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استاد حوزه و دانشگاه : 
پرونده احمدی نژاد 

برای همیشه بسته شده است

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی  :  
قوه قضائیه سریعاً با مدیران خاطی برخورد

 و وجوه بیت المال را مسترد کند
 صفحه 8 صفحه 8

50 درصد تخفیف
همدلی و همزبانی بین مسئوالن نباشد اعتباری نخواهد بود

بسته تشویقی شهرداری بیرجند برای رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده

رواج اسکناس و ایران چک تقلبی در بازار

ورود  درباره  قبلی  رسانی  اطالع  باوجود  تسنیم- 
اسکناس های تقلبی به بازار و تکذیب دبیر کل بانک 
مرکزی، مستندات جدید حکایت از ورود ایران چک 
های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی تقلبی به بازار دارد. ترویج 
داده که هنوز مدت  تقلبی درحالی روی  ایران چک 
زیادی از رونمایی چک پول های آبی رنگ ۵۰ هزار 
تومانی نگذشته است. مردمی که گرفتار ایران چک 
های ۵۰ هزار تومانی تقلبی شده اند می گویند که این 
چک پول ها را از بانک گرفته اند. افزایش اسکناس ها 
مربوط  تهران  به  تنها  جعلی  های  چک  ایران  و 

نمی شود و در سایر شهرها نیز گزارش شده است.

ثبت نام آزمون قضاوت ۹5 آغاز شد

کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب 
صورت  در  دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  با  قضا 
با  می توانند  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  داشتن 
مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت 
سراسری  آزمون  مهر،  گزارش  به  کنند.  اقدام  نام 
قضاوت طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای 
آزمون  نخست  مرحله  و  است  تشریحی(  و  )تستی 
تستی  صورت  به   9۵/7/9 جمعه  قضات  استخدامی 
مرحله  به  نهایی  شدگان  پذیرفته  شود.  می  برگزار 
مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند. این آزمون ویژه 

داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است.

 توزیع کارت کنکور سراسری آغاز شد

توزیع کارت آزمون سراسری 9۵ از تاریخ 2۰ تیر آغاز 
شد. به گزارش تسنیم، آزمون سراسری 9۵ به منظور 
دوم،  نوبت  روزانه،  دوره های  برای  دانشجو  پذیرش 
نیمه حضوری، مجازی، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی 
و غیردولتی و کدرشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه 
و  صبح  آزمون  این  می شود.  برگزار  اسالمی  آزاد 
بعدازظهر پنج شنبه 24 و جمعه 2۵ تیر برگزار می شود 
علوم  و  ریاضی  گروه  داوطلبان  پنج شنبه  صبح  که 
انسانی، بعدازظهر پنج شنبه داوطلبان گروه هنر، جمعه 
داوطلبان  جمعه  بعدازظهر  و  تجربی  رشته  داوطلبان 

گروه زبان های خارجی به رقابت می پردازند.

صفحه 7

8 صفحه   / کشوراست  اقتصادی  بنگاه های  گریبانگیر  هنوز  تحریم ها   مجلس/  نماینده  یک  به  نافرجام  سوءقصد   / مدیران  نجومی  حقوق   بابت  مردم  از  اقتصاد  وزیر  عذرخواهی 

 هجوم آفات به مزارع
صفحه 3

سناریوی جدید خشکسالی در خراسان جنوبی

به یک راننده لودر با گواهینامه 
ویژه ترجیحاً ساکن خراسان جنوبی 

نیازمندیم.    09153102179

به دلیل مهاجرت یک باب
 سفره خانه سنتی با کلیه وسایل
 واگذار می شود. 09157288006

فروش فوری  شعبه فالفل آبادان 
 )16/500/000(
09365301059 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند
 )نوبت دوم(  تاریخ انتشار: 1395/4/21

جلسه مجمع عمومی عادی  شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند  به شماره ثبت 1239
 )نوبت دوم(  دوشنبه 1395/5/4 ساعت 5/30 بعدازظهر  در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره  در خصوص عملکرد مالی و فعالیت های سال 94- استماع گزارش بازرسین 
شرکت - تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 94/12/29- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 

سال 1395 شرکت - طرح و تصمیم گیری در خصوص فروش ساختمان )پروژه مدرس 6( - طرح و 
تصویب افزایش سرمایه هر عضو به مبلغ 2/000/000 ریال- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت سه 

سال - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 95    ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می توانند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس 

6 )طبقه زیرزمین ساختمان سجاد( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

قابل توجه خانواده های محترم نیروهای 

مسلح و عموم شهروندان گرامی 
بـه زودی

 فروشگاه اتکا شهید کاوه بیرجند

 واقع در چهار راه غفاری افتتـاح می گردد.

جناب آقای علی اصغر آتش خیز 
رئیس محترم بانک مسکن شعبه مرکزی 

جناب آقایان: یوسفی، کرمانی، دادرس مقدم و همکاران محترم آن مجموعه

بدینوسیله از حسن برخورد، سعه صدر و مشتری مداری شما سروران ارجمند 
در اسرع وقت صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد، از درگاه باریتعالی 

موفقیت و بهروزی یکایک شما بزرگواران را آرزومندیم.

جمعی از مشتریان

به نام خالق مهربانی ها

درخشش 63 نفر از دانش آموزان عزیزمان 

در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

 را به تمامی دختران ساعی پرتالش مان و همکاران خستگی ناپذیر پایه ششم 

)خانم ها: معصومه میری ، لیال نورآفر
 سعیده اسکندری و طیبه مالیی(

 و اولیای گرامی تبریک می گوییم، امید است که هماره ستاره زندگی تان پرفروغ 
باشد و از آموخته های خویش در راه اعتالی میهن عزیزمان ایران سود جویید.

با آرزوی سالمتی و سربلندی برای شما عزیزان

با اطمینان- مدیردبستان شاهد

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید در استان که بیانگر 
تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه

 به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده
 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

مدیریت و کارکنان کارخانه قند قهستان

جناب آقای
 مهندس سید علی اکبر پرویزی

 استاندار عالیقدر خراسان جنوبی
 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت استاندار خراسان جنوبی که نشان از درایت، 
توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد، تبریک عرض می نمایم. بر این باورم حضور شما به عنوان 

سفیر دولت تدبیر و امید می تواند گره از کار فروبسته طرح های نیمه تمام استان بازگشاید 
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند مسئلت دارم. 

مدیریت هتل سپهر بیرجند- سید محمد آذرکار

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

عروس سرا و زیبایی گنـدم
با میکاپ سه بعدی و شینیون های جدید مواج ، حرارتی و... 

و کلیه خدمات آرایشی
تخفیف تا پایان تیرماه برای قراردادهای شما در هر تاریخی تا پایان سال رزرو  می شود.

بین مدرس 3 و 5 - ساختمان صبا- طبقه دوم    32236111- 09038976001

@gganndoom
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قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین 
فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای مرداد

ایسنا- معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
بیمه  فاقد  سنگین  خودروهای  سهمیه  قطع  از 
شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه این خودروها 
از ابتدای مرداد قطع خواهد شد اما کارت سوخت 
آنها ابطال نخواهد شد. پیغمبرزاده افزود: از 26 تیر 
همراه  به  توانند  می  سنگین  خودروهای  مالکان 
دفاتر  به  خودرو  کارت  و  نامه  بیمه  بیمه،  کارت 
پلیس +10 برای ثبت اعتراض خود مراجعه کنند.

آغاز ویرایش خرید اینترنتی 
کتاب های درسی دانش آموزان 

ویرایش و اصالح ثبت سفارش کتاب های درسی 
دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی از یکشنبه 
20 تیر آغاز می شود.  به گزارش تسنیم، ثبت نام 
اول  دانش آموزان  درسی  کتاب های  اینترنتی 
ابتدایی از روز سه شنبه 8 تیر ماه آغاز شد و تا 
تاریخ 12 شهریور 95 ادامه دارد. آموزش وپرورش 
اعالم کرده است:  دانش آموزان پایه دوم تا ششم 
برای  ثبت کرده اند  را  خود  سفارش  که  ابتدایی 
ویرایش و اعمال اصالحات باید از تاریخ 20 تیر 

به سامانه مراجعه کنند.

کاهش نرخ سود تسهیالت 
بانکی آغاز می شود

و  مشارکتی  عقود  تسهیالت  سود  نرخ 
و  درصد   18 به  شنبه  از  بانکی  غیرمشارکتی 
درصد   15 به  کشاورزی  تسهیالت  سود  نرخ 
اقتصادی،  پارسینه  گزارش  به  یابد.  می  کاهش 
نرخ سود  اعتبار  و  پول  تصمیم شورای  براساس 
های  بانک  در  شنبه  از  بانکی  وام  درصدی   18

کشور اجرایی شد.

روغن با مجوز دولت ۹ درصد گران شد

تسنیم - هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها با افزایش 
حداکثر 9 درصدی قیمت انواع روغن نباتی موافقت 
تاریخ95.05.01  از  جدید  های  قیمت  کرد.اجرای 
صورت می پذیرد و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی 
ایران با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نسبت به اطالع رسانی و درج قیمت ها 

در سامانه 124 اقدامات الزم را معمول نماید.

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون رشته های گردشگری اعالم شد

21 تیرماه جاری، آخرین مهلت شرکت در آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم 
شد. به گزارش فارس، متقاضیان شرکت در آزمون های جامع »راهنمایان گردشگری« و »مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی )بند ب(« که در تاریخ 15 مرداد ماه سال جاری به 
صورت سراسری در همه استان های کشور برگزار خواهد شد؛ تا 21 تیرماه فرصت دارند به سامانه  www.edutourism.ichto.ir وارد شوند و اقدام به ثبت نام نمایند.

عفاف و حجاب

* عصمت محمودی 

بعد از گذشت 37 سال از انقالب اسالمی و خواهش 
های ارزش  سازی  پیاده  برای  مردم   داوطلبانه 

اسالمی، امروز نتایج بدست آمده  در عرصه ی 
و  نظران  صاحب  تایید  مورد  چندان  اجتماعی 

مسووالن نمی باشد. 
با  امروز  که  بود  مطالبه ی عمومی  حجاب یک 
بخشنامه و گشت و امر به معروف هنوز در چالش 
واقعیت  این  شناسی  آسیب  دارد.  قرار  تحقق 
مسوول  های  گروه  جانب  از  همیشه  اجتماعی 
پدیده  همواره  که  است  این  و  شود  می  انجام 
بدحجابی و بدحجاب مورد شماتت قرار می گیرد 

اما علت آن همچنان باقی می ماند.
پاچه ی شلوار  ناظم  وقتی در دهه ی 60 خانم 
رنگ  تا  کشید  می  باال  را  آموز  دانش  دختران 
جوراب دخترکان را در کفش های کتانی بازرسی 
دهه 90  در  کند  تصور  توانست  نمی  شاید  کند، 
پاچه  با  و  جوراب  بدون  دختران  همان  فرزندان 

باالی قوزک پا در خیابان طنازی خواهند کرد. 
به  را  اصالح  ماشین  که  همانگونه  درست 
 مدارس راهنمایی پسرانه می بردند و مجبورشان

امروز  بزنند.  ته  از  را  شان  موهای  کردند  می 
آخرین  با  را  شان  موهای  پسران  همان  پسراِن 
مانند  و  کنند  می  آرایش  آنچنانی  های  مدل 

نوعروسان چهره آرایی هم می کنند و....
و همان دختران و پسران از مرز هوایی رد نشده؛ 
روسری بر می دارند و شلوارک می پوشند و سلفی 
گذارند. می  اشتراک  به  همه  برای  و  گیرند   می 

از آن سو، در برخی روضه خوانی های خانگی و 
مجالس مشابه برای برخی بانوان حجاب را چنان 
از  هم  شان  همسران  که  کردند  تفسیر  و  تعبیر 
دیدن حداقل نشانه های زنانگی و نزاکت محروم 
در خیابان  این شد که چشمان حریص  و  شدند 

زیاد شدند و ...  
از  یکی  کنند  می  اعالم  امر  مسووالن  امروز  و 
و  زناشویی  فرا  روابط  طالق،  ی  عمده  دالئل 
خیانت است. اگر بنشینیم و هی دنبال جای پای 
 استکبار در گیسوان افشان دختران و چهره های

از  مان  فردای  بگردیم؛  پسرانمان  شده  بزک 
دختران؛  این  بود.  خواهد  بدتر  مراتب  به  امروز 
نوادگان همان زنانی هستند که در کشف حجاب 

رضاخان، جان بر سر چادرشان دادند. 
چه اتفاقی افتاده است!

اساتید  معلمین،  روحانیون،  امر،  مسووالن 
دانشگاه، وعاظ و رسانه ها و.... باید یک آسیب 
شناسی رفتاری و بینشی داشته باشند. برای یک 
بار هم که شده به خودمان شک کنیم. آیا شیوه 
انتخاب  را درست  تبلیغ دین کامل محمد )ص( 
به معروف  آمر  آیا واعظ و روحانی و  ایم؟  کرده 
بدن  زبان  کاوی،  روان  شناسی،  با شخصیت  ما 
با  آیا  آشناست؟  و...  کالم  نفوذ  و  مذاکره  فن  و 
دنیای امروز جوانان آشناست؟ آیا استاد دانشگاه 
را  دین  نقش  دارد؟  باور  را  معروف«  به  »امر  ما 
دانشجویانش  برای  رفتار  و  روان  سالمتی  در 
مدام  ما  ملی  ی  رسانه  و...  کند؟  می  تشریح 
اینترنت رایگان تبلیغ می کند. آن هم در ساعت 
پایانی شب تا بامداد. بارها گفته ام و باز هم می 
تلفن  اپراتورهای  دغدغه  اندازه  به  ما  اگر  گویم 
شرایط  نگران  درآمدشان؛   برای  همراه  های 
بود.  این  غیر  شرایط  بودیم؛  می  مان  جوانان 
تا صبح  نیمه شب  رایگان  اینترنت  شما  نظر  به 
استفاده  درصد  چند  آید؟  می  کار چه کسانی  به 
از  علمی  و  پژوهشی  کارهای  برای  کنندگان 
پربیننده  در  کنند؟  می  استفاده  امکانات  این 
های شیوه  ترین  آسان  تلویزیون  برنامه   ترین 

استفاده از فضاهای مجازی تبلیغ می شود و به 
اندازه 10 درصد آن هم خبری از تبلیغات به روز 

و جوان پذیر ارزش های اخالقی نیست.
به  و  داند  نمی  را  موعظه  زبان  امروز  جوان 
صفحه  در  واعظان  و  ناصحان  دیدن  محض 
با  باید  او  با  کند.  می  عوض  را  تلویزیون،کانال 
زبان خودش سخن گفت. این ها که بی حجابند 
اهم  سالگی   18 تا  ماهگی  چند  از  استثنا  بال 
ساعات شبانه روزشان را در سیستم آموزشی ما 
می گذرانند. بعد هم در دانشگاه و محل کار باز 

هم ما حضور داریم. در خانه هم هستیم.  
آنچنانی  های  بودجه  هست،  فرهنگی  شبیخون 
انحراف جوانان هست، استکبار هست و...  برای 
در کنارش ما!! هستیم با زبان تند انتقاد و تازیانه 
بر جوانان و نوجوانانی که دست پرورده خود ما 
هستند. اصرار بر انجام شیوه های دیروز و امروز 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  ترویج حجاب 

نتایج مشابه به بار خواهد آورد. 
یک واکاوی و خودکاوی الزم است. 

اگر آنانی که آنسوی مرزها برای ما برنامه ریزی 
می کنند؛ دهه ی محرم و شب های قدر را در 
اختیار می داشتند؛ به نظر شما چه می کردند و چه 
 دستاوردهایی داشتند؟ در بهترین و روحانی ترین

ما  های  خانواده  و  نوجوانان  و  جوانان  سال  ایام 
داوطلبانه برای شنیدن می آیند، اما بیش از مکارم 
اخالق، دعوای سیاسی و جناحی گوش می کنند. 
یا دفاع. نمی دانم  مداحان ما یا حمله می کنند 
صرف داشتن صدای دلنشین چرا از برخی از ما 
این نتیجه  و  سازد  می  سیاسی  فعال  و   مفسر 

می شود که هست.
که  باشد  رسیده  آن  وقت  سال   37 بعداز  شاید 
اینصورت  در  برماست«  که  ماست  »از  بپذیریم 
برای رفع مشکل به جای آرزوی مرگ دشمنان، 

آنان را به مرگ شان راضی خواهیم کرد.

ساختمان  و  مسکن  انبوه سازان  انجمن  رئیس 
با بیان اینکه در بازاری که ساالنه 1.5 میلیون 
میلیارد   300 انتشار  دارد،  نیاز  مسکونی  واحد 
باشد،  گره گشا  نمی تواند  رهنی  اوراق  تومان 
گفت: دولت یازدهم نباید اشتباه دولت قبل در 

بخش مسکن را تکرار کند.
به گزارش جام جم آنالین ، مجتبی بیگدلی در 
میلیارد  انتشار 300  آیا  که  این سؤال  به  پاسخ 
تومان اوراق رهنی مسکن از سوی بانک مسکن 

می تواند بر بازار مسکن تأثیر مثبتی داشته باشد، 
گفت: برای انتشار اوراق رهنی مسکن باید مثالی 
زد و آن هم این است که ورود این میزان اوراق 
مثل این است که بخواهید با پر مگس جایی را 
تمیز کنید و یا اینکه با سوزن بخواهید به حفره 
بازار مسکن ساالنه  چاه اقدام کنید. وی افزود: 
نیازمند ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی است، 
تأثیر  نمی تواند  تومان  میلیارد  انتشار 200  پس 
مثبتی بر بازار مسکن بگذارد. بیگدلی با اشاره به 

اینکه مسئوالن ذیربط در بخش مسکن در خواب 
تلویزیونی  مدام در شبکه های  و  غفلت هستند 
بخش  در  رکود  مشکل  که  می کنند  اعالم 
مسکن حل شده و در حال ورود رونق به این 
بخش هستیم، اظهار داشت: هر سال هزینه ها در 
با  این  افزایش می یابد و  ساخت و ساز مسکن 
روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است. رئیس انجمن 
انبوه سازان مسکن و ساختمان افزود: در این فضا 
اقتصاد کشور از رکود خارج نمی شود و به طور 

قطع اقتصاد کشور در قهقرا خواهد رفت، چون 
سازمان ها هر سال هزینه های خود و بودجه خود 
را به 40 درصد افزایش می دهند و این مشکالت 
بر دوش مردم، کارآفرینان و اقتصاد کشور وارد 
و  مسکن  انبوه سازان  انجمن  رئیس  می شود. 
ساختمان افزود: با توجه به اینکه جدیداً نرخ سود 
بانکی کاهش یافته است، باید این اقدام باز هم 
ادامه یابد، اما در عمل می بینیم که بانک ها از این 

اقدام استقبال نمی کنند.

