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یادداشت

 این روزها بیشتر 
حواسمان جمع باشد!
* هرم پور

در محاصره خشکسالیست،  استان  می گوییم 
چشمه ها خشکیده و قنات ها بی آب شده اند. 
مردم گروه گروه به شهرها مهاجرت می کنند و 
آنها که مانده اند هم در فکر رفتنند. می گوییم 
سال  نوزده  سالی  قحط  مخوف  لشکر  سربازان 
دار  اند،  زده  خیمه  دیار  این  خاک  روی  است 
را  امید  اند، ریشه  برده  تاراج  به  را  ندار مردم  و 
سوزانده اند و سر از تن انگیزه ها بریده اند، آتش 
بیابان، آرام  افتاده و  آفت ها به جان درخت ها 
این جا بیشتر  و  بیشتر  را  نامیمونش   آرام فرش 

و آنجا پهن کرده است. 
می گوییم وام های کشاورزان به تعویق افتاده، 
صنعت استان به حال احتضار و رو به موت است، 
بیکاری داد از جان جوانان برآورده و اقتصاد از رونق 
افتاده، بازار نزول حسابی رونق گرفته و چه رسمی 

و بانکی اش و چه غیر رسمی و بازاری اش. 
می گوییم نخبگان در حال مهاجرت از استان 
به  وابسته  و  مهم  های  مؤلفه  دماسنج  هستند، 
اقتصاد مثل فرهنگ و رضایتمندی، هوای سردی 
احتمااًل  و  نیست  خوشایند  که  دهد  می  خبر  را 
هزاران نفر قرار است زیر بهمن و کوالکش تلف 
شوند، بیمه ها برای بیمه کردن مشتاق تر از بیمه 
دادن هستند و بیماری ها هم از ترس هزینه های 
هنگفت، بلد شده اند به تن بی آزار خانواده هایی 
آب  آرام  آرام  و  خزیدن  ای  گوشه  جز  که  بزنند 
شدن و حذف شدن از گردونه  لذت های زندگی 

راهی نمی شناسند و چاره ای ندارند. 
) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

 از سخاوت ایرانیان تشکر کرد ؛ 

متکدی پاکستانی
در بیرجند با درآمد 

روزانه 450 هزار تومان

چهل سال 
کشمکش برای 
3 دانگ زمین

دعوا برای اراضی موسوی همچنان ادامه دارد

نماینده ولی فقیه در سپاه : 
برخی از داخل کشور به دشمنان
جمهوری اسالمی کمک می کنند

آیت ا... غروی : 
گزینه اصولگریان در انتخابات 96 

کسی نیست جز آقای روحانی

 معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد :
روحانی از جبهه رقیب است 

اصولگرایان حمایتش نمی کنند

هاشمی : کسی  نزدیکتر از من به رهبر معظم انقالب نیست / وزیرکار تغییر نکند، استیضاح می شود / رئیس جمهور با »حسین فریدون«  برخورد کند / آمریکا : تنها 6 ماه از برجام می گذرد؛ زمان می برد تا تاثیرات برجام ظاهر شود/ صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

صفحه 7

صفحه 6

بررسی مشکالت تاکسی رانان 
در نشست روزنامه آوا  ؛ 

مسافربرهای شخصی 
زیر ذره بین پلیس
صفحه 3

7 کشته  2زخمی ؛ رکورد مرگبار رانندگی در راه روستایی

به اطالع می رساند: یک واحد تولیدی فعال برای پست های سرپرستی مالی و بازرگانی 
خود نیازمند افرادی با شرایط ذیل می باشد. از افراد واجد شرایط مذکور تقاضا دارد 

سوابق کاری و شخصی خود را حداکثر تا پایان تیرماه به آدرس الکترونیکی
 iran.modern.co@gmail.com ارسال نمایند.

ویژگی هامدرک تحصیلیسابقه کارعنوان پستردیف

سرپرست 1
امور مالی

حداقل
 5 سال

حداقل کارشناسی 
مرتبط

آشنا به  
حسابداری صنعتی

سرپرست 2
بازرگانی

حداقل
 5 سال 

حداقل کارشناسی 
مرتبط 

آشنا به  بازاریابی
 و بازرگانی داخلی 

و خارجی

راننده بیل زنجیری با سابقه کار
 برای شرکت پیمانکاری گاز دعوت به 
همکاری می شود.    09153102179

آگهی  اطالع رسانی مناقصه    

تاریخ انتشار: 1395/04/26

قرارداد  انعقاد  مناقصه  آگهی  درج  پیرو 
 خدمات بیمه درمان کارکنان شهرداری های 
استان به تعداد حدود 4000 نفر برای مدت 
مورخ  های  آگهی  موضوع  در  سال  یک 
سازمان   1395/04/15 و   1395/04/08
خراسان  استان  های  شهرداری  همیاری 
جنوبی بدینوسیله تاریخ بازگشایی اسناد 

از ساعت 10 صبح سه شنبه  1395/04/29 
 1395/05/02 شنبه  صبح   10 ساعت  به 

تغییر می یابد.

جناب آقای مهندس هادی پامرغی
عضو محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران عدالت

قبولی شما را در مقطع دکتری رشته علوم دامی - تغذیه 
 که نشان از تالش و پشتکار شما دارد، تبریک عرض نموده

 سالمتی و موفقیت روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران عدالت

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
احداث  و  مصالح  تهیه  خود  عمرانی  غیر  های  طرح  محل  از 
ماهیرود  مرزی  بازارچه  مایع  گاز  پرکنی  سیلندر  تاسیسات 
ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  را  سربیشه  شهرستان  توابع  از 
نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به   pc صورت    به 
شرح مختصر کار: تهیه مصالح و اجرای عملیات برق ، تاسیسات 

مکانیکی و آتش نشانی
شهرستان  توابع  از  ماهیرود  مرزی  بازارچه  پروژه:  اجرای  محل 

سربیشه در فاصله حدود 200 کیلومتری از شهرستان بیرجند
هزینه انجام کار: مبلغ 2/656/526/400 ریال 

 مدت قرارداد : مدت اجرای پروژه 90 روز تقویمی از زمان شروع پروژه
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 132/826/320 ریال 

نوع ضمانت: ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه سازمان همیاری 

شهرداری های استان خراسان جنوبی 
7- شرکت های حائز صالحیت برای شرکت در مناقصه فوق الذکر 

بایستی :
* دارای گرید 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی باشند 
* دارای گواهینامه اجرایی مورد تایید وزارت نفت باشند   

* دارای رزومه کاری مربوط به اجرای تاسیسات سیلندر پرکنی 
گاز مایع باشند  

8- زمان توزیع اسناد مناقصه از سه شنبه 1395/04/15 تا آخر 
وقت اداری چهارشنبه 1395/04/30 می باشد .

9- سوال در خصوص ابهامات تا ساعت 12 پنجشنبه 1395/04/31
10- بازگشت اسناد تا ساعت 12 روز شنبه 1395/05/02 می باشد 
11- انصراف از شرکت در مناقصه تا ساعت 12 شنبه 1395/05/02 

می باشد. 
12- ارائه قیمت اصالحی تا ساعت 10 صبح یکشنبه 1395/05/03 

می باشد  )قبل از بازگشایی اسناد(
 13- زمان گشایش پاکت ها ساعت 10 صبح یکشنبه 1395/05/03
در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی می 

باشد.
قراردادهای  امور  آدرس  به  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل   -14
در  واقع  جنوبی  خراسان  استان  های  همیاری شهرداری  سازمان 

شهر بیرجند
خیابان غفاری- خیابان یاس - پالک 45 با کدپستی 9717913831 

می باشد . شماره تماس: 056-32341280
تذکرات:

اسناد  دریافت  رسید  باید  حتما  اسناد  دریافت  برای  متقضیان   *
مناقصه را به همراه فیش واریزی تحویل نمایند . 

* متقاضیان واجد شرایط میبایست ظرف مهلت تعیین شده اسناد 
را تحویل گرفته و پس از تکمیل به همراه نامه اعالم آمادگی شرکت 

در مناقصه به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

 فراخـوان مناقصـه عمـومی )چاپ دوم(

مادرم رفتي و یاد تو نرفت       دل برفت       شادي برفت      امید برفت
حال در سوگ تو بنشسته ایم         زنده ایم اما ز دل بشکسته ایم

چهارمین سال درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه هاجر افتقاری 
)همسر مرحوم احمد علی برات زاده( را گرامی می داریم

و برای آن عزیز از خداوند طلب مغفرت می نماییم.

فرزندان

" یادبود "

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

مرحومه کربالئیه طاهره سورگی
)همسر کربالیی غالمرضا  ضیائیان(

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان گرامی می رساند:
جلسه سوم آن مرحومه امروز شنبه 95/4/26 از ساعت 17 الی 18 

در محل مسجد جامع توحید برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی 
صموجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ضیائیان ، سورگی و سایر بستگان

قابل توجه خانواده های محترم نیروهای مسلح
 و عموم شهروندان معزز

فروشگاه اتکا شهید کاوه بیرجند 
واقع در چهار راه غفاری برای خدمات رسانی

 به شما سروران گرامی  افتتــاح  گردید.

ساعات کار: 8 الی 13 و 16:30 الی 20:30

به زودی افتتاح می شود

میدان بار مرکزی و بزرگ بیرجند
) میدان میوه و تره بار وحدت( 

مهرشهر - انتهای بلوار مسافر

اتحادیه صنف میوه و تره بار بیرجند
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خانوادههایدارای2عضومعلولبهباال،صاحبخانهمیشوند
فارس- رئیس سازمان بهزیستی با اعالم این که خانواده های دارای بیش از ۲ عضو معلول صاحب خانه می شوند، گفت: تالش می 
کنیم با همکاری بنیاد مستضعفان در برنامه دو ساله برای این خانواده ها مسکن احداث کنیم و همه آنان صاحبخانه شوند. بندپی 
اظهار داشت:  همچنین 46 هزار مسکن نیز برای خانواده های بی سرپرست در دست احداث است.

به  عشایر  و  روستائیان  بیمه  صندوق  معاون 
تعهد بسیار مهم صندوق بیمه به بیمه شدگان 
اشاره کرد و اظهار داشت: یک تعهد بسیار مهم 
بازنشستگی  نوع  یک  که  داریم  مدت  بلند  و 
که  صورتی  در  شده  بازنشسته  عزیزان  است؛ 
نیز  سال   ۱۵ و  باشند  داشته  سن  سال   6۵
بیمه پرداخت کرده باشند، می توانند از نوعی 
ماهانه  مقرری  و  شوند  برخوردار  بازنشستگی 

دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، پوستین دوز معاون صندوق 
بیمه  ایجاد صندوق  عشایر  و  روستائیان  بیمه 
کشاورزان و روستائیان را یکی از دستاوردهای 
جمهوری اسالمی در صندوق های بازنشستگی 
عنوان  و  افتاد  اتفاق   ۸4 سال  در  که  دانست 
ایجاد  منظور  به  این صندوق  واقع  در  داشت: 
به جامعه هدف که بخش مبدل و  نگاه ویژه 
زحمت کش هم هستند، بود. وی صندوق بیمه 
روستائیان را یک صندوق اختیاری عنوان کرد 

و  کشاورز  روستایی،  عزیزان  داشت:  اظهار  و 
بیمه  قرارداد  ما  با  خودشان  اختیار  به  عشایر 
برخوردار  ما  تعهدات  از  و  بندند  می  اجتماعی 
و  روستائیان  بیمه  صندوق  معاون  شوند.  می 
صندوق  این  از  استقبال  میزان  درباره  عشایر 
گفت: تاکنونن استقبال بسیار خوب و مناسب 
بوده است؛ شش میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست 
که  داریم  کشاورز  و  عشایر  روستایی،  خانوارد 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشمول بیمه ما 

تعهدات  از  بیمه  حق  با  توانند  می  و  هستند 
از  مسئله  به  دوز  پوستین  شوند.  برخوارد  ما 
کارافتادگی نیز اشاره کرد و گفت: بیمه شدگانی 
که به دلیل کار، از کار افتاده شوند، برایشان در 
کمیسیون پزشکی پرونده ای تشکیل می شود 
و در نهایت برایشان مقرری ماهانه ای را فراهم 
می کنیم. خدایی ناخواسته اگر بیمه شدگان ما 
مقرری  ماهیانه  بازماندگانشان  به  کنند،  فوت 

پرداخت می کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در دورانی قرار نداریم که 
بتوانیم حتی یک ریال اشتباه کنیم، گفت: در این ۳ 
سال تالش کردیم مزد از تورم پیشی بگیرد، چراکه ما 

درک می کنیم که سفره ها تهی تر شده است.
به گزارش فارس ، علی ربیعی بابیان اینکه سخت ترین 
اظهار  می کنیم،  تجربه  را  کشور  اقتصادی  سال های 
و  همدلی  بدون  بحران  این  از  گذر  برای  داشت: 
عقالنیت،  با  باید  و  کنیم  کاری  نمی توانیم  همکاری 
کار کار شناسی و پرهیز از حیف ومیل اموال، برای حل 

بحران ها کمک کنیم. وی با تأکید بر اینکه در دورانی 
کنیم،  اشتباه  ریال  یک  حتی  بتوانیم  که  نداریم  قرار 
رسان  نفع  و  عوام فریب  کارهای  باید  کرد:  تصریح 
کشور  نفع  به  چراکه  کنیم  فراموش  را  کوتاه مدت 
حذف  مسئول  من  افزود:  ادامه  در  وی  بود.  نخواهد 
یارانه ها هستم، برخی ها به غلط یارانه را به همه دادند، 
که  امروز  و  کردند  دریافت  نداشتند  نیاز  که  عده ای 
می خواهیم یارانه غیرمنطقی را حذف کنیم، در آستانه 

انتخابات به دولت یارانه حذف کن تعبیر می کنند.

ربیعی با تأکید بر اینکه به کار و تالش و سخت کوشی 
نداریم  داشت حق  ابراز  داریم،  نیاز  کنار عقالنیت  در 
دیگر موفق نشویم، بچه های ما و سفره های تهی نیاز 
به این موفقیت دارند، ضمن اینکه ما باید با مدارا در 
کنار هم کارکنیم، چراکه برای حل مسائل ایران، نیاز 
را  این سیاق تالش خود  بر  اجماع داریم و دولت  به 
تداوم می بخشد. وزیر کار تزلزل نیروی کار را یادآور 
شد و گفت: رئیس جمهور دستور داده اند تا امنیت شغلی 

کارگران، به ویژه زنان کارگر را در اولویت قرار دهیم.

