارند با کوتاه کردن دست واردات و بیمه 
هنرمندان این عرصه، صنعت دست را زنده 
و پویا نگه دارند.او تاکید می کند: مردم ما 
جاجیم  و  سفال  همچون  دستی  صنایع  با 
آشنایی  یا  شاید  و  باید  که  آنطور  گلیم  و 
این  خرید  برای  تمایلی  اینکه  یا  و  نداشته 
امثال من  این وضعیت  با  ندارند، حال  آثار 
مردم  که  باشند  داشته  انتظار  توانند  نمی 
شرایطی  در  هم  آن  کنند،  خریداری  نمد 
که دولت دستهای هنرمندان صنایع دستی 
را خالی گذاشته و کوچکترین نشانه ای از 

حمایت مشاهده نمی شود.

در بر همان پاشنه 
فروش نفت می چرخد

آن طور که از سخنان این هنرمندان برمی 
فروش  پاشنه  همان  بر  در  همچنان  آید، 
چرخد،  می  نفتی  اقتصاد  بر  تکیه  و  نفت 
عرصه،  این  هنرمندان  به  دادن  بها  وگرنه 
ایجاد  اقتصادی،  توسعه  به  کمک  ضمن 
بهره وری  و  اندک  سرمایه گذاری  و  شغل 
باال را در پی دارد. اما این تکیه زیادی به 
امر  در  سرشاری  سود  تا  شده  سبب  نفت 
آن،  و ستد  داد  و  اولیه مصرف  مواد  توزیع 

هنرمندان  دست  و  شود  واسطه ها  نصیب 
این حوزه هر روز خالی تر از قبل شود.

بومی  هنرهای  امور  در  نظر  صاحب  یک 
پیرامون وضعیت  سنتی در خراسان جنوبی 
ما  به  سرزمین  این  دستی  صنایع  موجود 
می گوید: مثل روز روشن است که صنایع 
نوآوری  و  خالقیت  ثروت،  تولید  به  دستی 
آنجایی  از  اما  کند،  می  کمک  جامعه  در 
تنها  آید  می  کار  سر  وقتی  دولتی  هر  که 
راحت  و  نمایشی  کارهای  انجام  دنبال  به 
موقعیت  معموال  بنابراین  است،  الحلقوم 
هنرمندان  و  دستی  صنایع  به  رسیدگی 
قرایی  آید.عباس  نمی  پیش  صنعت  این 
دریغ  گویم  نو  سال  آید  هرچه  افزاید:  می 

از پارسال، این مسئله حکایت دولت هایی 
بر  دستی  و  روند  می  و  آیند  می  که  است 
سر صنایع دستی نمی کشند، اصال به طور 
سال هاست  ندارد،  دلسوز  صنعت  این  کلی 
نهال نامهربانی ها در این حوزه به درختی 
تناور تبدیل شده و امروز صحبت از حمایت 
معتقد  او  است.  شوخی  شبیه  بیشتر  دولت 
بی  واردات  دولت حداقل جلوی  اگر  است، 
رویه اقالم چینی را بگیرد و نیمی از هزینه 
مواد اولیه را به فعاالن این عرصه پرداخت 
صنایع  هنرمندان  برای  دنیا  آنگاه  کند، 
قرار  آنها  مگر  شود،  می  گلستان  دستی 
باشند  ها  دولت  دوش  روی  بر  باری  است 
اینگونه از سر بی مهری رفتار  با آن ها  که 
کشورهای  در  که  نرود  یادمان  شود؟  می 
رونق  از همین مسیر  اقتصادشان  پیشرفته، 

گرفته و قوی شده است.
بومی  هنرهای  امور  در  نظر  صاحب  این   
سنتی تاکید می کند: ما ایرانی ها باید یاد 
باال  از  باید  ابتدا  گرفتن  یاد  این  و  بگیریم 
اول  ما  مسئوالن  یعنی  آغاز شود  پایین  به 
از همه باید بیاموزند و درک کنند که مرغ 
دارد  بنابراین ضرورت  نیست،  غاز  همسایه 
و  کنیم  رحم  خودمان  دستی  صنایع  به  تا 

روند واردات را کاهش دهیم.
بین  در  تفکر  این  وقتی  دهد:  می  ادامه  او 
در  تسهیالتی  آنگاه  شود،  باب  مسئوالن 
این عرصه قرار می گیرد  اختیار هنرمندان 
و واردات کاهش می یابد، در نتیجه مردم 
و  می دانند  را  خود  دست  صنعت  قدر  هم 
به سراغ نمونه های خارجی نمی روند، بی 
اختیار هنرمندان  تردید وقتی تسهیالت در 
نرخی  با  کاالیی  آنها  باشد،  دستی  صنایع 
ارزان تولید می کنند و همین امر می تواند 
مردم را به سمت خرید صنایع دستی ایرانی 
ترغیب کند. گاهی خیلی زود دیر می شود، 
شاید اکنون برای اقدام و حمایت از صنایع 
دستی  قدری دیر شده باشد، اما هیچ چاره 
چنگال  از  را  صنعت  این  باید  نیست  ای 
مرگ حتمی نجات داد و این جسم کم جاِن 
ها،  حمایت  نبود  سایه  در  روز  هر  که 
بی جان تر و کم رمق تر از گذشته می شود را 

با سیاستگذاری درست احیاء کرد.

پیام شما

دعوتمجمععمومیعادیومجمععمومیفوقالعادهشرکتصندوقحمایتازتوسعهبخشکشاورزیشهرستانبیرجند
)سهامیخاص(ثبتشدهبهشماره4۷4۰وشناسهملی1۰36۰۰6231۷

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سه شنبه 1395/05/05 به ترتیب در ساعات 9:00 و10:00 صبح  به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان ارتش - سالن 
اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید 
با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت ،کد ملی و تاریخ تولد روز/ ماه/ سال نماینده( و افراد حقیقی با در 

دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.                                                            
الف:دستورجلسهمجمععمومیعادی:

1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت  2- بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور 1395  3- بررسی و تصویب 
برنامه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور 1396  4- تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت

ب:دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  2- تغییر آدرس شرکت  3- اصالح ماده 8 اساسنامه

ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر شرکت آماده  می باشد.   
هیئتمدیره

اطالعیه اتحادیه فروشندگان مواد پروتئینی بیرجند
به اطالع اعضای مشروح جدول ذیل که عدم فعالیت کسبی آنان محرز گردیده است، می رساند: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز با مراجعه به اتحادیه وضعیت 

کسبی خود را مشخص فرمایند در غیر این صورت پس از مهلت مقرر پروانه کسبی آنان باطل و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
آدرس:خیابانمطهری-مطهری9-طبقهفوقانیمسجدآیتا...آیتی-اتحادیهفروشندگانموادپروتئینی

تلفن:322265۰1فکس:32232486
آدرسرستهنامونامخانوادگیردیف
سجادشهر-نرسیدهبهامامت2قصابعباسعلیصباغپور1
روستایحاجیآباد-خیابانشهیدمرتضیحاجیآبادی3مرغوماهینرگسحاجیآبادی2
خیابانبهشتی-جنببیمارستانمهرخدماتمرغداریسیداحمدفرساد3
خیابانانقالب5آکواریومپریانصاریتبار4
خیابانمطهری-بینمطهری3و5آکواریومسعیدرسولیسرو5
خیابانمدرس1آکواریومسکینهعربی6
خیابانپاسداران-نبشقدس3گوشتقرمزوسفیدمحمدجاویدانپور۷
خیابانپاسداران-بازارروزشهرداریگوشتقرمزبراتعلیمرادی8
حاشیهمیدانجماران-انتهایمدرسگوشتقرمزوسفیدجمشیدا...دادزاده9
خیابانبهشتی-بازارروزشهرداریمقابلپارکعرفه2۰مرغوماهیفاطمهخسرکی1۰
خیابانغفاری-نبشجرجانیمرغوماهیسیدمجتبیحسینینسب11
معصومیه-خیابانشهیدگازاریبعدازچهارراهمرغوماهیمهدیحسنخانی12
خیابانغفاری-نبشبیستمتریمرغوماهیاسماعیلذابحی13
خیابانمدرس-نبشمدرس45مرغوماهیمحمدرضابراتی14
خیابانمحالتی-حدفاصلمدرسوبعثتروبرویادارهکلارشادمرغوماهیسمانهعربپور15
دولت-بیندولت4۰و42گوشتقرمزوسفیدغالمعلیغالمعلینژاد16
امیرآباد-خیابانآزادیجنبمسجدحضرتابوالفضل)ع(مرغوماهیمرتضیکاووسیگیوشاد1۷
طالقانی11-تعاونیروستاییمرغوماهیسهیالغالمی18

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت بیرجند گستر )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 348
 و شناسه ملی10360014014 

ساختمانی  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
بیرجند گستر )سهامی خاص( دعوت می شود در 
تاریخ  در  که  سالیانه  عادی  عمومی  جلسه مجمع 
95/5/5 ساعت 17 در محل دفتر شرکت واقع در 
خیابان انقالب نبش انقالب21- پالک 78 تشکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند. 

دستورجلسه:
1- استماع گزارش بازرسان و هیئت مدیره و تصویب 

صورت های مالی منتهی به سال1394 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال 
هیئتمدیرهشرکتبیرجندگستر

همکار ارجمند جناب آقای جواد  امیرآبادیزاده 
عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه

 با نهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتانرا خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید. 

هیئت مدیره و اعضای اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی بیرجند

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره         به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ 12 قطعه زمین پالک های 144 و 152 و 160 و 162 و 166 و 169 و 179 و 186 و 212 و 227 و 249 و 251 فرعی از 343- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی علی آباد لوله مورد تقاضای محمد 
ساجد در روز 95/5/13 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخانتشار:95/4/2۰رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139560308001001376 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا علی آبادی فرزند علی به شناسنامه 754 صادره از بیرجند کد ملی 0651794420 در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 99.73 مترمربع قسمتی از پالک 1182 فرعی از 85 فرعی از 1427 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی 
بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخانتشارنوبتاول:95/4/2۰تاریخانتشارنوبتدوم:95/5/4

رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند
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برزجی- رئیس انجمن نمایشی خراسان جنوبی 
در تشریح فعالیت های این انجمن به خبرنگار 
آوا گفت: انجمن نمایشی استان در سالهای 93 
در سطح  را  ای  گسترده  های  فعالیت  و 94 
استان انجام داده است. حسین عباس زاده با 
بیان اینکه انجمن نمایش خراسان جنوبی   سال 
93  در برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر منطقه 
ای دانشگاههای آزاد اسالمی کشور مشارکت 
با  انجمن  نمایشی  گروه  گفت:  است  داشته 
کارگردانی  به  گوش«  چهار  »آژیر  نمایش 
آزاد  دانشگاه  با  مشترک  کار  و  گلرو  ایمان 
واحد اسالمی بیرجند در این جشنواره شرکت 
و حائز رتبه سوم بازیگری مرد »ایمان گلرو« 
از این جشنواره شد.وی بهسازی فضای  اداری 
انجمن هنر های نمایشی استان با مشارکت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با اعتبار40 
میلیون ریال را از دیگر اقدامات این انجمن در 
سال 93 عنوان کرد و افزود: در این سال دفاتر 
انجمن هنرهای نمایشی شهرستانهای استان 
رئیس  کردند.  کار  به  آغاز  و  اندازی  راه  نیز 
انجمن نمایشی خراسان جنوبی برگزاری جشن 
ها در ایام ا... دهه فجر در شهرستانها و تولید 
نمایش های مشارکتی با سایر دستگاههای 
استان  تئاتر  اردیبهشت  برگزاری   اجرایی، 
دبیرخانه  کار  به  آغاز  جنوبی،  خراسان 

هشتمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی 
در بیرجند و  برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر 
استان را از دیگر فعالیت های انجمن نمایش 