بازار  و  بیمه  اندک  سهم  از  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
کرد  انتقاد  کشور  اقتصادی  مالی  تامین  در  بورس 
جمله  از  غیرعمر  و  عمر  بیمه  کردن  جدا  گفت:  و 
بحث های جدی است که در دستور کار بیمه مرکزی 

قرار دارد.
به گزارش تسنیم؛ عبدالناصر همتی گفت: جدا کردن 
بیمه عمر و غیرعمر از جمله بحث های جدی است که 
در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد و ما نیز معتقدیم 
که علت عدم رشد بیمه عمر در کشور اینست که از 

بیمه های غیرعمر جدا نشده است.
رئیس کل بیمه مرکزی از استقرار حاکمیت شرکتی و 
آموزش برای صنعت بیمه به عنوان دیگر برنامه های 
شرکت های  افزود:  و  کرد  یاد  مرکزی  بیمه  جدی 
برای  خوبی  استقبال  پساتحریم  دوران  در  خارجی 
که  اند  داشته  ایران  بیمه  صنعت  در  سرمایه گذاری 
نشان دهنده پتانسیل باالی کشور در این بخش هاست.

وی در ادامه از سهم اندک بیمه و بازار بورس در تامین 
در  داشت:  اظهار  و  کرد  انتقاد  کشور  اقتصادی  مالی 

مجموع بازارهای مالی تاثیر بیمه و بازار سرمایه کمتر 
از 10 درصد است که شش درصد به بیمه و کمتر از 

10 درصد به بازار سرمایه اختصاص دارد.
همتی افزود: بر این اساس بالغ بر 90 درصد از ارزش 
تامین  بانک ها  سوی  از  اقتصاد  برای  مالی  افزوده 
می شود که آنها را تحت فشار قرار داده و عدم تعادل 
ایجاد کرده است. به همین منظور باید در نقش بازار 
راه  از  بیمه  و همچنین  بدهی  بازار  از طریق  سرمایه 

بیمه های بازرگانی زندگی تاکید شود.

اوراق رهنی مسکن تأثیری بر بازار نخواهد داشت

 جدایی بیمه عمر از غیر عمر در دستور کار قرار گرفت

زمان پرداخت مابه التفاوت
 افزایش حقوق بازنشستگان

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  التفاوت  مابه 
دکتر  داد.  خبر  ماه  مرداد  در  اجتماعی  تامین 
سید تقی نوربخش در گفتگو با مهر در مورد 
مصوبه  افزود:  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
از  بازنشستگان  حقوق  درصدی   14 افزایش 
سوی دولت، خرداد ماه تصویب شد به همین دلیل امکان پرداخت مابه 
التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نبود و فقط 
افزایش این ماه لحاظ شد. وی گفت: مابه التفاوت افزایش مستمری دو 
ماه ابتدای سال بازنشستگان در مرداد ماه پرداخت می شود و این خبر 

خوشی است که در هفته تامین اجتماعی برای آنها داریم.

 پرداخت وام خریدخودروی کاربرای اشتغالزایی

امید درباره نحوه اعطای وام خودرو  مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
در  فرد  جای  به  تسهیالت  پرداخت  گفت: 
قالب خرید و تحویل خودرو است. با چندین 
از انجام دادیم. یکی  را   نهاد هماهنگی الزم 

تسهیالت  از  حمایت  صندوق  های  برنامه 
نورا... زاده  برای خودروهای کار است. اصغر 
در گفت وگو با تسنیم،درباره اعطای وام خودرو 
گفت:قراردادهایی را با  تاکسی رانی ها منعقد کردیم، تمام خودرو های 
مشمول خودروی کار است. یعنی یا یخچال دار یا کولر دار است.  
وی بیان کرد: در حال حاضر برای 1000 دستگاه به منظور رفت وآمد 
این ماشین ها دو منظوره  راه های روستایی قرارداد منعقد کرده ایم. 

است که هم بار و هم ماشین جابه جا کند.

 دیه شهدای منا کی پرداخت می شود؟
 

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در دو جلسه اخیری که با مقامات 
داده اند  وعده  آنها  داشتیم،  عربستان  کشور 
امسال غرامت شهدای  ایام حج  از  که پس 
پرداخت  آنها  خانواده های  به  را  منا  حادثه 
کنند. به گزارش مهر ، سعید اوحدی اظهار 
مقامات  با  که  اخیری  جلسه  دو  در  کرد: 
عربستان داشتیم، مسئله پرداخت غرامت به 
خانواده های شهدای منا و سقوط جرثقیل را مورد بررسی قرار دادیم 
که مقامات عربستانی به ما وعده دادند تا قبل از حج امسال غرامت 
داد:  ادامه  وی  کنند.   پرداخت  را  جرثقیل  سقوط  حادثه  شهدای 
همچنین عربستان این قول را داده است که پس از ایام حج امسال 

غرامت شهدای حادثه منا را نیز به خانواده های آنها پرداخت کند.

یادداشت

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی  و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 47 و شناسه ملی 14003732392

به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه )سهامی خاص( 
 می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی  فوق العاده شرکت مذکور چهارشنبه 1395/05/06 
به ترتیب در ساعات 9 و10 در محل  نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه  واقع در  شهر حاجی 

آباد - بلوار جهاد 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 )برای سهامداران حقوقی( و داشتن کارت شناسایی معتبر )برای سهامداران حقیقی( 

در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

 استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت 
 بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به  06/31/ 1395

 بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 06/31/ 1396 
ب -  دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 اصالح ماده 8 اساسنامه
ضمنا گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات برای ارائه به سهامداران محترم 

رئیس هیئت مدیرهدر دفتر شرکت آماده می باشد.

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10360063259

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور چهارشنبه 
1395/05/06 به ترتیب در ساعت 9 و 10 صبح به آدرس خراسان جنوبی - درمیان - جنب میدان 

ابوذر- سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان  برگزار می گردد.
بدینوسیله از 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 در روز و ساعت مقرر در محل 
مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت - بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی 
منتهی به پایان شهریور سال 95- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی 
به پایان شهریور 95- تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت - اصالح ماده 14و 15 آیین نامه تسهیالت

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 اصالح ماده 8 اساسنامه

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

هیئت مدیره

دفترچه المثنی
با عنایت به تصویب نامه شماره 156/31266/ه مورخ 1369/05/09 هیئت محترم وزیران )تبصره 2 
ماده 6 آیین نامه تسهیالت اعطایی بانک( و تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی 
و بند »ب« ماده 4 مندرج در فصل »و« دفترچه قرارداد و به استناد درخواست شماره 8523/26 
مورخ 1388/10/10  مدیریت شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی مبنی بر جانشینی در قرارداد 
شماره 79174  مورخ 1379/12/07  به استناد قراردادهای رهنی شماره 73582 مورخ 1385/5/23 
و شماره 80031 مورخ 1386/04/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 بیرجند و تنظیم 
صورتجلسه جانشینی به شماره 6010 مورخ 1389/9/14 فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان جنوبی و بانک ملی مدیریت شعب، بانک ملی مدیریت شعب استان جانشین در قرارداد 
شماره 79174 مورخ 1379/12/07 گردیده و قرارداد سابق با شرکت نان صنعتی گلدانه روشن 
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 1126 ثبت شرکتهای بیرجند فاقد اعتبار و دفترچه المثنی به نام 

بانک ملی مدیریت شعب دارای اعتبار می باشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

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

09159639415- زارعی 

آگهی ابالغ اجرائیه - سند ذمه
بدین وسیله به آقای علی زهرائی فرزند یاسین 

به شماره ملی 0651828589 دارنده شناسنامه شماره 1076 
صادره از بیرجند ابالغ می شود: آقای حسین عرفان جو به 
استناد چک شماره 177321 مورخ 95/2/30 عهده بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به مبلغ ده میلیون ریال 
تقاضای صدور اجرائیه برعلیه شما به عنوان صادر کننده چک 
را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9500161 در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون 
بر طبق گزارشات مورخ 95/4/19 مامور ابالغ، آدرس شما به 
شرح متن سند به نشانی بیرجند - خیابان غفاری 24 شناسایی 
نگردیده و ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از ناحیه 
بستانکار به نشانی بیرجند - غفاری 24 پالک 21 میسر نبوده 
است، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده 18 آیین 
نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده 
مذکور چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش 
اقدام ننمایید عملیات اجرایی برعلیه شما ادامه خواهد یافت و 

به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/4/21
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

تغییرات شرکت صندوق حمایت  آگهی 
از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان 

جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10360041822 ملی 

مدیره مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مجید احمد زاده مطلق به شماره ملی 0937699055 
نماینده شرکت سهامی زراعی اسالم آباد به شماره ثبت 13 
و شناسه ملی 14000242940 به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین آقای جاوید 

رحیمی گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
قناتهایاستانشناسنامهدارمیشود

تسنیم- مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خشک شدن قنات ها خطر فرونشست را افزایش می دهد گفت: 
امسال با کمک شرکت آب منطقه ای استان قنات های استان شناسایی و شناسنامه دار می شود.علی شفیعی اظهار داشت: در حال حاظر مشخصات بسیاری از قنات ها به 

دوشنبه * 21 تیر 1395 * شماره 3549ویژه تعیین حریم، تعداد، مسافت و هر آنچه باید درباره قنات ها بدانیم به دست آمده و تالش ها در این زمینه به نتایج مطلوبی رسیده است.
یعنی  عربخانه  دهک  شهرسازی  راه  وزارت  چرا 
آسفالت خراب شده و  پایین  به  ملوقان  راهی  دو 

آسفالت کنار ریختن ولی آسفالت نمی کنند؟
915...349

در  پرورش  و  آموزش  مسووالن  آنکه  وجود  با 
 رسانه کلی پز افزایش حقوق و پرداخت معوقه ها

در خرداد را دادند معوقه های حقوق فرهنگیان پرداخت 
نشد نکند به حساب حقوق های نجومی رفته باشد؟؟؟
915...933

الهیه یک مسیر  اداره برق لطف کنید در خیابان 
پشت آپارتمان های تعاونی تاکسی داران به سمت 
مسجد طفالن مسلم چند تیر برق جهت روشنایی 

این مسیر بگذارید چون هیچ روشنایی نیست.
915...263

 متن نامه یک روستایی که دیروز چاپ شد خیلی 
زیبا بود کاش با تیتر درشت تر چاپ می شد تا 

همه می خواندند.
915...598

سالم خدمت شهردار آقای مدیح ! و مدیران ذیربط 
اگر نمی خواهید اضافه کاری را پرداخت کنید لطفا 

دستور دهید تا اضافه کاری نکنیم  ؟
915...830

بلوار  اینکه جاده سالمت در حاشیه  به  با توجه   :
پیامبر اعظم)ص( واقع شده و خودروها با سرعت 
تردد می کنند امنیت عابرین پیاده به شدت تهدید 
می شود. بهتر است دستگاههای مربوطه با استفاده 
از گاردریل و یا جدول نسبت به ایمن سازی مسیر 
نکرده شاهد حادثه  تا خدایی  نمایند  اقدام عاجل 
بحث  ضمنا  نباشیم.  خصوص  این  در  ناگواری 
روشنایی مسیر نیز پیگیری شود تا شهروندان بهتر 

از جاده سالمت استفاده کنند. با تشکر
915..488

اهالی سایت اداری سالهاست که از نعمت فضای 
سبز محرومند،فرزندانمان جایی برای بازی ندارند 
شان  تحویل  اداری  سایت  گوید  می  شهرداری 
نشده،با گذشت 5سال از سکونت مردم همچنان 
از نبود امکانات رنج می بریم لطفا رسیدگی نمایید
915...225
آوری جمع  برای  لطفا  محترم   شهرداری 

سگ های ولگرد خیابان الهیه فکری بکنید امان 
ما را بریده اند .

0915...968

سناریویجدیدخشکسالیدرخراسانجنوبی

 هجوم آفات به مزارع کشاورزی
 طغیان آفات به دنبال خشکسالی های 18 ساله در خراسان 
جنوبی به ۷0 درصد باغ های شهرستان طبس آسیب زده و 

قامت کشاورزان زیر بار مشکالت خم شده است.
»چهار  جنوبی«،  خراسان  در  خشکسالی  »سونامی   
خشکسالی  سخت  شرایط  با  جنوبی  خراسان  شهرستان 
شهرستان  در  خشکسالی  حاد  »وضعیت  مواجهند«، 
جنوبی  خراسان  طبیعی  منابع  به  »خشکسالی  طبس«، 
همه  ها  این  و...   زد«  خسارت  تومان  میلیارد   300
خبرهایی هستند که چندسالی است تیترهای اول رسانه 

های استان شده است.
از 18 سال  دار  ادامه  این سریال  نخستین قسمت های 
قبل در خراسان جنوبی کلیک خورده و از آن روز به بعد 
هر روز قسمت های جدیدی از این سریال بر روی پرده 
می رود.داستان این سریال در قسمت نخست با کاهش 
بارندگی شروع شد تا اینکه امروز به خالی شدن یک هزار 
فرونشست  روستا،  به 400  آبرسانی سیار  روستا،  و 853 
های زمین در برخی از دشت های استان و آژیر وضعیت 
رسیده  قاین  و  سرایان  بیرجند،  های  دشت  در  بحرانی 
از  اما حاال چند سالی است که سناریوی جدیدی  است، 

این خشکسالی در استان آغاز شده است.
بازیگران فصل جدید قصه خشکسالی خراسان جنوبی دیگر 
قرار  بار  این  بلکه  نیست،  و آب  قنات  روستایی، کشاورز، 
است نقش اول این سریال را آفاتی ایفا کنند که خشکسالی 
پای آن ها را به روستاها کشانده است.کرم خراط، پروانه 
سوسک  رزاسه،  بلند  شاخک  سوسک  پسته،  چوبخوار 
بلند درختان میوه و سوسک طوقه خوار  چوبخوار شاخک 
تداوم  با  که  هستند  ثانویه ای  آفات  جزو  همه  درختان 

خشکسالی در استان به آفات درجه یک تبدیل شده اند.

درگیری ۷۰ درصد
 باغات پسته طبس با آفات

کویری  های  شهرستان  از  یکی  طبس  شهرستان 
خراسان جنوبی است که بنا به گفته کارشناسان وضعیت 
شده  گزارش  حاد  امسال  شهرستان  این  در  خشکسالی 
و هجوم آفات به مزارع کشاورزی این شهرستان حالت 

طغیانی به خود گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی طبس در این ارتباط به مهر می گوید: 
خشکسالی های چندین ساله در شهرستان، زمینه فعالیت 

آفات خشکی دوست و گرما دوست را فراهم کرده است.
داوود بخشایی با بیان اینکه بر اثر این خشکسالی ها آفات 
حالت طغیانی به خود گرفته است، اظهار کرد: با چندین 

کنترل  آفت  زیاد  بسیار  هزینه  صرف  و  سمپاشی  نوبت 
نشده وخسارات زیادی به محصوالت زراعی و باغی این 
شهرستان و کشاورزان وارد شده است.وی با بیان اینکه 
در پسته آفت کرمانیا ۷0 درصد از باغات پسته را درگیر 
این آفت در  کرده است، عنوان داشت: متوسط خسارت 
هر باغ 30 تا 35 درصد است.بخشایی با اشاره به اینکه 
پسیل پسته نیز خسارت زیادی از طریق ریزش برگ ها و 
جوانه ها وارد کرده است، بیان داشت: در این شهرستان 
در ۷0 درصد باغات پسته آفت پسیل به صورت طغیانی 
شده  زیادی  های  خسارت  متحمل  کشاورز  که  آمده  در 
است.به گفته وی متوسط خسارت این آفت نیز در هر باغ 

آلوده 30 تا40 درصد برآورد شده است.

خشکسالی سوسک کرگردنی
 را به جان درختان خرما انداخت

را  کرگدنی  آفت سوسک  کشاورزی طبس،  جهاد  مدیر 
خرمای  های  نخلستان  بر  خشسکالی  تبعات  از  یکی 
سوسک  آفت  خرما  در  گفت:  و  کرد  عنوان  شهرستان 
و  کرده  آلوده  را  شهرستان  باغات  درصد   ۷0 کرگدنی 
برگ  شکستن  طریق  از  را  ناپذیری  جبران  خسارت 

وخوشه ها وارد آورده است.

در  شفاف  شپشک  آفت  همچنین  داد:  ادامه  بخشایی 
درصد   20 تا   15 بین  کبکاب  جمله  از  ارقام  بعضی 
باغات شهرستان خسارت زیادی وارد آورده و به صورت 

طغیانی درآمده است.
به  نیز  خرما  خوار  گرده  کرم  خسارت  از  همچنین  وی 
باغات شهرستان خبر داد و گفت: متوسط  از  80 درصد 

خسارت 10 تا15 درصد است.