روستاییانمقرریبازنشستگیدریافتمیکنند

وزیرکار:سفرههایمردمتهیترشدهاست

 ) ادامه یادداشت از صفحه اول ( می شنوم که اولویت های

استان ظاهراً نمی خواهد رونق اقتصادی باشد یا 
پیشرفت صنعتی، می شنوم که  جلسات سیاسی 
اقتصادی،  از جلسات  تر  گرم  حسابی گرم شده، 
باز قحطی مدیران به استان  می بینم که ظاهراً 
زده و مرغ مدیریت استانهای دیگر، تخم دو زرده  
نشان برخی بزرگان استان داده که قرار است مثل 
همان گذشته میزبان چند ساله مدیران تجربه و 
مدیران خطا باشیم. می شنوم بازار به گردِن هم  
انداختن عیب ها و عقب ماندگی ها ومشکالت 
هم بی رقیب شده و بازار بی خیالی ها گرم تر 
همین  از  ها  خیلی  که  اگر  نباشد  زود  شاید  و 
به اعتمادی  بی  از  و  بگویند  ناامیدی  از   حاال 

حرف ها و شعارها !!
بازیگران  مهم،  های  نقش  کردن  بازی  برای 
بازیگرانی  نه  است،  الزم  ای  شایسته  و  بایسته 
که بلد نباشند نقشه بازیگردان را خوب به روی 
گیر  به  سخت  که  استانی  برای  بیاورند!  صحنه 
اقتصادیست،  عمدتًا  که  افتاده  مشکالتی  دار  و 
اولویت اصلی نه سیاست است و نه جابجایی نیرو 
که مدیریت کردن مطلوب ظرفیت ها و ساز و کار 
ساختن برای توسعه استان ارجح و مقدم بر همه 
چیزش خواهد بود. در این تنگنای مشکالت، به 
اگر  مسؤوالن  بودن  دغدغه  بی  سخِت  مکافات 
گرفتار شدیم، هم فرصت ها را از دست خواهیم 
داد و هم نخبگان دلسوز را و هم اعتماد مردم را. 
نیست،  جلسات  هیاهوی  در  گرفتاری  دغدغه، 
این خیانت است. دغدغه، چکمه آهنین پوشیدن 
و  ساختن  بهانه  نه  است،  آمدن  میدان  وسط  و 
این  دوش  و  گردن  به  و  انداختن  گوش  پشت 

و آن آویختن.
آمارها خیلی تکان دهنده اند و رنج آور و خبرهایی 
آور تأسف  بسی  رسد  می  کنار  و  گوشه  از   که 
و تأمل برانگیز. استان به تکانی احتیاج دارد که 
اندکی از جایی که هست جلوتر برود. انتظار این 
حرکت از سوی مردم، انتظاری نابجا نیست که 
تا  آنهم در فرصتی که  تا مطرح شد تب کنیم، 
پایان سال، نیمی از آن طی شده و نیم دیگرش 
برای برنامه ریزی، برای جابجایی، برای سیاسی 
کاری و سیاسی بازی، برای القاء تفکرات، برای 
و  راست  راهنمای  برای  مردم،  اعتماد  با  بازی 
برای  و  کردن  عوض  مسیر  بعد  و  زدن  چپ 

شعاردادن خیلی زیاد نیست.
رسانه آزاد و مستقل، پشتوانه ای به عظمت مردم 
پشت  های  بازی  به  چیز،  هر  از  قبل  که  دارد 
صحنه واقفند تا روی صحنه. هم بازیگران و هم 
دلشان  که  دلسوزی  دوستان  هم  و  بازیگردانان 
برای استانشان می تپد، این روزها بیشتر روزنامه 

و خبر بخوانند و حواسشان بیشتر جمع باشد!
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

سایپا قیمت پراید را افزایش داد

تا ۵۷۰ هزار  پراید ۳۰۰  انواع  ای  قیمت کارخانه 
تومان افزایش یافت. به گزارش جام جم آنالین، 
گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ابالغیه به 
را  پراید  انواع  قیمت  خود،  فروش  نمایندگی های 
افزایش داد. بر این اساس، قیمت جدید هر دستگاه 
 ۲۰ معادل  جدید  موتور  با   SE مدل   ۱۳۱ سایپا 
میلیون و 6۷۰ هزار تومان تعیین شده که افزایش 
4۷۰ هزار تومانی را نسبت به قیمت قبلی نشان 
می دهد. همچنین قیمت جدید سایپا ۱۳۲ مدل 
افزایش ۵۷۰ هزار تومانی  با  با موتور جدید   SE
معادل ۲۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان تعیین شده 
است. در مورد سایپا ۱۱۱ مدل SE نیز باید به رشد 
۳۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو و تعیین قیمت 
۲۰ میلیون و 9۰۰ هزار تومانی برای این خودرو 
اشاره کنیم. طبق مصوبه جدید گروه خودروسازی 
سایپا، قیمت سایپا ۱4۱ مدل SE با موتور جدید 
نیز ۱9 میلیون و 4۷۰ هزار تومان تعیین شده است. 
را  خود  پرفروش  محصول  قیمت  حالی  در  سایپا 
افزایش داده که بازار خودرو راکد است و تقاضای 

چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد.

مدارس مجاز به دریافت وجه هنگام 
ثبت نام دانش آموزان نیستند

فارس- عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر 
عدم دریافت هیچ گونه وجهی از خانواده ها هنگام 
فقط  مدارس  مدیران  گفت:  دانش آموزان  ثبت نام 
بیمه دانش آموزی  به دریافت وجه کتاب و  مجاز 
هستند. اسدا... عباسی افزود: در ادارات آموزش و 
پرورش شماره تلفنی در خصوص شکایات والدین 
که  دارد  وجود  دانش آموزان  ثبت نام  وضعیت  از 
از  خانواده ها می توانند در صورت مشاهده تخلف 

سوی مدارس آن را به اطالع مسئوالن برسانند.

جدیدترین داروی دیابت 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

المللی  بین  همایش  دومین  اجرایی  دبیر   - ایرنا 
داروی  نوین گفت: جدیدترین  داروهای  و  دیابت 
کنترل دیابت با نام ویکتوزا به زودی تحت پوشش 
اظهارکرد:  مستوفی  دکتر  گیرد.  می  قرار  بیمه 
تفاهمنامه ویژه برای پوشش بیمه ای این دارو با 
در  زودی  به  و  است  انجام شده  بهداشت  وزارت 

دستور کار قرار می گیرد.

 نیمی از بازنشستگان حداقل 
حقوق را دریافت می کنند

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
 ۱۰۰ بیمه  عالی  شورای  مصوبه  براساس 
درصد داروهای ایرانی را تحت پوشش بیمه 
قرار می دهیم، گفت: تالش می کنیم با حفظ 
سیاست درمان رایگان، ارائه خدمات را افزایش 
داده و به مناطق محروم و فقیر تسری دهیم. 
از ۵۰ درصد  اینکه بیش  با اشاره به  به گزارش تسنیم، علی ربیعی 
ابراز داشت: سیاست رفاهی و  را می گیرند  بازنشستگان حداقل مزد 
مبارزه با فقر توانمندساز را باید پیش بگیریم و سعی کردیم مزد از 
باید به جای رویکرد تالش مضاعف  افزود:  تورم پیشی بگیرد. وی 
برای افتتاح کارخانه های بزرگ وغیره، اشتغال های خرد را افتتاح کنیم.

 ارائه خدمات درمانی تامین اجتماعی با کد ملی

درمانی  دفترچه های  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون 
تأمین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان 
از مردادماه استفاده نمی شود و بیمه شدگان با 
ارائه کد ملی خدمات درمانی دریافت می کنند. 
حذف  درباره  همتی  علی  فارس،  گزارش  به 
تأمین  ملکی  مراکز  در  درمانی  دفترچه های 
از  استفاده  مرداد،  ابتدای  از  گفت:  اجتماعی 
دفترچه های درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی )مراکز 
درمانی ای که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و طرف قرارداد 
با  اجتماعی  تامین  بیمه شدگان  افزود:  وی  می شود.  حذف  نیست( 
ارائه کد  با  به مراکز درمانی ملکی سراسر کشور می توانند  مراجعه 

ملی خود، خدمات درمانی الزم را دریافت کنند.

رفع اختالل سامانه ثبت نام تک کارت فرهنگیان

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از 
رفع اختالل و حل مشکل ورود به سامانه ثبت 
نام “تک کارت سرمایه فرهنگیان” خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین روحی، با بیان اینکه 
ساماندهی  هدف  با  سرمایه  کارت های  تک 
صادر  فرهنگیان  رفاهی  خدمات  تجمیع  و 
می شود اظهار کرد: بر این اساس فرهنگیان 
تا پایان مرداد فرصت دارند به سامانه پروفایل فرهنگیان به آدرس 
www.profile.medu.ir مراجعه کرده و اطالعات خود را جهت 
صدور کارت وارد کنند. وی با بیان اینکه متاسفانه در چندروز اخیر 
مشکالتی برای ورود به سامانه به علت تراکم باال مشاهده شد گفت: 

خوشبختانه اشکاالت این سامانه برطرف شده است.

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

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان 

حمل آب از ما قيمت از شما

09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
09151634010     )تخته زیر پا رایگان(

بهیکوکیلبرایدعاویبیمهومالیاتنیازمندیم.
مرکزتخصصیبیمهومالیاترساگستر

09155614320-چمنی

اظهارنامهمالیاتحقوقی
اظهارنامهمالیاتامالک
تضمینی- دقیق- سریع

صبح،عصروجمعهانجاممیشود.
مرکزتخصصیبیمهومالیاترساگستر

نبشپاسداران324455637-09155614320-چمنی

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

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

ابتدایبلوارآوینی-بینسمنویاسمن
تلفکس:09158642955-32404040

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 - رحيمی

بيست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

تورهای گردشگری بازنشستگان سرعين، آستارا و انزلی ، 
همدان و کرمانشاه، ارمنستان زمينی  و هوایی ، کيش و ...

تورهای خارجی : کوش آداسی، آنتاليا، تایلند، دبی، مالزی، 
چين ، هند و... 

شرکـت مینـاب سیـر شـرق 
09159618005 -05632221719



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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خراسان جنوبی میزبان یک شهید گمنام

  مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از تشییع پیکیر یک شهید گمنام در استان همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( 
خبرداد. سرهنگ علی قاسمی تصریح کرد: پیکر یک شهید گمنام روز سه شنبه 5 مرداد ماه وارد استان شده بعد از ادای احترام و تشریفات نظامی و استقبال 

با حرکت در مسیر میدان آزادی، میدان امام، سه راه اسدی تا شهدای معراج بدرقه خواهند شد.
مردم شنبه * 26 تیر 1395 * شماره 3553 دل  واقعا حرف  دلسوزانه  یادداشت هشدار 

بشه  عمومی  اعتراض  و  تجمع  حتما  باید   . بود 
که مسوولین کاری انجام بدهند . البته آقای هرم 
پور بهتر است یادداشتی در خصوص روحیات ما 
بیرجندی ها که باعث شده مسوولین هم اینقدر 
اگر  اینصورت  غیر  در  بنویسند  باشند  تفاوت  بی 
مردم مطالبه کنند مسوول جرات کم کاری ندارد 
990 ... 426
با توجه به حجم تردد زیاد خودرو در خیابان حافظ 
وقوع  از  قبل  است  خواهشمند  مهرشهر  غربی 
راهور  پلیس  و  ترافیک  محترم  شورای  حادثه 
فکری برای یک طرفه نمودن این خیابان بکنند.
915...462

از21درصد  تسهیالت  سود  کاهش  به  توجه  با 
تاکسیهای  تسهیالت  سود  چرا  درصد   18 به 
تغییر  اگه  یا  نکرده  تغییری  گونه  هیچ  فرسوده 
یارانه 5  کرده چرا اطالع رسانی نمی شود این 
درصدی که دولت برای تعویض و از رده خارج 
کردن تاکسی فرسوده داده کجا رفته اگرلغوشده 
شفاف سازی کنن روابط عمومی های  بانکهای 

عامل بی زحمت پاسخ بدن
915...684

از اداره راه وشهرسازی شهرستان خوسف تقاضا 
با نصب گاردریل  را  داریم حاشیه جاده فدشک 

ایمن سازی نمایند.
915..011

این  به  خشکسالی  این  تو  که  زعفرانی  چرا  
همینه  به  امیدکشاورز  و  میاد  بدست  زحمت 
و  افغانستان  به  کنند  می  قاچاق  رو  پیازش 
برای  که  خوابن  مسئولین  واقعا  دیگرکشورها 

جلوگیری از آن اقدامی نمی کنند.
915...002

نیست  پارک جنگلی  از  بیرجند حیف  شهرداری 
کشی  وخیابان  آبنما  نبود  و  تاریکی  بخاطر  که 
سوت و کور رها شده و مردم فقط به دو پارک 

خاص هجوم میاورند؟
937...897

حاشیه  در  زمینی  که  است  مدتی  چند  سالم 
خیابان مدرس حد فاصل مدرس ... و ... توسط 
و  برداری  گود  6متر  حدودا  ارتفاع  به  مالک 
گذاشتن نرده به حال خود رها شده با توجه به 
وکم  کرده  زشت  را  خیابان  حاشیه  نمای  اینکه 
خطر  احتمال  میشه  زباله  شدن  جمع  محل  کم 
ریزش پیاده رو و افتادن عابر در گودال دور از 
پیگیری  منطقه  شهرداری  خواهشا  نیست  ذهن 
مسوولین  که  بیفته  اتفاقی  نباید  که  حتما  کند 

اقدام کنند .ممنون
939...757

سالم چرا بعدازگذشت 11سال واحدهای تعاونی 
کس  وهیچ  دهند  نمی  اعضا  تحویل  مهر3را 

جواب گو نیست.به همین میگین قانون .....
915...533

سرزنی  و  قطع  شاهد  امروز  متاسفانه  سالم.  با 
عبور  آیا  بودم.  شهر  ساله  چندین  کاج  درختان 
کابل برق بایستی به بهای از بین رفتن درختان 
باشد. حاال درختانی که 50 سال زندگی را برای 
اینچنین  بایستی  اند  آورده  ارمغان  به  شهر  این 

مورد بی مهری مسوولین قرار گیرد.
939...390

پزشک  استقرار   برای  اجتماعی  تامین  چرا 
دکتر  که  روزی  از  کند  نمی  اقدامی  داخلی 
که  نیست  داخلی  دکتری  دیگه  رفته  گرمرودی 