در سال 93 برشمرد. 
حسین عباس زاده از اجرای موفق  نمایش» 
بازسازی واقعه غدیر خم« با حضور 500  هنرور 
در سال 93 خبر داد و گفت: در همان سال 
رزمی  نمایش  دفاع مقدس  با هفته  همزمان 
نمایشی  نگاری  تاریخ  استقامت«  های  »آیه 
انقالب اسالمی از واقعه عاشورا تاکنون اجرا 
کارگاه   10 برگزاری  به  اشاره  با  وی  شد. 
آموزشی در سال 93 یادآور شد: این کارگاهها با 

موضوعات متنوع و با حضور اساتید و داوران به 
نام کشور با استقبال زیاد عالقه مندان واقع شد. 
رئیس انجمن نمایشی خراسان جنوبی از تولید 
بیش از 27 نمایش در سال 93 خبر داد و گفت: 
این نمایش ها شامل نمایش آذر ، ضلع پنجم 
یک مربع ،جهاد یا عشق ، بازگشت هاپو خان 
، خرابه های شام ، ام البنین،  )کشتن گربه بابا 

فونتن(، تعزیه حضرت علی اکبر)ع( و حضرت 
ابوالفضل، بوی عقیق، زندگی خواهرم ، یک 
فریاد   ، ترور  سرخ،  مجلس  اتفاقی،  نمایش 
مهتاب برکه ی آفتاب ، تعزیه خوانی حضرت 
ابوالفضل)ع( ، عروس خوشه های اقاقی ، تک 
پرده های نمایشی، دایره ، فرودگاه ، شهر قصه، 
حضرت  خوانی  پرده  بنفش،  جیغ  امپرسیون 
علی اکبر، خرابه های شام ، مادر، عروسکی 
دخترک کبریت فروش  ، بادبانها را بکشید از 
جمله نمایش های تولید شده در سال 93 است.  
عباس زاده همچنین به اجرای صحنه نمایش 
برصیصا به کارگردانی حسین ابراهیمی در سال 

به  کارگردانی   اشاره کرد و گفت: دشنه   94
به  خون  بید  نمایش:   ، زاده  صباغ  هادی 
کارگردانی دانیال موقری و 4 کارگاه آموزش 
انجمن  سال 94  های  فعالیت  دیگر  از  تئاتر 

نمایش خراسان جنوبی است.
وی همچنین از  نامه های خیابان نسترن ، 
می  آنچه  خیابانی،  نمایش  مکعب،    ، دشنه 

شنوی ساز کج کوک سکوت است ، سرتیغ، 
رقص خیال  و چندین  مجلس  تعزیه خوانی  
یاد   94 سال  های  نمایش  سایر  عنوان  به 
کرد افزود : شرکت در کارگروه منطقه شش 
تئاتر کشور، اردیبهشت تئاتر خراسان جنوبی، 
برگزاری کارگاه آشنایی با هنر تعزیه خوانی، 
برگزاری نهمین جشنواره تئاتر استان در قاین از 

دیگر فعالیت های سال 94 است. 
 ، آموزشی  کارگاه   5 برگزاری  زاده  عباس 
شهر  اسالم  در  خم  غدیر  واقعه  بازسازی 
فردوس،  راه اندازی خانه نقالی و دفتر تعزیه 
استان خراسان جنوبی را از دیگر فعالیت های 

انجمن نمایشی استان در سال گذشته برشمرد. 
وی ادامه داد: همچنین در شش ماهه دوم 
اکثر  در  خوانی  تعزیه  گروههای   94 سال 
تعزیه   از جمله مجالس  شهر ها و روستاها 
در دهه نخست محرم   را اجرا کردند. رئیس 
برگزاری   ، جنوبی  خراسان  نمایش  انجمن 
فردوسی،  در سینما  بیرجند  شب های طنز 

نمایش  تحلیل  و  خوانی  نمایشنامه  نشست 
نمایش  اکثر  عموم  اجرای  شنبه،  پنج  هر 
در  نمایش  اجرای  و  نهم  جشنواره  های 
نمایشگاه  و  شهر  سطح  های  شاپ  کافی 
و  مهراب  نمایش  گروه  توسط  المللی  بین 
 94 ماه  اسفند  در  گلرو   ایمان  بکارگردانی 
را از دیگر برنامه های سال گذشته عنوان 
کرد. عباس زاده، همچنین از برگزاری آیین 
در  بازی  سیاه  نمایش  و سه  نوروزی  های 
سال 95 خبر داد و گفت: این نمایش ها در 
شهرستان های استان بویژه .بیرجند. قاین 
.نهبندان و فردوس برگزار شد. وی اجرای 
برگزاری  و  طبیعت  رفتگران  پرفورمنس 
ماه  فروردین  هشتم  در  تاتر  جهانی  روز 
عملکرد  دیگر  از  را  اکبریه  جهانی  باغ  در 
از  همچنین  کرد.وی  عنوان   95 سال 
استان  تئاتر  جشنواره  دهمین  برگزاری  
خراسان جنوبی در شهریور ماه سال جاری  
سراسر  از  26گروه  حضور  با  بیرجند  در  و 
نمایش  حضور  گفت:  و  داد  خبر  استان  
سکوت  کوک  کج  ساز  شنوی  می  آنچه 
های  دانشگاه  جشنواره  نخستین  در  است 
اردیبهشت  آزاد کشور در مشهد مقدس در 
ناک  های  نمایش  عمومی  اجرای   ،95 ماه 
نمایش خدای  فرزان،  اوت در سالن عالمه 
کشتار با زبان انگلیسی در سالن گلبانگ با 
نخستین  برای  خوارزمی  موسسه  مشارکت 
)ع(  علی  امام  تعزیه  اجرای  استان،  در  بار 
های  بوستان  در  رمضان  مبارک  ماه  در 
بیرجند  آزادگان  و  شعبانیه  و  شیرازی  صیاد 
و  اجرای چندین برنامه شاد و مفرح توسط 
آتش  گروه  و  فردوس  اسالمیه  نبوت  گروه 
قاین  نیز در کارنامه فعالیت سال 95 انجمن 

نمایشی استان به ثبت رسیده است.

اجرای بیش از 70 نمایش طی دو سال 

نیم نگاهی به فعالیت انجمن نمایش خراسان جنوبی 
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خودروی فیبر کربنی متفاوت وارد بازار می شود

  شرکت خودروسازی المبورگینی اعالم کرد، قصد دارد تا سال 2021 میالدی خودروهایی را روانه بازار کند که نه تنها بدنه آنها 
از مواد فیبر کربن تولید شده بلکه بخشی از موتور این خودروهای مدرن، با این مواد تهیه شده باشد.
  اجرای این پروژه می تواند بازدهی موتور خودرو را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

سنجش ضربان قلب با پتو!

حسگری  ناسا  همکاری  با  آمریکایی  دانشمندان 
تولید کرده اند که به شما اجازه می دهد با پیراهن 
و حتی پتوی خود ارتباط برقرار کنید و  تپش قلب 
خود را نیز با آن ها بسنجید.این حسگرها را می توان 

با تکنیک های مختلف بر روی پارچه های گوناگون 
الصاق کرد تا عمال آن ها را در مواد و لباس های 
موجود افزوده یا به طور مستقیم آن ها را در پوشاک 
با  کم، حسگر  بسیار  وزن  و  هزینه ای  با  و  بافت 

رزونانس باال تولید کرد.

کلید درمان سرطان مغز کشف شد
 

انگلیس  »نیوکاسل«  دانشگاه  مهر-محققین 
به  مبتال  افراد  روی  بر  متعدد  آزمایشات  انجام  با 

رشد  اصلی  عامل  که  شدند  متوجه  مغز  سرطان 
تومور مغزی، چربی ها هستند این در حالی است 
که محققین به مدت ۶۰ سال بر این باور بودند 
که سلول های تومور مغزی برای رشد خود عمدتا 
نیاز به قند دارند.به گفته دکتر »الیزابت استول«،  
سرپرست این تیم تحقیقاتی با به دست آوردن این 
یافته پزشکی در مورد بیوشیمی سلول های تومور 
مغزی، درمان سرطان مغز و نیز طوالنی تر شدن 
از  بیش  سرطان  نوع  این  به  مبتال  بیماران  عمر 
گذشته امیدوار کننده خواهد بود و می توان دارویی 

را تولید کرد که با تومورهای مغز مقابله کند.

گوش اضافه ای که خیلی به کار می آید!

بتازگی عرضه  )Opn( که  اپن  سمعک هوشمند 
شده، عالوه بر داشتن کاربردهای معمول سمعک 
با  خود  اختصاصی  اپلیکیشن  طریق  از  می تواند 
نمونه  باشد.برای  داشته  تعامل  اطراف  محیط 
کرد  برنامه ریزی  طوری  را  دستگاه  این  می توان 
می کند،  روشن  را  آن  کاربر  که  هنگام  که صبح 
دستگاه چایساز و چراغ های خانه هم روشن شود. 
نیز  باتری سمعک کودک  تمام شدن  در صورت 
پیامک هشداری برای تعویض باتری به پدر یا مادر 

او ارسال می شود.

تشخیص بیماری از روی صدا

با استفاده از فناوری جدید، صحبت کردن شما به 
تشخیص بیماری قلبی و یا مغزی کمک خواهد 
کرد.محققان موسسه فناوری ماساچوست، شرکت 
puretecH  و SOnde HealtH نرم افزار 

مشکالت  افسردگی،  تشخیص  برای  پیشرفته ای 
تنفسی و عروقی ارائه داده اند.

این شرکت صدای بیماران را درحالی که با صدای 
بلند کتاب می خواندند بدون ثبت کلمات بررسی 
کرد. نتایج تحقیق نشان داد  تغییرات در صدای 
بیماران وجود دارد.از دیگر مشکالت در این رابطه 
بیماری  برای  اطالعات  مفید  و  صحیح  گزینش 
وجود  با  اما  است،  ذخیره سازی  قابلیت  و  خاص 
تمامی مشکالت این فناوری به زودی در اختیار 

کاربران قرار خواهد گرفت.

تلویزیونی با قابلیت نصب چندین اپلیکیشن
 

 Serif سامسونگ  شرکت  جدید  محصول   
tV نام دارد که یک دستگاه تلویزیون است.از 
ویژگی های این محصول کره ای، داشتن صفحه 
نمایشگر ۴۰ اینچ »ال ای دی« ۴K با قابلیت 
به   Hdr )HigH dynamic range(
در  است.  گسترده  دینامیکی  محدوده ی  معنی 
این تلویزیون سه پورت Hdmi به همراه وای 
دیده  اپلیکیشن  قابلیت نصب چندین  نیز  و  فای 
به صورت   Serif tV بلند گوهای  می شود. 

بلوتوث عمل می کنند.

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
سال 

 10

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
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

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

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

بارُکــــــــد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهم ترین معیار ساخت و ساز، رعایت اصول فنی اجراست.
استان خراسان جنوبی

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام 95/5/16 هوایی)دهه کرامت(

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا- جنب بانک صادرات ساختمان آوا  32224113

نجـف- کــربال 
 کاظمین و سامرا

 ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
موزاییک ساده      09156706538
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آیه روز  

خداوند بدين روشني آيات خود را براي شما بيان کند، باشد که تفکر نموده و عقل 
خود به کار بنديد، بقره آيه ۲۱۹

حدیث روز  

هر که کسي را در گناهي رسوا کند چنان است که آن گناه را خود کرده است و هر که مؤمني را به چيزي 
سرزنش کند از دنيا نرود تا آن را خود بکند.حضرت محمد )ص(

گل که هنوز نو به دست آمده بود  
نشکفته تمام باد قهرش بربود 

بيچاره بسی اميد در خاطر داشت  
اميد دراز و عمر کوتاه چه سود؟

موطن آدمی را در هيچ نقشه جغرافيای نشانی 
نمی توان يافت، موطن آدمی در قلب همه 

کسانی است که دوستش دارند! ويليام شکسپير

مثل امواج که به سوی ماسه  های ساحل 
شتابانند لحظات ماست که برای

 رسيدن به پايان بي قرارند.