۳۰ درصد باغات مرکبات آلوده 
به شپشک استرالیایی

در  همچنین  داشت:  بیان  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر 

خرما بیماری زوال و خشکی در بعضی از ارقام از جمله 
زاهدی خسارت زیادی زده است.

وی عنوان داشت: در جالیز نیز آفت تریپس جالیز خسارت 
زیادی وارد آورده و حشرات زنده مکنده مثل شته، عسلک 
و کنه سبب انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد کدوییان 
شده که با کوتاه ماندن بوته، زردی و رشدنکردن خسارت 
به  اشاره  با  است.وی  کرده  وارد  جالیز  مزارع  به  زیادی 
و  استرالیایی  شپشک  آفت  شهرستان  مرکبات  در  اینکه 
خسارت  درصد   30 تا   25 متوسط  طور  به  آرد  شپشک 

درصد   30 آفات  این  مجموع  در  گفت:  است،  واردآورده 
باغات را آلوده کرده است.

به گفته وی پسیل، سن پسته، پروانه چوبخوار پسته، سن 
خرما،  کرگدنی  سوسک  و  خرما  شفاف  شپشک  گندم، 
مرکبات،  روی  اردآلود  شپشک  و  استرالیایی  شپشک 
تریپس جالیز و مگس جالیزاز مهمترین آفاتی هستند که 

بخش کشاورزی شهرستان را درگیر خود کرده اند.

خسارت ۱۱۵ میلیارد تومانی 
به بخش کشاورزی طبس

 115 خسارت  از  همچنین  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر 

این  کشاورزی  بخش  به  خشکسالی  تومانی  میلیارد 
شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان 4۷5 هزار و 350 

میلیون ریال در زمینه تولیدات گیاهی بوده است.
بخشایی ادامه داد: همچنین از این میزان خسارت، 186 
هزار میلیون ریال در زمینه منابع آبی و 493 هزار میلیون 
خسارت  است.وی  بوده  دامی  تولیدات  زمینه  در  ریال 
خشکسالی در شهرستان را غیرقابل جبران عنوان کرد و 
افزود:  کاهش شدید بارندگی امسال و عدم بارندگی موثر 
به همراه اثرات تجمعی خشکسالی های 1۷ ساله بحران 

خشکسالی شهرستان را بسیار حادتر و خسارات وارده را 
وسیع تر و غیرقابل جبران کرده است.به گفته وی میزان 
بارندگی امسال 3۷ میلی متر بوده که نسبت به میانگین 
32 ساله شهرستان طبس که ۷.۷9 میلی متر بوده 6.53 
بخشایی  گفته  به  بنا  است.هرچند  داشته  کاهش  درصد 
باغات  درصد   ۷0 تا   35 بین  خشکسالی  از  متاثر  آفات 
شهرستان را درگیر کرده و خسارات زیادی به کشاورزان 
تحت  آفات  که  است  حالی  در  این  اما  است  کرده  وارد 
پوشش بیمه قرار نمی گیرند و کشاورزان ناچارند بار این 

خسارت را به تنهایی به دوش بکشند.
این  در  جنوبی  خراسان  کشاورزی  بیمه  صندوق  مدیر 
ارتباط به مهر می گوید: آفات به دلیل این مدیریتی بوده 
و به چگونگی مدیریت باغ و مزرعه بستگی دارد، تحت 
با  غنچه  گیرند.جواد  نمی  قرار  ای  بیمه  حمایت  پوشش 
قنات  از  که  مزارعی  در  تنها  نیز  خشکسالی  اینکه  بیان 
کرد:  بیان  هستند،  بیمه  پوشش  تحت  گیرند  می  آب 
تغذیه  کشاورزی  های  چاه  که  هایی  باغ  در  خشکسالی 

می شوند، تحت حمایت بیمه نیست.

آثار ثانویه خشکسالی،
 نگران کننده تر از خود خشکسالی

این در حالی است که مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان جنوبی ماه گذشته در شورای هماهنگی مدیریت 
بحران طبس آثار ثانویه خشکسالی را بسیار نگران کننده 
چند سال  در  بود:  گفته  و  دانست  از خود خشکسالی  تر 
اخیر آثار ثانویه خشکسالی خیلی بیشتر از خشکسالی خود 

را نشان داده است.
و  ها  باغ  آفات  و  نباتی  آفات  میرجلیلی،  ابوالحسن  سید 
ثانویه  آثار  از جمله  را  کیفیت آب شرب،  مزارع، کاهش 

خشکسالی ذکر کرد.
وی ادامه داد: هرچند طی سالیان گذشته دولت اقدامات 
بسیار مناسبی در فناوری های نوین در کشاورزی نظیر 
تغییر الگوی کشت، جلوگیری از هدر رفت آب، جداسازی 
است  داده  انجام  شهرداری ها  سبز  فضای  از  شرب  آب 
است.پی  این  از  فراتر  بسیار  استان  اما حجم خشکسالی 
جنوبی  خراسان  در  خشکسالی  فاجعه  عمق  به  بردن 
خالی  آمارهای  قالب  در  را  آن  بتوان  که  نیست  چیزی 
چند  گزارش  و  قنات  چند  شدن  خشک  روستاها،  شدن 
درصدی میزان بارندگی خالصه کرد بلکه این خشکسالی 
معلوم نیست روز دیگر چه چهره دیگری را به روی مردم 

این استان نشان دهد.

نسرین کاری - حسین نیک کار جوان بیرجندی چندی 
پیش به عنوان مخترع و سرباز نمونه کشوری در محور 
علي  در جشنواره حضرت  و  انتخاب  نوآوري  و  خالقیت 
اکبر )جوان سرباز( که در ستاد کل سپاه برگزار شد معرفی 
شد، این جوان هم استاني  2۷ سال سن دارد و در حال 
گذراندن دوران خدمت سربازی است. خانواده پنج نفری 
اش شامل پدر و مادر و خواهر و یک برادر او همه  سر 

رشته ای در ورزش دارند. 
ذهن  ورزشي  رشته  و  ورزش  به  عالقه  که  آنجا  از  اما 
کنجکاو و خالق او را راضی نمی کرد پس به دنبال کار 
آن هم کسانی که  نوع رفت.  به هم  یعنی کمک  دلش 
زیست  محیط  از  پاسداری  و  کشور  از  پاسداری  فکر  به 

هستند؛ نظامیان و محیط بانان. 

مقاالت پژوهشی ام در مجالت
 داخلی و خارجی چاپ شد

همشهری مخترع  و  سرزنده  جوان  این  صحبت   پای 
می نشینیم  اینگونه سخنش را شروع می کند: در دوره 
کارشناسی ارشد  رشته فیزیولوژی ورزشی فارغ التحصیل 
شدم و مقاالتی با موضوع سرطان و عملکرد ورزشکاران 
در  خودمان  کشور  در  و  اسپانیا  در  که  داشتم  اي  حرفه 
مجالت علمی و پژوهشی به چاپ رسید. با شروع خدمت 
فناوري  و  پژوهشي  علمي،  بسیج  وارد  سربازي  مقدس 
سپاه انصارالرضا )ع( شدم. آنجا با مساعدت ریاست  بسیج 
علمي، پژوهشي جناب سرهنگ عقیلي پور دوستانی پیدا 
کردم که مخترع بودند؛ این دوستان مشاوره های خوبی 
به من دادند. از آن به بعد  سربازی در نگاه من به عنوان 
ماه  از سه  بعد  تلقی شد.  پیشرفت  و  ارتقا  برای  فرصتی 
عالئم  کنترل  هوشمند  کمربند  ایده  پژوهش  و  مطالعه 
شبانه  های  فعالیت  با  و  گرفت  شکل  ذهنم  در  حیاتی 

روزی به صورت فعلی تبدیل شد. 
بسیار  مزایای  بعدي  چند  طرح  این  کار  نیک  گفته  به 

زیادی در بخش هاي نظامی ، ورزشي و پزشکي دارد که 
در کشور بی نظیر است. هزینه بسیار پایین و کیفیت باال 
در این کار دیده می شود. در خارج از کشور نیز با این که 
طرح های مشابه بسیار زیاد است اما برخی ویژگی های 

این محصول منحصر بفرد است.

کیف کوهنوردی اختراع بعدی من به عنوان 
هشت طرح برتر دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شد

اختراع بعدی من هم یک نمونه  کیف کوهنوری است  
که  داراي امکانات و قابلیت هاي منحصر به فردي است 
که در دانشگاه امیرکبیر تهران  در حضور اساتید و داوران 
به نام ایران و جهان در مورد آن سخنرانی کردم و تندیس 

و لوح تقدیر این رویداد را دریافت نمودم. 
خدمات کاربر  سالمت  و  امنیت  تامین  براي  کیف   این 

می دهد  و در واقع یک نوع جعبه سیاه برای محیط بانان 
و نظامیان قلمداد می شود که در مرحله ثبت اختراعات 

صنعتي و بین المللي است.
ایده  عنوان هشت  به  اختراع   1۷0 میان  از  اختراع  این 
است  شده  پذیرفته  امیرکبیر  دانشگاه  در  کشوری  برتر 
ثبت اختراع این کیف انجام شده و در مرحله طراحي و 
ساخت است . با توجه به قابلیت ها و به روز بودن این 
المللي  بین  و   ملي  هاي  نمایشگاه  در  زودي  به  طرح 

اش  خانواده  حمایتهای  مورد  در  وی  شد.  خواهد  ارائه 
تصمیم  من  جای  به  گاه  هیچ  من  خانواده  گوید:  می 
هایم  عالقه  تا  کردند   تشویق  مرا  همیشه  و  نگرفتند 
بارها  و  بارها  و  بروم  آن  سمت  به  و  کنم  پیگیری  را 
تشکر  آنها  از  ویژه  طور  به  همینجا  که  کردند  حمایتم 

و قدردانی می کنم.

نیازمند حمایت برای کسر شدن
 سربازی و ادامه تحصیل هستم

را  مالی  معضالت  و  سرمایه  کمبود  پژوهشگر  این 
معموال افزاید:  می  و  داند  می  مشکلش   بزرگترین 

حمایت هایی که از من شده تئوری و نظری بوده و کمتر 
از اختراعات حمایت می شود. 

البته از جناب سرهنگ عقیلی پور ریاست  بسیج علمي، 

با حمایت  بسیار تشکر می کنم که  فناوري  و  پژوهشي 
مرا حمایت کردند  مثبت  انرژي  و  مادی  و  معنوی  های 
همه  حمایت  نیازمند  پژوهشگر  یک  عنوان  به  من  ولی 
مسئوالن هستم در زمانی که هفت ماه از سربازیم مانده 
و در دوره دکترا قبول شده ام انتظار دارم تخفیف مدت 
بپردازم  تحصیل  ادامه  به  بتوانم  تا  باشم  داشته  سربازی 

این امر تا کنون محقق نشده است. 

اگر حمایت نشوم به خارج کشور می روم

مخترع  جوان  برای یک  اینکه  بیان  با  کار  نیک  حسین 
کار  روی  که  هنگامی  است  مهم  خیلی  پژوهشگر  و 
فعالیت می کند، دغدغه ی دیگری مثل  پژوهشی خود 
 مسائل مالی و از این قبیل نداشته باشد می افزاید: برخی
حدود  دکتری  دوره  دانشجوی  به  خارجی  های  دانشگاه 
بیست تا سی میلیون تومان کمک هزینه می دهند. عالوه 
مرکز  یک  در  دانشجو،  یک  برای  پژوهشی  کار  این  بر 

تحقیقاتی با باالترین امکانات فراهم می کنند.
اساس  بر  را  دانشجویان  توانند  می  داخل  های  دانشگاه 
رزومه جذب کنند و کارهاي عملي و تخصصي در  آن 
دارد  امکان  که  است  درست   . دهند  قرار  نظر  مد  رشته 
خیلی ها رزومه سازی کنند؛ اما با برگزاری  یک آزمون 

عملی یا تئوری هم می توان از این مساله عبور کرد.
چرا امکاناتی که در دانشگاه های خارجی  ارائه می دهند 

برای دانشجوهای داخلی فراهم نشود؟
 حمایت نشدن و دیده نشدن نخبه های جوان دانشگاهی 
در  نتوانم  هم   من  اگر  هاست.  مغز  فرار  اصلی  علل  از 
کشور خودم کاری انجام دهم  و حمایت نشوم قطعا در 
برای  سپس  و  دهم  می  تحصیل  ادامه  کشور  از  خارج 

خدمت به کشورم بازمی گردم.
به گفته وی جوانان ایرانی  توانایی بسیاری زیادي دارند و 
در هر زمینه ای که وارد شدند، جزو موفق ترین ها بودند. 
علمی  مجامع  در  الممللي  بین  نخبگان  و  اساتید  حتی 
می  این  بنابر  اند.  کرده  تایید  را  حرف  این  هم  جهانی 
توانیم از پس هر کاری که اراده کنیم بر بیاییم و جوان 

های ایرانی می توانند موفق باشند.
و  باشند  سالمت  و  موفق  ها  جوان  همه  که  دارم  آرزو 
بتوانند به اهداف خودشان برسند و برای کشورم آرزو دارم 

همیشه در حال پیشرفت باشد.

جوابیه معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند 

ستون  در  شده  درج  پیام  خصوص  در  احتراما   *
مطب  انتقال  عنوان  با   95/4/1 مورخ  شما  پیام 
پزشکان به خیابان غفاری به استحضار می رساند: 
طبق مصوبه کارگروه ترافیک استان تاسیس مرکز 
 جدید درمانی در خیابان طالقانی ممنوع می باشد. 
خدمات  به  مردم  آحاد  دسترسی  برای  لذا 
شهر  نقاط  دیگر  به  پزشکی  درمانی،موسسات 
گسترش خواهد یافت در همین راستا محل فعالیت 
همکاران محترم فوق تخصص دانشگاه از خیابان 
طالقانی به خیابان غفاری منتقل شده است. الزم 
به ذکر است که صدور پروانه مطب و دفتر کار به 
عهده سازمان محترم نظام پزشکی استان می باشد 
و می تواند در این راستا نقش مهمی را ایفا نماید. 

جوابیه  جهاد کشاورزی
 شهرستان خوسف 

* احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/4/10 با موضوع قنات جمشید آباد 
به استحضار می رساند: طرح احیا و مرمت قنات 
جمشید آباد سرچاه عماری جزو لیست طرح های 
پیشنهادی سال 94 این مدیریت بوده که متاسفانه 
سال  در  کافی  اعتبارات  تخصیص  عدم  دلیل  به 
گذشته این امر محقق نگردید. در عین حال احیای 
قنات مذکور جزو نیست طرح های پیشنهادی سال 

95 این مدیریت می باشد. 

جوابیه های  اداره راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی 

درستون  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
خاکی  جاده  سربیشه  راه  در خصوص  شما  پیام 
های  بارندگی  رساند:  می  استحضار  به  اسفزار 
موجب  که  سالجاری  در  آسا  سیل  و  متعدد 
مناطق  اکثر  در  سیالب  توسط  مسیر  قطع 
گردید  سربیشه  شهرستان  استحفاظی  حوزه 
راهداری و عدم  اندک  اعتبارات  به  با توجه  که 
تخصیص اعتبار از محل مدیریت بحران ، اداره 
راه و شهرسازی سربیشه در هفت مرحله اقدام 
نموده  خاکی  مسیرهای  تسطیح  و  زنی  تیغ  به 
است ضمنا الزم به ذکر است روستاهای اسفزار 
و درمیان دارای جاده آسفالته بوده و جاده مورد 

اشاره به صورت میانبر استفاده می گردد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
آسفالت  خصوص  در   95/4/2 مورخ  شما  پیام 
بیرجند  به سمت  بازرسی  ایست  از  ورودی شهر 
گیری  لکه  عملیات  رساند:  می  استحضار  به 
از ایست بازرسی به  انجام شده در ورودی شهر 
سمت بیرجند ، در قسمت های مضمحل شده ی 
روکش  های  الیه  انجام  از  قبل  که  بوده  محور 
آسفالت، اصالح آن ضروری می باشد انشاا... در 
آینده نزدیک الیه های آسفالتی رویه آن اجرا و 

آسفالت از سطح مطلوبی برخوردار خواهد شد. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

گفتگویاختصاصیباحسیننیککارمخترعوسربازنمونهکشوری

دیده نشدن نخبه های جوان دانشگاهی از علل اصلی فرار مغز هاست
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امروزه بازار حجاب مانند گذشته مشتری ندارد 
و با ورود فرهنگ های غربی که از آن به »مد« 
تعبیر می شود، روز به روز برخی زنان جامعه از 
حجاب دورتر می شوند و به سویی می روند که 
فارس،  گزارش  شده اند.به  غریبه  آن  با  انگار 
حجاب در لغت به معنای پوشیدن است و در 
اسالم به آن به ویژه برای زنان تاکید فراوان 
وسیله  به  را  خود  زیبایی های  تا  است  شده 

حجاب از چشم نامحرمان دور نگه دارند.
فرهنگ غرب تا جایی در زندگی ما نفوذ کرده 
که چادر را که حجاب برتر نامیده می شود از سر 
زنان ما بر زمین گذاشته است، می بینیم زنان با 
لباس های زننده و آرایشی غلیظ در خیابان ها 
قدم می زنند که توجه همگان را جلب می کند و 

این امر آغاز فساد در جامعه است.
کنار گذاشتن حجاب، همراه داشتن حیوانات با 
خود و سیگار کشیدن از مدهای کوچه بازاری 
فرهنگ غربی است که متاسفانه برخی جوانان 
انسان های  را  خود  آن،  از  تقلید  با  امروزی 

بافرهنگی قلمداد می کنند.
خود  برای  را  حجاب  داشتن  بدحجاب  زنان 
دست و پاگیر می دانند و معتقدند داشتن حجاب 
آزادی را از آن ها سلب می کند و از آن به عنوان 

مزاحم آزادی یاد می کنند.  
 با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری 
فارس  با عفاف و حجاب خبرنگار  رابطه  در 
بر آن شده است تا این مسأله مهم و حیاتی 
در  را  حجاب  وضعیت  و  کرده  تحلیل  را 
بسیج  کند.مسؤول  بررسی  جنوبی  خراسان 
در  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  خواهران  واحد 
19 خردادماه سال جاری در گفت و گو با یکی 
از رسانه های خراسان جنوبی گفت: متأسفانه 
با  به روز  معضل بدحجابی در کشور ما روز 
نوع جدیدی از ظهور و بروز مواجه است که 

در این بین دست ایادی ضد دین و ضد اسالم 
کامال هویدا است.