جوابگوی بیماران باشه
0936...654
مسئوالن  شما  خدمت  نباشید  خسته  و  با سالم 
جهت لطفًا  مهر.  مسکن  امر  در  متولیان   و 
پاک سازي خیابان 9 دي ، شرکت خاور سازه، 

نخاله هاي ساختمان و زباله ها اقدام گردد.
915...892

بزرگواران  از  خواستم  نباشید،  خسته  و  سالم  با 
بر  نظارتي  چرا  بپرسم  راني  اتوبوس  سازمان 
اتوبوس هاي داخل شهر نیست متاسفانه بعضي 
راننده ها این قدر سریع حرکت مي کنند که انگار 
با  مسافرین  با  که  بماند  رالي هستن،  پیست  در 
خدا  زنند،  مي  حرف  پرخاش  و  ادبي  بي  کمال 
نکند کسي کارتش شارژ نداشته باشد با کمال بي 

ادبي پایینش مي کنند، خواهشا رسیدگي کنید.
930...402 

کالبد شکافی مشکالت تاکسی رانان در نشست روزنامه آوا 

مسافربرهای شخصی زیر ذره بین پلیس می روند 
عمومی  نقل  و  حمل  برزجی-  عصمت 
در فضای شهر های توسعه یافته و پهناور 
حیات  فرآیندهای  مهمترین  جمله  از  امروز 
شهری به شمار می رود ناوگانهای حمل و 
نقل عمومی مثل  اتوبوس و تاکسی محور 
امروزی  شهرهای  در  زندگی  و  حرکت 
هستند و فعالیت با نشاط آنها می تواند در 
اثر  توسعه شهری  اجتماعی،  تعامالت  روند 
رانندگان  ویژه  به  حال  عین  در  باشد  گذار 
افرادی  عنوان  به  شهری  های  تاکسی 
فراوان  مشکالت  پرتالش  و  زحمتکش 
شغلی، معیشتی و رفاهی دارند که می تواند 

بر بهره وری آنها اثر گذار باشد. 
حوزه  فعاالن  که  درشتی  و  ریز  مشکالت 
تاکسی رانی داشتند روزنامه آوای خراسان 
جنوبی را بر آن داشت تا نشستی به منظور 
که  دهد  ترتیب  مشکالت  این  بررسی 
عباسعلی  حضور  با  تیر  دهم  نشست  این 
مالکی  مشتاق   ، شهر  شورای  عضو  نیک 
مهدی   ، رانی  تاکسی  سازمان  سرپرست 
خانم  ها،  آژانس  اتحادیه  رئیس  فرد  راعی 
رئیسی  اکبری  133، علی  مدیرشبکه  آریانا 
غوث  جالل   ، دو  شعبه  اجتماعی  تامین 
و  دو  شعبه  اجتماعی  تامین  درآمد  مسئول 
سرهنگ محمد قاسمی رئیس پلیس راهور 

شهرستان بیرجند برگزار شد. 

مانور مسافربرهای شخصی 
در تمام کشور بیداد می کند

مطرح  نشست  این  در  که  مشکلی  اولین 
و  آژانسها  فعالیت  تداخل  موضوع  شد 
ها  تاکسی  کار  با  شخصی  مسافربرهای 
شورای  عضو  نیک«  باره»  این  در  که  بود 
رانی  تاکسی  سازمان  گفت:  بیرجند  شهر 
به  فقط موظف  فعال خود  به وسیله گشت 
نظارت بر تاکسی هاست و بر مسافربرهای 
شخصی نمی تواند اعمال قانون کند ضمن 
شکسته  موضوع  این  قبح  کشور  در  اینکه 
راهور  پلیس  طریق  از  است  نیاز  لذا  شده 
توسط  مسافر  حمل  برای  ای  جریمه 
عاملی  تا  شده  گرفته  نظر  در  ها  شخصی 

بازدارنده باشد. 
این  نیزدر  رانی  تاکسی  سازمان  سرپرست 
باره اظهار کرد: مانور مسافربرهای شخصی 
در همه جای کشور بیداد می کندو برخورد 
با مسافر بر شخصی از دست ما خارج است.

تاکسی  دستگاه   700 فعالیت  از  مالکی 
این  وجود  با  گفت:  و  داد  خبر  بیرجند  در 
رانی  تاکسی  تاکسی گشت  تعداد خودروی 
های  تاکسی  بر  شهر  در  قدرت  با  همواره 

شهرداری نظارت دارد. 
راهور  پلیس  رئیس  قاسمی  سرهنگ 
از  یکی  نیزگفت:   بیرجند  شهرستان 
دالیلی که دست پلیس را در جریمه کردن 
مسافربرهای شخصی بسته کرده است این 
محرز  برایمان  که  زمانی  تا  ما  که  است 
خودروی  بر  شده  سوار  شخص  که  نشود 
از  توانیم  نمی  است  مسافر  واقعا  شخصی 
لحاظ قانونی جریمه کنیم. وی  برای حل 
سازمان  اگر  داد  مساعد  قول  مشکل  این 
اختیار  در  راننده  و  خودرو  رانی  تاکسی 
این پس  از  قرار دهد  رانندگی  و  راهنمایی 
کردن  جریمه  برای  نامحسوس  گشت  با 

خوروهای مسافربری شخصی اقدام کنند.

رفتار آژانس نما نباید 
به پای آژانس ها نوشته شود

توسط  نیز  ها  آژانس  فعالیت  با  رابطه  در 
که  شد  مطرح  ها  آژانس  اتحادیه  رئیس 
دارد  فعالیت  بیرجند  در  آژانس  واحد   126

که 15 واحد آن بانوان هستند. 
آژانس  رفتار  اینکه  بیان  با  فرد«  »راعی 
شود  نوشته  ها  آژانس  پای  به  نباید  نما 
یا  تابلو  با نصب یک  افراد  از  بعضی  گفت: 

در  آژانس  نام  به  ماشین  کردن  شطرنجی 
با همکاری  شهر مسافر سوار می کنند که 
برخورد  افراد  این  با  رانندگی  و  راهنمایی 
فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  وی  شود.   می 
اپراتورهایی همچون 133 کار آژانس ها را 
اکنون طبق  افزود: هم  است  کرده  مشکل 
امتیاز  واگذاری  برای  محدودیتی  قانون 
آژانس وجود ندارد لذا تعدد آژانس ها باعث 
باشد.  ده  زیان  واحدها حتی  از  برخی  شده 
ها  آژانس  کمر   133 که  تعبیر  این  با  وی 
اپراتورهای  فعالیت  گفت:  است  شکسته  را 
زنگ  که  شده  باعث  رانی  تاکسی  سازمان 
خورهای آژانس ها بسیارکم تر از قبل شود. 

بازگشت نرخ تاکسی ها
 به همان 20 درصد افزایش

هر  که  ها  تاکسی  کرایه  افزایش  موضوع 
درصد   12 امسال  و  بوده  درصد   20 ساله 
این  در  شده  مطرح  موارد  دیگر  از  شده 
خصوص  این  در  »نیک«  که  بود  نشست 
به  گذاری  نرخ  فراینده  داد:  توضیح 
درصد   20 ساالنه  رانی  تاکسی  درخواست 

هم  امسال  که  شد  می  تصویب  شورا  در 
شورا  اعضای  از  برخی  اما  شد  پیشنهاد 
درست  مترها  تاکسی  تا  که  داشتند  اعتقاد 
برود  پیش  روال  همین  به  نرخ  این  نشود 
اولین  در  وارده  اعتراضات  به  توجه  با  اما 
باشیم  داشته  این  از  پس  که  شورا  جلسه 
ابالغ  و  تصویب  درصد   20 همان  نهایتا 
خواهد شد. سرپرست سازمان تاکسی رانی 
نفر  هزار   28 اینکه  بر  تاکید  با  نیز  بیرجند 
جابه  شهر  در  چرخی  شبکه  توسط  روز  در 
تاکسی  کرایه  زمینه  در  جا می شود گفت: 
ها مردم بهترین ناظران هستند. وی افزود: 

همه تاکسی ها برچسب تعرفه دارند لذا اگر 
اعالم  قطعی  مبلغ  خالف  تاکسی  راننده 
شده اخذ کند مسافران می توانند به شماره 
شماره  با  یا  و  بزنند  پیامک   30008039
را  گرفته  صورت  تخلف   32226005-6

گزارش کنند. 

لزوم چاپ دفترچه راهنمای برای 
تقویت فرهنگ در بین رانندگان 

بودن  خراب  از  شهروندان  از  برخی  گالیه 
تاکسی متر ها نیز موضوعی بود که اینگونه 
یک  همه  مترها  شد؟تاکسی  داده  پاسخ 
شکل هستند ولی ورودی ها متفاوت است 
و نوع مسیرها همچنین  ورودی هر تاکسی 
با توجه به نوع وسیله متفاوت است. ایرادی 
این  وارد شد  مترها  تاکسی  به  که  دیگری 
بود که اگر تاکسی متری خراب شود متولی 
که  هستند  رانان  تاکسی  اتحادیه  فقط  آن 
آنها هم برای تعمیر باید به مشهد یا تهران 
فرهنگی  مسایل  حوزه  در  کنند.  ارسال 
بهترین  که  شد  عنوان  نیز  رانی  تاکسی 
رهنمودها را در بحث فرهنگی تاکسی رانی 

توسط امام جمعه بیرجند ارایه شده ولی   با 
شهر  پیشانی  رانی  تاکسی  اینکه  به  توجه 
است نیاز است که دفترچه راهنمایی برای 
تاکسی ها چاپ شده تا بتوانند با مسافران 
شهر  مهمان  که  مسافرانی  خصوص  به 

هستند سنجیده تر برخورد کنند. 

بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی
 در حال پیگیری

رئیس  نیز  تاکسی  رانندگان  بیمه  در مورد  
گفت:  بیرجند  دو  شعبه  اجتماعی  تامین 

تاکسی  رانندگان  اکنون  هم  که  ای  بیمه 
از  بیمه  شامل  کنند  می  استفاده  آن  از 
و  است  بازنشستگی  و  فوت  کارافتادگی، 
نیز  اجتماعی  تامین  درمانی  خدمات  در 
واحدهای  در  رایگان  به صورت  توانند  می 
از  اینکه  بیان  با  .وی  استفاده کنند  درمانی 
شده  بیمه  فرد  مشمول  پرداخت  حق  نظر 
تا 3 ماه فرصت دارد که حق بیمه خود را 
پرداخت کند گفت: اگر در تاریخ مقرر شده 
حق بیمه پرداخت نشود دولت تعهدی ندارد 
امکان  اما  کند  می  قطع  را  خود  کمک  و 
خصوص  در  دارد.  وجود  آن  بندی  قسط 
عنوان  نیز  تاکسی  رانندگان  تکمیلی  بیمه 
شد که این بیمه جزو تعهدات سازمان بیمه 
مکاتباتی  طبق  اما  نیست  اجتماعی  تامین 
گرفته  انجام  رانی  تاکسی  سازمان  که 

موضوع در حال پیگیری است. 

درآمد پایین تاکسی ها علت اصلی 
استقبال نکردن از طرح تعویض

که  بود  مواردی  از  نیز  پروانه  صدور  هزینه 
توسط مهمانان این نشست به بحث گذاشته 

شد آنچه از سخنان این مدعوین برآمد این 
بود که 31 عامل برای هزینه های دریافتی 
سازمان تاکسی رانی در نظر گرفته است که 
قبال ساالنه 90 هزار تومان اخذ می شده اما 
تومان  به صورت دوساالنه 194 هزار  االن 
از راننده دریافت می شود علت این امر نیز 
صرفه جویی در وقت راننده و پرهیز از کاغذ 
بازی های اضافه عنوان شد. تعویض ماشین 
های اسقاطی نیز جزو سواالت مطرح شده 
داده  پاسخ  اینگونه  که  بود  نشست  این  در 
توافقی که  تاکسی های فرسوده  برای  شد: 
های  شرکت  با  رانی  تاکسی  اتحادیه  بین 

با  خودرو  ایران  نهایت  در  شده  مختلف 
کمترین قیمت انتخاب شده و بهترین شیوه 
ابالغ  نو  خودروی  دریافت  و  تحویل  برای 
خودروی  توافق  این  طبق  لذا  است.  شده 
سمند و 405 در نظر گرفته شده با تسهیالت 
درصدی   16 کارمزد  و  تومان  میلیون   20
داشته  متقاضی  نفر   26 فقط  تاکنون  که 
تعویض  طرح  از  استقبال  عدم  علت  ایم. 
تاکسی ها  پایین  خودروهای فرسوده درآمد 
اعالم شد. یکی از موضوعاتی که الزم شد از 
طریق تریبون روزنامه آوای خراسان جنوبی 
به عنوان یک رسانه صادق و مردمی روشن 
رانی  تاکسی  مدیران  پاداشهای  بحث  شود 
با عنوان  از رسانه ها  برخی  بود که توسط 
بود. و مورد  پاداشهای نجومی مطرح شده 
قرار  بیرجند  رانی  تاکسی  سرپرست  انتقاد 

گرفت . 
وی در این خصوص گفت : شهرداری برای 
پول کار نمی کند و تعیین 30 درصد پاداش   
به صورت ساالنه بوده است که رقم دریافتی 
کمترین رقم در بین شهرداری های کشور 
فیش  خود  ادعای  اثبات  برای  است.وی 

حقوقی خود را نیز ارایه کرد. 