الزمه موفقيت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و 
جسمی وبدون وقفه بروی يک مسئله است بی 

آنکه احساس خستگی کنيد.توماس اديسون

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

با کودک خجالتی چطور رفتار کنیم؟

خجالتی،  ترسو،  مانند  تمسخرآميز  واژه های  از  ـ 
دست و پاچلفتی و بی عرضه استفاده نکنيد.

با  نکردن  بازی  دليل  به  کودک  سرزنش  از  ـ 
همساالن بپرهيزيد.

ـ او را با ديگران مقايسه نکنيد و اجتماعی بودن 
اطرافيانش را به رخ او نکشيد.

ـ در کودک احساس امنيت ايجاد کنيد و از ديگران 
او را نترسانيد.

ـ به کودک برچسب خجالتی بودن نزنيد و اگر سوم 
شخصی در يک جمع از شما پرسيد، آيا کودکتان 
پاسخ دهيد: خير، کمی  بالفاصله  است،  خجالتی 

زمان نياز دارد تا به موقعيت جديد عادت کند.
ـ به کودک مسئوليت های کوچک بدهيد و اعتماد 

به نفس او را تقويت کنيد.
ـ رفتار مثبت و واقعی در کودک پيدا کنيد و آنها را 

برجسته کنيد و تشويقش کنيد.
ـ فرزندتان را همان طور که هست، بپذيريد و توقع 

و انتظار بی مورد و بيش از حد نداشته باشيد.
ـ درباره تجربيات خوب فرزندتان با همبازی هايش 

صحبت کنيد.
ـ متناسب با سن و توانايی فرزندتان يکی دو هنر 
و تردستی به او بياموزيد )نظير بازی با طناب يا 
حلقه پالستيکی(. اين کار به کودک کمک می کند 
برای نشان دادن خودش به همساالنش فرصت 

داشته باشد.
ـ داستان های مفهومی و مشارکتی برای کودک 

بخوانيد.

اياز به علت توجه و عالقه ی وافر سلطان محمود به 
او، به شدت مورد حسادت مقامات دربار بود. يک بار 
نزد سلطان بدگويی کردند که اياز هر روز قبل از اينکه 
به دربار و به حضور سلطان بيايد، به منزلی می رود و 
گويا از کسی دستور می گيرد و شب هم که از حضور 
سلطان مرخص می شود، سر راه به همان منزل می 
رود و گويا اخبار دربار را به آن شخص گزارش می 
دهد. سلطان دستور داد آن منزل را تفتيش کنند. 
ماموران وقتی وارد آن منزل شدند، ديدند تنها يک 
اتاق دارد که در آن اتاق، يک پوستين شبانی به ميخ 
آويزان است  خبر را برای سلطان آوردند اياز که به 
خدمت سلطان آمد، سلطان قضيه را از او پرسيد. اياز 
گفت: آنچه در آن اتاق آويخته است، پوستين شبانی 
من است که قبل از آشنايی با سلطان بر تن داشتم و 
چوپانی می کردم. هر روز قبل از آنکه به دربار بيايم، به 
آن اتاق می روم و آن پوستين را بر تن می کنم و به 
خود می گويم» اياز، خودت را گم نکنی و فراموشت 
نشود که تو همان چوپان فقير و بی کسی؛ هر چه 
داری از برکت سلطان است.« شب هم يک بار ديگر 
همين را به خود يادآوری می کنم تا خودم را گم نکنم 

و حق سلطان را فراموش نکنم.

تصور کنيد بدون فکر کردن و هيچ زحمتی 
انگليسی صحبت کنيد کلمات به آسانی و به 
ادا می شوند و  سرعت به واسطه زبان شما 
های  مفهوم صحبت  واحد  آن  در  همچنين 
ديگران را درک می کنيد برای اينکار شما بايد 
شيوه يادگيری مکالمه زبان انگليسی خود را 
تغيير بدهيد. اولين قدم کنارگذاشتن يادگيری 
لغات زبان انگليسی است تعجب کرديد ؟؟ بله 

درست است.
زبانها,  انگليسی  در  نکنيد  حفظ  را  لغات 
نمی  لغات  يادگيری  اساس  بر  را  انگليسی 
را  عبارات(  اصطالحات)  انها  بلکه  آموزند 
لغت  گروه  يک  از  ترکيبی  که  گيرند  يادمی 
می باشند که معنی خاص خود را می دهند. 
يادگيری  گرفته  تحقيقات صورت  اساس  بر 
مکالمه زبان انگليسی با اصطالحات )عبارات( 
۴ تا ۵ برابر سريعتر از يادگيری زبان انگليسی 
بر اساس تک لغات می باشد همچنين دانش 
يادمی  را  )عبارات(  اصطالحات  که  آموزانی 

گيرند گرامر بيشتری هم بلدند.  

یادگیری  پی  در  همیشه  اول:  قانون 
اصطالحات باشید و نه تک لغت ها

منفرد  و  جداگانه  بصورت  را  کلمات  هرگز   
جديد  لغت  يک  وقتی   . هرگز  يادنگيريد 
می بينيد هميشه اصطالحی) عبارت( را که 
اين لغت جديد در آن به کاربرده شده است 
يادداشت کنيد و وقتی می خواهيد مرور کنيد 
هميشه همان اصطالحات )عبارات( را مطالعه 
کنيد و نه کلمات را اصطالحات )عبارات( را 
گردآوری کنيد مکالمه و گرامر زبان شما ۵-۴ 

برابر سريعتر بهبود می يابد

گرامر  یادگیری  از  دوم:  قانون 
انگلیسی دست بردارید

زياد خودتون رو اسير گرامر نکنيد . گرامربه 
زبان  به  شما  که  دهد  می  آموزش  شما 
انگليسی فکر کنيد ولی شما می خواهيد به 
بدون  کنيد  زبان صحبت  با  خودکار  صورت 
يک  مثل  شما  صورت  بدين  کردن  فکر 

انگليسی زبان انگليسی را يادمی گيريد .

قانون سوم و مهمترین قانون : اول 
گوش کنید

شما هر روز بايد به انگليسی گوش فرادهيد 
فقط گوش  بلکه  نخوانيد  را  انگليسی  متون 
موفقيت  کليد  اين  است  ساده  خيلی  دهيد 
از  است  انگليسی  مکالمه  يادگيری  در  شما 
خواندن متون انگليسی راصرف نظر کند وبه 
گوش دادن زبان انگليسی به صورت مداوم 

و روزانه بپردازيد. 
انگليسی را با گوشهايتان يادبگيريد و نه با 
زبان  آموزش  مراکز  اغلب  در  چشمهايتان 
شما با چشم زبان را يادمی گيريد شما متون 
را  گرامری  قواعد  و  را می خوانيد  انگليسی 
فرامی گيريد اما برای موفقيت در يادگيری 
را  شنيداری  سيستم  بايد  انگليسی  مکالمه 

جايگزين کنيد 
به  فقط  ساعت   ۳-۲ روزی  بايد  شما 
انگلیسی گوش دهيد بدين صورت مکالمه 
شما به سرعت بهبود می يابد و انگليسی را به 

اسانی صحبت می کنيد

 قانون چهارم : یادگیری آرام و عمیق 
بهترین است

راز يادگيری راحت مکالمه انگليسی يادگيری 
باشد  می  انگليسی  عبارات  و  کلمات  دقيق 
فقط  يا  و  بدانيم  را  توضيح کلمات  ما  اينکه 
برای آزمون آن را در حافظه بسپاريم کفايت 
نمی کند بلکه بايد ملکه ذهن ما شوند.برای 
يادگيری مکالمه انگليسی بايد بارها و بارها 
خيلی  بايد  شما  کنيم  مطالعه  را  درس  يک 

عميق مطالعه کنيد

با  گرامر  یادگیری   : پنجم  قانون 
قالب  در  داستان  یک  از  اسفاده 

چندین زمان مختلف
گرامر  دستوری  نه  و  طبيعی  يادگيری  برای 
انگليسی بايد يک داستان ) نوشته  پاراگراف 
آن  افعال  که  کنيد  انتخاب  را  ( صوتی   .. و 
در زمان حال صرف شده اند حال به يکی از 
دوستان که به انگليسی مسلط تر است بگوييد 
) گذشته  ديگر  زما  در يک  را  نوشته  همين 

بنويسد و   )  .. و  آينده  گذشته کامل  ساده  
برايتان ضبط کند و دوباره آن را گوش کنيد 
صدا(   ( نوشته  يک  با  توانيد  می  شما  حال 
و شما  يادبگيريد  را  گرامری  چندين حاالت 
الزم نيست قواعد گرامری را يادبگيريد فقط 
با شنيدن اين نوشته در زمان های مختلف با 
اين زمان ها آشنا خواهيد شد و گرامر شما 

خودبخود بهبود می يابد.

انگلیسی  بهبود  برای   : قانون ششم 
باید دروس و منابع انگلیسی واقعی 

را هم مطالعه کنید
اگر می خواهيد انگليسی واقعی يعنی همان 
انگليسی که در جوامع انگليسی زبان استفاده 
می شود را ياد بگيريد بايد از منابعی استفاده 
نظير  اند  نگاشته شده  باره  اين  در  که  کنيد 
فيلم ها ، مجالت واقعی , کتب صوتی واقعی، 
راديوها و واقعی منظور اين است که انگليسی 
کنند  می  استفاده  آن  از  خودشان  ها  زبان 
گوش می دهند , نگاه می کنند و می خوانند.

عارفانه روز

نيکو و آبرومند زندگي کن، آنگاه، به وقت 
سالخوردگي، هنگامي که به گذشته بيانديشي، 

از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد.

طراح: نسرین کاری                        

افقی : 
1- شهد و عسل - آسانسور هوايي 
2- خيانتكار - كرم كدو - وسيله 
توزين 3- همراه - پيشين - اداره 
بيان  براي  اي  واژه   -4 كننده  
بيزاري از چيزي - محل - عملي 
آيد 5-هزار  ناز  با  به جاي وضو - 
كيلو - بلند آوازه - گذشته دور 6- 
نام دخترانه - امر به ماندن - غرغر 
كردن 7- بار درخت - تراكم - از 
ضماير متصل -8 لم يزرع - جرب 
از   - چراندني  پرنده   9- عابد   -
و  غله  كه  تهران  استان  شهرهاي 
ميوه هاي معروفي دارد - مثل -10 
مايه حيات - گذشتن و رد شدن - 
هدف -11 گذرگاه زيركوه - مقدار 
جرم موجود در واحد حجم ماده - 
آواي درشت 12- عملي در وضو - 
پارلمان روسيه - اثر رطوبت - جاي 
بدون هوا -13 انگور ترش - ضد 
تاريك - غم -14 زن همنشين - 
گلي معطر - شهري در چين -15 
در رياضي به مجموع هاي كه تعداد 
گويند  باشد،  بينهايت  آن  اعضاي 

-ليوان

آثار  از   - ترشرويي   -1 عمودي: 

ديدني استان خراسان رضوي در 35 
كيلومتري مشهد -2 در حال ناليدن 
- ويران - حمام بخار-3 رستني - 
امر به نواختن - بايكوت-4 مارك 
نوعي اتومبيل - نهي كننده - بانگ 
تيز - وجود دارد -5 جايز و روا - 
ماسك - نفس چاق -6 يادداشت 
الفباي  حرف  توچهارمين  بيس   -
يوناني - ششلول -7 گرداگرد لب - 
بي قيد - محل حفظ و نمايش آثار 
باستاني و هنري -8 نمايش -سقف 
خانه - مزه -9 سالن انتظار هتل - 