ملیحه تراب پور بیان داشت: اهتمام دستگاه های 
اجرایی در رابطه با جلوگیری از ورود، تولید و 
فروش این گونه مدل ها در کنار فرهنگ سازی 
از طریق رسانه که نقش بسیار مؤثری می تواند 

داشته باشد، خالی از ثمر نیست.
وی ادامه داد: با نگاهی به برخی از فروشگاه های 
شهر می بینیم که مدل های بدحجاب البسه با 
مشتری  دسترس  در  پائین  بسیار  قیمتی 
تبلیغ  و  ترویج  نوعی  خود  که  می گیرد  قرار 
بدحجابی است.مسؤول بسیج واحد خواهران 

باید  کرد:  تاکید  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
تدابیری فرهنگی و در صورت لزوم سلبی و 
اهرمی اندیشیده شود تا خاطیان به ارزش های 
اسالم چه زن و چه مرد بدانند جامعه اسالمی 
جای جوالن هرزاندیشی های برخی به ظاهر 
روشنفکر غربگرا نیست که البته در این راستا 
ثمر کار ریشه ای و فرهنگی پررنگ تر از برخورد 

سلبی است.تراب پور افزود: خراسان جنوبی با 
توجه به پیشینه فرهنگی و تدین مردمان آن، 
نسبت به سایر استان ها از وضعیت مناسبی در 
رابطه با عفاف و حجاب برخوردار است که البته 
در برخی شهرستان ها وضعیت آنچنان مطلوب 
نیست که امید است با پیگیری های مجدانه 

مسؤوالن این سطح تفاوت هم برطرف شود.
استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
گذشته  سال  تیرماه   23 در  جنوبی  خراسان 
 11 یازدهم،  دولت  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
شاخص در حوزه عفاف و حجاب تعیین شده 

که به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.

بدحجابیامروزبهکمکاری
دستگاههابرمیگردد

و  عفاف  با  رابطه  در  نیز  بیرجند  جمعه  امام 
حجاب در 20 تیرماه سال 93 همزمان با فرا 
رسیدن سالروز 21 تیرماه روز عفاف و حجاب، 
بر هوشیاری مردم در برابر توطئه های دشمن 

در زمینه بی حجابی تاکید کرد.
رضایی  علی  المسلمین  و  حجت االسالم 
نسبت  بی هویتی  و  بی غیرتی  اگر  داد:  ادامه 
به فرمان های الهی از جمله رعایت عفاف و 
حجاب اسالمی صورت گیرد این خطر همه 

جامعه را تهدید می کند.
همچنین امام جمعه موقت بیرجند نیز معتقد 
است که بدحجابی امروز به کم کاری دستگاه ها 
برمی گردد چراکه فرهنگ حجاب را نتوانسته 
در جامعه به خوبی پیاده کنند و برنامه ریزی ها 
بسیار کم بوده است.حجت االسالم و المسلمین 
باید  اینکه  بیان  با  عبادی  باقر  سیدمحمد 

جامعه  در  فرهنگی  دستگاه های  و  رسانه ها 
مسأله حجاب را فرهنگ سازی کنند، تصریح 
کرد: نباید اجازه دهیم جامعه اسالمی ایران به 
یک جامعه بی بند و بار تبدیل شود بنابراین باید 
برای اشاعه فرهنگ حجاب در بین مردم هم 

برخورد و هم فرهنگ سازی انجام شود.
وی یادآور شد: در دانشگاه ها بحث حجاب در 

دروس معارف به خوبی تدوین نشده است و 
بعضی از معلمان هنوز در مدارس بحث فلسفه 

حجاب را به خوبی درک نکرده اند.
مسؤول امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی 
از مصاحبه های  در یکی  نیز  خراسان جنوبی 
خود در 29 تیرماه سال 93 گفت: نهادینه کردن 
نیازمند  جامعه  در  عفاف  و  حجاب  فرهنگ 

برنامه ریزی هدفمند، منسجم و مستمر است.

از ادرات در رعایتپوششاسالمی
ضرورتهایکنونینظاماست

فاطمه همتی با بیان اینکه خانواده ها موثرترین 
نقش را در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و 
عفاف در میان فرزندان خود دارند، تصریح کرد: 
متاسفانه خانواده ها از آن جایی که فکر می کنند 
تنها از آغاز سن تکلیف باید فرزندان خود را به 
رعایت حجاب و عفاف دعوت کنند تا قبل از 
سن تکلیف آن ها را آزاد گذاشته و به یکباره 
پس از سن تکلیف می خواهند فرهنگ حجاب 

و عفاف را در میان آن ها نهادینه کنند.
حجاب  و  پوشش  رعایت  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی در دستگاه های اجرایی از ضرورت های 
تبلیغات  سازمان  گفت:  است،  نظام  کنونی 
اسالمی در راستای ترویج فرهنگ حجاب و 
عفاف در دستگاه های اجرایی اقدام به توزیع 
بسته های فرهنگی حجاب و عفاف کرده است.

مسؤول امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی 
اتاق  باید یک  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
برنامه های  ترویج  برای  فرهنگی  مشترک 
حجاب و عفاف برای پرهیز از موازی کاری در 
یادآور شد: در حال حاضر  ایجاد شود،  استان 
موازی کاری یکی از آفت های مهم فعالیت های 

فرهنگی در استان است.

رسوخ مدهای غربی در کوچه بازارهای اسالمی 

اندرحکایت بدحجابی در جامعه
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کشف ابرهای حاوی آب خارج از منظومه خورشیدی برای اولین بار
اندرو اسکمر، استادیار رشته ی نجوم و اخترفیزیک، در بیانیه ای که روی وبسایت این دانشگاه منتشر شده اظهار کرده است: »نتایج آزمایش طیف سنجی 
ما نشان می دهندWISE 0855 در میان ابرهایی از جنس بخار آب احاطه شده و ظاهر کلی آن بسیار به مشتری شبیه است« WISE  0855 یک 
کوتوله ی قهوه ای است که بیش از ۷ سال نوری با زمین فاصله دارد و جرم آن پنج برابر جرم مشتری محسوب می شود.

ترمز EBD یا EBFD چیست؟  
 ElEctronic BrakE ForcE(

)DistriBution

ترمز  فناوری  یک   EBD بهدانی-ترمز  عادل 
اتومبیل است که به طور اتوماتیک میزان نیروی 
وارده به ترمز های اتومبیل را با توجه به شرایط 
مختلف از قبیل شرایط جاده، سرعت، بار و غیره 
ترمز  سیستم  همراه  به   EBD کند.  می  تنظیم 
aBs می تواند فشار نگه دارنده متغیری به هر 
کدام از چرخ های خودرو وارد کند تا خودرو هم به 
بهترین حالت توقف کند و هم کنترل آن به هم 
نریزد. خودرویی در جهان پیدا نمی شود که تنها 
آنجا که هنگام ترمز  از  باشد.  این سیستم  دارای 
معموال بیشتر وزن به قسمت جلو ماشین وارد می 
شود، ترمز EBD فشار کمتری بر روی چرخ های 
عقب می آورد تا از قفل کردن چرخ ها و لغزش 
ممانعت کند. در برخی سیستم ها ترمز EBD در 
ابتدا و قبل از آن که تاثیر انتقال وزن به قسمت 
جلو خودرو ظاهر شود نیروی بیشتری به چرخ های 
 aBs به همراه ترمز  EBD.عقب وارد می کند
میزان   )EsP( الکترونیکی  پایداری  کنترل  و 

انحراف هنگام دور زدن ها را کاهش می دهد.

نخستین سلفی تاریخ ایران

این تصویر به عنوان نخستین سلفی تاریخ ایران 
معروف شده!ناصرالدین شاه با خط خودش در زیر 

عکس نوشته است: 
“این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام”

    زیاد آنالین باشید آنفوالنزا می گیرید

وقت  صرف  دانشمندان،  این  یافته های  طبق 
طوالنی در اینترنت باعث می شود کاربران بیشتر از 
افراد دیگر در معرض ابتال به آنفلوآنزا قرار بگیرند.

محققان  میرور،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
به  اینترنت  از  از حد  بیش  استفاده  که  دریافته اند 
سیستم ایمنی بدن آسیب می زند.به گفته پرفسور 
بهداشت  و  انسان  علوم  دانشکده  از  رید  فیل 
دانشگاه سوانسی، تاثیر اینترنت بر سالمت انسان 
و  بی خوابی  افسردگی،  مانند  دیگر  عوامل  از  جدا 
تنهایی بود که با سطوح باالی استفاده از جهان 

آنالین مرتبط هستند.

این خودرو دزد می گیرد

 کادیالک در تالشی جدید قصد دارد تا برخی از 
این نگرانی ها را رفع کند. به این منظور کادیالک 
به طراحی سیستمی پرداخته که امنیت خودرو در 
آن به کامال گسترده شده و افزایش یافته است.
تمامی  که  شده  طراحی  گونه ای  به  سامانه  این 
حوادث مرتبط با درون و بیرون خودروی شما را 
ضبط می کند. این سامانه که به اولین سامانه ضبط 
شده،  مشهور  خودروسازی  صنعت  در  محیطی 
بیرونی  فضای  در  را  مخفیانه ای  و  ریز  هرتالش 

و درونی خودرو ضبط و ثبت می کند.

یادداشت های کوتاه خود را دیجیتال کنید

این دستگاه که سی نوت )sEEnotE( نام دارد، 
مساحتی 3/5 اینچ مربعی داشته و باتری آن نیز با 
هر شارژ تا یک ماه می تواند انرژی مورد نیاز برای 
نمایش را تامین کند. پشت این دستگاه کوچک 
می توان  استیکر  مانند  درست  و  است  چسب دار 

گوناگون  روی سطوح  مختلف  جاهای  در  را  آن 
اطالعات  می تواند  سی نوت  چسباند.کاربر 
اختصاصی  اپلیکیشن  وارد  را  خود  موردنظر 
طریق  از  سپس  اطالعات  این  کند.  گجت  این 
وای فای یا ارتباط بلوتوثی به این دستگاه منتقل 

شده و روی آن به نمایش در می آید.

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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

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

ت و بی
ضمان

سال 
تعمیر لوازم خانگی در منزل  10 

 لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری      32229117    09151643778
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مثل ثروتمندان فکر کنیم
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آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند 
زیانکارانند. منافقون آیه ۹

حدیث روز  

هم نشین بي خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي. 
حضرت علی)ع(

   امشب ز غمت میان خون خواهم خفت  
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست 

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

باران باش و ببار و نپرس که این کاسه های خالی 
از آن کیست؟ خوبی هایتان را به یک چیز یا یک 

شخص محدود نکنید،برای همه خوب باشید

زندگی همچون گل سرخ است عطر و گلبرگ و 
خارش را باید با هم بخواهی همانقدر که عطر
 و گلبرگش دلنواز است خارش دردناک است

همان فردایی که دیروز از آن صحبت
 می کردید فرا رسید اگر مجددا منتظر

 فردا نیستید دست به کار شوید

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکاتی که در زندگی تاثیرگذارند

- مبارزه کردن: هیچ وقت نگو “من نمی توانم به آن 
برسم” بگو “من به آن می رسم”

- شکایت کردن: شکات کردن یکی از بزرگترین 
اتالف وقت هاست. اگر می توانید کاری انجام دهید، 
در غیر این صورت ساکت بنشینید و کاری نکنید اما 

شکایت کردن و بهانه آوردن را کنار بگذارید!
- هیچ رابطه ای را بدون وجود عشق شروع نکنید: 
خودتان را گول نزنید و رابطه ای را بدون وجود عشق 
آغاز نکنید، این نه برای شما منصفانه است نه برای 

شخص مقابل تان!
را  تشکر کردن  بودن:  و سپاس گزار  گزار  - شکر 
هیچ گاه فراموش نکنید و از همه چیز و همه کس 
سپاس گزاری کنید. می توانید بگویید” خدا برای این 
روز زیبا سپاس گزارم” و یا در هنگام دریافت پیامی 
کردن  تشکر  متشکرم”.  پیام تان  “برای  بنویسید 
باعث  می شود وجود شما بیشتر حس شود هم برای 

خودتان و هم برای دیگران.
- به حرف ها و فکر مردم اهمیت ندهید: این مشکل 
بیشتر مردم دنیاست! گاهی اوقات فراموش می کنیم 
برای  نه  می کنیم  زندگی  خودمان  برای  ما  که 
دیگران! نقاب تان را کنار بگذارید و به این فکر کنید 
که روزی همه خواهند مرد و به حرف های مردم 

اهمیت ندهید.
زندگی  در  پول  بدانید  شاید  نیست:  مهم  پول   -
آنقدرها اهمیت ندارد، اما باید به خودتان این آموزش 
را دهید که این موضوع را با تمامی وجود قبول کنید. 
زیاد خودتان را درگیر مادیات نکنید چون اگر این کار 

را نکنید، غرق در آن خواهید شد!

آورده  جدید  بردۀ  تعدادی  ای،  شاهزاده  برای 
بودند. برده ها در غل و زنجیر های سنگین، سر 
خود را پایین انداخته و ایستاده بودند. فقط یکی از 
آنها شاد به نظر می رسید و حتی زیر لب آهنگی 

هم زمزمه می کرد. 
را چشید،  نگهبان  تازیانۀ  اینکه طعم  با وجود  او 
با  شاهزاده  نداشت.  بر  خواندن  از  دست  ولی 
تعجب از او پرسید: ای مرد، چطور می توانی با 
این وضعیتی که داری، احساس شادی و شعف 
کنی؟ ما که آزادیم، همانند تو احساس شادمانی 

و خوشبختی نمی کنیم. 
فقط  شما  نباشم؟  شاد  چرا  داد:  جواب  برده 
اما قلب و روح  اید،  پاهای مرا به زنجیر کشیده 
بند  به  را  آن  تواند  نمی  کسی  و  است  آزاد  من 
مرد  این  داد:  دستور  نگهبان  به  شاهزاده   بکشد. 

را آزاد کنید.
انسان خوشبخت  او بیهوده است.   زنجیر کردن 
می  سر  به  خاص  شرایطی  در  که  نیست  کسی 
دارد.  خاص  دیدی  که  است  کسی  بلکه  برد، 

هوداونز منبع: من، منم؟ - امیررضا آرمیون

از موارد می شنویم  عجیب است در بسیاری 
است.  بلندپرواز  چقدر  فالنی  می گویند:  که 
یعنی با لحن منفی می گویند. در صورتی که 
در جوامع توسعه  یافته بلند پرواز بودن یکی 
اگر فرزندمان  از ویژگی های مثبت است. ما 
جالب  و  می گیریم  ایراد  او  از  باشد  بلندپرواز 
که  داریم  انتظار  آن  قبال  در  که  این جاست 
فرزندمان موفق شود، ثروتمند، مشهور شود. 
و  ثروتمندشدن  و  موفق شدن  اسرار  از  یکی 

شاخص شدن این است که بلندپرواز باشیم. 
بیاییم اگر تا به حال بلندپرواز بوده ایم 

و پنهان کرده ایم 
من  بگوییم  و  بزنیم  فریاد  آشکارا  اکنون 
بلندپرواز هستم و از بلندپروازبودن نمی ترسم 
بلندپروازی  روحیه  نبوده ایم،  بلندپرواز  اگر  و 
یاد  و  دهیم  پرورش  خود  در  را  صحیح 
ثروتمند  افراد  تمامی  تقریبا  بگیریم. چرا که 
کسانی هستند که بلندپروازانه همچون عقاب 
فکر می کنند و فکر می کنند که روزی آن ها 
بیش از آن است که همچون مرغی بر زمین 

نوک بزنند و در بین خاک دنبال روزی خود 
بگردند. آن ها تصورشان بر این است که ما 
پرواز  باید در آسمان  عقاب هایی هستیم که 
کنیم و در باالترین نقاط به دنبال روزی خود 
کنیم.  انتخاب  را  بهترین ها  بعد،  و  بگردیم 
بگیرد  اوج  و  کند  پرواز  نمی تواند  که  کسی 
نمی تواند بهترین ها را به دست بیاورد. بیاییم 
بلندپروازی را یاد بگیریم  و با افتخار بگوییم 

می خواهم یک آدم بلندپرواز شوم.
ثروت آفرینی را به دیگران بیاموزیم 

یکی از راه هایی که می توانیم بهتر یاد بگیریم 
این است که یاد بدهیم. همواره در آموزش 
این مطرح است که وقتی شما چیزی را یاد 
می دهید خودتان را اصالح می کنید و خودتان 
مدرسه، خوب  دوران  در  می گیرید.  یاد  بهتر 
ما  این که  برای  معلم مان  که  هست  یادمان 
قوی تر شویم به ما تکلیف می داد که به فالن 
همکالسی فالن درس را خوب یاد بدهیم و 
ما زمانی که می خواستیم به همکالسی مان 
آموزش بدهیم، خودمان بهتر یاد می گرفتیم. 