پیام شما

در نماز جمعه این هفته آقای استاندار را دیدم که 
محافظی  و  حشم  و  خدم  هیچ  بدون  مردم  بین 
یک گوشه نشسته بود . آقای استاندار نمی دانی 
اطرافیان استاندار قبلی چه می کردند و حاال این 
رفتار شما چقدر برای من به عنوان یک شهروند 

دلنشین است . خدا به شما توفیق بده.
915 ... 842

دو  بیرجند  بود  گفته  که  دوستی  به  پاسخ  در 
این  کنیم  عرض  باید  داره  الپارسکوپی  دستگاه 
استفاده  نظر  مد  های  بیماری  برای  ها  دستگاه 
در  زنان  متخصصان  از  کدوم  هیچ  و  شه  نمی 
ندارند  رو  الپارسکوپی  جراحی  دانش  بیرجند 
بهتره یک سر به بیمارستان ... بخش زنان بزنین 
و ببینند چقدر بیمار در روز جراحی باز می شوند !
0915...673

لطف   ... بیمارستان  بگم  ,خواستم  سالم  با 
خوب  میارن  که  رو  دندانپزشکی  دکترای  کنن 
دکتر  وقت  زحمتی  چه  ,با  بیارن  کاربلدشو   و 
میگیریم؛ آخرش دندونی که خراب بود و  باید 
کشیده میشد  رو آقای دکتر میگن مشکلی نداره! 
ای   بهانه  و  عذر  هیچ  بدون  دندون  همون   اما 

پیش یه دکتر دیگه کشیده شد.
933....944
بیرجند - خوسف و کرمان به دلیل وجود  محور 
است مسووالن  بسیار خطرناک  حادثه خیز  نقاط 

چرا اقدام عاجلي انجام نمي دهند ؟!
915...008
طرف  سبز  فضاي  به  کمي  شهرداري  لطفا 
نه  کنه  رسیدگي  الهیه   مهر  هاي  مسکن 
ورزشي،  وسایل  نه  فضاي سبزي،  نه  امکاناتي، 
لطفا به این طرف شهر کمي بها بدید. با تشکر.
915...263

 جوابیه های شهرداری بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
آسفالت  خصوص  در   95/3/3 مورخ  شما  پیام 
می  استحضار  به  شهر  مهر  شرافت  خیابان 
رساند: هماهنگونه که قبال اعالم گردیده است 
عدم  و  مالکین  اکثریت  سکونت  عدم  دلیل  به 
باعث  معابر  آسفالت  در صورت  انشعابات  نصب 
تاریخ  از  لذا  شد  خواهد  حفاری  هزینه  افزایش 
95/2/1 از طریق روزنامه و از طریق پیامک به 
نصب  به  نسبت  تا  گردیده  اعالم  مالکین  کلیه 
از  بعد  انشاا...  که  نمایند  اقدام  انشعابات  کلیه 
مهلت مقرر آسفالت خیابان مذکور در دستور کار  

قرار خواهد گرفت. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
: رساند  می  استحضار  به   95/3/10 مورخ   شما 
هر  زمانبندی  برنامه  برابر  عدل  خیابان  نظافت 

روز انجام می شود. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/3/19 در خصوص راه اندازی 
بازار خودرو به استحضار می رساند اسناد شرکت 
و  تهیه  قرارداد  و  پیمان  اداره  توسط  مزایده  در 
بزودی زمان برگزاری مزایده جهت واگذاری به 
از  واجدالشرایط  حقیقی  و  حقوقی  اشخصاص 
طریق روزنامه کثیراالنتشار اعالم خواهد گردید. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما، 
آسفالت  خصوص  در   95/3/6 مورخ  شما  پیام 
رساند:  می  استحضار  به   5 پاسداران  کوچه 
اولویت  اساس  بر  معابر  آسفالت  روکش  اولویت 
شهری  تاسیسات  انجام  از  پس  و  اصلی  معابر 

انجام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/3/10 در خصوص نظارت بر 
استحضار  به  تاکسیمتر  از  استفاده  و  ها  تاکسی 
از  استفاده  به  ملزم  تاکسیرانان  کلیه  رساند  می 
تاکسیمتر  اساس  بر  کرایه  دریافت  و  تاکسیمتر 
می باشند.در صورت مشاهده تخلف شهروندان 

می تواند موضوع را گزارش دهند.

مزایده ماشین آالت دهیاری های بخش قهستان- شهرستان درمیان     تاریخ انتشار: 95/4/26

شرکت تعاونی دهیاری های بخش قهستان به استناد مصوبه شورای اسالمی روستاهای بخش قهستان و مجوز دفتر امور روستایی و شوراهای اسالمی استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 4 دستگاه از 
خودروهای آمیکو مازاد بر نیاز متعلق به دهیاری های این بخش را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند.

الف( مشخصات ماشین آالت مورد مزایده:
 1- خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای کوشکک مدل 86 با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 140/000/000 ریال 2- خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای تخته جان مدل 85 با قیمت پایه کارشناسی 
به مبلغ 140/000/000 ریال  3- خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای گسک مدل 85 با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 135/000/000 ریال 4- خودروی آمیکو متعلق به دهیاری روستای خوان مدل 86 

با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 80/000/000 ریال
ب( شرایط مزایده:

 شرکت کنندگان می بایست به ازای شرکت در مزایده هر کدام از خودروها، ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5 درصد مبلغ کارشناسی خودرو در اختیار شرکت تعاونی دهیاران قهستان بابت تضمین شرکت در مزایده قرار 
دهند. تسلیم ضمانت نامه بانکی به عنوان قبول شرایط و شرکت در مزایده می باشد. لذا در صورت انصراف برنده مزایده ضمن ضبط مبلغ سپرده وی به نفع دهیاری مربوطه، طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.
شرکت کنندگان در مزایده قیمت پیشنهادی خود را به همراه ضمانت نامه بانکی معادل 5 درصد قیمت خودرو در پاکت های الک و مهر شده به نشانی شهرستان درمیان، شهر قهستان ، شرکت تعاونی دهیاران 
 بخش قهستان واحد امور مالی دهیاریها ارسال نمایند.  مهلت دریافت پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اداری می باشد. به پیشنهادهایی که در موعد مقرر نرسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
در صورت تساوی قیمت پیشنهادی، اولویت با اهالی همان روستا خواهد بود. هزینه های ثبتی، دفترخانه ای، نقل و انتقال سند مالکیت و پالک خودرو، عوارض و دارایی و همچنین سهم هزینه آگهی بر عهده برنده 
مزایده می باشد. برندگان مزایده مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 5 روز اداری پس از ابالغ به آنها نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند. )به هیچ عنوان تقسیط مبلغ پیشنهادی مزایده امکان پذیر نمی باشد.( 
کلیه پیشنهادات رسیده در تاریخ 95/5/6 ساعت 10 صبح در محل شرکت تعاونی دهیاران قهستان با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و قرائت می شود.  شرکت تعاونی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است و هیچگونه ادعا و اعتراض در این زمینه مورد قبول نخواهد بود.  شرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت اداری برای دریافت اسناد مزایده و به منظور بازدید ماشین آالت به شرکت تعاونی دهیاران 

قهستان )شهر قهستان- بلوار امام خمینی )ره( جنب بخشداری( مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632143970 تماس حاصل نمایند.

دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/4/26

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند پنجشنبه 
1395/05/7 راس ساعت 6 بعدازظهر در محل حسینیه امام هادی )ع( واقع در انتهای بلوار مدرس - فلکه 
جماران برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود تا تاریخ سه شنبه 95/5/5 برای اخذ برگ وکالت به دفتر 
شرکت حد فاصل مدرس 17 و 19 مراجعه نمایند. ضمنا حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
غیر عضو یک رای می باشد. همراه داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت موقع حضور و شرکت در  جلسه 

الزامی است(
دستور جلسه:

تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه معاوضه و یا واگذاری پالک های خریداری شده از ورثه مرحوم 
محسن زاده )مشهور به طرح اراضی آپارتمانی دشت علی آباد( به شریک مشاعی بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند
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در  شترمرغ  فروش  بازار  نبود  سبب  به   
جیب  به  صنعت  این  سود  جنوبی  خراسان 
دالالن می رود و قصه پرغصه منفعت طلبی 

این صنعت را نیز گریبانگیر کرده است.
به گزارش فارس، شترمرغ یکی از پرندگانی 
کشور  برای  می تواند  آن  پرورش  که  است 
ارزآوری داشته باشد.از تمام بدن این حیوان 
که شامل پر، پوست، گوشت و تخم است، 
فروش  به  را  آن  و  کرد  استفاده  می توان 
رساند.پرورش این حیوان در مزارع شترمرغ 
انجام شده و فرمول های خاص خود را دارد 
فرمول ها  این  انجام صحیح  صورت  در  که 
گوشتش  و  داشته  خوبی  رشد  شترمرغ 
صورتی  در  می کند  پیدا  بیشتری  مشتری 
این  گوشت  کند  مصرف  کمتری  آذوقه  که 
صورتی  در  و  بوده  صورتی  رنگ  به  پرنده 
که آذوقه خوبی مصرف کرده باشد گوشت 
شترمرغ  پوست  درمی آید.از  قرمز  رنگ  به 
برای درست کردن چرم استفاده می شود و 
تبدیل  جوجه  تولید  از  پس  پرنده  این  تخم 
به یک کاالهای زینتی می شود.با این وجود 
ارزش  پرنده  این  پرورش  است  مشخص 
باالیی دارد ولی پرورش آن بدور از مشکل 
به  کمک  با  می توانند  مسؤوالن  و  نیست 
را  آنها  دغدغه های  از  اندکی  شترمرغداران 

کاهش دهند.
بیکاری  از  جلوگیری  برای  شرایط  این  در 
اشتغال  ایجاد  باید  روستاها  نشدن  خالی  و 
شترمرغ  مزرعه  ایجاد  که  گیرد  صورت 

می تواند یکی از این موارد باشد.
پرورش شترمرغ  مزرعه  در حال حاضر 13 
پرواری و تخم گذار در  از  اعم  پروانه  دارای 
الزم  تدابیر  انجام  با  و  است  فعال  استان 

می توان این مزارع را گسترش داد.
گذرا  نگاهی  تا  شدیم  آن  بر  راستا  این  در 
جنوبی  خراسان  در  پرنده  این  پرورش  به 
دغدغه های  از  پاره ای  و  باشیم  داشته 
گوش  به  را  شترمرغ  پرورش دهندگان 

که  بود  گذشته  برسانیم.سال  مسؤوالن 
توسعه  و  تحقیق  موسسه  مدیر  حضور  با 
ایستگاه  راه اندازی  مجوز  ایران  شترمرغ 
خراسان جنوبی  در  ایران  شترمرغ  تحقیقات 
توسعه  و  تحقیق  موسسه  شد.مدیر  صادر 
سال  بهمن ماه   30 در  ایران  شترمرغ 
گذشته، گفت: هدف از راه اندازی این مرکز 
و  پژوهشگران  فکری  ظرفیت  از  استفاده 
تولیدات  افزایش  برای  فارغ التحصیالن، 

شترمرغ است.
مدیر موسسه تحقیق و توسعه شترمرغ ایران 
نخستین  پژوهش های  کرد:  خاطرنشان 
ایران  شترمرغ  توسعه  و  تحقیقات  ایستگاه 
در خراسان جنوبی، الگویی برای استان های 

همجوار و دارای شرایط مشابه است.
محسن رحمانی امروز در گفت و گو با فارس 
پرورش  با  ابتدا  در  واحد  این  داشت:  اظهار 
40 جوجه سه ماهه شترمرغ آغاز به کار کرد 
پرورش  دارای سه مزرعه  و در حال حاضر 

شترمرغ در قاین هستم.
 شترمرغدار دیگری از شهرستان خوسف با 
بیان اینکه در حال حاضر دارای یک مزرعه 
داشت: همچنین  اظهار  است،  پنج هکتاری 
 50 و  مولد  شترمرغ   25 حاضر  حال  در 
شترمرغ پرواری در این مزرعه پرورش داده 
وجود  مزرعه  در  نیز  جوجه   100 و  می شود 
دارد.شترمرغدار خوسفی میزان تولید گوشت 
شترمرغ خود را 15 تن در سال اعالم کرد و 
یادآور شد: به سبب درآمد پایین، جوجه ها را 
به فروش می رسانیم و اجازه پروار شدن را به 
اینکه تخم ها  بیان  با  آنها نمی دهیم.رضایی 
مدت 40 تا 42 روز در دستگاه می مانند و بعد 
تبدیل به جوجه می شوند، گفت: جوجه ها را 
مدت دو ماه نگه داشته و برخی را پروار کرده 

و تعدادی را به فروش می رسانیم.
برای  اینکه فرمول های خاصی  بیان  با  وی 
پرواری  شترمرغ های  و  جوجه ها  خوراک 
وجود دارد، افزود: خوراک آنها را سویا، ذرت، 

ویتامین های  و  مکمل ها  گندم،  و  یونجه 
خاصی تشکیل می دهد.

شترمرغ  کشتارگاه  اینکه  بیان  با  رضایی 
در  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  استان  در 
خود  تولیدات  هستیم  مجبور  صورت  این 
ما  برابر  چند  آنها  و  بدهیم  دالالن  به  را 
استان  در  اینکه  بیان  با  می برند.وی  سود 
ندارد،  وجود  شترمرغ  گوشت  بسته بندی 
فروش  برای  مرکزی  فروشگاه  شد:  یادآور 

تولیدات شترمرغ نیز در استان نداریم.

پوست شترمرغ
 در ایران مشتری ندارد

وی با بیان اینکه بهترین چرم دنیا از پوست 
ما  کشور  در  افزود:  می شود،  تولید  شترمرغ 
نمی دهند  شترمرغ  پوست  برای  ریال  یک 
باالیی  قیمت  با  در کشورهای صنعتی  ولی 

خریداری می شود.
شمیم  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
حال  در  داشت:  اظهار  نیز  شترمرغداران 
شترمرغداران  تعاونی  عضو  نفر   50 حاضر 

در  کرد:  تصریح  هستند.وی  کویر  یکپارچه 
رسیده  ثبت  به  شترمرغ  تعاونی   15 استان 

است ولی هنوز اتحادیه ندارد.
وی با بیان اینکه صنعت شترمرغ در استان 
اینکه  وجود  با  شد:  یادآور  است،  ناشناخته 
پرورش  قطب  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
فعالیت  ولی  است  شده  شناخته  شترمرغ 
صورت  استان  در  زمینه  این  در  تبلیغاتی 
استقبال  اینکه  بیان  با  است.دادی  نگرفته 
خوبی برای رشد، توسعه و پرورش شترمرغ 
زمینه  در  داد:  ادامه  دارد،  وجود  استان  در 
انجام  اقدامی  تاکنون  خروجی و فروش آن 
نشده است.وی با بیان اینکه نیاز به صادرات 
برای تولیدات شترمرغ در استان وجود دارد، 

تخته  یک  ترکیه  مانند  کشوری  در  گفت: 
میلیونی خریداری می کنند  را  چرم شترمرغ 

ولی ما نمی توانیم با آنها وارد معامله شویم.
شمیم  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
شترمرغداران یکپارچه کویر با بیان اینکه در 
در  اطالعات  و  فنی  دانش  جنوبی  خراسان 
افزود:  است،  پایین  شترمرغ  پرورش  زمینه 
میزان 99 درصد از شترمرغداران استان در 

ظلمات حرکت می کنند و اگر دچار مشکالت 
فنی و غیرفنی شوند، نمی توانند آنها را حل و 
فصل کنند.دادی با بیان اینکه شترمرغداران 
از  نمی توانند  را  نیاز  مورد  آذوقه  استان 
کارخانه خوراک دام تهیه کنند، اضافه کرد: 
تهیه  خاصی  فرمول های  با  را  خوراک  آنها 
می کنند که مناسب پرورش شترمرغ نیست.