نوعي بازي - تكبر -10 ظرف آب 
مسافرتي - اثر - هنوز قاچ نشده! 
آيينه   ايوانش   - شلوار  يار   -  11
آذري  سيب   - شد   شاعر  عبرت 
-12 بهشت شداد -  پول ژاپن - از 
جنس فلز ادر -  از خطهاي فارسي 
دوال   - مغزدار  ميوه  نوعي   13-
چرمي - پادشاه  -14 ملعون تاريخ 
- كت بافتني - خيابان تزئين شده 
-15 پروژكتور-  فيلم جديد رحيم 
بهبودي فر باهنرنمايي علي صادقي 

والدن طباطبايي
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یلکربجرجنژیسکا1

ابروشکمراشورف2

زاملزاهجهتسار3

یسالابویلنیا4

دنتوهربوانهط5

نچیکدیگنهرسی6

نجساوسولوکره7

شاوگنرتناناسا8

وراورتمیزهنو9

لبیاصماملااد10

اکاساهلانربن11

سملتفبشیدلمد12

ترامامنبشهبتر13

یکلاتگابراشای14

کشاتربنویزیولت15

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

تجربه کنید.   09158668002

گروه توسعه کاالی گلسا
 فعال در زمینه توزیع مواد غذایی 

برای تکمیل بخش فروش خود 
از بازاریابان حرفه ای 

دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه: بلوار غدیر، روبروی آژانس 

شهاب     ساعت: 9الی 12
32410286 

) 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 املپیک

09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

 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

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

فروش ساندویچی  با  کلیه وسایل 
 09153625105

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

09153613243 - شریفی

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

کفـش هـرمس
off – حراج استثنایی

کلیه اجناس نصف قیمت 
بین مدرس 1 و 3 - روبروی خوارزمی  

پیش فروش آپارتمان
 در حال ساخت

 مبلغ اولیه 25 میلیون تومان 
90متر مفید ، دو خواب ، تراس ، 
انباری ، پارکینگ ، محدوده غفاری

09155612431

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 
میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

کارت دانشجویی فاطمه اسماعیلی فرزند علیرضا 
به شماره دانشجویی  9411211103 رشته مهندسی 
صنایع مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  دهلکوه 

و مسکن مهر
  32316971 - 09151304064 خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

32210570  - 09159618050

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی
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كشتي گير نهبنداني قهرمان آسيا شد 

در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان آسیا ، امید آرامی با پیروزی 
گزارش  به  شد.  کهن  قاره  42کیلوگرم  قهرمان  هندی،  حریف  مقابل 
خبرگزاری  صدا و سیما، این کشتی گیر در دور اول، با حساب ۸ برصفر 
حریف هندی را شکست داد و در دوم مقابل حریفی از قرقیزستان ۹ بر صفر 
پیروز شد و در مرحله نیمه نهایی از سد کره شمالی با نتیجه ی ۷بر صفر 
گذشت و به دیدار فینال راه یافت. در فینال نیز قهرمان هندی را شکست داد 
تا اولین طالیی ایران در این مسابقات باشد. رقابت های کشتی آزاد و فرنگی 
قهرمانی نوجوانان آسیا تا  امروز  در شهر تایچونگ چین تایپه ادامه دارد.

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان بانوان شهرستان قاین

مسابقات فوتسال بانوان شهرستان قاین در دو گروه 5 و سه تیمی در 
سالن عفاف برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
تیم های)طالی سرخ،گوهر،یاقوت  اول  گروه  در  قاینات،  شهرستان 
به  باهم  ای  دوره  بصورت  بازی   15 انجام  با  وپهنایی(  سرخ،کرغند 
رقابت پرداختند که در نهایت تیم طالی سرخ قهرمان شد و تیم گوهر 
و کرغند به ترتیب دوم و سوم شدند. در گروه دوم نیز تیم های نوین 
الف و ب وکوثر با هم روبرو شدند که پس از انجام 6 بازی تیم نوین 
)الف( قهرمان وتیم نوین )ب( وکوثر در رده های بعد قرار گرفتند.

نهبندان قهرمان مسابقات جودوی انتخابی تيم استان شد

رئیس هیات جودو شهرستان نهبندان گفت: جای بسی افتخار است 
که حدود ۷0درصد از جودوکاران نوجوان نهبندانی در اوزان مختلف که 
جمعه هفته گذشته به مصاف حریفان استانی رفتند با افتخار سکوهای 
اعزام  سمنان  میزبانی  به  کشوری  مسابقات  به  و  کسب  را  قهرمانی 
و جوانان، هادی  اداره ورزش  روابط عمومی  به گزارش  خواهند شد. 
صادقی موفقت نوجوانان نهبندانی در مسابقات انتخابی تیم استان را 
مرهون اراده و پشتکار ورزشکاران دانست و خاطر نشان کرد: تمرین 
نمایندگان  که  شد  باعث  مطلوب  جسمانی  آمادگی  و  مستمر  های 
نهبندان با اقتدار بر بام جودوی استان بایستند. رئیس هیات جودو در 
با کسب 3مدل طال  از جودوکاران  نفر  افزود: هفت  این خبر  تشریح 
،1مدال نقره و 2مدال برنز خوش درخشیدند و قهرمان استان شدند.

پيروزی تيم ملی واليبال جوانان ایران در گام نخست

ایرنا- تیم ملی والیبال جوانان ایران روز گذشته نخستین مسابقه خود را در 
رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی چین تایپه با برتری بر ترکمنستان 
آغاز کرد. هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 20 سال 
آسیا  روز گذشته در چپن تایپه آغاز شد و تیم ملی والیبال جوانان ایران در 
نخستین مسابقه خود در این رقابت ها از ساعت 11 به وقت این کشور در 
سالن کاوشنگ آرنا به مصاف ترکمنستان رفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر 
و با امتیازهای 25 بر 12 ، 25 بر 22 و 25 بر 1۸ حریف خود را مغلوب کند.

خوردن بستنی و آب میوه از لذت های مهم فصل 
های گرم سال است اما بسیاری ازاین خوراکی های 
دل چسب به جای اینکه خنکتان کند شما را راهی 
بیمارستان می کند. بنابراین با توجه به اینکه باکتری 
طوالنی  ماندگاری  از  بستنی  و  خامه  در  مالت  تب 
برخورداراست ، بستنی ها به عنوان یکی از منابع آلوده 

پنهان تب مالت به شمار می رود. همینطور نیز گفته 
می شود نه تنها در نمونه های سنتی حتی در بستنی 
های صنعتی که برچسب مواد تشکیل آن زعفران بوده، 
دیده شده که به جای زعفران از زردچوبه برای رنگ 
آن استفاده شده است. همچنین به جز زردچوبه از گل 
رنگ و رنگ آناتو که همه در زمره تقلب ها شمرده 

شده در این بستنی ها استفاده می شود. به جز رنگ 
زعفرانی بستنی که در آن بسیار تقلب صورت می گیرد 
در سالمت ماده اصلی این خوراکی خوشمزه نیز حرف 
و حدیث های بسیاری هست. استفاده از شیر فله و غیر 
پاستوریزه درتهیه فرآورده های بستنی ممنوع بوده زیرا 
ممکن است  خوردن آن سبب بیماری تب مالت شود.

با این داروها خود را ناشنوا نکنيد!

داروهای ضد  حد  از  زیاده   و  روزانه   استفاده 
ریسک  درد  ضد  و  استروئیدی  غیر  التهابی، 
کاهش شنوایی حتی ناشنوایی را زیادتر میکند.  
یکی از مشکالت مهمی که در این روزها بیشتر 
شده است استفاده غیر اصولی داروهای گوناگون 
بخصوص داروهای ضد درد و آنتی بیوتیک ها 

در  میکروب ها  اندازه  از  بیش  مقاومت  است. 
افزایش  بیوتیک های مهم موجب  آنتی  برابر 
دوره بیماری ها و مدت بستری بیماران می شود. 
تجویز غیر منطقی دارو ها از سوی برخی پزشکان 
و توزیع آزادانه اغلب دارو ها از سوی داروخانه ها 
از مهم ترین دالیل مصرف بی رویه داروهایی 
که  است  مسکن ها  و  بیوتیک ها  آنتی  نظیر 
موجب بروز آسیب های جسمی حادی می شود.

ميوه ها را كی بخوریم؟ 
  

برخی از میوه ها نباید همراه غذا مصرف شوند 
و برخی را قبل یا بعد از غذا باید خورد. خواص 
میوه هایی مانند سیب و گالبی به دلیل داشتن 
از غذا  بعد  و  قبل  است که  بهتر  بافت سفت، 
بافت های  دارای  میوه های  و  شوند  مصرف 
اگر همراه  انگور  و  توت فرنگی، هلو  مانند  نرم 

ایجاد  فرد  برای  را  مشکلی  شوند،  خورده  غذا 
نمی کنند. برای جذب نشدن کلسترول، بهتر است 
که میوه هایی که ویتامین c دارند، مانند پرتقال و 
لیمو در کنار غذا مصرف شود. افراد چاق پیش از 
خوردن غذا میوه هایی که بافت سفت دارند، مانند 
گالبی و سیب مصرف کنند؛ چرا که این میوه ها 
دارای فیبر هستند و مصرف آن باعث می شود 
که این افراد خیلی زود احساس سیری کنند.

پوشيدن صندل برای دیابتی ها ممنوع!
 

خیلی از افراد تصور می کنند نپوشیدن جوراب در 
تابستان بهتر است، در صورتیکه این کار باعث 
پا  بیشتر میکروب ها در محیط مرطوب  جذب 
می شود. ضمن اینکه پوشیدن صندل نیز برای 
بیماران دیابتی در تابستان توصیه نمی شود. چون 
به دلیل باز بودن این نوع کفش ها، محافظ خوبی 

برای پا ها به شمار نمی آید و موجب ایجاد زخم 
می شود. بهترین نوع کفش، چرم طبیعی است 
کاهش  موجب  موجود  منافذ  دلیل  به  که  چرا 
جلوگیری  آلودگی  ایجاد  از  و  شده  پا  تعریق 
می کند. ضروری است به ویژه در تابستان پا ها 
به طور مرتب با آب و صابون شسته شود، به 
خصوص برای افرادی که دیابت دارند. پوشیدن 
جوراب مناسب نخی یا نانو نیز توصیه می شود.

6 نوشيدنی برای تنظيم خواب

1- آب انگور 2- چای بابونه: گلیسین موجود 
در آن، یک انتقال دهنده عصبی است که باعث 
شل شدن عضالت و آرامش اعصاب می شود3- 
کفیر: نوشیدنی سرشار از پروبیوتیک ها و باکتری 
های مفید برای سالمت روده و دستگاه گوارش، 
و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است 4- شیر 

سویا 5- آب آلبالو: میزان ترشح مالتونین را در 
خون افزایش می دهد 6- شیر: یک لیوان شیر 
گرم هنگام خواب می تواند نه تنها به خواب بهتر 
کمک کند، بلکه یک دوز سالم از تریپتوفان ها 
و کلسیم را به بدن نیز می رساند. عالوه بر این 
پروتئین کازئین در شیر گاو، به ساخت عضله 
در تمام طول شب کمک می کند و میل به 
پرخوری در روز بعد را نیز کاهش می دهد.

همه چيز درمورد بيماری آنسفاليت

بیماری آنسفالیت یا التهاب مغز، بیماری است که 
متاسفانه با گرم شدن هوا در مناطقی که دارای 
حشراتی مانند کک هست افزایش پیدا می کند.  
این بیماری که از طریق نوعی ویروس به وجود 
می آید می تواند بسیار خطرناک و مرگ آفرین 
باشد. عالئم: تب، سردرد، کمبود اشتها،کمبود 

انرژی،احساس بیماری کلی، سردردهای پی در 
پی، حالت تهوع و استفراغ، مشکل شنوایی و 
گفتاری، گیجی، خواب آلودگی. تشخیص برخی 
از این عالئم در نوزادان بسیار دشوار است اما 
عالئم مهمتری که باید در پی آن باشیم عبارتند 
از: استفراغ، برآمدگی مالج، گریه ای که متوقف 
نمی شود و زمانیکه نوزاد را بلند می کنید یا در 
بغل میگیرید بیشتر می شود و خشکی بدن.