درآمد  برای  که  هستند  کسانی  ثروتمندان 
دیگران  به  بیشتر،  ثروت  کسب  و  بیشتر 
ثروت  چگونه  که  می دهند  آموزش  همواره 
کسب کنند. چرا که وقتی  خودشان مشغول 
اوقات  گاهی  می شوند  دیگران  به  دادن  یاد 
می گردانند  بر  خود  به سمت  را  روی سخن 
و قبل از آن که به دیگران بگویند خودشان 
از خودشان می پرسند که چرا من نباید آن چه 
از طرف دیگر  انجام دهم و  را که می گویم 
معلم ها  همیشه چیزی را که از رفتار، ادب، 
انجام  خودشان  می گویند،  بچه ها  به  کردار 
می دهند. چرا که نمی خواهند بچه ها بگویند 
انجام نمی دهید.ثروتمندان  پس چرا خودتان 
احساس  دیگران  به  ثروت آفرینی  آموزش  با 

بزرگی می کنند. 
هم سخنی با ثروتمندان 

یک اصل وجود دارد که اگر می خواهید آتش 
را خاموش کنید به آتش نزدیک شوید. تفاوت 
آتش نشانان با مردم عادی  در مقابله با آتش 
فرار  آتش  از  عادی  مردم  که  است  این  در 

می کنند. ولی آن ها به آتش نزدیک می شوند  
قهرمان،  آتش،  خاموش شدن  از  پس  و 
آن ها  برای  و مردم عادی  است  آتش نشان  
کف می زنند. بسیاری از ما ناخواسته  از افراد 
پولدار و ثروتمند فاصله می گیریم. چراکه  فکر 
می کنیم آن ها با ما متفاوت هستند، آن ها از 
در  که  صورتی  در  هستند؛  باالتر  و  برتر  ما 
واقع این گونه نیست. در تحقیقات انجام شده 
بسیاری از افراد پولدار گفته اند که مردم از ما 
فاصله می گیرند، مردم به دلیل حسادت، به ما  
طور دیگر نگاه می کنند و مردم ما را دوست 

ندارند چرا که ما ثروتمندتر از آن ها هستیم. 
که  کنم  روشن  شما  برای  را  واقعیت  این 
احساسات  هستند،  ما  همانند  ثروتمندان 
ما  فقط  این  و  ماست  مثل  آن ها  عواطف  و 
خود،  واکنشی  برخوردهای  با  که  هستیم 
آن ها را نسبت به خود حساس می کنیم و با 
فاصله گرفتن از آن ها از تجربیات شان محروم 
نه  شویم؛  نزدیک  ثروتمندان  به  می شویم. 
بیاوریم.  به دست  را  آن ها  پول  این که  برای 

بلکه از طرز فکر، نوع نگاه، سبک زندگی و 
از  بسیاری  بگیریم.  یاد  کارکردن شان  نحوه 
ثروتمندان دوست دارند که ما با آن ها نشست 
نزدیک  آن ها  به  و  باشیم  داشته  برخاست  و 
شویم و دوست دارند که تجربیات خود را در 
اوقات  گاهی  اگر  ولی  بدهند.  قرار  ما  اختیار 
به  فاصله می گیرند  ما  از  آن ها  می بینیم که 
ثروت  می خواهیم  ما  که  است  علت  این 
آن ها  چون  می خواهیم  ما  بگیریم.  را  آن ها 

پولدارهستند، پول آن ها را بگیریم.
به دنبال عالقه مان برویم

در  ولی  باشد  عاشقانه  کمی  ما  تیتر  شاید   
وکار  کسب  عاشق  که  کسی  کار،  و  کسب 
است و می خواهد برای رسیدن به تکامل و 
تعالی و کمک به خلق ثروتمند شود، کسی که 
شب و روز فکرش این است که ثروتمند شود، 
ولی این فکر و خواسته را در درون خود کنترل 
می کند و به نوعی تا کنون کشته است، باید 
 از امروز به روش دیگری عمل کند. برخیزیم 

و به دنبال آن چه عاشقش هستیم برویم. 

عارفانه روز

خدایا به عشقت پرده  صبح را از پنجره ی احساسم 
 که روبه بیکرانه های آسمان و دریای توست باز
 می کنم و آرامش را از نور تو استمداد می کنم

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- قرارداد يا سندي كه در 
نوشته  آن  شرايط  و  بيمه  عقد  آن 
شده باشد - نوعي خوراك محبوب 
چيره    - خانمها  ناخن  زينت   -2
شونده - گريه بلند 3- واحدي در 
سطح - دار فاني - عالمت - نوعي 
نگارشی  عالمت   -4 ساده  بازي 
- پنهانی - دربسته 5- كم وزن - 
پيامبر شكيبا - آزاده كربال 6- خانه 
ناگهان   - جالل  و  جاه   - ساحلي 
7-كوچك - عصر و دوره - زاويه 
باز در هندسه 8- زادگاه نيما - نام 
امام هشتم - فام - صداي افسوس 
مخفف   - البد   - ويراستار   -9
جد   - قديمي  سيمان   -10 هيچ 
 -11 نيلبك   - )ص(  پيامبراكرم 
يزد  استان  در  شهري   - سكسكه 
كوزه   -12 شكني  هيزم  ابزار   -
سفالي - مدارك - سبزي خوشبو 
13- شوق، شگفتي - به خشخاش 
فلز   - اتومبيل  راننده   - گذارند 
سرچشمه 14- مرموزترين بيماري 
شده  خيط   - كرافت  هاور   - قرن 
ورزشهاي  از   - استكان  يار   -15

روي آب
ناقال-   و  آتشپاره   -1 عمودي: 
بيماري خاموش 2- توانايي - يكي 

محل   - مسيح  حواري  دوازده  از 
اجتماع 3- سرراست - سست و بي 
حال - شهد شيرين - تلفظ حرف 
»د« 4- خوش منظره - پرنده اي 
 -5 دشنام   - خواننده  و  كوچك 
مرطوب - ترويج دهنده - كشنده 
 - آزمايشگاهي  ترشي   -6 بيصدا 
غايب نيست - به آخر رسيده 7- از 
انجيلها - گلر اين فصل نفت آبادان 
- جار و جنجال 8- اشاره به ذات 
حق - آجر نصفه - ناگزير - عزيز 
راست  راه   - الهي  عالم   -9 عرب 

به شنيدن 10- كاش  امر  يافته - 
از حال تشنه خبر داشت! - ستاره 
مقابل   -11 كساد  ضد   - شناس 
 - نگريستن  از  امر  فعل   - جزر 
نوعي بيماري واگير 12- پروفسور 
حيوانات - الغر - كاردان و ماهر 
 - رونده  و  سالك   - بدهي   -13
 -14 همراهي  حرف   - سر  پشت 
بادي - زيبايي و محبوبيت  سازي 
ابراهيم  از  فيلمي   15- مرطوب   -
محمدرضا  هنرنمايي  با  شيباني 
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نیباکهلتنیبگنا1

وزارتاینتنیاخ2

ریدمقباسمزالم3

اداممیتاجهاو4

فمیدقروماننت5

کژنامبلگزانخ6

ناتیهوبناهویم7

کسانلاگریاب8

اتمهنیماروراغ9

دهناشنروبعبا10

مبیلاگچلنوتر11

الخمنامودحسم12

هودنانشورهروغ13

نایسقبنزهسینا14

یروخبایهانتمان15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش ساندویچی  با  کلیه وسایل 
 09153625105

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

تولید و نصب باالبر و کاالبر هیدرولیک در اماکن 
تجاری و مسکونی   09151633207 آسمانی مقدم

اتومبیل تصادفی و چپی
 شما را با باالترین قیمت نقد

 خریداریم.
09159647685

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

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

09156042960

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 

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک نفر آقا برای کار در کافی 
شاپ نیازمندیم. 09365562687

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی
نقاشی ساختمان شهرصاد

درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 
کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف

 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت
09157561075 
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معرفی نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ جام رمضان خضری 

مسابقات پینگ پنگ جام رمضان خضری که از 24 ماه مبارک رمضان 
آغاز شده بود، پس از 40 بازی یه کار خود پایان یافت. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، در این مسابقات 20 
پینگ پنگ باز در دو گروه بصورت انفرادی با هم به رقابت پرداختند که در 
پایان محمد قالسی توانست مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص 
دهد و علی قادری و سعید خسروی بترتیب در جایگاه بعدی ایستادند. 
مسئولیت برگزاری این مسابقات نیز برعهده خسروی نماینده ورزشی بود.

مسعودی،کاهنی و حق خواه 
برترین های مسابقات اسکواش جام رمضان بیرجند

به گفته رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند که در محل برگزاری 
مسابقات حضور داشت نفرات برتر مسابقات اسکواش شهرستان بیرجند 
معرفی شدند. در بخش بانوان مینا مسعودی،منصوره خراشادی زاده و کیانا 
کریمی، در رده سنی زیر 19 سال کیوان کاهنی، مرتضی حاجی آبادی و 
کورش سلیمانی و در نونهاالن فرزاد حق خواه، احسان خراشادی و مهدی 
مطیع به ترتیب اول تا سوم شدند. سید حسین اصغری سطح این مسابقات 
را بسیار مناسب و نسبت به سال گذشته با پیشرفت باال ارزیابی کرد.

معرفی برترین های مسابقات فوتسال جام رمضان سرایان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرایان و به نقل از مجید 
نظافت سرپرست مسابقات فوتسال جام رمضان سرایان، این مسابقات در 
دو گروه آزاد و ادارات در سالن ورزشی ملت برگزار گردید. نظافت گفت: 
مسابقات بصورت دوره ای برگزار گردید که در گروه ادارات پس از انجام 21 
بازی تیمهای شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی 
به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. مسابقات رده آزاد در دو گروه 
4 تیمی برگزار گردید و پس از انجام 28 دیدار درب اتومات زیبادر و داروخانه 
دکتر رمضانی به دیدار رده بندی و  چاپ پردیس و هالل احمر به فینال 
راه یافتند و در پایان  چاپ پردیس مقام اول و هالل احمر و داروخانه دکتر 
رمضانی مقامهای دوم و سوم را از آن خود نمودند. نظافت افزود: محمد 
دهقان از تیم کابینت توکل بهترین بازیکن، محسن رنجبری از تیم شبکه 
بهداشت بازیکن اخالق و محمدحسن سیف الهی فنی ترین بازیکن معرفی شدند.

صعود سه پله ای مردان تنیس روی میز ایران 
در رده بندی تیمی جهان

ایرنا- تیم تنیس روی میز مردان ایران در جدیدترین رده بندی برترین های 
تنیس روی میز جهان در ماه جوالی 2016 با سه پله صعود نسبت به ماه 
گذشته در مکان 29 جهان قرار گرفت. رده بندی تیم های برتر تنیس روی 
میز جهان بر اساس رتبه سه بازیکن برتر کشورها در رده بندی انفرادی محاسبه 
می شود. در این فهرست نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و افشین نوروزی سه بازیکن 
برتر ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز هستند.

یخ؟ : کم خون هستید. خوردن یخ به صورت موقت 
جریان خون در مغز را باال می برد و کندی مربوط 
به کمبود آهن را جبران می کند. شکالت؟ : ممکن 
است دچار افسردگی باشید و با این کار سعی در خود 
درمانی دارید. چیزهای شیرین؟ : خواب کم دارید، پس 
به اندازه کافی بخوابید. اما استفاده از غذاهای شیرین 

خستگی  احساس  با  مبارزه  برای  مناسبی  حل  راه 
مقداری  به  نیاز  دارید.  کم  آرامش   : پنیر؟  نیست. 
آرامش دارید. افراد مبتال به اختالل بیش فعالی دو برابر 
دیگران هوس پنیر می کنند. نوشابه؟ : کمبود کلسیم 
دارید. چیپس سیب زمینی؟ : کمبود چربی های سالم 
در بدن دارید. آب؟ : بهم ریختگی سطح انسولینتان. 

چوب شور؟ : کمبود مواد معدنی. غذاهای تند؟ :حرارت 
بدنتان باالست. ذرت بو داده؟ : بدنتان به سدیم و گلوکز 
نیاز دارد. خوردن همه چیز؟ : هوس شدید برای هر 
غذایی ) اما معموال میان وعده ها ( معموال با گرسنگی اشتباه 
گرفته می شود، در حالی که نشانه کم آب شدن بدن است. 
احساس تشنگی آخرین نشانه کم آب شدن بدن است.

سبزي فوق العاده جهت سفیدي دندان
 

گشنیز: مصرف این سبزي براي دهان و دندان 
بسیار مفید است، لثه را سالم نگه مي دارد و از 
خرابي دندان ها جلوگیري و درد دندان را بر طرف 
مي کند. گشنیز و تخم آن از نظر طب قدیم ایران 
سرد و خشک است. مصرف گشنیز معده را تقویت 
و خوردن آن با غذا به هضم غذا کمک مي کند، 

تخم گشنیز شیر را در مادران شیرده زیاد مي کند 
و براي تسکین درد دندان جویدن تخم گشنیز 
آرام  و  مسکن  آور،  خواب  گشنیز  است.  مفید 
کننده، تسکین کننده استفراغ و برطرف کننده 
عطش است، مصرف آن به بدن نیرو مي بخشد، 
نیرو دهنده قلب و قاعده آور است و براي برطرف 
کردن افسردگي مي تواند مفید باشد. مصرف 
بسیار زیاد گشنیز باعث بي حسي مي شود.

افسردگی را ارزان درمان کنید!
  

بروز  با  مرتبط  بدن  در  فولیک  اسید  کمبود 
شود  می  باعث  کمبود  این  است.  افسردگی 
که مقادیر سروتونین در مغز کاهش پیدا کند. 
 B اسید فولیک یکی از انواع ویتامینهای گروه
است زمانیکه اسید فولیک برای درمان کمبود 
آن مصرف می شود باید به همراه آن ویتامین 

B12 نیز مصرف گردد این دو مکمل برای بهبود 
سالمت اعصاب مفید می باشند. بیماران مبتال به 
افسردگی و اختالالت روانی، در مقایسه با دیگر 
افراد، از کمبود شدید اسید فولیک رنج می برند. 
که این کمبود به راحتی با خوردن یک فنجان 
اسفناج پخته یا یک لیوان آب پرتقال تازه به دست 
می آید. با مصرف این مواد عالوه بر جبران اسید 
فولیک بدنتان می توانید بر افسردگی نیز غلبه کنید.

عفونت قارچي را با این روغن 
برطرف کنید

برونشیت  رفع  براي   -1 میخک:  روغن 
و  زنجبیل  آب  طبیعي،  عسل  کمي  حاد، 
با هم مخلوط کنید و روي  را  روغن میخک 
خاصیت  آن  روغن   -2 بمالید  سینه  قفسه 
ضدمیکروبي، ضد قارچي و ضدعفوني کننده 

سوءهاضمه،  دندان،  درد  رفع  براي   -3 دارد 
 -4 شود.  مي  برده  کار  به  استرس  و  سردرد 
براي رفع گل مژه به چشم خود کمي روغن 
حالت  از  جلوگیري  براي   -5 بمالید  میخک 
تهوع به خصوص در زنان باردار موثر است 6- 
سیستم دفاعي بدن را تقویت مي کند 7- در 
دماي  و کاهش  افزایش گردش خون  با  آخر 
بدن باعث باال رفتن سوخت و سازبدن مي شود.

آنچه دربارۀ تومورهای مغزی 
باید بدانید 

تومور مغزی رشد یک توده غیرطبیعی در مغز 
باشد.  بدخیم  یا  خوش خیم  میتواند  که  است 
عالئم تومور مغزی: سردردی  که  با دراز کشیدن  
بدتر می شود. استفراغ  همراه  با تهوع ، یا استفراغ  
ناگهانی  بدون  تهوع . اختالل  بینایی ، از جمله  دو 

تا دیدن  اشیاء. ضعف  در یک  طرف  بدن . عدم  
عادل  بدن ؛ گیجی . از دست  دادن  حس  بویایی . از 
دست  دادن  حافظه . تغییرات  شخصیتی . حمالت  
صرعی  و تشنجی . عوامل  افزایش  تومور مغزی: 
فیبر  بودن   کم   خصوص   به   نامناسب ،  تغذیه  
غذایی)عامل  سرطان روده( ، سیگار کشیدن، افراط  
در مصرف  الکل، قرار گرفتن  بیش  از حد در مقابل  
آفتاب  و وجود یک  سرطان در هر نقطه ای  از بدن .

بطری های پالستیکی یکبار مصرف را 
در فریزر قرار ندهید

بطری های پالستیکی را هرگز به دفعات مکرر در 
فریزر یا معرض گرما قرار ندهید. توصیه می 
شود برای نگهداری مایعات از بطری های دارای 
الیه محافظ استفاده کنید.  برخی افراد از بطری 
برای  معدنی  آب  و  آبمیوه  نوشابه،  پالستیکی 

نگهداری مایعات در یخچال استفاده می کنند اما 
این در حالی است که این اقدام برای سالمت 
بدن مضر است زیرا این کار باعث آزاد سازی 
سم دیوکسین )سمی قوی و مضر برای بدن( از 
پالستیک شده و می تواند سرطانزا باشد. استفاده 
مکرر و قرار دادن آنها در معرض گرما و سرما 
موجب از بین رفتن الیه های حفاظتی و ورود مواد 
پالستیک به داخل محتوای درون  بطری نیزمی شود.

بگو االن چی دوست داری تا بگم چی کم داری ؟!