وی با بیان اینکه اطالعات علمی و مشاوره 
در این رابطه در استان پایین است، تصریح 
خرید  در  استان  شترمرغداران  بیشتر  کرد: 

اولیه خود ضرر کرده اند.
در  اینکه  بیان  با  کویر  یکپارچه  وی 
استان  در  شترمرغ  به صنعت  توجه  صورت 
شد:  یادآور  دارد،  خوبی  آینده  صنعت  این 
این  در  می توانند  مجوز  دادن  با  مسؤوالن 

زمینه به متقاضیان کمک کنند.

تعطیلی صنعت شترمرغداری در 
صورت بروز بیماری

بیماری  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  دادی 
برای صنعت شترمرغ در استان وجود ندارد، 
ادامه داد: در صورت بروز بیماری این صنعت 

به کار خود در استان پایان می دهد.
تحقیق  مرکز  به  خواست  مسؤوالن  از  وی 
و  ببخشند  شتاب  استان  شترمرغ  توسعه  و 
اطالع رسانی در این بخش را بیشتر کنند و 
ایجاد  به  مردم  تا  داده  کاهش  را  هزینه ها 
این صنعت ترغیب شوند.مدیرعامل شرکت 
یکپارچه  شترمرغداران  شمیم  تعاونی 
نژاد  اصالح  راستای  در  اینکه  بیان  با  کویر 
شود،  کار  بیشتر  باید  استان  در  شترمرغ 
این  دانش  تا  کنند  کمک  مسؤوالن  گفت: 
خراسان  در  کالن شهرها  مانند  صنعت 
کرد:  کند.دادی خاطرنشان  رشد  نیز  جنوبی 
افراد تحصیل کرده برای صنعت شترمرغ در 
استان بسیار اندک و محدود است و باید در 

این زمینه فکری اندیشیده شود.

شنبه*26 تیر 1395*شماره 3553

رهبر انقالب چه زمانی متولد شدند؟

کانال خبری khamenei .ir با انتشار عکسی تاریخ دقیق تولد رهبر انقالب اسالمی را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
در زیر تصویر منتشر شده از شناسنامه حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به این که؛ صادره پیش از انقالب است آمده 
است: به فرموده رهبر انقالب، تاریخ صحیح تولد ایشان 29 فروردین 131۸ است.

  طراحی کیبورد مجازی
 برای ساعد دست

و  شبکه  فناوری های  سازنده   ،NEC شرکت 
نسخه  یک  تولید  از  ژاپن  در  مصنوعی  هوش 

بدون اپلیکیشن آرم کی پد ایرخبر داده که در آن 
به  کاربر  بازوی  تبدیل  برای  هوشمند  عینک  از 
بدون  اجرای عملیات  برای  کیبورد مجازی  یک 
تماس استفاده شده است.به گزارش ایسنا به نقل 
موجود  نسخه  خالف  بر  اکسپرس،  فایننشال  از 
را  تماسی)لرزشی(  ایر« که عملیات  »آرم کی پد 
مناطقی  برای  جدید  فناوری  می کند،  شناسایی 
ایده آل است که در آن ها باید در شرایط استریلیزه 
لباس  یا  اجسام  با  مستقیم  تماس  و  کرد  کار 
کاربران  که  آنجایی  از  آن،  بر  نداشت.عالوه 
ایر  کی پد   ندارند،آرم  ساعت  بستن  به  نیازی 
برای مشاغلی مانند پزشکی مناسب است که در 
آن استفاده از دستگاهای پوشیدنی بر روی بازو 

توصیه نمی شود.

پاریس را از فضا ببینید 

شده،  ثبت  آوریل  ماه  در  که  تصویر  این 
زیبایی  به  را  فرانسه  پایتخت کشور  خیابان های 
در نور به تصویر کشیده که در طول روز از فضا 

قابل تشخیص نیستند.

زمان  در  بین المللی  فضایی  ایستگاه  فضانوردان 
شهر  از  زیبایی  تصویر  زمین،  فراز  بر  گردش 
پاریس را در شب ثبت کرده اند که غرق در نور 
شده،  ثبت  آوریل  ماه  در  که  تصویر  این  است. 
خیابان های پایتخت کشور فرانسه را به زیبایی در 
نور به تصویر کشیده که در طول روز از فضا قابل 

تشخیص نیستند.

صنعت شترمرغ استان در دام ادعای دالالن
تشخیص آلزایمر از روی چشم

 
از محققان دانشگاه مینه سوتا دریافته اند  گروهی 
که می توان بیماری آلزایمر را سال ها قبل از بروز 

با آزمایش چشم تشخیص داد.

به گزارش ایسنا به نقل از گیک، این دانشمندان  
برای شروع یک سیستم تصویربرداری طیفی را 
با استفاده از یک دوربین بینایی ماشینی و سیستم 
بازتاب  اندازه گیری  برای  تنظیم  قابل  طول موج 
نور از شبکیه موش ها طراحی کردند.آن ها از دو 
نوع موش متبال به آلزایمر و سالم استفاده کرده 
و با آزمایش میزان نور بازتاب شده از شبکیه هر 
کدام از آن ها به این نتیجه رسیدند که مبتالیان 
به آلزایمر، مقادیر کمتری از نور را از شبکیه خود 

منعکس می کنند.

نیسان اولین خودروی 
خودران ژاپنی را می سازد

نخستین  عنوان  به  نیسان  خودروسازی  شرکت 
ژاپنی  خودروی  اولین  دارد  قصد  ژاپنی  شرکت 

خودران را به بازار عرضه کند.

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، این خودروها 
به یک سیستم رانندگی خودران مجهز خواهد بود 
که فرمان، پدال ترمز و دریچه تزریق بنزین را در 
بزرگراهها کنترل می کند.سیستم پروپایلوت قرار 
است در مینی ون های نسل پنجم »سرنا« نصب 
شوند که تا پایان ماه اوت سال جاری وارد بازار 

خواهند شد.

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

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

عرضه مرغ تازه منجمد و انواع ماهی و گوشت برزیلی ، بلدرچین و شترمرغ 
)تکه کردن رایگان(

آدرس: خیابان قدس غربی - چهار راه عدل و باشگاه فرهنگیان
32446381 -09156663994

سوپر پروتئین محبوب

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

تعمیر لوازم خانگی در منزل      

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

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778    32229117
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کوچولو! سرت را باال بگیر و بگو نه!
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آیه روز  

 بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي، و تجمل پرستي و تفاخر در ميان شما و افزون طلبي در اموال
 و فرزندان است . سوره حدید - آیه ۲۰

حدیث روز  

انسان باید متوجه این واقعيت  باشد كه نوع معاشرت با همسایگان، در روح و روانش اثر مى گذارد.
 امام سجاد )عليه السالم(

اگر زرین كالهى عاقبت هيچ
اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ
اگر ملک سليمانت ببخشند

در آخر خاک راهى عاقبت هيچ

مادربزرگ هميشه انبوهى رختخواب داشت
  كه خيلى وقتها زمين بازی كودكى هایمان بود

 وقتى مى گفت: شب بمانيد واقعى بود 
حرف نبود  تعارف نبود یاد قدیم ها بخير

فکر را پر بدهيد و نترسيد كه از سقف عقيده 
برود باالتر فکر باید بپرد برسد تا سر كوه تردید 

و ببيند كه ميان افق باورها كفر و ایمان 
چه به هم نزدیکند

گاهى كارها دقيقٌا طبق برنامه پيش نمى رود، 
اما اگر یقين كنيد كه فصلها جای خود را به 

یکدیگر مى دهند متوجه مى شوید كه در دراز 
مدت نوبت برداشتن محصول هم خواهد رسيد. 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ورزش توانایی کودکان را در حل
 مسائل ریاضی افزایش می دهد

مطالعات نشان داده است كه كودكان 9 تا 1۰ ساله ای 
كه آمادگى هوازی بيشتری دارند قسمت خاكستری 
قسمت  بودن  باریک تر  است.  باریک تر  مغزشان 
در  ریاضى  توانایى  افزایش  باعث  مغز  خاكستری 
افراد مى شود.در كودكان پروسه باریک شدن قسمت 
مى شود.  انجام  طبيعى  صورت  به  مغز  خاكستری 

ورزش این پروسه را بهبود مى بخشد.
مدیر این تحقيقات مى گوید: باریک شدن قسمت 
خاكستری مغز یک روند طبيعى رشد است و به دليل 
شکل گيری مغز اتفاق مى افتد. تئوری كه این پدیده 
را توجيه مى كند مى گوید كه قسمت خاكستری مغز 
باریک مى شود تا ارتباطات غير ضروری از بين برود 
و ارتباطات مفيد مغزی قوی تر شود. مطالعات گذشته 
نشان داده است كه باریک شدن قسمت خاكستری 
مغز با افزایش قدرت استدالل و مهارت های فکری 
همراه است.در این مطالعات 48 كودک مورد بررسى 
قرار گرفتند. از همه این افراد تستى برای اندازه گيری 
آمادگى هوازی گرفته شد. نيمى از این كودكان 7۰ 
درصد یا بيشتر آمادگى هوازی داشتند و نيمى از این 
كودكان 3۰ درصد یا كمتر آمادگى هوازی داشتند. 
محققان با كمک MRI از مغز این كودكان عکس 
سنجيدند. را  آنها  ریاضى  توانایى  و  كردند  برداری 

محققان به اختالف بين توانایى ریاضى و ساختار 
مغزی این كودكان پى بردند. به طور كلى باریک تر 
بودن قسمت خاكستری مغز با كارایى بهتر ریاضى 

همراه است.

در خاطرات نيل آرمسترانگ نوشته بود: 
من آدم احساسی نيستم!

 وقتى خانه ی والدینم را ترک كردم گریه نکردم، 
وقتى گربه ام مرد گریه نکردم، وقتي در ناسا كار 
پيدا كردم گریه نکردم، و حتي وقتى روی ماه پا 
به  ماه  روی  از  وقتى  اما  نکردم،  گریه  گذاشتم 

زمين نگاه كردم، بغضم گرفت. 
با تردید با پرچمى كه بنا بود روی ماه نصب كنم 
بازی مى كردم. از ان فاصله رنگ و نژاد و مليتى 
با خود  آبى.  بودیم و یک خانه  ی گرد  ما  نبود. 
گفتم انسانها برای چه مى جنگند؟ شصت دستم 
را به سمت زمين گرفتم و تمام دارایى ام و كره 
زمين با آن عظمت پشت شصتم پنهان شد و من 

اشک ریختم...

یاد  را  گفتن  »نه«  تان  كودک  اینکه  برای 
شما  اگر  كنيد.  شروع  خانه  از  باید  بگيرد، 
هميشه فرزندتان را مجبور به اطاعت كردن 
محض  به  و  كنيد  مى  تان  های  خواسته  از 
او، عصبانى و پرخاشگر   دیدن واكنش منفى 
مى شوید، نباید انتظار داشته باشيد كودک تان 
به همکالسى كه مى خواهد خوراكى هایش را 
از او بگيرد، نه بگوید و در آینده در برابر خواسته 
دارد دوستش  كه  كسى  غيرمنطقى   های 

 مقاومت كند.
كودک شما از همين امروز یاد مى گيرد حق 
یا  درست  نظرش  از  كه  هایى  خواسته  دارد 
منطقى به نظر نمى رسند را رد كند یا برعکس 
برابر هيچ  در  و  احساس مى كند هيچ وقت 
كسى حق ندارد خواست خودش را ترجيح دهد.

تان  كودک  از  كه  ای  »نه«  اولين   پس 
وارد  به خاطر  و  بگيرید  را جشن  مى شنوید 
خوشحال  رشد،  تازه  مرحله  یک  به  شدنش 
شوید. اگر از او مى خواهيد لباسى كه انتخاب 
به  اما  بپوشد  مهمانى  برای  را  اید   كرده 

مجبور  جای  به  دهد،  نمى  تان گوش  حرف 
كردنش و گفتن »یا این كار را مى كنى یا به 
مهمانى نمى رویم!« به او حق انتخاب بدهيد و با 
 گفت وگو و همفکری دنبال انتخاب گزینه ای

 دلچسب تر بگردید.

با هم حرف بزنيد
از فرزندتان بخواهيد  توانيد  برای شروع مى 
آنچه امروز تجربه كرده را روی كاغذ بنویسد. 
به او بگویيد همه تجربه هایش از زمانى كه 
در كنار دوستانش بوده تا لحظاتى كه در خانه 
و در كنار شما داشته را روی كاغذ بياورد و بعد 
بخواهيد مواردی كه دوست داشته به آنها نه 
لحظاتى كه كاری خالف  و  نگفته  و  بگوید 
ميلش انجام داده را هم در ميان نوشته هایش 

مشخص كند.
كه  لحظاتى  فهرست  شدن  روشن  از  پس 
به  را  كودک شما دوست داشته كلمه »نه« 
زبان بياورد اما نياورده، با هم در مورد دالیل 
كه  كارهایى  انجام  دليل  یا  كردن  سکوت 

صحبت  نداشته،  شان  دادن  انجام  به  ميلى 
مورد گپ  این  در  با هم  اینکه  از  بعد  كنيد. 
فرزندتان  كه  مختلفى  های  گزینه  و  زدید 
 برای واكنش نشان دادن به شرایط ناخوشایند 
مى تواند انتخاب شان كند را بررسى كردید، 
با هم بهترین راه برای نه گفتن به موقعيت 
با این عبارت واكنش  آنها  باید به  هایى كه 

نشان مى داد را انتخاب كنيد.