مراقب بستنی های با طعم تب مالت باشید ...

دستگيری سارقان طال و ظروف قدیمی در قاین 

فرمانده انتظامی شهرستان قاین از دستگیری سارقان طال و 
ظروف قدیمی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علیرضا  
امیرآبادی زاده گفت: با اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر سرقت منزل واقع در مجتمع هزار واحدی قاین، تحقیقات در 
خصوص دستگیری سارقان آغاز شد. وی گفت : روز جمعه مأموران 
ایست و بازرسی شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری 
به دو نفر از مسافران یک اتوبوس که به سمت مشهد در حرکت بود 
مشکوک شدند و در بازرسی از وسایل همراه این دو مسافر مقادیری 
طال و ظروف قدیمی مسی کشف شد که در تحقیقات فنی و پلیسی 
سرقتی بودن طالجات و ظروف محرز شد. سرهنگ امیرآبادی زاده 

از دستگیری سارقان موتور سیکلت در اقدامی ضربتی نیز خبر داد.

كاهش 100درصدی تصادفات فوتی 
در معابر درون شهری خراسان جنوبی 

کاهش  از  استان  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس  جانشین 
100درصدی تصادفات فوتی در معابر درون شهری استان در 
هفته گذشته نسبت به مدت مشابه خبر داد. به گزارش پایگاه 
به کاهش  اشاره  با  خبری پلیس، سرهنگ علیرضا عباسی 
100درصدی تصادفات فوتی و 24 درصدی تعداد مجروحان 
در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در معابر درون 
شهری استان خاطر نشان کرد: 2۸ فقره تصادف در هفته ای 
که گذشت به وقوع پیوسته است که دراثر این تصادفات 34 نفر 
مجروح شدند. وی در تشریح این خبر گفت: بیشترین تصادفات 
نیز در ساعت های 12الی 14 و 1۸ الی 20به وقوع پیوسته است.

هيجانات عروسی 
جان جوان 20 ساله را درشهرستان قاین گرفت

 
واژگونی موتورسیکلت در محورهای فرعی شهرستان قاین، 
جان راکب 20 ساله موتور را در مراسم عروسی گرفت. رئیس 
بامداد  اولیه  دقایق  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس 
روزگذشته یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی که در مسیر آرین 
شهر به روستای کرچ به همراه کاروان عروسی در حرکت بوده 
است به دالیل نامعلومی واژگون شده که در این سانحه راکب 
20ساله موتورسیکلت در دم فوت کرده است و سرنشین موتور 
به بیمارستان اعزام شده است. حسین رضایی افزود: بدلیل 
شدت جراحات، مصدوم این حادثه نیز قادر به تکلم نیست. وی 
علت شدت صدمات وارده را نداشتن کاله ایمنی عنوان کرد. 

واژگونی پژو 206 در محور بيرجند - سربيشه 
 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی از 
واژگونی یک دستگاه پژو 206 در جاده بیرجند به سربیشه و 
مجروح شدن سه نفر در این حادثه خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: صبح روز جمعه با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی خودرو 
در گردنه چاه آخوند شفیع واقع در محور بیرجند به سربیشه، 
کارشناسان پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام 
شدند. وی افزود:  در این حادثه یک دستگاه پژو 206 با پنج 
نفر سرنشین به دالیل نامعلومی واژگون شده که سه نفر از 
سرنشینان خودرو مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند. سرهنگ 
رضایی تصریح کرد:  علت این حادثه در دست بررسی است.

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مركز نيکوكاری جواد االئمه )ع( بيرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خيرین  ، موسسات خيریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش 
خصوصی و اصناف  ، مراكز كاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این كار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

           مركز نيکوكاری جواد االئمه )ع( بيرجند

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحيد

32212519  - 09151606528   
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عید صیام آمد و ماه صیام رفت      لطف تمام آمد و فیض تمام رفت
شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد      گرد غم گناه زجان عوام رفت

خیرین نیکوکار و ارجمند:

موسسه خيریه مردم نهاد )ملی( آبشار عاطفه ها 
ضمن تبریک عید سعید فطر، از حمایت و یاری شما در طول روزهای پر برکت 
ماه مبارک رمضان تقدیر و تشکر می نماید. امیدواریم در راه خدمت به مردم 

خداوند یاریگر همه ما باشد. 

شماره حساب 0106760157007 )بانک ملی(

شماره کارت: 6063731011719102  )بانک مهر ایران( تلفن تماس: 32233977 
آدرس: انتهای خیابان حکیم نزاری روبروی بانک مهر ایران طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج(
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پستانداران و پرندگان خشکزی سرشماری می شوند

 مدیرکل حفاظت محیط زیست از اجرای طرح تابستانی سرشماری پستانداران و پرندگان خشک زی از 26 تیر ماه به مدت 28 روز در استان خبر داد. پرویز آرامنش 
افزود: طرح یاد شده در چهار منطقه حفاظت شده » درمیان سربیشه« ، » مظفری« ، » آرک و گرنگ« ، » شاسکوه« و سه پناهگاه حیات وحش » تاالب کجی نمکزار 

یکشنبه * 20 تیر 1395 * شماره 3548نهبندان«، » رباط شور« و » نایبندان طبس« و هفته منطقه شکار ممنوع درح، جیک و زیدر، باقران ، کمر سرخ ، لشکرگاه عشق آباد و علی حیدر انجام می شود.
7

اجرای طرح هادی در روستاهای سرایان 

فارس- مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی سرایان 
گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات تملک و 
 600 و  هزار   6 ملی  اعتبارات  محل  از  و  دارایی 
در  هادی  طرح  اجرای  برای  اعتبار  ریال  میلیون 
6 روستای این شهرستان اختصاص و هزینه شده 
است. ابراهیم آسوده با بیان اینکه یکی از اقدامات 
سال  در  سرایان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
گذشته آسفالت معابر روستایی بوده است، اضافه 
کرد: در سال گذشته بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
این شهرستان نسبت به آسفالت معابر در هشت 
عمروئی،  حجت آباد،  دوحصاران،  بغداده،  روستای 
دوست آباد، زنگویی، چاه غیاث و مصعبی از محل 

قیر رایگان اقدام کرده است.

شمارش معکوس برای برگزاری بزرگترین 
ماراتن علمی کشور

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  فارس- 
علمی  ماراتن  گفت:  بزرگترین  بیرجند  دانشگاه 
کشور در 11 حوزه امتحانی خراسان جنوبی برگزار 
آزمون  اینکه  به  اشاره  رئیسی،  با  می شود.حیدر 
برگزار   95 تیر ماه   25 و   24 تاریخ  در  سراسری 
می شود،  اظهار داشت: داوطلبان رشته علوم ریاضی 
و انسانی صبح پنج شنبه،  هنر عصر پنجشنبه،  علوم 
تجربی صبح جمعه و زبان های خارجه عصر جمعه 
در کنکور سراسری امتحان خواهند داد.وی به آمار 
شرکت کنندگان در کنکور سراسری اشاره کرد و 
سراسر  از  متقاضی  نفر   110 و  هزار    860 گفت: 
کشور در کنکور 95 ثبت نام کردند که از این میزان 

10 هزار و 405 نفر از خراسان جنوبی هستند.

مرحله استانی مسابقات قرآنی اوقاف 
برگزار می شود

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  کل  فرهنگی  معاون 
مسابقات  استانی  مرحله  گفت:   جنوبی  خراسان 
 ،27 روزهای  در  جنوبی  خراسان  اوقاف  قرآنی 
می شود. برگزار  جاری  سال  مرداد ماه   29 و    28
اینکه  بیان  حجت االسالم محسن مؤمنی مقدم  با 
حافظ  میلیون   10 تربیت  بر  رهبری  معظم  مقام 
داشت:   اظهار  دارند،   تأکید  کشور  در  کریم  قرآن 
نیز  اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
در این مسیر گام های ارزنده ای را برداشته است.

وی از راهیابی 300 نفر به مسابقات استانی اوقاف 
خراسان جنوبی خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 
20 نفر به مرحله کشوری که مهرماه سال جاری 

در استان گیالن برگزار می شود، راه می یابند.

نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند 
گشایش می یابد

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل 
نمایشگاه عفاف و حجاب  خراسان جنوبی گفت:  
برای دومین بار همزمان با هفته  عفاف و حجاب 
بیان  با  شریفی  می شود.مژگان  برپا  بیرجند  در 
اینکه نمایشگاه عفاف و حجاب به منظور ترویج 
می شود،  اظهار  برگزار  ایرانی  اسالمی  پوشش 
داشت:  نمایشگاه عفاف و حجاب با هدف گسترش 
ارزش های  حفظ  و  عفاف  و  حجاب  فرهنگ 
اسالمی به مدت یک هفته در نمایشگاه بین المللی 

بیرجند برپا خواهد شد.

 اعزام کاروان های دانشگاه آزاد بیرجند
 به راهیان نور غرب

مسؤول بسیج دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند از آغاز 
اعزام کاروان های راهیان نور دانشگاه آزاد اسالمی 
نیمه  در  کشور  غرب  عملیاتی  مناطق  به  بیرجند 
رضایی  داد.مهدی  خبر  امسال  مرداد ماه  نخست 
غرب  شمال  نور  راهیان  ثبت نام  داشت:  اظهار 
کشور در دانشگاه آزاد بیرجند آغاز شده و تا پنجم 
مرداد ماه ادامه دارد.وی به اعزام دو دستگاه اتوبوس 
برادران در روزهای هفتم و 11  ویژه خواهران و 
اتوبوس  مردادماه اشاره کرد و گفت: به ازای هر 
یک راوی در نظر گرفته شده است که ویژگی مهم 
این راویان اطالعات کافی از مناطق و اطالعات 

تخصصی در مورد شهدا است.

جمع آوری 10 میلیارد ریال
 صدقه در استان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
امسال  استان گفت:  در سه ماهه نخست  خمینی 
بیش از 10 میلیارد ریال صدقه از محل صندوق های 
صدقات جمع آوری شد.سیدرضا حسینی با اشاره به 
سال  نخست  ماهه  سه  در  جنوبی  خراسان  اینکه 
جاری موفق به کسب رتبه دوم کشور از نظر سرانه 
مساعدت هر نفر و خانوار در بحث صدقات شده 
است، گفت: طی مدت یاد شده مردم سخاوتمند و 
متدین استان به طور میانگین ماهانه 365 میلیون 
تومان صدقه دادند.وی همچنین از رشد 46 درصدی 
نیکوکاری  مراکز  در  مردمی  کمک  های  جذب 

خراسان جنوبی خبر داد .

آغاز پرداخت تسهیالت
 خشکسالی به عشایر 

به عشایر  صدا و سیما- پرداخت تسهیالت ملی 
خسارت دیده از بحران خشکسالی در استان آغاز 
شد. مدیرکل امور عشایر گفت: 43 میلیارد ریال 
اعتبار ملی با هدف افزایش تولید و درآمد خانوارهای 
بار به استان اختصاص یافت. اولین  عشایر برای 

می  عشایر  طرح  این  در  افزود:  قوسی   غالمرضا 
توانند تا سقف 100 میلیون ریال وام قرض الحسنه 

با بازپرداخت 5 ساله دریافت کنند.