واژگونی پراید در کیلومتر 85 جاده طبس

یک دستگاه پراید با چهار سرنشین در کیلومتر 85 جاده طبس 
به یزد واژگون شد و یکی از سرنشینانش را روانه بیمارستان 
کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: در ساعت 18 و 45 دقیقه عصر روز شنبه با اعالم 
واژگونی یک دستگاه خودرو مأموران انتظامی و راهور به محل 
حادثه اعزام شدند. سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر 
گفت: با حضور مأموران در محل مشاهده شد یک دستگاه 
سواری پراید با چهار سرنشین واژگون شده است که یکی از 
سرنشینان مصدوم شده و با اورژانس جاده به بیمارستان اعزام 
شده است. وی افزود: کارشناسان علت واژگونی خودرو را عدم 
توجه راننده به جلو و خستگی و خواب آلودگی اعالم کردند.

توقیف خودروی ریو با 13میلیون ریال خالفی 

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروی ریو با 
خالفي 13میلیون ریال خبر داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: 
در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران 
پلیس راه قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه 
خودروی سواری ریو را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف 
کردند. وي افزود: از استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو 
داراي مبلغ 13میلیون ریال خالفي معوقه در سیستم اجرائیات 
راهور است. وی خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون، پلیس از 
ادامه حرکت خودروهاي باالي ده میلیون ریال خالفي جلوگیري 
خواهد کرد و توصیه مي شود رانندگان استعالم الزم را در خصوص 
گواهینامه و خالفی، از سامانه 1101202020 اخذ کنند.

برخورد پراید و زانتیا در فلکه فاطمیه بیرجند
دو نفر را روانه بیمارستان کرد

 
رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان  از برخورد یک دستگاه 
پراید و زانتیا و مجروح شدن دو نفر در این حادثه خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی گفت: 
صبح روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر برخورد دو دستگاه خودرو در فلکه فاطمیه شهرستان بیرجند، 
بالفاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند که در 
این حادثه یک پراید با یک دستگاه سواری زانتیا برخورد و 2 
سرنشین زانتیا مصدوم و به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان 
بیرجند اعزام شدند. کارشناس پلیس راهور علت حادثه را 
عدم توجه به جلو از جانب راننده سواری پراید اعالم کرد.

سارق قطعات و  محتویات داخل خودرو 
در بیرجند دستگیر شد 

 
جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان بیرجند از دستگیري 
سارق قطعات و محتویات داخل خودرو در این شهرستان 
وقوع  با  پورگفت:  زاهدی  غالمرضا  سرهنگ  داد.  خبر 
در  داخل خودرو  و محتویات  قطعات  فقره سرقت  چندین 
شهرستان بیرجند، بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار 
پلیس قرارگرفت. وي افزود: مأموران پس از چند روز کار 
اطالعاتي  و گشت زنی در سطح شهر مخفیگاه سارق را 
شناسایی و متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. 
سرهنگ زاهدی پور تصریح کرد: سارق در اظهارات خود به 
9 فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
یر

ه ا
یم

و ب

صول
ع  مح

تنو

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

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

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

 تخفیف ویژه

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

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

 

نمای ترکیبی/  آجر پالک  
09151633873-مهندس  

طراحی  و اجرای تخصصی
 نمای آلومینیومی

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی
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۶ هزار کالس اولی در طرح سنجش ارزیابی شدند

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به اینکه طرح سنجش نوآموزان در دو مرحله انجام می شود گفت: تاکنون ۶ هزار نوآموز در طرح سنجش ارزیابی شدند. سید علی اکبر 
محمدی با اشاره به آمار ثبت احوال ورودی های کالس اول در مهر ماه امسال را  14 هزار 500 نفر اعالم کرد و افزود: در مرحله اول 13 هزار نفر در طرح سنجش ارزیابی می شوند 

دوشنبه * 22 تیر 1395 * شماره 3549.وی  بیان کرد: مرحله دوم طرح سنجش پیش دبستانی از اول مرداد ماه در شهرستان های بیرجند، قاین، طبس و درمیان اجرا می شود.
7

بهره مندی۸۸درصد مرزنشینان استان
 از کارت الکترونیک مبادالت

 
و  معدن  صنعت،  بازرگانی  امور  معاون  مهر- 
برای ۸۸  تاکنون  گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت 
الکترونیک  کارت  استان  مرزنشینان  از  درصد 
مبادالت مرزی صادر شده است. مهدی ماهگلی 
خانوار   ۷4۹ و  هزار   4۶ تاکنون  داشت:  اظهار 
مرزنشین با جمعیت 154 هزار و ۲۹4 نفر برای 
صدور کارت الکترونیک در سامانه ثبت نام کرده 
اند.وی افزود: از این تعداد برای 41 هزار و ۲33 
کارت  نفر   11۶ و  هزار   1۲۹ جمعیت  با  خانوار 

الکترونیک مبادالت مرزی صادر شده است.

فراخوانی۱۵۰ اثر تاریخی درمیان
 از گردشگران تابستان

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  تسنیم- 
 150 گفت:  درمیان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تاریخی شناسایی شده در شهرستان درمیان  اثر 
تابستانه هستند. علی  از مسافران  آماده استقبال 
صالحی  از ثبت یک اثر طبیعی در فهرست آثار 
ملی در سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون 
۸1 اثر از شهرستان درمیان در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: این اثر ثبت 
 ۲0 ارتفاع  با  که  بوده  آباد  اسماعیل  چنار  شده، 
متری، قطر چهار متر و پهنای 500 متر از ۷00 

سال پیش در این شهرستان وجود دارد.

ورود سرمایه گذاران خارجی 
همراه با فنآوری باشد

نظام  سازمان  رئیسه  هیات  عضو  ایسنا- 
باید ورود  مهندسی معدن خراسان جنوبی، گفت: 
سرمایه  بحث  در  تنها  استان  در  سرمایه گذار 
فنآوری  با  همراه  سرمایه  ورود  باید  بلکه  نباشد، 
باشد. محمد جوانشیرگیو، اظهارکرد: از حدود ۶۷ 
از  بیش  کشور  در  بررسی  حال  در  معدنی  ماده 
40 نوع ماده در استان داریم که این مواد معدنی 
ویژگی های منحصر به فرد دارد. وی با اشاره به 
به  از جمله موادمعدنی منحصر  پنبه نسوز  اینکه 
وجود  منطقه شرق کشور  در  تنها  که  است  فرد 
از  نیز  منگنز  و  کرومیت  و  منیزیت  افزود:  دارد، 
مواد معدنی است که بیشتر در شرق کشور یافت 
بخصوص  نیز  نما  و  تزئینی  سنگ های  و  شده 
مواد  جمله  از  زیتونی  و  سبز  تزئینی  سنگ های 

خاص در شرق و استان است.

اختصاص۴۴میلیارد تومان 
برای تقویت ماشینی کردن کشاورزی

جهادکشاورزی  گذاری  سرمایه  مدیرامور  مهر- 
تومان  میلیارد   44 اختصاص  از  جنوبی  خراسان 
تجهیز منابع در خط اعتبای مکانیزاسیون بخش 
کشاورزی استان طی سه سال گذشته خبر داد.

میلیارد   14 ابالغ  به  اشاره  با  بهدانی  مهدی 
بخش  مکانیزاسیون  تقویت  برای  اعتبار  تومان 
کرد:  اظهار  گذشته،  سال  در  استان  کشاورزی 
تاکنون بالغ بر هشت میلیارد تومان از این مبلغ 
تخصیص  به  اشاره  با  است.وی  شده  پرداخت 
بخش  مکانیزاسیون  اعتبارات  درصدی   50
این  کرد:  بیان  گذشته،  سال  در  کشاورزی 
اعتبارات بیشتر مربوط به خرید تراکتور، کمباین 

و ادوات کشاورزی بوده است.

جشنواره توبافی برگزار می شود

خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  فارس- 
جشنواره  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  استانداری 
توبافی با رویکرد توانمندسازی بانوان همزمان با 
نمایشگاه تخصصی حجاب و عفاف در خراسان 
جنوبی خبر داد. مژگان شریفی بسترسازی برنامه 
با  اقتصادی  واحدهای  توسعه،  سازمان دهی 
خانواده،  توانمندسازی  خانگی،   مشاغل  اولویت 
فرهنگ  توسعه  و  کارآفرینی،  ترویج  و  اشتغال 
این  اهداف  از  را  خانواده ها  در  مقاومتی  اقتصاد 

جشنواره ذکر کرد.

۱9۰۰ کیلوگرم فرآورده های خام دامی  
معدوم شد

جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  فارس- 
اجرای طرح نظارتی دامپزشکی  گفت: در طول 
ویژه ماه رمضان حدود یک هزار و ۹00 کیلوگرم 
از چرخه  انواع فرآورده های خام دامی معدوم و 
رفیعی پور  شد.علیرضا  خارج  انسانی  مصرف 
مبارک  ماه  ابتدای  از  طرح  این  داشت:  اظهار 
رمضان آغاز شد و تا پایان این ماه ادامه داشت 
 ۸ ساعت  از  دامپزشکی  نظارتی  اکیپ های  و 
صبح تا ساعت ۲0 بر واحدهای تولیدی و عرضه 

فرآورده های خام دامی نظارت داشتند.

کاهش آمار مبتالیان به تب مالت
 در شهرستان سربیشه

دکتر عجم سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه 
در  مالت  تب  بیماری  به  مبتالیان  کاهش  از 
افزود:  و  داد  خبر  نصف  به  سربیشه  شهرستان 
آمارها حاکی از کاهش مبتالیان به این بیماری 
در سال ۹4 ) ۶نفر ( نسبت به مشابه سال ۹3 
اقدامات  ادامه  در  وی  باشد  می   ) نفر   13  (
جاری،  سال  ابتدای  از  را  سربیشه  دامپزشکی 
دامی  هدف  جمعیت  گسترده  واکسیناسیون 
از  بیش  عملکرد   آمار  با  شهرستان  سطح  در 
۲۸000 رأس دام سبک  و همچنین خونگیری 
و  شیری   گاوداری  واحدهای  از  آزمایش  و 

واحدهای دامی دانست.

مالیی- شهردار بیرجند بیان کرد: با توجه به 
اینکه دولت عزم خود را برای رونق، نوسازی 
و  تاریخی  فرسوده،  های  بافت  بهسازی  و 
کرده  جذب  رسمی   غیر  های  سکونتگاه 
پیشنهاد کرده  را  بسته های تشویقی  است 
که به زودی به شهروندان ارائه خواهد شد.

بازآفرینی  ستاد  جلسه  روزگذشته  ظهر 
ناصری  حضور  با  بیرجند  شهری  پایدار 
اجرایی  های  دستگاه  نمایندگان  فرماندار، 
سالن  در  ها  بانک  نماینده  و  شهرستان 
مدیح  که  شد  برگزار  شهرداری  جلسات 
دبیر ستاد کارآفرینی پایدار شهری با اشاره 
در  کرد:  عنوان  گذشته  جلسه  مصوبات  به 
خیابان دولت خانه محله و دفتر باز آفرینی 

به زودی افتتاح خواهد شد.
بیرجند  در  تسهیلگری  دفتر  افتتاح  از  وی 
سازمان  جنب  دفتر  این  افزود:  و  داد  خبر 
ارائه  آماده  و  دارد  قرار  متقین  بهشت 
در  شهروندان  به  ای  مشاوره  خدمات 
از  مدیح  است.  بهسازی   و  نوسازی  زمینه 
مهر  در  شهر  قدیم  خانه  درشکه  بازسازی 
این  از  کرد:  وعنوان  داد  خبر  جاری  سال 
شهر  تسهیلگری  دفتر  سومین  برای  فضا 
بیرجند استفاده خواهد شد.  وی ادامه داد: 
برای  قبل  جلسه  در  که  تاکیداتی  وجود  با 
در  اجرایی  های  دستگاه  کرد  هزینه  ارائه 
سکونتگاه  و  تاریخی  فرسوده،  های  بافت 
متاسفانه  اما  شد  انجام  رسمی  غیر  های 

هیچ یک از دستگاه ها پاسخی نداده اند.
مدیح با بیان اینکه شهرداری 4میلیارد برای 
ساخت پل خیابان موسی بن جعفر)ع( هزینه 
کرده است افزود: اداره راه و شهرسازی هم 
هستیم  نگران  اما  کرده  ما  به  هایی  کمک 
کار بازگشایی ادامه مسیر به سرانجام نرسد. 

5هدف برای رونق شهر
و  نماینده شرکت عمران  »کمیلی دوست« 
مسکن سازان استان نیز عنوان کرد: هدف 

نوسازی  شهری  بازافرینی  ستاد  تشکیل  از 
فرسوده،   تاریخی،  های  بافت  بهسازی  و 
غیر  مناطق  رسمی،  غیر  های  سکونتگاه 
متناجنس و رسیدگی به روستاشهرها است. 
در  افزود:  ستاد  این  هدف  به  اشاره  با  وی 
دارد  وجود  هدف   5 هر  بیرجند  شهرستان 
که باید به نحو احسن و با همکاری دستگاه 

های اجرایی انجام شود.
با  سازان  مسکن  و  عمران  شرکت  نماینده 
خاطرنشان  ستاد  اعضای  از  مندی  گالیه 
جلسات  بین  طوالنی  فاصله  علت  به  کرد: 
مصوبات جدی گرفته نمی شوند و اعضا باید 
پیش از این از اهداف ستاد اطالعات کافی 

به دست می آوردند.
»کمیلی دوست« با تاکید بر همدلی اعضای 
ستاد خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی 
اعتبارات شرکت عمران و  درباره تخصیص 
به وضع مهر  برای رسیدگی  مسکن سازان 

شهر قول مساعدت داده است.
وی از تشکیل جلسه ستادباز آفرینی کشور 
ویژه شهرستان بیرجند در تهران خبر داد و 
تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی قول داده 

معادل هزینه کرد های دستگاه های اجرایی 
شهرستان برابر اهداف ستاد مساعدت کند.

الزم به ذکر است که دستگاه های اجرایی 
کرد  هزینه  تا  دارند  مهلت  ساعت   ۲4 فقط 
مسکن  و  عمران  شرکت  به  را  خود  های 

سازان کتبا ارائه دهند.
»کمیلی دوست« کم کاری و جدی نگرفتن 

و  ندانست  قبول  قابل  گذشته  مصوبات 
هرچه  ستاد  اعضای  باید  کرد:   تصریح 
تا  دهند  ارائه  را  خود  گزارشات  تر  سریع 
منافع  از  قدرت  با  تهران  جلسه  در  بتوانیم 

شهر دفاع کنیم. 
مردم نخواهند کاری انجام نمی شود

ناصری رئیس ستاد بازآفرینی پایدار شهری  
های  بافت  رونق  برای  تشویقی  بسته  از 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  تاریخی  و  فرسوده 
محورتوسعه  بیرجند به عنوان مرکز استان 

گسترش گردشگری است.
وی با بیان اینکه هر چه برای این موضوع 
اهمیت قائل شویم در سطح ملی هم به ما 
کمک خواهند کرد افزود: شورای شهر برای 
طراحی بسته های تشویقی سریعا اقدام کند.

از  باید  اینکه  به  بااشاره  بیرجند  فرماندار 
تاکید  شود  استفاده  مردمی  های  مشارکت 
نمی  پیش  کاری  نخواهند  مردم  تا  کرد: 
بستر  به  اقدام  دولت  دلیل  همین  به  و  رود 
اولویت  افزود:  ناصری  است.  کرده  سازی 
ما رسیدگی به مهر شهر است که متاسفانه 
آموزشی  فضای  کمبودشدید  منطقه  این  در 

وجود دارد و واگذاری زمین ها باید سریعتر 
در کمیسیون ماده 5 بررسی شود.

وی با بیان اینکه شورا باید از ما مطالبه گری 
با  ادبیات مشترکی  ما  کند خاطرنشان کرد: 
درباره  هایی  تفاهم  سوء  و  نداریم  شورا 
ایجاد شده که  تشویقی  بسته های  طراحی 
همین  به  است  گفتنی  شود.  برطرف  باید 
تشویقی  های  بسته  طراحی  برای  دلیل 
چهارشنبه  شهری  پایدار  ستادبازآفرینی 
اعضای  و  شهردار،  فرماندار،  هفته  همین 

شورا شهر جلسه خواهند داشت.
 بالتکلیفی امالک موقوفه در شهر   

نیز  شهرستان  فرهنگی  میراث  نماینده 
بیشتر  متاسفانه  کرد:  عنوان  باره  این  در 
امالک در منطقه های هدف موقوفه است 

که معموال نظارتی بر کاربری آنها نیست و 
به نوعی مخروبه شده اند.

را  ها  خانه  از  بعضی  اوقاف  افزود:  وی 
ها  مناسبت  در  فقط  که  کند  می  حسینیه 
کارایی دارد و در طول سال بال استفاده است 
که این موضوع مسائل اجتماعی و مشکالت 

ترافیک را به همراه داشته است
مصوبات جلسه

ستاد،تشکیل  جلسات  ویژه  تقویم  تشکیل 
کمیته ها و زیرکمیته های تخصصی ، ارائه 
از  دعوت   ، ستاد  اعضای  عملکرد  گزارش 
اداره کل اوقاف به عنوان عضو جدیددر این 

ستاد مصوب شد.
در حاشیه 

»کمیلی دوست« از پیش دستی  شهرستان 
های دیگر استان برای طراحی بسته های 
بیرجند  متاسفانه  افزود:  و  داد  تشویقی خبر 
های  شهرستان  از  استان  مرکز  عنوان  به 
وزارتخانه  دوستان  اگر  و  است  عقب  دیگر 
هم  آنها  ببینند  را  هماهنگی  نا  این  ای 

اهمیتی قائل نخواهند شد.
جالب اینجاست که به گفته وی مهر شهر 
با همه کمبود هایی که دارد جزء شهرروستا 
هم  رسمی  غیر  سکونتگاههای  حتی  و 

محسوب نمی شود.
ادیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی و رئیس یکی از ستادها تسهیلگری 
باید  شهر  شورا  کرد:  عنوان  است  شهر  در 
از شهردار و شهرداری دفاع کند و از طرح 

تشویقی دولت حمایت کند.
وی همدلی و همزبانی بین اعضای ستاد باز 
آفرینی پایدار شهری  را مهم دانست  تاکید 
وزیر  معاون  روستا  دکتر  ماه  مرداد  در  کرد: 
به  بودجه  تخصیص  برای  شهرسازی  و  راه 
اگر همزبانی و  بیرجند سفر خواهد کرد که 
رفاه مردم در این محالت دیده نشده باشد 

تصمیمات دیگری خواهند گرفت.  