به موقع نه بگویيد
كودكى كه به موقع نه مى شنود، مهارت نه 
گفتن را هم آسان تر كسب مى كند. به همين 
خواسته  همه  كردن  برآورده  جای  به  دليل 
های كودک تان در لحظه اعالم شدن شان 
یا به جای بى جواب گذاشتن آنها، سعى كنيد 

او را گاهى با پاسخ منفى تان روبه رو كنيد.
آب شما  از  است  بند  تان  دست  وقتى   اگر 

 مى خواهد، به او بگویيد »االن نمى توانم، باید 
چند دقيقه صبر كنى!« و اگر وقتى تازه برایش 
لباس خریده اید به شما برای خرید یک لباس 

دیگر اصرار مى كند، با احترام و آرامش به او 
نه بگویيد و برایش توضيح دهيد وقتى نياز به 
 لباس های تازه داشت، حتما با هم به خرید

مى روید. كودكى كه به موقع نه مى شنود، 
یاد مى گيرد به موقع، نه بگوید و بى توجه 
به شرایط، خواست و امکاناتش خواسته های 

دیگران را برآورده نکند.

بگویيد نه متشکرم
تان  كودک  های  خواسته  همه  نيست  قرار 
 را اجابت كنيد. وقتى به شما پاستيل تعارف 
مى كند و ميل ندارید، به جای اینکه از سر 
خوردن  پاستيل  به  مجبور  را  خودتان  ترحم 

بکنيد، با خنده بگویيد »نه، متشکرم«.
با درست ادا كردن این جمله به كودک تان یاد 
دهيد كه گفتن »نه« به معنای زیر سوال بردن 
شخصيت او و تصميم هایش نيست، بلکه تنها 
به معنای داشتن نظری متفاوت است و برایش 
با رفتارتان روشن كنيد این »نه« گفتن و »نه« 
شنيدن قرار نيست هيچ آسيبى به رابطه شما 

بزند. كودكى كه در جریان این معادالت ساده 
روزمره، مهارت نه گفتن را یاد مى گيرد، در 
سال های جوانى مى تواند به خواسته دوستى 
كه به او سيگار تعارف مى كند، بدون ترس 
به  و  بگوید  نه  اش،  رابطه  شدن  قطع   از 
توقع های نا به جای همسرش در سال ها بعد 
بدون ترس از به خطر افتادن زندگى مشتركش 

جواب منفى بدهد.

رکورد بشکنيد
چيزی  شما  از  وقفه  بى  تان  كودک   وقتى 
 مى خواهد و جواب منفى مى شنود، به خاطر 
عوض  را  تان  حرف  ترحم  یا  حوصلگى  بى 
نکنيد. در چنين شرایطى هر چند بار كه الزم 
است، به خواسته او پاسخ منفى دهيد و با خوش 
خلقى به او یاد دهيد قرار نيست تکرار خواسته 
كسى، تصميم او را تغيير دهد و درصورتى كه 
منطق و احساسش به او مى گوید باید پاسخ 
پافشاری  خاطر  به  ندارد  دليلى  دهد،  منفى 

دیگران حرفش را عوض كند.

عارفانه روز

برای راهنمایى خود به دنبال نوری مى رویم كه 
به دست خویش داریم.به هر كجا كه بروی جز 

خدا چيزی را مالقات نمى توانى كرد.

طراح: نسرین کاری                        

النسا  عرق   - حقارت    -1 افقي: 
امام  پسر    - دود   - ماسك    -2
باد  )ع( و شهيد كربال 3-   حسن 
خنك - شكست خورده - گوسفند 
جنگي 4- نهایت و انتها -  رقيب 
زبان  در  امتياز  آخر-   رمق   - تام 
بيگانه 5 - پرنده مهاجر -  ابله - 
ستاره  پدر-    - قيمت   -6 مفلوج 
بررسي  و  تحقيق   - ناس   -7
بدحال  بيمار  نامربوط  سخنان   -
حسن  قلعه   - پرسشي  كلمه   -  8
صباح  - ملكوتي 9- شهر آرزو - 
مياني  پارچه   -10 نامدار   - رودها 
و  حيا   - ولي  آسترلباس-  و  رویه 
آزرم 11-  پول ژاپن - هر گوشه 
زمين فوتبال - گيشه 12- رود پر 
با   - غذایي  چاشني   - ایران  آب 
اطوار مى آید-  رمق آخر 13-  دایه 
تركي - فرق، تفاوت - از واجبات 
نماز 14- لوالي پا - بسيار بخشنده 
- روز تولد 15-  دائمي - مثنوي 

عبيد زاكاني

عمودي: 1-  پروژكتور -  خلبان 
خوش-  خواب   -2 ژاپن  انتحاري 
بيماري    -3 محروم   - انيس 
موازي  خط  واگيردار-   عفوني 

نفس   - متنفر   -  4 گرویي   -
پنبه  غوزه   - صدا   بازگشت   -
5- نام آذري - آداب - خبرگزاري 
بي    -6 ایران  اسالمي  جمهوري 
كه  سفالي  كوچك  خم    - نظير 
دوغ در آن بریزند و بزنند تا كره آن 
استان  شهرهاي  از   - شود  گرفته 
آذربایجان غربي 7 - سائل - شور 
واحدهاي  از  یك  هر   - غوغا   و 
فریزر-     -8 ارتش  در  تخصصي 
آفریده   -  9 تحيت  عروس-  یار 

حركتي  كمك  وسيله   - شدگان 
مدرك   -10 پدر   - نوپا  كودكان 
زن  شمشير   - پيروزي  مقدمه   -
11- مركز ویتنام - طرح مقدماتي 
- زینت رو 12- سفيد تركي- فني 
در ورزش كشتي - كشيش، كاهن 
بومي  درختي  شبگرد  پستاندار   -
درختي   - سر  فرق   -13 آمریكا 
با شكوفه معطر- ضدعفوني كننده 
14 - نگهبان چماقدار  -  در بند 

- جانشينان 15-  امداد - آوانس
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خیابــان رســالت / رسالــت 2    09155612892/ 32423035 بیابانی

موارد خرید، فروش، رهــن و اجاره  خـود را در هر کجای شهر برای مــا پیامــک کنید

)رسالت، عدالت، حافظ فوری(   2892  561  0915

امـالک پایتخـت

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

 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
مشاورین امالک سعیدی

همشهریان عزیز موارد رهن و اجاره 
شما را کمتر از 2 روز و امالک فروشی 

به قیمت کارشناسی کمتر از یک ماه
 به فروش می رسانیم.

برای سپردن موارد تماس بگیرید
09120845295 -056 32235559

09155615024

موبایل فروشی با کلیه امکانات 
در خیابان حکیم نزاری با اجاره 
پایین به صورت نقد یا معاوضه
 با خودرو واگذار می گردد. 

09156674069

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

09159647685

فروش زمین دونبش به متراژ 450 متر 
واقع در خیابان انقالب ، کالهدوز 4/1 
با موقعیت عالی     09157557802

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

09153613243 - شریفی

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

09156042960

به چند نفر نیروی جوان )مرد( 
برای کار در کافی شاپ نیازمندیم.

09353837093 -09363351288

به یک صندوقدار خانم مسلط به 
کامپیوتر و روابط عمومی باال برای 

کار در غذای آماده نیازمندیم.
09155624508

32442981

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک خانم با روابط عمومی باال جهت کار 
در فروشگاه لوسترنیازمندیم

09155611131-32211411

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

تجربه کنید.   09158668002

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

مسئولیت     09155619059 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

چاپ و پخش تراکت )گالسه و تحریر( 

کارت ویزیت و ... تضمینی و با قیمت استثنایی 

09368545254

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم
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نخستین پیروزی استقالل در اردوی ارمنستان

ایرنا- تیم فوتبال استقالل تهران در دومین دیدارتدارکاتی خود مقابل 
تیم گانزاسار ارمنستان به برتری رسید. آبی پوشان تهرانی که 11 روز 
است در اردوی ارمنستان به سر می برند در دومین دیدار تدارکاتی با 
نتیجه 4 بر یک مقابل تیم فوتبال گانزاسار ارمنستان به برتری رسیدند.
این دیدار که در حضور کمتر از 100 هوادار ایرانی برگزار شد, شاگردان 
علی منصوریان سرمربی استقالل موفق شدند با گل های جابر انصاری 
از   70 دقیقه  در  کریمی  یعقوب  همچنین  و 45   44 ,  34 دقایق  در 
روی نقطه پنالتی به برتری برسند. آبی پوشان تهرانی پیش از این در 
نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل تیم فوتبال آرارات در ارمنستان با 
یک گل شکست خورده بودند. ایم فردا جمعه به تهران باز می گردد.

اعالم اسامی بلندقامتان المپیکی ایران

ایرنا- فدراسیون جهانی والیبال با انتشار مصاحبه ای از رائول لوزانو 
سرمربی تیم بلندقامتان ایران اسامی سیزده بازیکن حاضر در اردوی 
آماده سازی تیم ملی را اعالم کرد. با توجه گزارش روز پنج شنبه از 
فدراسیون والیبال، بر این اساس سعید معروف، مهدی مهدوی، سید 
محمد موسوی، عادل غالمی، مصطفی شریفات، شهرام محمودی، 
جواد  میرزاجانپور،  مجتبی  قائمی،  فرهاد  زرینی،  حمزه  غفور،  امیر 
اعزامی  بلندقامتان  مرندی  مهدی  و  پور  عبادی  میالد  نژاد،  معنوی 
به بازی های المپیک ریو هستند. ایران در سی و یکمین دوره بازی 
میان  این  در  و  کند  63سهمیه کسب  توانست   2016 المپیک  های 
یافتند.  راه  المپیک  بازی های  به  از 52سال  ایران پس  بلندقامتان 
این بازی ها با حضور بیش از 10 هزار ورزشکار از سراسر جهان، از 
15 تا 31 مرداد ماه در شهر بندری ریودوژانیرو برگزار می شود.

پیروزی تیم والیبال جوانان ایران در برابر قزاقستان

رقابت  در  مسابقه خود  در ششمین  ایران  جوانان  والیبال  تیم  ایرنا- 
گذشت.  قزاقستان  سد  از  بر صفر  سه  نتیجه  با  آسیا  قهرمانی  های 
این  در  خود  قبلی  مسابقه  پنج  در  که  ایران  جوان  های  والیبالیست 
رقابت ها به ترتیب تیم های ترکمنستان، قطر، هنگ کنگ، سریالنکا 
و کره جنوبی را با نتایج مشابه سه بر صفر شکست داده بودند، روز 
گذشته در ششمین مسابقه خود به مصاف قزاقستان رفتند و این تیم 
را هم به راحتی از پیش رو برداشتند. شاگردان بهروز عطایی سه ست 
این مسابقه را با امتیازات 25 بر 18، 25 بر 13 و 25 بر 9 به سود 
اسفندیار،  امیرحسین  اسماعیل طالبی،  زدند. جواد کریمی،  رقم  خود 
لی  آقچه  رسول  و  مجرد  اصغر  علی  عینی،  طیب  مسافر،  اسماعیل 
با  ایران  تیم جوانان  بودند.  این مسابقه  ایران در  آغاز کننده  ترکیب 
در  امروز  و  نهایی مسابقات صعود کرد  نیمه  مرحله  به  پیروزی  این 
برود.  ژاپن  و  ترکمنستان  دیدار  برنده  مصاف  به  باید  مرحله  این 
هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا 
از شنبه 19 تا یکشنبه 27 تیر به میزبان چین تایپه برگزار می شود.

1- چسبندگی پفک تا 7 بار مسواک هم تمیز نمی 
شود و موجب بی اشتهایی می شود. پنیر پفک اغلب 
فاسد و گندیده می باشد 2- برنج از پرمصرف ترین 
اقالم سفره ایرانیان است و موجب غلظت خون می 
شود 3- چای سیاه موجب کم خونی آریتمی قلبی و 
اختالالت گوارشی، چروکیدگی پوست و ریزش مو می 

شود 4- شکر سفید برای کبد مضر و موجب به هم 
خوردن متابولیسم سلول های کبدی می شود 5- به 
مرغ ها آنتی بیوتیک های متنوع و متعددی خورانده 
می شود که درصد بروز و شیوع عفونت های میکروبی 
مصرف کنندگان را باال می برد. مرغ های ماشینی 
براساس تحقیقات فرانسوی ها بدلیل محرومیت از نور 

آفتاب بسیار مضرند 6- بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر 
رشته عصبی دارد 7- وقتی یک نوزاد در حال گریه 
است با صدای ش.ش. شما آرام می شود به این دلیل 
که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را 
برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی از دالیلی 
است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد.

مضرات آدامس جویدن را بدانید ! 
  

آدامس برای سالمتی دهان و دندان مضر بوده 
و هیچ مزیتی برای دندان ها ندارد. افرادی که به 
صورت مستمر آدامس می جوند، ممکن است دچار 
بیماری های مفصل فک شوند. همچنین گلوکز و 
ساکاروز موجود در آنها، موجب پوسیدگی دندان 
می شود. تفاوتی میان مارک آدامس های خارجی 

و ایرانی وجود ندارد و همگی آنها برای سالمت 
دهان و دندان ها مضر هستند و آنچه درباره فواید 
جز  چیزی  می شود،  شنیده  دندان  برای  آدامس 
تبلیغات نیست. فرد  تنها  با یک یا دو بار جویدن،  
دچار عوارض پوسیدگی دندان نخواهد شد. در برخی 
موارد گفته شده که جویدن روزی یک ساعت آدامس 
موجب ترشح بزاق و جلوگیری از بوی بد دهان 
می شود،اما هنوز  از نظر علمی اثبات نشده است.

یک بشقاب سالمتی بخورید 
 

در یک بشقاب سالم می توان به میزان کافی 
غالت، انواع سبزی، پروتئین و میوه ها را یافت: 
1- در طول روز آب یا چای و قهوه با شکر یا بدون 
شکر، بنوشید 2- شیر یا لبنیات را تا 2 بار در روز 
مصرف کنید 3- به جای مصرف نوشیدنی های 
شیرین، یک لیوان آب میوه تازه بنوشید4- انواع 

غالت مانند برنج قهوه ای و گندم را در برنامه 
بگنجانید و مصرف غالت تصفیه  تان  غذایی 
شده را محدود کنید 5- ماهی، طیور، حبوبات 
و آجیل مصرف کنید 6- میزان مصرف گوشت 
قرمز و پنیر را محدود کنید و از مصرف گوشت 
های فرآوری شده بپرهیزید 7- روغن های سالم 
آشپزی را فراموش نکنید 8- سبزیجات متنوع را 
بر سیب زمینی و غذاهای سرخ کرده ترجیح دهید.

فواید زود خوابیدن را بدانید ! 