شورای  عضو  صفت«  »حسنی  مالیی- 
نظارتی  مسئوالن  از  انتقاد  با  بیرجند  شهر 
و اجرایی درباره کم عرض بودن خیابان ها 
تاکید  شهر  نوساز  مناطق  در  فرعی  اصلی، 
کرد: نحوه برنامه ریزی و خدمات دهی در 
کم  طراحی  نوعی  به  و  است  گران  شهر 
برای  ها  وکوچه  ها  خیابان  بودن  عرض 
بوده  تر  افزون  سود  و  بیشتر  زمین  فروش 
حوزه  این  مسئوالن  باره  این  در  که  است 

باید پاسخ دهند.
صبح روز گذشته جلسه هفتگی شورای شهر 
عضو   9 حضور  با  و  دستورکار   8 با  بیرجند 
جلسه  این  جنجالی  بحث  که  شد  برگزار 
نوسازی  ویژه  تشویقی  طرح  تهیه  شورا 
بافت فرسوده بود که »نفیسه نخعی« نایب 
رئیس شورا عنوان کرد: دولت 25پیشنهاد به 
شوراهای اسالمی شهرها ارسال کرده است 
که در کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند 
اجتماعی  وضع  به  توجه  با  را  پیشنهاد   10
که  کردند  بندی  شهراولویت  فرهنگی  و 
بین  هماهنگی  نبود  علت  به  متاسفانه 
کار  دستور  از  خارج  های  و صحبت  اعضاء 
نخغی  شد.  قرائت  پیشنهاد  دو  فقط  جلسه 
بافت فرسوده  و  اینکه 164 هکتار  بیان  با 
بیرجند  شهر  در  تاریخی  بافت  هکتار   54
نظر  در  شورا  کرد:  خاطرنشان  دارد  وجود 
و  فرسوده  بافت  در  رونق  ایجاد  برای  دارد 
افزایش ساخت و ساز طرح تشویقی، حمایتی 
ارائه کند.به گفته وی اولین پیشنهاد دولت، 
مدت  به  نوسازی  عوارض  پرداخت  معافیت 
سه سال پس از اتمام پروژه و گرفتن پروانه 
از  معافیت  پیشنهاد  دومین  و  است  ساخت 
پیشنهادات  بود.مقررشد  ایمنی  عوارض 
نوسازی  درباره  عمران  کمیسیون  و  دولت 
به  تشویقی،  طرح  تهیه  و  فرسوده  بافت 
اعضای شورا داده شود و هریک راهکارهای 
و پیشنهادات خود را برای رونق و تهیه این 

طرح اعالم کنند.
دستگاه های دولتی
 ایمن سازی شوند

بعدی  کار  دستور  ارائه  با  صفت«  »حسنی 
عنوان کرد: شهرداری بیرجند از ستاد بحران 
از  استانداری می خواهد مکان های دولتی 
بنزین ها  اجرایی، پمپ  جمله دستگاه های 
آتش  احتمالی  حوادث  از  گیری  پیش  برای 

تجهیز«  شهر  ایمنی  طرح  قالب  در  سوزی 
و برای این کار تامین اعتبارشود که اعضای 
شورا به این درخواست رای مثبت دادند.وی 
از ابطال مزایده فرکانس های تاکسی ها بی 
مدیرکل  نامه  طبق  افزود:  و  داد  خبر  سیم 
سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی 

منطقه شرق کشور هر گونه نقل و انتقاالت 
پروانه های صادره به طور مختلف از صاحب 
ها  مزایده  و  قانون  خالف  غیر،  به  پروانه 

باطل است.
بالتکلیفی رفتگران شهر !

»حسنی صفت« درباره بالتکلیفی کارکنان 
به  شهربیرجند(  )رفتگران  شهری  خدمات 
به  کار  سختی  حق  نشدن  پرداخت  علت 
مشاغل  جزء  رفتگری  کرد:  عنوان  بیمه، 
سخت محسوب می شود و شاغالن باید بعد 
از 20 سال کار بازنشسته شوند اما متاسفانه 
کسی عهده دار پرداخت 4 درصد پول حق 

سختی کار آنها نمی شود.
کمیسیون  در  شد  مصوب  جلسه  دراین  که 
تامین  بیمه  نماینده  شهری،  خدمات 
پیمانکار  شرکت  کار،  اداره  اجتماعی، 

رفتگران و معاون خدمات شهری شهرداری 
دراین باره دعوت شوند و به ابهامات پاسخ 
به  که  حالیست  در  این  بدهند.  کارشناسی 
مسئوالن  شورا،  دیگر  عضو  بهترین  گفته 
شهرداری مدعی هستند که حق سختی کار 
رفتگران را پرداخت می کنند. وی یادآورشد: 

شرکت پیمانکار آمادگی پرداخت پول را دارد 
اما سازمان تامین اجتماعی قُبول نمی کند؟!

آماده سازی پارک سالمت
 ویژه بیماران خاص

انجمن  از  یکی  صفت«،  »حسنی  گفته  به 
اجتماعی  امور  دفتر  به  بیماران خاص  های 
یک  تجهیز  بر  مبنی  درخواستی  استانداری 
پارک ویژه بیماران خاص داده است که این 
دفتر  به  گذشته  سال  اسفند  در  درخواست 
متاسفانه  که  است  شده  فرستاده  اجتماعی 
ما  به  اعتبار  تامین  برای  جوابی  هیچ  هنوز 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  اند.وی  نداده 
داده  پیشنهاد  را  بوستان   4 کار  این  برای 
میدان  در  واقع  سالمت  پارک  که  است 
مرکزشهر  در  گرفتن  قرار  علت  به  آزادی 
برای تجهیز و آماده سازی به تصویب رسید.

در این درخواست اعضای شورا تاکید کردند: 
بیماران خاص نباید از جمع مردم جدا باشند 

یا به نوعی گوشه گیر شوند.
اجرای مصوبات شورا

زیر ذره بین دیوان عدالت اداری 
»حسنی صفت« از درخواست دیوان عدالت 

ارسال مصوبات شورا  بر  اداری کشور مبنی 
به  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  آرا  تعداد  و 
نقض  شورا  مصوبات  از  بعضی  اینکه  علت 
چنین  این  اداری  عدالت  دیوان  است  شده 
آرای  شد  مصوب  که  دارد  را  درخواستی 
»نفیسه  شود.  ارسال  سازمان  این  به  شورا 
آمادگی  اعالم  از  رئیس شورا  نایب  نخعی« 
شورا برای انتقال صنوف آالینده شهری خبر 
داد و یادآورشد: از طرف شورا هیچ مشکلی 
وجود ندارد و پیمانکاران می توانند باکمترین 

خسارت به درختان فعالیت کنند.
در حاشیه 

فرزان  طرح  درباره  شورا  رئیس  »زنگویی« 
عنوان کرد: طرح نوسازی بافت فرسوده باید 
با مشارکت مردم انجام شود و دولتی بودن 
طرح ، آن را به تعویق انداخته است.               

ادامه داد: شورا و دولت پیشرفت را در  وی 
بافت  ساختمان های شیک می دانندکه در 
بیان  نخعی«  شود.»نفیسه  ساخته  فرسوده 
کرد: بافت فرسوده روی خط گسل است و 
به  شده  کارشناسی  پیشنهادات  ارائه  با  باید 
تغییر  از  وی  کنیم.  منطقه کمک  آن  رونق 
با  قبلی  افزود: طرح  و  داد  فرزان خبر  طرح 
فرهنگ شهر مغایرت داشت و علت طوالنی 

شدن پروژه فرزان تغییر طرح است.
مردم  جیب  از  دولت  بخشی  حاتم 

برای مردم
بیان  با  هم  شورا  دیگر  عضو  »بهترین« 
اینکه دولت دست خود را از امور مالی، طرح 
می  نگه  دور  فرسوده  های  بافت  نوسازی 
دارد افزود: شهرداری برای طرح پل موسی 
جعفر تاکنون 8 میلیارد تومان هزینه کرده اما 

دولت یک میلیارد داده است.
های  هزینه  که  حالی  در  کرد:  عنوان  وی 
تاکنون  طرح  این  دهند  می  مردم  را  شهر 
شورا  عضو  این  است؟  داشته  سودی  چه 
چرا  کند  تغییر  باید  دولت  نگاه  کرد:  تاکید 
کاری  تواند  نمی  تنهایی  به  شهرداری  که 

انجام دهد.
خیابان و کوچه کم عرض،

سود بیشتر !
مسئوالن  از  انتقاد  با  صفت«  »حسنی 
بودن  عرض  کم  درباره  اجرایی  و  نظارتی 
های  منطقه  و  فرعی   ، اصلی  ها  خیابان 
نوساز شهر تاکید کرد: نحوه برنامه ریزی و 
خدمات دهی در شهر گران است و به نوعی 
بودن خیابان ها وکوچه  طراحی کم عرض 
ها، فروش زمین بیشتر و سود بیشتری دارد. 
وی خاطرنشان کرد: دستگاه های امدادی 
های  منطقه  و  فرسوده  بافت  مناطق  در 
علت  به  مدرس  انتهای  مانند:  شهر  نوساز 
ها  کوچه  بودن  بسته  یا  بودن  عرض  کم 
این  مسئوالن  باید  و  هستند  مشکل  دچار 
حوزه پاسخ دهند. صضجالب این است که 
شورا  اعضای  از  دیگر  یکی  صباغ  گفته  به 
54هکتار  و  فرسوده  بافت  164هکتار  متراژ 
بافت تاریخی مربوط به 10سال پیش است 
ابهاماتی  این  و  نداشته  تغییری  تاکنون  که 

برای اعضای شورا به وجود آورده است.
موضوع  شهردار  بودن  مرخصی  علت  به 

امالک شهر به جلسه بعد موکول شد.

خیابان های کم عرض و دردسر دستگاه های خدمت رسان

زمین خواری پنهان در معابر بیرجند 
تحقق 96 درصدی تعهد اشتغال در سرایان

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  فارس- 
سرایان با بیان اینکه تعهد اشتغال سرایان در سال 
گذشته ایجاد اشتغال برای تعداد 673 نفر پیش بینی 
شد، گفت: میزان 96 درصد از این تعهد در سامانه 
ملی رصد ثبت و اشتغال واقعی و پایدار محقق شده 
است.حسن صالحی فر اظهار داشت: در سال گذشته 
در حوزه روابط کار تعداد 6 درخواست به ثبت رسیده 
که 33 درصد در جلسه هیأت تشخیص رسیدگی 
کرد:  تصریح  است.وی  شده  سازش  به  منجر  و 
اداره  مشاوره  واحد  در  گذشته  سال  در  همچنین 
مشاوره  سرایان 470  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
حضوری و تلفنی داشته که این امر سبب کاهش 

شکایات در این شهرستان شده است.

شماره ثبت منطقه ردپای حیوانات عظیم 
الجثه در فهرست میراث  ملی اعالم شد

شماره  به  الجثه  عظیم  حیوانات  ردپای  منطقه 
در  امسال  ماه  8اردیبهشت  مورخ  در  و   311
فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد. زهرا رضایی 
کل  اداره  طبیعی  میراث  ثبت  کارشناس  ملکوتی 
گردشگری  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث 
خراسان جنوبی گفت: در دامنه ارتفاعاتی از بیرجند 
رخنمونهای منحصر بفردی از مجموعه سنگهای 
موسوم به فیلیش دیده می شود. وی افزود: درون 
این طبقات سنگی که به دوران سوم زمین تعلق 
دارند ردپای حیوانات عظیم  الجثه به صورت حفره  
ردپاها  این  شود.  می  مشاهده  بیضی شکل  های 
تداعی کننده عبور این جانوران بر روی الیه  های 
نازکی از رسوبات آن زمان می باشند. مطالعات نشان 
می دهد که در این منطقه ردپاها متعلق به دو راسته 
از علفخواران منقرض شده به نامهای پانتودونتها و 

دینوسراتاها می باشند.
 