بسته تشویقی شهرداری بیرجند برای رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده

۵۰ درصد تخفیف عوارض
گرامیداشت کیارستمی
در انجمن سینما بیرجند

قوسی- جلسه یادبود زنده یاد عباس کیارستمی، 
کارگردان سینمای ایران دیروز همزمان با سراسر 
کشور در انجمن سینمای جوانان بیرجند همراه با 
تعدادی  حضور  با  هنرمند  این  از  فیلمی  نمایش 
برابر  »کپی  فیلم  شد.  برگزار  وی  دوستداران  از 
اصل«  عباس کیا رستمی که در فرانسه ساخته 
شده در این آیین به نمایش در آمد. در ادامه جلسه 
یاوری رئیس انجمن سینمای جوانان بیرجند به 
کارگردان  این  هنری  کارنامه  از  نکاتی  ذکر 
ایران و مطرح جهان پرداخت.  برجسته سینمای 
وی یادآور شد: جلسات پخش و نقد فیلم یکشنبه 
هرهفته در این انجمن برگزار می شود. همچنین 
به گزارش فارس مراسم گرامیداشتی روز گذشته 
ساعت 1۸ برای این هنرمند در مجتمع فرهنگی-

هنری ارشاد قاین با همکاری انجمن فیلم سازان  و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.  

افزایش ۱۱ درصدی اهدای خون
 در ماه رمضان

بیان  با  استان  خون  انتقال  مدیرعامل  فارس- 
رمضان  ماه  در  اهداکنندگان مستمر خون  اینکه 
ماه  در  اهدای خون  بوده اند، گفت:  درصد   54.۲
رمضان نسبت به ماه رمضان سال گذشته 11.4 
عاملی  محمدرضا  است.  داشته  افزایش  درصد 
و  مبارک رمضان یک هزار  ماه  در  اظهار داشت: 
۹۹4 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون 
استان مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و 
۶۹0 نفر موفق به اهدای خون شدند. وی با بیان 
اینکه یک هزار و 5۸۷ نفر از مراجعه کنندگان در 
بودند،  خانم  نفر   103 و  آقا  رمضان  مبارک  ماه 
گفت: از این تعداد 343 نفر اهداکننده بار اولی و 

۹1۶ نفر نیز اهداکننده مستمر بودند.

نخلستان روستای دهسلم 
زیستگاه پرنده زاع بور

فارس- سرپرست پایگاه بیابان لوت استان گفت: 
است  ایران  انحصاری  بومی  پرنده  تنها  زاغ بور 
دهسلم  روستای  نخلستان  و  لوت  بیابان  در  که 
خود  زیستگاه  در  زندگی  برای  و  می شود  دیده 
رضایی ملکوتی  زهرا  است.  یافته  سازگاری هایی 
از  پرنده ای  کویری  زاغ  یا  زاغ بور  داشت:  اظهار 
تفاوت های  پرنده  این  است،  کالغیان  خانواده 
و  کالغ ها  یعنی  خویشاوندانش  دیگر  با  زیادی 
زاغ ها دارد که از آن جمله می توان به زمین زی 
بودن آن اشاره کرد.وی افزود: طول بدن زاغ بور 
حدود ۲4 سانتی متر بوده و دارای دم و منقار سیاه 

رنگ بلند با اندکی خمیدگی رو به پایین است.

عملیات عمرانی سه طرح گردشگری 
در شهرستان قاینات آغاز شد

ایرنا- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری قاینات از آغاز عملیات عمرانی سه 
طرح گردشگری در این شهرستان با یک میلیارد 
و 4۹۷میلیون ریال خبر داد. شاهرخ عباسی روز 
گردشگری  را شامل طرح  ها  این طرح  یکشنبه 
بوذرجمهر، روستای زول و مزار امام زاده زیدالنار 
این  اجرایی  :عملیات  افزود  وی  کرد.  ذکر  آفریز 
پروژه با اعتبار ۹۷0 میلیون ریال آغاز شده است و 
تا پایان تیرماه به بهره برداری خواهد رسید. رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 « روستای  گردشگری  طرح  در  گفت:  قاینات 
زول« اقداماتی شامل اجرای نرده آجری و اجرای 
سکوی آجری با کف آجر انجام می شود که اعتبار 
آن افزون بر 15۷ میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی 

آن نیز بیش از ۶0 درصد است.

برگزاری سومین جشنواره مشارکت ملی 
گردشگری، با رویکرد گردشگری حالل

خراسان  فرهنگی  میراث  گردشگری  معاون 
ملی  مشارکت  جشنواره  سومین  گفت:  جنوبی 
گردشگری، با رویکرد گردشگری حالل در چهار 
فیلم، سفرنامه  و حرفه ای(،  حوزه عکس)مردمی 
این  گفت:  عربی  می شود.مرتضی  برگزار  ایده  و 
آغاز  جاری  اردیبهشت ماه   15 تاریخ  از  جشنواره 
و تا 15 مردادماه نیز ادامه دارد.وی با بیان اینکه 
این جشنواره با رویکرد گردشگری حالل است، 
افزود: جشنواره مشارکت ملی گردشگری به آداب  

و رسوم، پوشاک و غذاهای حالل تاکید دارد.

کمک ۸۰۰ میلیون تومانی مردم استان
برای بازسازی عتبات عالیات

عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  فارس- 
نخست  ماهه  سه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
تومان  میلیون   ۸00 استان  مردم  جاری  سال 
کردند. کمک  عالیات  عتبات  بازسازی  برای 

موسی جوینده با بیان اینکه در حال حاضر ۲40 
کارگاه فرش بافی برای کمک به بازسازی عتبات 
تصریح  است،  فعال  جنوبی  خراسان  در  عالیات 
کرد: در حال حاضر حدود 10 هزار بانوی خوش 
بازسازی  برای  طرح  این  قالب  در  استان  ذوق 

عتبات عالیات همکاری می کنند.

پرواز  دو  گذشته  های  هفته  ور-  پیشه 
انجام  بیرجند  فرودگاه  از  ماهان  شرکت 
نشد که این موضوع باعث  اعتراض های 

شد.  شهروندان 
علت  فرودگاه  کل  عمومی  روابط  مدیر 
تعطیلی پرواز های ماهان در هفته گذشته 
افزود:  و  کرد  اعالم  هواپیما  فنی  نقص  را 
در  هواپیما  به  که  ای  صدمه  دلیل   به 
این  پروازهای  شد  وارد  خارک  جزیره 
شرکت از شهرهایی که متقاضیان کمتری 
پور«  بهدانی  »عبدالحسن  شد.  لغو  داشت 

را  رمضان  ماه  در  ها  مسافرت  کاهش 
شرکت  این  پروازها  تعطیلی  دیگر  عامل 
در  ماهان  شرکت  وی  گفته  به  دانست. 
شنبه،  روزهای  در  که  دارد  پرواز   3 هفته 
شود.  می  انجام  شنبه  پنج  و  دوشنبه 
ماهان  پرواز   4۲ انجام  از  پور«  »بهدانی 
در سال جاری خبر داد و افزود: لغو پرواز 
پرواز   3 فقط  امسال   ماهان  های شرکت 
که  حالی  در  است.  بوده  برگشت   و  رفت 
علت  فرودگاه  عمومی  روابط  این  از  پیش 
را  ماهان  شرکت  پروازهای  نشدن  انجام 

نقض فنی اعالم کرده بود. 
بیرجند  در  ماهان  شرکت  نماینده 
می  مسافر  کمبود  را  پروازها  لغو  علت 
شرکت  اینکه   بیان  با  »سهیل«  داند. 
تهران- پرواز  مسیر  در  ماهان  هواپیمایی 

مصرف  سوخت  لیتر   ۶000 حدود  بیرجند 
پروازهای  در  کرد:  نشان  خاطر  کند  می 
نفر    11 از  کمتر  گذشته  هفته  کنسل شده 
ماهان  شرکت  که  بودند  کرده  رزو  بلیط 
نشدن هزینه های سوخت  تامین  دلیل  به 

مجبور شد پروازها را لغو کند.

کاهش مسافرت ها در ماه رمضان علت تعطیلی پروازهای ماهان

در پیگیری آوا مطرح شد:

همدلی و همزبانی بین مسئوالن نباشد اعتباری نخواهد بود

تجمالت آسیب های زیادی به بنیان خانواده وارد کرده است  

امر  زنان و خانواده ستاد  امور   رئیس دفتر 
گفت:  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
بنیان  به  زیادی  آسیب های  تجمالت 

خانواده وارد کرده است .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشته اسدزاده  
داشت:  اظهار  خبری  نشست  در  امروز  ظهر 
امروز نخستین روز شروع هفته عفاف و حجاب 
در کشور است که  از 1۹ تیرماه این هفته  آغاز 
می شود. وی با بیان اینکه یاد و خاطره مسجد 
گوهرشاد را گرامی می داریم گفت: گروهی از 
ملت ما در مسجد گوهرشاد در برابر آنچه دولت 

حاکم می خواست ایستادگی کردند.
رئیس دفتر  امور زنان و خانواده ستاد امر به 
از منکر استان گفت: مباحث  معروف و نهی 
به  امر  ستاد  زیرنظر  قضایی  سازمان  تشکل 
معروف مدیریت  است، اما خانواده مغفول ماند 
این ستاد رویکرد جدید شکل گرفت  با  که  
و امروز امر به معروف و نهی از منکر باید به 
درون خانواده برود و وقتی در فضای خانواده 
باور اجتماعی شکل گیرد محصول خانواده دچار 

مشکل نخواهد بود.
اسدزاده افزود: برگشت  امر به معروف و نهی 
از منکربه محیط خانواده هر چند از پایه و دیر 

در  مادران  توانمندسازی  است،  شده  شروع 
انتقال ارزش دینی به فرزندان در دستور کار 
برای  و  می افتد  اتقاق  ازدواج  وقتی  زیرا  بوده 
کنیم  توجه  باید  می کنیم  تالش  فرزند آوری 
کمیت مطرح نبوده بلکه تربیت فرزند شایسته 
کار  دستور  در  آسان  ازدواج  و  فرزندآوری  در 
است. وی  با بیان اینکه  کتب های مختلفی 
داشته که آمادگی داریم در اختیار خانواده ها قرار 
دهیم، اظهار داشت: کارشناسان دینی از این 
هفته با رویکرد توانمند سازی مادران در انتقال 
آموزه های دینی، روحیه انقالبی و جهادی را 
باید تقویت کند که در این راستا صدا و سیما، 
رادیو و فضای مجازی که امروز در اختیار همه 
است  می توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

رئیس دفتر  امور زنان و خانواده ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر استان گفت: ماه رمضان 
ماه قرآن را پشت سر گذاشتیم و با برنامه هایی 
که برای مادران داریم رویکرد قرآنی اولویت 
دادن  قرآن در متن زندگی و برای تمام مسائل 

در قرآن راهکار و چاره است.
اسدزاده افزود: دومین محور نشست تخصصی 
زیرا  است  اجتماعی  آسیب  کنترل  در  زنان 
حضور زنان در اجتماع  وجود داشته و اجتماع 

خالی از فعالیت آنها نخواهد بود اما باید شرایط 
از  تبیین کنیم که  را  اجتماعی  کنترل آسیب 
طریق رسانه ها باید این امکان را برای خانواده 
فراهم کنیم. وی بیان کرد: بحث مصرف گرایی 
از دیگر مسائل است  از حد در خانواده  بیش 

زیرا اگر در این بحث بانوان بدانند که با ورود 
به موضوعات تجمالت آسیب های زیادی به 
با  فرزندانی  می شود،  زده  آنها  خانواده  بنیان 

قناعت تربیت خواهند کرد.
رئیس دفتر  امور زنان و خانواده ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر با بیان اینکه دو محور 

دانشجویان و دانش آموزان محور برنامه های 
به  نسبت  افراد  دید  منظر  گفت:  هستند،  ما 
عفاف و حجاب به چادر و مقنعه باید خارج 
شود  زیرا چادر تنها حجاب کامل نبوده  و به 
عنوان حجاب برتر پسندیده است و با حضور 

بانوان باحجاب کامل در جامعه که به فضای 
غیرت  و  ندارد  منافات  نزند  آسیب  جامعه 

مردان هم مهم است.
اسدزاده افزود: اگر مردان سنگر خانواده را حفظ 
کنند حلقه خانواده سالم خواهیم داشت و به 
این باور رسیدیم در فضای اجتماعی نگاه افراد 

به بی حجابی عادی شده و حریم حجاب برای 
تمام حقوق جامعه باید رعایت شود.

 وی  اظهار داشت: سالمت روانی از  مسائل 
جدی است که در برنامه های کارشناسی صداو 
سیما استفاده روان شناختی، اجتماعی، حقوقی 
و بحث مباحث دینی و فقهی باید مستدام باشد.

رئیس دفتر  امور زنان و خانواده ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر گفت: پیکره جامعه ما 
زخم خورده و زخم عمیق بی تفاوتی است و 
افراد از کنار مسائل  به راحتی رد شده و فساد 
اما هیچکس ورود متعهدانه و  مشهود است، 
مسئوالن ندارد و در این راستا امر به معروف 
رسمی  صورت  به  اگر  و  شود  مردمی  باید 
جواب  به  کنیم  ورود  دولتی  تشکیالت  به 
نمی رسیم. اسدزاده افزود: ستاد امربه معروف 
جنبه نظارتی بر دستگاه ها دارد و تمام صنوف 
اماکن عمومی و فروشندگانی که به صورت 
شخصی در مغازه ها کار می کنند مشمول امر 
با بیان اینکه بانوان  به معروف هستند. وی 
خانه دار همیشه مغفول هستند، اظهار داشت: 
اگر ازدواج تسهیل و در تربیت فرزند شایسته 
بسیاری  از  نشود   رها  جوان  مادر  خانواده 

مشکالت جلوگیری می شود.

رئیس دفتر امور بانوان ستاد امر به معروف استان: 
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عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم 
بابت حقوق  نجومی مدیران

فیش های  چالش  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
حقوقی گفت: با توجه به عقاید دینی و همچنین 
داده اند  قرار  من  عهده  بر  مردم  که  مسئولیتی 
و  نهاده  ارج  مورد  این  در  جامعه  حساسیت  به 
قصور  این  بابت  مردم  از  عذرخواهی  از  ابایی 
اقدامات  این  ندارم. طیب نیا تأکید کرد:  در کنار 
داشته،  تخلف  که  کسی  هر  با  داریم  وظیفه  ما 
برخورد کنیم و در صورت احراز تخلف به مراجع 
مکلف  را  افراد  همچنین  کنیم.  معرفی  مربوطه 
افراد  و  به خزانه کردیم  مازاد دریافتی  واریز  به 

متخلف از سمت خود برکنار شدند.

سوءقصد نافرجام به یک نماینده مجلس

و داالهو  آباد غرب  اسالم  نماینده  فالحت پیشه، 
زخمی  و  گرفت  قرار  سوءقصد  مورد  مجلس  در 
شد. وی همراه با جمعی از مسئوالن استانی در 
مسیر حضور در نشست مردمی بوده که 4 نفر با 
آتش  همراه  هیئت  و  وی  به  روی  مسیر  بستن 
گشوده اند. در این درگیری فرماندار داالهو زخمی 

و راننده فرماندار نیز کشته شد.

خیانت سران فتنه فراموش نمی شود

اینکه  بیان  با  مجلس  در  ورامین  مردم  نماینده 
ملت  تاریخی  ذهن  از  هرگز  فتنه گران  اتهام 
جریانات  برخی  گفت:  شد،  نخواهد  فراموش 
فراموشی  به  را   ۸۸ فتنه  اقداماتی  با  درصددند 
درباره  حسینی  نقوی  حسین  سید  بسپارند. 
بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  اخیر  فرمایشات 
مواضع  اعالم  و  فتنه  از  مسئولین  جستن  تبری 
فتنه خط  کرد:  اظهار  موضوع  این  درباره  آشکار 
قرمز نظام است و همه کسانی که در فتنه سال 
۸۸ نقش داشتند، چه به  عنوان سران فتنه و چه 

بازیگر فتنه متهم هستند.

منتظر نظر شورای نگهبان برای تعیین
 زمان انتخابات ۹۶ هستیم

مقصودی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس 
سال  در  شهر  شوراهای  انتخابات  اینکه  بیان  با 
96 همزمان با ریاست جمهوری برگزار می شود، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات 
شوراها به عهده مجلس شورای اسالمی است این 
جمهوری  ریاست  انتخابات  با  همزمان  انتخابات 
برگزار می شود. وی با اعالم اینکه دولت در نظر 
دارد به دلیل تقارن انتخابات ریاست جمهوری با 
ماه مبارک رمضان این انتخابات را یک ماه زودتر 
افزود: در همین راستا وزارت کشور  برگزار کند، 
نامه ای به شورای نگهبان ارسال کرده و مجلس 
درباره  نگهبان  شورای  تصمیم گیری  منتظر  نیز 
تعیین تاریخ برگزاری انتخابات است که همزمان 

با آن انتخابات شوراها را برگزار کند.