1- بدن و مغز شما به خواب نیاز دارد: بدن و 
مغز در هر 24ساعت به 7 تا 8 ساعت خواب نیاز 
دارد که اگر به هر دلیلی این میزان خواب کاهش 
به بدن بخصوص  تاثیرات جبران ناپذیری  یابد 
مغز وارد می شود 2- تا آخر عمر نمی توانید آن 
را جبران کنید: خواب ناکافی عملکرد شناختی 

مغز را تا پایان عمر کاهش می دهد و بعد از آن 
اگر بیشتر بخوابید نمی توانید آن خواب از دست 
رفته را جبران کنید 3- امکان دارد به سرطان 
مبتال شوید: با به هم خوردن ساعت خواب، میزان 
تولید مالتونین در بدن کاهش می یابد و بدنبال 
آن سطح استروژن کم می شود. همینطور در زنان 
باردار باعث می شود کودک کم وزن متولد شود 
4- اگر خوب نخوابید بیماری هایتان تشدید می شود.

 هشت گام برای غذا خوردن آگاهانه

1- با اشتها به سر میز غذا بروید اما نگذارید که 
زیاد گرسنه شوید: چرا که اگر بسیار گرسنه باشید 
در آن صورت معده خود را با هر چیزی که می 
بینید پر می کنید 2- غذا کم بکشید: محدود 
کردن اندازه بشقاب به 9 اینچ )22,86 سانتی متر( 
یا کمتر می تواند در این زمینه کمک کننده باشد 

3- از غذای خود لذت ببرید 4- غذا را به اندازه کم 
در دهان خود بگذارید زیرا با دهان پر تشخیص 
مزه غذا کار دشواری است 5- غذا را بطور کامل 
تا  بجوید  آنقدر  را  غذا  دیگر  عبارت  به  بجوید 
را بچشید 6- آرام  بتوانید مزه و ماهیت غذا 
غذا بخورید: دست کم پنج دقیقه به آگاهانه غذا 
خوردن اختصاص دهید و بعد با کسی که بر 
سر میز غذای شما نشسته است، صحبت کنید.

استفاده از استخرهای عمومی

1- شفافیت آب استخر باید به حدی باشد که 
یک صفحه سیاه و سفید به قطر 15 سانتی متر 
در عمیق ترین نقطه استخر به راحتی دیده شود 
2-کلر آب نباید از یک حد مجاز بیشتر شود. 
بیماری هایی که کلر آب استخر می تواند آن را 
تشدید کند، آسم و آلرژی است 3- عدم وجود 

ذرات معلق و کلوئیدی که مانع تماس مستقیم 
و مناسب عامل گندزدایی می شود 4- افرادی 
که گرمازده هستند الزم است تا برطرف شدن 
بعضی مواقع  زیرا در  نکنند،  بیماری خود شنا 
آب استخر می تواند عفونت های میکروبی و 
کند 5-  ایجاد  ها  آن  بدن  در  را  ویروسی  یا 
بهتر است برای تمام گروه های سنی رفتن به 
استخر و شنا کردن حداکثر دو روز در هفته باشد.

دانستنیهای پزشکی کوتاه و جالب !

 پلیس، کشته و زخمی شدن بیش از 184 نفر را در مراسم جشن روز ملی فرانسه، تروریستی اعالم کرده است 

انتخاب- در حمله یک کامیون به تجمع مردم در شهر نیس فرانسه، 84 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس این حمله را 
تروریستی اعالم کرده است. به گزارش عصرایران و به نقل از خبرگزاری ها، این کامیون به جمعی از مردم که در حال شادی و جشن گرفتن 
روز ملی فرانسه بودند حمله کرده و شمار زیادی را زیرگرفته است. آنها در حال تماشای آتش بازی جشن روز ملی فرانسه بودند. کامیون با 
34 تن وزن و با سرعت 90 کیلومتردر ساعت، به مسافت 2 کیلومتر وارد جمعیت شد و مردم را زیرگرفت. راننده کامیون پس از زیرگرفتن 
مردم، به سمت آنها شلیک کرد و راننده کامیون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیس هنوز رسماً هویت راننده را تایید نکرده است اما 
احتمااًل او تبعه فرانسه بوده و در نیس سکونت داشته است. در ابتدا شاهدان عینی تصور کردند که راننده کامیون کنترل آن را از دست داده 
اما آنها زود متوجه شدند که اعمال او عمدی است. یکی از شاهدان عینی گفت: من حتی فرصت آن را داشتم که صورت او را ببینم و به 
نظر می رسید دارد لذت می برد. با آنکه عامل حمله با خود اسلحه همراه داشت، اما سایر سالح های دیگری که در داخل کامیون پیدا شد 
قالبی بوده اند و به همین دلیل این سوال بوجود آمده که عامل حمله تا چه حد از حمایت گروه های افراط گرا برخوردار بوده است. بسیاری 
این حمله را با پیام ویدیویی ابو محمد العدنانی، سخنگوی داعش که در 2014 منتشر شده مرتبط می دانند. او در این ویدئو هواداران داعش را 
تشویق به انجام انواع حمالت می کند و می گوید: اگر نمی توانید بمب منفجر کنید یا با اسلحه شلیک کنید با خودروی خود آنها را زیر بگیرید.

ایـزوگام شرق بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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شماره ما را به خاطر بسپارید

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29
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انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   32313600  -  09151615069 جلیلی

      بنگاه قالب بتن تـوکــل

7 کشته  2زخمی ؛ رکورد مرگبار رانندگی در راه روستایی

گروه خبر- عفریت مرگ بار دیگر  بر  جاده های استان خراسان جنوبی سایه انداخت. این بار هفت نفر بر اثر تصادف در محور 
قاین - حاجی آباد کشته و دو نفر دیگر نیز در این حادثه دلخراش مصدوم شدند. به گفته علی دلخروشان مدیر مرکز حوادث و 
فوریتهای پزشکی استان، ساعت یک و 34 دقیقه بامداد روز گذشته، خبر تصادف یک دستگاه سواری پراید با یک  وانت وینگل در 
کیلومتر 51 محور قاین - حاجی آباد، تقاطع روستای شیخ علی به مرکز پیام اورژانس شهرستان قاین اعالم شد و بالفاصله چهار 
دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 از شهرستان های قاین،  حاجی آباد، اسفدن و یک آمبوالنس از هالل احمر مستقر در سه راهی 
روم به محل حادثه اعزام شدند. اما متاسفانه شدت جراحات وارده به هفت نفر از حادثه دیدگان به گفته دلخروشان به حدی بود که 
قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس فوت کردند و دو مصدوم دیگر  پس از انجام درمانهای اولیه به بیمارستان شهداء قاین منتقل 
شدند. به گفته وی وضع یکی از مصدومان به حدی وخیم است که بالگرد اورژانس هوایی صبح روز حادثه به سمت قاین به پرواز در 
آمد و مصدوم 26 ساله برای ادامه درمان به مراکز درمانی شهرستان بیرجند آورده شد. این در حالیست که حدود دو هفته پیش در 
جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، معاون امورعمرانی استاندار بیان کرده بود با آنکه تنها 25 درصد ترددها در راه های 
روستایی انجام می شود، اما درصد تلفات در این راه ها بیش از 55 درصد است که نیاز به نظارت های قانونی بیشتری دارد.



7
ثبت چنار کهنسال اسماعیل آباد در فهرست میراث طبیعی-ملی

صدا و سیما- چنار کهنسال اسماعیل آباد شهرستان درمیان استان در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد. کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی گفت: این چنار که حدود 450 سال قدمت دارد با شماره 313 در فهرست آثار طبیعی - ملی ثبت شد. زهرا رضایی ملکوتی افزود: ارتفاع درخت 30 

متر و وسعت تاج آن231 متر مربع است. 47 اثر از خراسان جنوبی تاکنون در فهرست آثار طبیعی-ملی ثبت شده است.
شنبه * 26 تیر 1395 * شماره 3556

7
تصویب ۱۴ طرح مشارکتی 

در بخش کشاورزی

مهر-  مدیرامور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
بخش  مشارکتی  14طرح  تصویب  از  استان 
طرح ها  این  برای  گفت:  و  داد  خبر  کشاورزی 
تا  سه  سود  نرخ  با  تسهیالت  روستائیان  به 
بهدانی  مهدی  شود.  می  ارائه  درصد  صفر 
از  حمایت  صندوق   12 اندازی  راه  به  اشاره  با 
میلیارد   60 سرمایه  با  کشاورزی  بخش  توسعه 
اظهار کرد: سهامداران اصلی  استان،  تومانی در 
از  می توانند  که  هستند  کشاورزان  صندوق  این 
چهار  سود  با  صندوق  قیمت  ارزان  تسهیالت 
در حال  اینکه  بیان  با  کنند. وی  استفاده  درصد 
این صندوق ها  حقوقی عضو  214شرکت  حاضر 
هستند، عنوان داشت: این شرکت ها بالغ بر 76 

هزار و 576 نفر عضو دارند. 

درخشش هنرجویان استان
در مسابقات علمی کاربردی 

کاردانش  هنرستانهای  هنرجویان  سیما-  و  صدا 
علمی  مسابقات  دوره  چهاردهمین  در  استان 
کاربردی کشور 4 مقام را از آن خود کردند. معاون 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش 
جانی،  علیرضا  ابراهیمی،  میالد   : گفت  استان 
در  ترتیب  به  گرگیچ  حمیرا  و  مجدیان  مصطفی 
داخلی  تزئینات  گرمایی،  تاسیسات  های  رشته 
چوبی، الکترونیک صنعتی و تولید چند رسانه ای 
موفق به کسب مقام سوم کشوری شدند. میرزایی  
افزود : مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات 
علمی کاربردی کشور با حضور 322 هنرجو در 37 

رشته ، 22 و 23 تیر در مشهد برگزار شد.

شغل باید شایسته زن باشد

زنان  امور  دفتر  مسئول  اسدزاده  فرشته  مالیی- 
و خانواده در ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
زنان  بررسی  نقش  تخصصی  نشست  در  استان 
در  اجتماعی  های  آسیب  کنترل  و  مواجهه  در 
حضور  به  نیاز  جامعه  کرد:  عنوان  اصناف  حوزه 
و  لطافت  ظرافت،  باید  که  طوری  به  دارد  زنان 
محدودیت ها تعیین شود. وی با اشاره به اینکه 
نقش زنان و دختران در اصناف بسیار مهم است 
افزود: آسیب های اجتماعی زیادی در کمین زنان 
دفاع  خودشان  حریم  از  بایدزنان  که  دارد  وجود 
کنند. اسدزاده حضورزنان را در بعضی از مشاغل 
باید  کارفرمایان  کرد:  تاکید  و  ندانست  شایسته 
مغید به حراست و صیانت ارزشهای بانوان باشند 
و آنها را مانند ناموس خود بدانند و در برابر آسیب 

های اجتماعی از آنها  دفاع کنند.

طلب 29 میلیارد ریالی دامداران
 از صندوق بیمه

استان  دیده  خسارت  دامداران  صداوسیما- 
محصوالت  بیمه  صندوق  از  ریال  میلیارد   29
کشاورزی طلبکارند. مدیرصندوق بیمه کشاورزی  
در  استان  دام  جمعیت  به  وارده  خسارت  استان 
سال زراعی جاری را 40 میلیارد و 556 میلیون 
ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون 11 میلیارد و 556 
میلیون ریال غرامت به کشاورزان پرداخت شده 
است. جواد غنچه، با بیان اینکه پرداخت غرامت 
بیمه به خسارت دیدگان تا 20 دی پارسال بوده 
شده  انجام  های  پیگیری  وجود  با  افزود:  است، 
تاکنون  دامداران،  طلب  مابقی  پرداخت  برای 
بیمه  به صندوق  غرامت  پرداخت  برای  اعتباری 
است. وی حمله وحوش،  نشده  ابالغ  کشاورزی 
بیماریهای دامی، مارگزیدگی و سیل را بیشترین 
جنوبی  خراسان  دامهای  به  شده  وارد  خسارت 
اعالم کرد و گفت: هم اکنون 21 عامل خسارت 
به دام، زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی است.

تشکیل انجمن میراث فرهنگی
در بخش درح شهرستان سربیشه

بخش  فرهنگی  میراث  انجمن  جلسه  اولین 
هاشم  گردید.  برگزار  بخشداری  محل  در  درح 
فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول  اتفاقی 
سربیشه اعالم کرد: اولین جلسه تشکیل انجمن 
جاویدفر  حضور  با  درح  بخش  فرهنگی  میراث 
های  انجمن  مسئول  مالکی  و  درح  بخشدار 
اکثریت  با  محلی  معتمدین  و  متبوع  کل  اداره 
اعضاء برگزار گردید.  وی افزود: با توجه به آثار 
پتانسیل  و  فعال  دستی  صنایع  متعدد،  تاریخی 
میراث  انجمن  تشکیل  بخش،  این  گردشگری 
بین  سازنده  تعامالت  باعث  تواند  می  فرهنگی 
میراث  الخصوص  علی  اجرایی  های  دستگاه 
و  حفظ  بحث  در  درح  بخشداری  و  فرهنگی 
احیاء بافت قدیمی درح، احیاء رشته های صنایع 
به  گردشگری  بخش  به  کمک  و  متعدد  دستی 
احکام  جلسه  پایان  در  باشد.  ماخونیک  ویژه 

اعضاء انجمن به ایشان تقدیم گردید.

بر  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس  مالیی-   
انتخابات استان با اشاره به نقش حساس و 
سرنوشت ساز شورای نگهبان در ثبات کشور، 
حساسیت  روز  هر  دلیل  همین  به  گفت: 

دشمن روی این شورا بیشتر می شود. 
سالروز  تیر  مناسبت 26  به  شنبه  پنج  صبح 
در  خبری  نشست  نگهبان  شورای  تاسیس 
سالن جلسات دفتر نظارت و بازرسی انتخابات 
استان برگزار شد که حجت االسالم محمدی 
رئیس دفتر نظارت و بازرسی عنوان کرد: در 
قانون اساسی، سه وظیفه مهم برای شورای 
نگهبان پیش بینی شده که یکی از مهمترین 
مجلس  در  مصوب  قوانین  تطبیق  ها  آن 
شورای اسالمی با شرع  و قانون است. وی 
افزود: شورای نگهبان تضمین کننده اسالمی 

و جمهوری بودن قوانین است.
با  انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس 
اشاره به اینکه اعضای شورای نگهبان را 12 
نفر تشکیل می دهند، عنوان کرد: شش نفر 
بوده که توسط  این اعضا فقهای مجتهد  از 
رهبری تعیین می شوند. محمدی ادامه داد: 

شش نفر دیگر نیز حقوق دانانی هستند که 
از طرف رئیس قوه قضاییه معرفی و بعد از 
کسب رای اعتماد مجلس انتخاب می شوند.