آبرسانی به روستای کریمو از طریق 
مجتمع آبرسانی چرمهـ  نوده سرایان 

فارس- مدیر آب و فاضالب روستایی سرایان گفت: 
در سال جاری برای ساخت مجتمع آبرسانی چرمهـ  
نوده اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
اختصاص یافته و تا پایان سال جاری آبرسانی به 
روستای کریمو از طریق این مجتمع آبرسانی انجام 
می گیرد.جواد ذبیعی ادامه داد: قرار است با تکمیل 
این مجتمع تامین آب 13 روستای کوهپایه ای این 
شهرستان صورت گیرد.با بهره برداری کامل مجتمع 
آبرسانی چرمه-نوده تعداد 390 خانوار از مزایای آب 

سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

دریافت کمک مالی مدارس
 داوطلبانه است

پاسخ  و  عملکرد  و  ارزیابی  اداره  رییس  ایسنا- 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  شکایات  به  گویی 
طی  مالی  کمک  دریافت  گفت:  خراسان جنوبی، 
داوطلبانه  پرورش  و  آموزش  شورای  مصوبه 
است و اجباری در پرداخت آن نیست.محمدرضا 
ضیائی اظهار کرد: اولیاء دانش آموزان به صورت 
داوطلبانه، مبلغ 50 هزار تومان به مدارس کمک 
کنند و اگر مدیرانی به اجبار اقدام به دریافت این 
می شود.وی  برخورد  آنها  با  شدت  به   کنند  مبلغ 
این هزینه ها مقرر شده  برای دریافت  داد:  ادامه 
کردن  عنوان  از  پس  و  نباشد  کار  در  اجبار  که 
کمک  با  اولیاء  و  انجمن  جلسه  در  مشکالت 

والدین هزینه های مدرسه پرداخت شود.

واگذاری مجتمع های 
خدماتی  بهداشتی بین راهی 

مجتمع های خدماتی، بهداشتی بین راهی گردنه 
خونیک و کمربندی )جنب جایگاه سوخت( شهرستان 
قاینات با توجه به شروع سفرهای تابستانی پس از 
تنظیم قرارداد به سرمایه گذار تحویل و جهت ارائه 
خدمات به مسافران وگردشگران راه اندازی گردید.
شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رییس  عباسی 
قاینات گفت:  در سطح شهرستان تعداد 8 مجتمع 
تعداد 6 مجتمع  که  دارد  بهداشتی وجود  خدماتی 
قباًل واگذار گردیده و دو مجتمع گردنه خونیک و 
کمربندی )جنب جایگاه سوخت( در سال جاری به 

سرمایه گذار تحویل گردید.

 ۳ هزار دانش آموز امسال در تعمیرات 
مدارس مشارکت می کنند

 
کل  اداره  هنری  و  فرهنگی  اداره  رئیس  تسنیم- 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اعزام 3 هزار 
دانش آموز خراسان جنوبی به اردوهای جهادی در 
میزان  نورمحمدی  علی  داد.  خبر  امسال  تابستان 
سهمیه سال گذشته استان را در اردوهای جهادی 
دانش آموزی 2 هزار و 700 نفر عنوان کرد و اظهار 
آموز جذب  دانش  در سال گذشته 3 هزار  داشت: 
اردوهای هجرت شدند. نورمحمدی افزود: در طرح 
اوقات فراغت 50 نفر از دانش آموزان مناطق مرزی 
شهرستان های  از  پسر(  نفر   25 و  دختر  نفر   25(

سربیشه، نهبندان، درمیان و زیرکوه اعزام می شوند.
از  از هر مقطعی  اردوها  این  در  وی تصریح کرد: 
شوراهای  برتر  دانش آموز   2 دوم  و  اول  متوسطه 

دانش آموزی به اردوهای کشوری اعزام می شوند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  طرح   149 گفت:تاکنون  جنوبی  خراسان 
بنگاه صنعتی استان برای دریافت 231 میلیارد 
562 میلیون و 400 هزار تومان تسهیالت به 
گزارش  شدند.به  معرفی  عامل  بانک های 
طرح  بیشترین  افزود:  شهرکی  داود  مهر 
شهرستان  از  مورد   39 با  معرفی شده  های 
به  مربوط  با دو طرح  آن  و کمترین  بیرجند 

شهرستان های خوسف و درمیان است.
وی با بیان اینکه تاکنون 219 واحد صنعتی 

باالی  صنعتی  طرح  و  فعال  نیمه  غیرفعال، 
دریافت  برای  کاری  پیشرفت  درصد   60
تسهیالت در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند، 
بنگاه  و  تعداد 152 طرح  این  از  اضافه کرد: 
صنعتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد  به  وابسته  تولیدی  واحدهای  مابقی 
کشاورزی است.رئیس سازمان صنعت، معدن 
طرح   159 مجموع  از  داد:  ادامه  تجارت  و 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صنعتی، 
تسهیالت  دریافت  برای  طرح   123 استان 

معرفی شدند، همچنین از مجموع 67 طرح 
تولیدی جهاد کشاورزی نیز 25 طرح معرفی 
شدند.شهرکی گفت: بانک ها در مدت یک ماه 
فرصت دارند تا جواب خود را به کارگروه رفع 
موانع تولید استان اعالم کنند.وی بیان کرد: 
ستاد  کارگروه  در  صنعتی  واحدهای  مشکل 
تسهیل و رفع موانع تولید با حضور بانک ها، 
دستگاه های اجرایی مربوط و بخش خصوصی 
بررسی می شود و هر واحد که دارای مشکل 
کمبود نقدینگی است به بانک ها برای دریافت 

بیشترین  می شود.وی  معرفی  تسهیالت 
تسهیالت معرفی شده را بر اساس درخواست 
متقاضی با 42 مورد و مبلغ حدود 70 میلیارد 
تومان مربوط به بانک کشاورزی و صادرات 
با 18 مورد و مبلغ حدود 43 میلیارد تومان و 
ملی با 13 مورد و مبلغ 36 میلیارد تومان ذکر 
کرد.شهرکی بیان کرد: در سال 1395 مبلغ 
چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت برای رونق 
واحدهای صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی 

اختصاص یافته است.

۱۴۹ طرح و بنگاه صنعتی خراسان جنوبی تسهیالت می گیرند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

اتمام  سربیشه   شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس 
بیرجند-سربیشه  بانده کردن جاده  دو  پروژه 
را مهم ترین مشکل مردم شهرستان دانست 
و اظهار داشت:  دوبانده شدن جاده ها می تواند 
از خطرات تا حد زیادی بکاهد اما این اقدام 
را  مسؤوالن  همت  و  است  هزینه  نیازمند 

فارس  با  گفتگو  در  سارانی  می طلبد.سعید 
با تأکید بر اینکه اگر اعتبارات به این پروژه 
اتمام  شاهد   97 سال  پایان  تا  شود  تزریق 
پروژه خواهیم بود، اضافه کرد:  پروژه دوبانده 
کردن محور بیرجند- سربیشه از گردنه پدران 
تا مجتمع بین راهی امام رضا)ع( به مناقصه 

برای تعیین پیمانکار گذاشته شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی سربیشه همچنین 
این محور را از پرترددترین و حادثه خیزترین 
محورهای مواصالتی استان برشمرد و گفت:  
در  به سزایی  نقش  محور  این  شدن  دوبانده 

کاهش تصادفات خواهد داشت.

کردن  دوبانده  پروژه  اینکه  بیان  با  سارانی 
با   92 سال  در  سربیشه  بیرجند-  محور 
بالغ بر 90  میلیارد ریال آغاز شده  اعتباری 
دوبانده  پروژه  اتمام  کرد:   خاطرنشان  است،  
 300 نیازمند  بیرجند-سربیشه  محور  کردن 

میلیارد ریال اعتبار است.

دوبانده کردن محور بیرجند-سربیشه نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار
رئیس اداره راه و شهرسازی سربیشه :

تبدیلی  صنایع  و  صنعتی  واحد  تاکنون 350 
های  واحد  پایش  طرح  در  کشاورزی  بخش 
صنعتی خراسان جنوبی پایش شدند.به گزارش 
شرکت  عامل  مدیر  صداوسیما،  خبرگزاری 
شهرکهای صنعتی استان گفت: در این طرح 

بخش  تبدیلی  صنایع  و  صنعتی  650واحد 
کشاورزی پایش خواهند شد که این واحدهای 
کوچک اشتغالزایی خوبی را برای جوانان این 
استان فراهم می سازد. جرجانی بابیان اینکه 
منظور  به  صنعتی  های  واحد  پایش  طرح 

مقاومتی  اقتصاد  های  اجرایی شدن سیاست 
پایه ریزی شده افزود: دراین طرح تمامی واحد 
نفر   100 زیر  آنها  اشتغال  که  تولیدی  های 
است در یک نر م افزار پایش می شوند . وی 
گفت : برای پایش این واحدهای صنعتی 349 

پرسشنامه تنظیم شده که بیشترین آن با 137 
مورد مربوط به صنایع غذایی و دارویی است 
. وی مشکالت بازار ،فقدان متقاضی و تغییر 
الگوی مصرف را از جمله مشکالت واحدهای 

صنعتی عنوان نمود. 

پایش 350 واحد صنعتی و صنایع تبدیلی 
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 امام صادق علیه السالم :
َّها ِمَن الْباقیاِت الّصالِحاِت؛ تَنا َفاِن ال تَْسَتْصِغْر َمَودَّ

دوستى ما را دست كم نگیريد، كه از باقیاِت صالحات 
)كارهاى خیر ماندگار( است.

بحار األنوار: ج 24، ص 304، ح 16 

جوانفکر: دوست داشتیم روحانی دو دوره  
باشد، اما او ظرفیت رای آوری ندارد

درباره  نژاد  احمدی  ای  رسانه  مشاور  جوانفکر، 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و احتمال 
گفت:  انتخابات  در  روحانی  حسن  پیروزی 
رئیس  یک  هم  روحانی  آقای  داشتیم  دوست 
جمهور دو دوره ای بود و می توانست با خدمتی 
را  مردم  توجه   ، ایران  ملت  به  شایسته  و  موثر 
رای  هم  بعد  دور  برای  و  کند  جلب  خود  به 
سبب  به  کنونی،  دولت  که  متاسفیم  اما  بیاورد 
ناکارآمدی ذاتی آن، مقبولیتی نزد مردم ندارد و 
آقای روحانی هم فاقد ظرفیت رای آوری است.

امیر حسنخانی : قوای سه گانه در برخورد 
با حقوق های نجومی وحدت نظر دارند

عضو کمیسیون اصل نود گفت: خوشبختانه بین 
های  حقوق  معضل  به  رسیدگی  برای  قوا  همه 
امیرحسنخانی  دارد.  وجود  وحدت نظر  نجومی 
این هستیم که مردم  به دنبال  اینکه  بر  تأکید  با 
گفت:  گیرند،  قرار  امور  جریان  در  کامل  طور  به 
از طریق رسانه عمومی پخش  مذاکرات مجلس 
می شود و مردم در جریان کارهای مجلس هستند. 
گرفته  غیرعلنی  جلسه  در  هرگز  تصمیمی  چنین 

نمی شود و مردم در جریان آن خواهند بود.

لیست پرداختی ها در قوای دیگر منتشر شود

و  شجاعت  مجلس،  رئیسه  هیئت  عضو  یک 
جسارت رئیس جمهور در برخورد با پرداختی های 
غیرمتعارف و عذرخواهی از ملت را قابل تحسین 
دانست اما به نظر می رسد به رغم این قاطعیت 
است.   نشده  قانع  همچنان  عمومی  افکار  دولت، 
وکیلی در عین حال گفت که انتظار افکار عمومی 
است.  دیگر  قوای  در  پرداختی ها  لیست   انتشار 
در  برخورد  بر  دال  خبری  هیچ  هنوز  افزود:  وی 
مجموعه قوای دیگر و دستگاه ها و بنیادها منتشر 
نشده، در حالی که اطالعات پرداختی ها در این 
همین  با  هم  آن ها  که  می دهد  نشان  بخش ها 

مالک مستحق برخورد هستند.

 تقویت بنیه دفاعی ربطی به برجام ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
ندارد  برجام  به  ربطی  دفاعی کشور  بنیه  تقویت 
برای  ایران در مذاکرات هسته ای تعهدی  گفت: 
توقف برنامه موشکی خود نداده است. ذوالنور با 
با  تضادی  ایران  موشکی  آزمایشات  اینکه  بیان 
توافق  در  ایران  داشت:  اظهار  ندارد،  برجام  روح 
هسته ای به غربی ها هیچ تعهدی برای متوقف 
کردن برنامه دفاعی خود نداده است. وی افزود: 
مسیر تقویت بنیه دفاعی هیچ گاه متوقف نمی شود 
نیازهای  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  و 

مراسم استقبال از مرحوم عباس کیارستمی در فرودگاهعکس روز خود اقدامات الزم را انجام می دهد.