لزوم اصالح درون کابینه دولت

به  اشاره  با  مجلس  امید  فراکسیون  سخنگوی 
مدیران  برخی  نامتعارف  و  نجومی  حقوق های 
اظهار داشت: در اینکه دولت در مورد حقوق های 
برخورد  مالحظه  بدون  و  جدی  خوب،  نجومی 
کرده شکی نیست ولی این برخوردها نباید تنها 
این  در  افزود:  وی  شود.   محدود  مدیران  به 
میل کنندگان  و  حیف کنندگان  بین  باید  رابطه 
ممکن  اینها  از  برخی  باشد.  داشته  وجود  فرقی 
هم  حیف  گرفتار  و  داشته  فراقانونی  میل  است 
باشند و این بنگاه را هم ورشکسته و عالوه بر 
میلیونی ضررهای چندصد  دریافت های چندصد 
میلیاردی هم به بنگاه وارد کردند. وکیلی اضافه 
در  باید  که  است  اصالحی  عمومی  انتظار  کرد: 
درون کابینه صورت بگیرد. دو نفر از وزرا هستند 
دهند  استعفا  شرایط  خاطر  به  بود  مناسب  که 
افکار  نظر  از  را  دولت  زحمت  مقاومت شان  اما 
عمومی کاهش داد؛ اگر آنها استعفا می دادند اثر 
زحمت دولت بیشتر دیده می شد. وی در خاتمه 
هر  به  دولت  اگر  هستیم  آماده  ما  کرد:  عنوان 
برخورد و اصالح درون کابینه  دلیلی عذری در 
داشت، برای کمک به دولت و پاسخ به مطالبه 

ایرنا -  اهدای فرش ایرانی به فدراسیون فوتبال فرانسهعکس روز عمومی اقدام کنیم.

برائت روحانی از برادرش کمترین 
کاری است که باید انجام دهد

 
رئیس بنیاد تاریخ  پژوهی با بیان اینکه برائت روحانی 
از برادرش کمترین کاری است که باید انجام دهد، 
گفت: اعتبار بخشیدن به نااهالن و منحرفان یکی 
یازدهم  ارزش هاست و دولت  با  راه های مقابله  از 
سید  حجت االسالم  داد.  انجام  را  کار  همین 
حمید روحانی اعتبار بخشیدن به نااهالن را یکی 
و  اصالت ها خواند  و  ارزش ها  با  مقابله  راه های  از 
افزود: متأسفانه دولت یازدهم سعی کرده به کسانی 
مسئولیت بدهد که در فتنه ۸۸ نقش مهمی داشتند 
و آماده بودند کشور را به ویرانه تبدیل کرده و برای 
آمریکا فرش قرمز پهن کنند. وی با اشاره به تأکید 
حضرت امام )ره( مبنی بر حضور دائمی مردم در 
از  یکی  یازدهم  دولت  در  داشت:  اظهار  صحنه 
مشاوران آقای روحانی اعالم کرد که باید سیاست 
خارجی را از خیابان به محافل دیپلماتیک بیاوریم؛ 
معنای این حرف آن است که مردم از صحنه خارج 
و  هسته ای  مذاکرات  به  اشاره  با  روحانی  شوند. 
گذشتن سه سال از این مذاکرات ادامه داد: امروز 
می بینیم که مردم ما همچنان نمی دانند دقیقاً چه 
قراردادهایی با طرف مقابل بسته شده، در حالی که 
رهبری صریحاً فرمودند که ما هیچ چیز پنهانی با 
مردم نداریم، اما دولت همچنان از اعالم جزئیات 
سر باز می زند. وی افزود: می بینیم که دولت یازدهم 
سیاست بازی به جای سیاست مداری را پیشه گرفته، 

در حالی که سیاست بازی در اسالم منفور است.

عذرخواهی بلر برای مشارکت در حمله 
به عراق نقطه ننگی در تاریخ انگلیس

به  اشاره  با  کشورمان  پیشین  خارجه  وزیر 
در  انگلیس  مشارکت  در  بلر  تونی  عذرخواهی 
حمله به عراق گفت: »این پشیمانی و عذرخواهی 
ثبت  انگلیس  استعمار  تاریخ  در  را  ننگی  نقطه 
پس  انگلیس  سرانجام  گفت:  خرازی  می کند.« 
ناکامی و تجربه مقاومت جانانه مردم  از 5 سال 
انقالبی عراق در بصره که مسئولیت امنیت آن بر 
عهده انگلیس بود تصمیم بر خروج زودهنگام از 
عراق گرفت و این تصمیم انگلیس برای آمریکا 
و شخص بوش بسیار ناگوار آمد. امروز نیز اعالم 
تونی  رسمی  عذرخواهی  و  تحقیق  کمیته  نتیجه 
بلر نشان می دهد نتیجه تجاوز به کشورهای دیگر 
حتی از سوی قدرت های بزرگ چه پیامدهایی را 

برای متجاوز در پی دارد.

مصوبه های جدید کنگره آمریکا 
درباره ایران ناقض برجام است

 
اینکه  بیان  با  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مصوبه های جدید کنگره آمریکا درباره ایران ناقض 
توافقات برجام است، گفت: مجلس با دقت اقدامات 
پاسخ  زمان مقتضی  در  و  را رصد می کند  کنگره 

الزم را به این اقدامات ناقض توافق خواهد داد.

ظریف: امیدواریم به زودی 
کار تروریست ها در عراق یکسره شود

اعالی  مجلس  رئیس  با  دیدار  در  خارجه  وزیر 
یاری  با  کرد  امیدواری  ابراز  عراق  اسالمی 
خداوند و همت دولت و ملت عراق به زودی کار 
شود.  یکسره  عراق  در  تکفیری  تروریست های 
محمد جواد ظریف در این دیدار با ابراز خشنودی 
نیروهای  و  ارتش  پی  در  پی  پیروزی های  از 
به  تروریست ها  علیه  مبارزه  در  عراق  مردمی 
حوادث تروریستی اخیر در آن کشور اشاره و بار 
دیگر با دولت و ملت عراق ابراز همدردی کرد. 
وی همبستگی هر چه بیش تر گروه های مختلف 
سیاسی و قومی در عراق و نیز کشورهای منطقه 
در شکست دادن نهایی تروریست ها را ضروری 
تا  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  و  خواند 
نابودی کامل تروریست ها در کنار دولت و ملت 

عراق خواهد ایستاد.

 ایران به همکاری مستشاری با عراق
 و سوریه ادامه می دهد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ارتقای 
و  سوریه  روسیه،  ایران،  همکاری های  کیفی 
جبهه مقاومت در مبارزه با تروریسم تکفیری در 
تروریسم  تاثیر آن در اضمحالل جبهه  و  سوریه 
در این کشور اظهار کرد: موفقیت های راهبردی 
در جبهه حلب  مردمی سوریه  نیروهای  و  ارتش 
به زودی شرایط میدانی را در اصلی ترین منطقه 
درگیری به کلی تغییر خواهد داد. شمخانی گفت: 
با  آنها  هم پیمانان  برخی  و  آمریکا  که  حالی  در 
طرح برنامه هفت ساله برای مقابله با تروریسم در 
عراق و سوریه به دنبال توجیه حضور و اقدامات 
قدرت  و  توانایی  بودند،  منطقه  در  خود  بی ثبات 
مردم و نیروهای امنیتی عراق نشان داد نابودی 
به  بومی  ظرفیت های  به  اتکا  با  داعش  کامل 
مقام معظم  نماینده  قابل دستیابی است.  سرعت 
رهبری افزود: جمهوری اسالمی ایران همکاری 
دولت های  به  خود  کمک رسانی  و  مستشاری 
گروه های  خطر  کامل  رفع  تا  را  سوریه  و  عراق 

تروریستی از منطقه ادامه خواهد داد.

تحریم ها  هنوز گریبانگیر
 بنگاه های اقتصادی کشوراست

 
بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون   ، جهانگیری 
دلیل  به  کشور  اقتصادی  های  بنگاه  که  این 
روبرو  سودآوری  و  تولید  کاهش  با  تحریم ها 
روبرو  پدیده  این  با  هنوز  متاسفانه  که  شده اند 
میعانات کشور  و  نفت  : صادرات  هستیم، گفت 
میلیون بشکه در روز رسیده است. وی   ۲.6 به 
ایران  نفت  خرید  تحریم  موضوع  کرد:  تاکید 
نشان داد که سیاست عدم اتکا به نفت باید به 

شکل دیگری دنبال شود.

قوه قضائیه سریعًا با مدیران خاطی برخورد و وجوه بیت المال را مسترد کند
 

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره حقوق های نجومی گفت: مطالبه افکار عمومی، مجازات مدیران خاطی و برگشت وجوه به بیت المال است. وی 
با اشاره به بخش هایی از نامه معاون اول به رئیس جمهور ، این نامه را بیشتر یک گزارش کار خواند و افزود: افکار عمومی منتظر اقدام و عمل در این 
زمینه است. حبیبی، آسیب شناسی مستی اشرافی گری در کشور را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: بسیاری از مشکالت و نابسامانی های کنونی از 
زمانی آغاز شد که عده ای با اسم رمز توسعه، مانور تجمل در کشور راه انداختند. وی با تأکید بر بیانات صریح مقام معظم رهبری بر نامشروع و گناه 

اعالم کردن این برداشت ها، از قوه قضائیه خواست سریعاً با مدیران خاطی برخورد کند، وجوه بیت المال را مسترد نماید و گزارش این برخورد را نیز به افکار عمومی ارائه دهد.

اصولگرایان تاکنون بحثی در مورد حمایت از قالیباف در انتخابات آینده نداشته اند
 

بحثی  آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  قالیباف  احتمالی  کاندیداتوری  از  حمایت  مورد  در  تاکنون  اصولگرایان  گفت:  ترقی  حمیدرضا 
نداشته اند. ترقی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات برخی تحلیلگران در مورد انتخاباتی بودن ماجرای بیلبوردها گفت: چون استدالل 
دیگری ندارند، این حرف را می زنند. این افراد دنبال این هستند که آمریکا را به عنوان یک کشور بسیار مترقی و زیبا جلوه بدهند و تمام 
نقاط ضعف و جنایت های داخل آمریکا را نادیده بگیرند و نگذارند مردم ما متوجه این اتفاقات و وقایع شوند، به ویژه نسل جوان. بنابراین 

چون استداللی برای این کارشان ندارند، می گویند برای انتخابات سال آینده دارند، اقدام می کنند. وی ادامه داد: این اقدام هیچ ربطی به انتخابات ندارد، هر کسی 
در مملکت خواست کار درستی انجام بدهد آن را به انتخابات ربط می دهند. ترقی اضافه کرد: چرا هر وقت شهرداری خواست اقدامی در سطح شهر کند شماها بر این 

باور بودید که سیاسی و انتخاباتی است؟ پس اگر این گونه است هر کاری آقای روحانی انجام می دهد برای انتخابات سال آینده است.

پرونده احمدی نژاد برای همیشه بسته شده است

آیت ا... محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه گفت: 
نژاد  احمدی  برابر  در  روحانی  دکتر  تفاوت  مهمترین 
و  دارد  تواضع  ملت  برابر  در  ایشان  که  است   این 
اگر  و  باشیم  پاسخگو  ملت  برابر  در  باید  گوید  می 
رئیس  روحیه  اما  کنیم،  عذرخواهی  خالفی هم شده، 
و خالف سخن  کرد  نمی  عذرخواهی  گاه  هیچ  نبود،  چنین  این  قبل  دولت 
خود را هم نمی پذیرفت. وی با بیان اینکه احمدی نژاد کابینه خود را خط 
قرمز می دانست، گفت: روحانی خط قرمز ندارد و این معنایی برای او ندارد. 
باید خدمتگزار  افرادی هستند که  از  یعنی چه؟ کابینه یک مجموعه  کابینه 
باید در  افراد را به قدرت رساند. روحیه پاسخگویی  این  باشند و ملت  ملت 
برای  نژاد  احمدی  پرونده  من،  نظر  به  افزود:  غرویان  باشد.  نظام  مسئولین 
همیشه بسته شده و مختومه است، از نظر ما خیلی نباید به ایشان پرداخته 
شود، چون اینها دنبال این هستند که دوباره با همین بحث ها خودشان را 
اقتصاد کشور  و  به سیاست، اخالق  بزرگی  نژاد ضربه  احمدی  مطرح کنند. 

وارد کرد.

اصولگرایان گفته اند بهتر از روحانی نداریم

های  فیش  گفت:  اصفهانی  اشرفی  االسالم  حجت 
حقوقی نجومی ارثیه دولت قبل است. بنده معتقدم این 
با  تنها  نجومی  های  حقوق  محور  حول  اخیر  اقدامات 
ضربه  و  تضعیف  شود؛  می  دنبال  سیاسی  هدف  یک 
به  قبل  دولت  مدیران  اینکه  بیان  با  وی  روحانی.  به 
دلخواه برای خودشان پاداش می نوشتند، گفت: در دولت قبل، تعدادی مدیر 
بودند که قلم و کاغذ دست خودشان بود و خودشان ساعت یا اضافه کار یا 
حق ماموریت به حساب حقوق مشخص می کردند. نمونه هایی داشتیم، یکی 
از مدیران ساعتی که از نهاد بیرون می رفت، برای خود حق ماموریت قائل 
می شد، آن هم به مبلغ 500 تومان. وی تاکید کرد: سال 95 سالی است که 
دولت مدام از سوی مخالفان با بحران مواجه می شود و تحت فشار قرار می 
گیرد، البته باید بگویم تخریب ها به جایی نمی رسد. اشرفی اصفهانی در پاسخ 
به پرسشی در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت: به نظر من، امکان 
ندارد اصولگرایان از احمدی نژاد  حمایت کنند. با این حال، ظاهرا اصولگرایان 

گفتند ما به جز آقای روحانی گزینه بهتری نداریم و حمایت خواهیم کرد. 

روزنامه نزاویسمایا گازتا نوشت: ماجرای 
 »s ٣00 « ارسال سیستم های موشکی
به ایران، بار دیگر در کانون توجه رسانه 
است.  گرفته  قرار  جهان  گروهی  های 
الکساندر فومین، رئیس سرویس فدرالی 
به  نظامی و فنی، خبر مربوط  همکاری 
این سیستم  از  ارسال نخستین محموله 
کرده  اعالم  خبرنگاران  به  را  ایران  به 
است. وی همچنین اعالم کرده که در 
نیز  آن  محموله  دومین  نزدیک،  آینده 
اطالعات  اساس  بر  شد.  خواهد  ارسال 
دو  گازتا«،  »نزاویسیمایا  به  رسیده 
ایران  به   »s  ٣00« موشکی  توپخانه 
آنها،  از  یک  هر  که  است  شده  ارسال 
 - توپخانه  مجموعه  یک  مشمول 
سیستم  از  کاملی  مجموعه  با  موشکی 

تجهیزات ویژه ای است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظامی، 
دفاع  سیستم  این  از  مجموعه  چهار 
تمامی  آسمان  تواند  می  هوایی،  ضد 
تحت  را  ایران  مناطق  و  مهم  مراکز 
ژنرال  نمونه،  برای  دهد.  قرار  پوشش 
سیستم  سابق  فرمانده  بیژف،  آیتچ 
مشترک  کشورهای  هوایی  ضد  دفاع 
به  دارد.  ای  عقیده  چنین  نیز  المنافع، 

ارسالی  مجموعه  دو  حتی  وی،  گفته 
سیستم » ٣00 s« قادر است در مرحله 
مطرح بودن تهدیدها، در برابر حمالت، 
پوشش مطمئنی را به وجود آورد. بیژف 

می  نیز  مجموعه  چهار  که  است  معتقد 
ضد  و  هوایی  ضد  مطمئن  چتر  تواند 
به  را  ایران  خاک  کل  فراز  بر  موشکی 
قابلیت  و  باال  بسیجی  قابلیت  حساب 
نظامی  گیری  موضع  در  سریع  واکنش 

این کشور به وجود آورد. 
مربوط  فرمان  امضای  از  بعد  بالفاصله 
ایران  علیه  اعمالی  های  تحریم  لغو  به 
جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر  توسط 

در  آویو  تل  البته،  و  واشنگتن  روسیه، 
قبال دست یابی ایران به امکانات جدید 
این  دادند.  نشان  تندی  واکنش  تدافعی 
میالدی،   ۲0١5 سال  آوریل  در  رویداد 
رخ داد. جوش ارنست، سخنگوی دولت 

اعالم کرد:  تلویزیونی  برنامه  آمریکا، در 
ما خبرهایی را مشاهده کرده ایم که به 
فروش احتمالی مجموعه » ٣00 s« به 
ایران مربوط می باشد. پیش تر، آمریکا 
نگرانی های خود را در این خصوص بیان 
نشان  خاطر  همچنین،  وی  است.  کرده 
کرد که »به تازگی، جان کری، وزیر امور 
نیز این فرصت را داشته  خارجه آمریکا، 
است تا سرگئی الوروف، همتای روسی 
خود را از نگرانی های حاکم در خصوص 

این مسئله آگاه سازد«.
اسرائیل نیز به شیوه خود، این تحول را 
تفسیر کرد. در تفسیر یووال اشتاینیتس، 
است:  آمده  رژیم،  این  اطالعات  وزیر 
»این ارسال ها ثابت می کند که از رشد 
 اقتصادی ایران که نتیجه لغو تحریم ها
است، برای خرید سالح استفاده خواهد 
آن  در  تردیدی  هم  کسی  البته  شد«. 
شدن  محروم  انداز  چشم  که  نداشت 
وارد  امکان  از  آویو  تل  و  واشنگتن 
در  ایران،  به  سهمگین  ضربات  آوردن 
در  روسیه  های«  »فاووریت  ارسال  پی 
 « موشکی   - توپخانه  مجموعه  ازای 
ممکن  تولیدی،  غیر  اکنون   »s  ٣00

نیست خوشایند این دو دولت باشد.

چرا آمریکا و اسرائیل نگران S300 های ایران هستند؟
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