ادعای رسانه عربی در مورد نقض حاکمیت 
ارضی عراق از سوی سپاه ایران کذب است

 
گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
اخبار منتشر شده پیرامون اینکه ایران به مرزهای 
کشورهای دیگر تخطی کرده است، صحت ندارد.  
نقوی حسینی درباره ادعای روزنامه الشرق االوسط 
مبنی بر اینکه سپاه پاسداران در راستای مقابله با 
گروهک های تروریستی حاکمیت ارضی عراق را 
اخباری  گونه  این  کرد:  اظهار  است،  کرده  نقض 
وابسته  های  رسانه  برخی  سوی  از  متاسفانه  که 
ایجاد  دلیل  به  تنها  منتشر می شود  به عربستان 
دشمنی علیه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه است.

خرید 12 میلیون دالر ملک در کانادا 
توسط خانواده خاوری

 مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران که پس از فساد 
مالی به کانادا فرار کرده است به همراه خانواده 
اش در طی ۴ سال گذشته، حداقل ۱۲.۱ میلیون 
خریداری  کانادا  تورنتوی  شهر  در  امالک  دالر 
درخواست  کانادا  رسمی،  صورت  به  است.  کرده 
است.  کرده  رد  را  خاوری  استرداد  برای  ایران 
این  گفته،  کانادا  دادگستری  وزارت  سخنگوی 
ایران  با  مجرمین  استرداد  نامه  موافقت  کشور 
کانادا  در سال ۲005 شهروند  که  خاوری  ندارد. 
خطر  با  است  ممکن  استرداد  صورت  در  شده، 

صدور حکم اعدام مواجه شود. 

آلن ایر: دولت اوباما با هر مصوبه ای 
خالف برجام مخالفت می کند

با  آمریکا  امور خارجه  وزارت  ایر، سخنگوی  آلن 
آمریکا  نمایندگان  مجلس  اخیر  مصوبه  به  اشاره 
هر  با  اوباما  دولت  کرد:  تاکید  کشورمان  علیه 
اخالل  هسته ای  توافق  اجرای  در  که  مصوبه ای 
ایجاد کند، مخالفت خواهد کرد. مجلس نمایندگان 
علیه  خصمانه  اقدامی  در  پنجشنبه  روز  آمریکا 
رساند  تصویب  به  جدید  الیحه  یک  کشورمان 
که بر اساس آن، فروش هواپیماهای مسافربری 

بویینگ به ایران هم منع می شود.

تمایل ترکیه به ماندن بشار اسد در قدرت

مصاحبه  در  ترکیه  خارجه  وزارت  در  منابع  برخی 
گفتند،  االوسط  الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه  با 
گام هایی که ترکیه می تواند در قبال سوریه اتخاذ 
کند، از آنچه که ترکیه برای بهبود روابط با روسیه 
و اسرائیل در پیش گرفته و آنچه که ممکن است 
ترکیه به زودی برای بهبود روابط با مصر در پیش 
بگیرد، متفاوت است. آنکارا موضع خود را در قبال 
راس نظام سوریه تغییر نخواهد داد و به رفتن بشار 
اسد پایبند خواهد بود، اما ترکیه ممکن است ماندن 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را برای یک مرحله 
موقت کوتاه که از شش ماه فراتر نمی رود، بپذیرد 
و این کار را با توافق با قدرت های بین المللی و در 

راس آنها روسیه و آمریکا انجام دهد.

سالک: عزل مدیران متخلف به تنهایی کافی نیست
 

برخی  نجومی  حقوق های  به  اشاره  با  اصفهان  نماینده 
که  اتفاقی  هر  گذشته  در  داشت:  اظهار  دولتی  مدیران 
دولت  به  مربوط  مسایل  این  می گفتند  برخی  می افتاد 
گذشته است، اما اکنون که دریافت حقوق های آن چنانی 
در دولت یازدهم اتفاق افتاده، آقای روحانی باید پاسخگو 
باشد. سالک افزود: اینکه پس از این تخلفات مدیری استعفا یا عزل شود به هیچ 

عنوان قانع کننده نیست و این تخلف باید از ابتدا بررسی شود.

الریجانی گفت »نمی دانم این احمدی نژاد چه پدیده ای است که نمی توانیم کنترلش کنیم«
 

انتخابات دور دوم آقای احمدی نژاد ۲۲ خرداد بود. من چهارشنبه یعنی ۲0 خرداد جلسه ای  پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم گفت: 
خصوصی با آقای الریجانی داشتم و با ایشان مطرح کردم که اگر آقای احمدی نژاد روی کار بیاید چه اتفاقی در کشور می افتد. گفتم که 
اگر ایشان مجددا روی کار بیاید کشور خسارتی می بیند که قابل جبران نیست. اگر آمریکا و اسرائیل قصد تضعیف جمهوری اسالمی را دارد 
ایشان همه کارها را در این راستا انجام می دهد. من به آقای الریجانی گفتم شما به عنوان رئیس قوه مقننه اگر می توانید کاری کنید که 

از انتخاب مجدد ایشان جلوگیری شود. آقای الریجانی هم در آن جلسه به گفتند من نمی دانم این چه پدیده ای است که نمی توانیم کنترلش کنیم.

انصاری: دولت هر روز یک بحران دارد 

رئیس جمهور گفت:  پارلمانی  معاون   ، انصاری  مجید 
دولت از ناحیه برخی رسانه ها مورد نوازش قرار گرفته 
داشت،  بحران  یک  روز  نه  هر  خاتمی  دولت  اگر  و 
این دولت هر روز بحران دارد، اما دولت وارد حاشیه 
است.  نبسته  اخوت  با هیچ کس هم عقد  و  نمی شود 
وی افزود: بعضی ها قبال می گفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست 

در حالی که خط قرمز دولت یازدهم اجرای عادالنه قانون است.

رئیس جمهور  معاون  علی اکبر صالحی، 
اتمی همزمانی  انرژی  رئیس سازمان  و 
آلمان  مرکل صدراعظم  آنگال  ادعاهای 
و اظهارات بان کی مون دبیرکل سازمان 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ملل 
علیه  جدید  توطئه ای  ایجاد  از  حاکی 
به   جلوگیری  بر  و  دانست  کشورمان 
تصریح  وی  کرد.  تاکید  آن  از  هنگام 
برای صحبت کردن در  بنده  البته  کرد: 
نگرانم  و  می کنم  احتیاط  خصوص  این 
اما  است،  سیاسی  بحث  بگویند  که 
روی  حال  در  اتفاقاتی  می کنم  احساس 
و  بان کی مون  آقای  زیرا  است  دادن 

خانم مرکل حرف های عجیبی زده اند.
اشاره  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
بر  مبنی  آلمانی  مقامات  ادعاهای  به 
تجهیزات  خرید  برای  ایران  تالش 
گفت:  هسته ای  سالح های  با  مرتبط 

و  کردند  مطرح  ادعاهایی  چنین  اول 
چنین  اتمی  انرژی  سازمان  گفتند  بعد 
برای وزارت  بیشتر  بلکه  خریدی نکرده 

هشدار  صالحی  است.  بوده  ایران  دفاع 
زمینه  حال  در  می کنم  احساس  داد:  
و  هستند  ما  علیه  پز  و  پخت  و  چینی 

رئیس  باشیم.  زنگ  به  گوش  باید  ما 
سازمان انرژی اتمی گفت: البته این به 
امور خارجه  وزارت  به  نیست  مربوط  ما 

رصد  حتمًا  دوستان  و  است  مربوط 
با پیش  می کنند، متوجه هستند و قطعًا 
بینی های الزم اقدامات الزم را خواهند 

کرد تا این را در نطفه خفه کنند.
وی تاکید کرد: باید به آقای بان کی مون 
خانم  به  و  پهلویش  دو  سخنان  بابت 
من  البته  شود  جدی  اعتراض  مرکل 
نظر شخصی ام را به عنوان یک هموطن 
می گویم و این موضوع ربطی به سازمان 
زودتر  امیدوارم  اما  ندارد،  اتمی  انرژی 
با  صالحی  شود.  گرفته  توطئه  این  جلو 
بان کی مون  اظهارات  به همزمانی  اشاره 
بنده  نظر  به  افزود:  دیگر  بار  مرکل  و 
وگرنه  است  ایجاد  حال  در  توطئه ای 
دلیلی ندارد که آقای بان کی مون و خانم 
بیندازند.  راه  فریاد  و  بیداد  و  داد  مرکل 
با  همچنین  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
اشاره به انجام تعهدات ایران در چارچوب 
در  آمریکایی ها  بدعهدی  گفت:  برجام 
اجرای برجام، هزینه سنگینی برای آنان 

برجای خواهد گذاشت.

هشدار رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص تحرکات غربی ها
صالحی : در حال زمینه چینی، پخت و پز و توطئه ای جدید علیه مان هستند

جناب آقای حاج غالمحسین نارمنجی
فقدان تاسف بار مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد صائب  )پدر خانم گرامی تان(
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(

سرکار خانم عفت محمودی
مدیر محترم اجرایی اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران 

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
آمرزش الهی برای آن مرحومه و صبر و سالمتی بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران خراسان جنوبی

سرکار خانم دکتر تکتم السادات طباطبائی
درگذشت پدر شوهر گرامی تان

 مرحوم رضا دیمی مقدم در مشهد مقدس
 را خدمت شما بزرگوار و فامیل وابسته تسلیت می گوییم. برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای 
بازماندگان صبر آرزومندیم. ضمناً در جلسه یادبود آن مرحوم امروز یکشنبه 95/4/20 از ساعت 

18 الی 19 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر)عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

خیرین گرامی جناب آقای حاج مهدی صائب

 و جناب آقای حاج غالمحسین نارمنجی

مصیبت فقدان بزرگ خاندان مرحوم حاج محمد صائب

 را تسلیت گفته، آرامش ابدی در جوار رحمت واسعه الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبر و بقای 
عمر با عزت برای شما و سایر بازماندگان مسئلت داریم.

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند - کارگاه حمایتی تولیدی 
دستان پرتوان  با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مؤمنین و خیراندیشان مؤسسـه خیریـه مهـر ماندگـار  )با مجوز اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی(

با کمک های خیرین بزرگوار ، توفیق تأسیس و اداره پایگاه خدمات اجتماعی  )با خدمات مختلف به خانواده های نیازمند(  و مرکز نگهداری  فرزندان بی سرپرست همچنان پذیرای کمک های شما عزیزان نیکوکار می باشد
دفاتر مؤسسه واقع در : 1- خیابان جمهوری - بین جمهوری 3 و خیابان قائم )مقابل پارک آزادی - طبقه فوقانی پخش رنگ محمدزاده(   32210932  2- خیابان طالقانی - طالقانی 2 - ساختمان آلما طبقه 4 

 واحد 403 -  32211826  مراجعه یا تماس حاصل فرمایید.
ضمناً شماره 09370371133  آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد .

شماره حساب جام )ملت( 21487697/30 به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار
شماره حساب )توسعه تعاون(  4000/111/1639035/1  به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار

شماره حساب جام )ملت(  21515875/69 به نام مرکز نگهداری دختران حضرت فاطمه )س(

هشتمین سالگرد درگذشت دختر و خواهر عزیزمان

 شادروان بی بی فاطمه حسینی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

روحش شاد و نامش همیشه جاودان

خانواده حسینی

شماره ما را به خاطر بسپارید

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 
طبا قیمت مصوب شرکت
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آدرس : خيابان 17 شهریور 29 حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 