فصل  اساسی  قانون  تفسیر  در 
الخطاب شورای نگهبان است

از  دیگر  یکی  را  اساسی  قانون  تفسیر  وی 
و  کرد  عنوان  نگهبان  شورای  مهم  وظایف 
گفت: فقط شورای نگهبان است که می تواند 
قانون اساسی را تفسیر کند و در تفسیر قانون 
اساسی فصل الخطاب شورای نگهبان است.

شورای  وظایف  از  دیگر  یکی  محمدی  
اظهار  و  دانست  کشور  انتخابات  بر  نظارت 
انتخابات  جمله  از  متعددی  انتخابات  کرد: 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری در کشور برگزار می 
شود که نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده 
شورای نگهبان است. رئیس دفتر نظارت و 
بازرسی انتخابات استان با بیان اینکه اجرای 
انتخابات بر عهده وزارت کشور و نظارت بر 
عهده شورای نگهبان است، بیان کرد: بعد از 
اینکه صحت برگزاری انتخابات توسط شورا 

اعالم شد هیچ دستگاهی نمی توانند اظهار 
نظر در این زمینه کند.  وی افزود: البته قبل 
از اعالم صحت انتخابات هر کس شکایت 
و نظری در مورد انتخابات داشته باشد می 

تواند به شورا منتقل کند تا بررسی شود.
راه اندازی دفاتر شورای نگهبان در 

شهرستان ها
محمدی با اشاره به راه اندازی دفاتر شورای 
نگهبان در تمام استان ها و تمام شهرستان 

های استان، بیان کرد: در تمامی شهرستان 
مردمی  افتخاری  نیروهای  با  شورا  دفاتر  ها 

اداره می شوند.
انتخاب اعضای ناظر شورا  با  ارتباط  وی در 

این  انتخابات  از  ای  دوره  هر  در  گفت:  نیز 
اعضا به دوباره پاالیش و ارزیابی شده و اگر 
هر یک از اعضا عملکرد درستی نداشته باشند 
حذف می شوند. محمدی با بیان اینکه توجه 
جمله  از  طرفی  بی  و  نظارت  در  قانون  به 

کرد:  بیان  است،  ناظران  ارزیابی  معیارهای 
نگهبان  شورای  مهم  های  توصیه  از  یکی 
طرف  بی  مجموعه  تمامی  که  است  این 
جناحی،  های  بحث  تصمیمات  در  و  باشد 
قومی و قبیله ای نیست و بر اساس قانون 

عمل می شود.
انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  رئیس 
همان  از  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  استان 
اوایل انقالب همواره بر روی نقاط حساس 
ابتدای  در  کرد:  اند،عنوان  گذاشته  دست 
ترور  با  با  داشت  سعی  دشمن  انقالب 
مذهبی  و  دینی  متفکر  های  شخصیت 
نظام  ما  چون  اما  کند،  متوقف  را  انقالب 
برپایه والیت فقیه بود راه به جایی نبردند.

که  فهمیده  دشمن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  حساس  مراکز  از  یکی  نگهبان  شورای 
سرنوشت ساز برای ثبات جمهوری اسالمی 
روی  دشمن  دلیل  همین  به  افزود:  است، 
شورای نگهبان حساس است و هر روز که 
هم تر  حساس  گذرد،  می  انقالب  عمر   از 

 می شود.

دشمن روی شورای نگهبان حساس است

متقاضیان به تحصیل دانشگاه های استان
دو درصد افزایش یافت

در  سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده  ایرنا- 
استان با اشاره به شرکت 10هزار و 861 داوطلب 
در آزمون سراسری سال 95 دانشگاه ها و مراکز 
تعداد شرکت  گفت:  استان  این  از  عالی  آموزش 
کنندگان آزمون امسال نسبت سال قبل دو درصد 
نخستین  حاشیه  در  رئیسی،  حیدر  دارد.  افزایش 
حدود  امسال  افزود:  یادشده  آزمون  آغاز  روز 
60درصد داوطلبان برای تحصیل در دانشگاهها 

و مراکز آموزش عالی دختر و بقیه پسر هستند.
 

تردد دو میلیون و ۶۸۸ هزار دستگاه 
خودرو در جاده های استان

به  اشاره  با  فردوس  امام جمعه موقت  سربازی- 
گذشت یکسال از توافق برجام گفت: پیش بینی 
مقام معظم رهبری در خصوص غیر قابل اعتماد 
بودن آمریکا کامال مشخص شد. وی با اشاره به 26 
تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان خاطرنشان 
و  الزم  نهادهای  از  یکی  نگهبان  شورای  کرد: 
صحیح  اجرای  و  اسالم  حافظ  و  نظام  تاثیرگذار 
را  انتخابات  بر  اساسی و همچنین نظارت  قانون 
بر عهده دارد که تا کنون توانسته نقش اصلی را 
سالروز  کند. وی همچنین  ایفا  نظام  در سالمت 
حضرت  و  الشهدا  سید  حمزه  حضرت  شهادت 
عبدالعظیم حسنی را گرامی داشت. الزم به ذکر 
فردوس،  هفته  این  جمعه  نماز  حاشیه  در  است 
ایستگاه سالمت توسط درمانگاه تامین اجتماعی 
بر پا و از نمازگزاران تست سالمت، فشار خون، 

وزن و میزان قند خون گرفته شد.

تردد دو میلیون و ۶۸۸ هزار دستگاه 
خودرو در جاده های استان

از  استان  های  پایانه  و  نقل  و  حمل  مدیرکل 
تردد دو میلیون و 688 هزار دستگاه خودرو طی 
خرداد ماه سال جاری در محورهای مواصالتی 
استان خبر داد. ابراهیم نصری بیان کرد: از این 
 950 سنگین  های  خودرو  سهم  تردد،  تعداد 
هزار و 129 دستگاه و یک میلیون و 738 هزار 
آمار  داد:  ادامه  وی  است.  بوده  سواری  دستگاه 
مدیریت  مرکز  استانی  شعبه  توسط  شده  ثبت 
تردد  می دهد،  نشان  بیرجند  در  کشور  راههای 
به  نسبت  درصد   1.8 استان  محورهای  در 

اردیبهشت ماه کاهش داشته است.

افزایش استخراج مس
 از بزرگترین معدن مس زیرزمینی کشور

معدن  بزرگترین  از  مس  استخراج  صداوسیما- 
رئیس  یافت.  افزایش  کشور  زیرزمینی  مس 
گفت:   استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
کلکوپریت  سنگ  استخراج  مجوز  امسال 
زری  قلعه  معدن  از  مس،  کانی  فراوانترین 
هزار   150 به  هزار    100 از  خوسف  شهرستان 
افزود:  یافته است. شهرکی  افزایش  تن در سال 
این کانی با عیار 95 صدم درصد استخراج و پس 
کنستانتره  به  تبدیل  و  معدن  این  در  فراوری  از 
مس با عیار 14 درصد، به مس سرچشمه کرمان 
ارسال می شود. وی ذخیره معدن مس قلعه زری 
را یک میلیون و 800 هزار تن دانست و گفت: 
393 کارگر در این معدن مشغول کارند.در استان  
تنها  که   ، شناسایی شده  معدن مس  تاکنون13 

معدن مس قلعه زری فعال است.

نخستین انتخابات الکترونیکی 
سازمان های صنفی برگزار شد 

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  تسنیم- 
گفت:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
مواد  و  بار  تره  و  میوه  صنف  اتحادیه  انتخابات 
نخستین  عنوان  به  قاینات  شهرستان  پروتئینی 
انتخابات الکترونیکی در استان برگزار شد. مهدی 
ماهگلی اظهار کرد: انتخابات اتحادیه صنف میوه 
و تره بار و مواد پروتئینی در شهرستان قاینات  با 
شرایط  واجد  نفر   91 مجموع  از  نفر   37 حضور 
شهرستان  اصناف  اتاق  در  واقع  مذکور  صنف 
مذکور برگزار شد. وی هدف از الکترونیکی شدن 
انتخابات را تسهیل در برگزاری انتخابات، کاهش 
زمان، دقت بیشتر، امنیت باال و عدم امکان تغییر 
کننده  شرکت  اعضای  و  منتخبین  لیست  در 
دانست. وی خاطرنشان کرد: از این پس انتخابات 
به  شهرستان ها  تمامی  در  صنفی  اتحادیه های 

صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

تجمع  دومین  پنجشنبه  صبح  مالیی- 
مالکیت  وضع  تعیین  برای  آمیز  اعتراض 
بنیاد  کل  اداره  روی  روبه  موسوی  اراضی 
اراضی  این  مالکان  شد  برگزار  مستضعفان 
با دستگاه های اجرایی  ، 40سال است که 
درگیری قضایی دارند و در این رابطه جلسات 
متعددی با اداره کل ثبت اسناد، استانداری 
تاکنون  که  اند  کرده  برگزار  فرمانداری   و 

نتیجه ای نداشته است.
دو ماه گذشته آیت ا...رئیسی نماینده مردم 
در مجلس خبرگان به این موضوع ورود پیدا 
نمایندگان  با حضور  ای  ویژه  و جلسه  کرد 
پیشین   استاندار  موسوی،  اراضی  مالکان 
استانداری  در  اجرایی  دستگاه  مدیران  و 
با  اما  تشکیل شد که مصوباتی هم داشت، 
این وجود هنوز مالکان  بالتکلیف اند و از 
به فلک کشیده ای سخن  قیمت های سر 
به  بنیاد  به عنوان سهم  باید  می گویند که 

آن ها پرداخت شود. 
یکی از مالکان می گوید: مسئوالن بنیاد به 
کنند  مشخص  ثابتی  نرخ  تا  دادند  قول  ما 
اما در چند ساله گذشته حرفایشان را تغییر 
دادند و االن برای سه دونگ سهم بنیاد 25 

تا 30میلیون تومان طلب می کنند.
از  اراضی  این  مالکین  کند:  می  تاکید  وی 
قشر محروم جامعه هستند که این زمین ها 
به آنها ارث رسیده  یا از روی نا آگهی آنها 

راخریداری کرده اند.
قاسمی به عنوان نماینده مالکان 38 قطعه 

جلسه  در  کند:  می  بیان  موسوی  اراضی 
برگزارشد  رئیسی  ا...  آیت  با حضور  ای که 
از  تا  داد  قول  مستضعفان  بنیاد  مدیرکل 

در  افزود:  وی  بگیرد.  کمتری  هزینه  مردم 
آن جلسه مصوب شد که آقای موسوی به 
عنوان نماینده پیگیر کارها شود و مسئوالن 
بگیرند  دادگاه پس  از  را  بنیاد شکایت خود 

که متاسفانه هیچ کاری انجام نشده است.
 50 دهه  در  مالکان  داد:  ادامه  قاسمی 
کسی  اگر  و  اند  داده  را  زمین  پول   60 تا 
کالهبرداری کرده است دولت باید رسیدگی 
ماه  چند  در  کرد:  تاکید  وی  مردم!  نه  کند 

گذشته مدیرکل بنیاد در جمع مقامات باالتر 
حرفی زده اما عمل نمی کند و حاال حرفش 
که  ای  40ساله  خانم  دهد.  می  تغییر   را 

است  نفره   5 خانواده   سرپرست 
این زمین  به فروش  امیدم  تمام  می گوید: 
کسی  اخیر  اختالفات  با  متاسفانه  که  است 
بخرد  من  از  را  زمین  این  نیست  حاضر 
زندگیمان  مایحتاج  درتامین  که  حالی  در 
این  در  کند:  می  تاکید  وی  ایم.  مانده 
دلیل  به  آفتاب  غروب  از  بعد  محدوده 
 مزاحمت های معتادان و سگ های ولگرد 
نمی توان از خانه خارج شد و هیچ امکانات 

رفاهی  و خدماتی اولیه ای هم نداریم چه 
کسی باید پاسخگوی مشکالت ما باشد.

قاسمی  آمیز  اعتراض  تجمع  این  درحاشیه 

مستضعفان  بنیاد  کل  مدیر  خسروی  با 
و  گفت  این  در  که  گرفت  تماس  تلفنی 
شنیدند  هم  خبرنگاران  ای  10دقیقه  گو 
خسروی عنوان کرد: دادگاه فقط سهم آقای 
سهم  و  کرده  تکلیف  و  تعیین  را  موسوی 

بنیاد در حکم دادگاه دیده نشده است.
مدیر کل بنیاد مستضعفان تمام مشکالت را 
به  مالک اول مربوط دانست که سهم بنیاد 
برای  که  فروخته  مردم  به  را  خود  سهم  و 

بنیاد دردسر درست شده است؟
نمایندگان  از  یکی  عنوان  به  قاسمی 
بنیاد  کل  مدیر  از  موسوی  اراضی  مالکین 
را  پرداختی  نرخ  و  دقیق  تاریخ  خواست: 
جواب  در  وی  که  کند  اعالم  مردم  به 
نمی  تصمیم  ما  برای  مردم  کرد:  بیان 
عمل  خود  قانونی  ضوابط  طبق  ما   گیرند 
زنیم.  نمی  حرفاهایمان  زیر  و  کنیم  می 
تا  خواست  بنیاد  مدیر  از  مالکان  نماینده 
این  سریعتر  هرچه  تکلیف  تعیین،  برای 
و  مالکان  بین  مشترک  ای  جلسه  اراضی 
تشکیل  ها  رسانه  حضور  با  بنیاد  مسئوالن 
شود که وی گفت: من کاری به رسانه ها 
ندارم به هر که صالح بدانم تخفیف خواهم 
داد و به هر کسی که صالح ندانم تخفیف 

نخواهم داد.
گفتنی است این اراضی 40 سال است که 
رئیسی  اینکه  وجود  با  اما  مانده  بالتکلیف 
شخص  و  رضوی  قدس  آستانه  تولیت 
برگزارکرده  پیشین جلسه ای ویژه  استاندار 
اند اما همچنان مالکان سه دنگ این زمین 

ها در فقر به سر می برند.
به گفته معترضان اداره کل راه و شهرسازی 
، شهرداری و فرمانداری از حق خودشان به 
اما  اند  آمده  کوتاه  مالکان  محرومیت  علت 

متاسفانه بنیاد سنگ اندازی می کند.
معترضان از دستگاه های بازرسی و مقامات 
به  رسیدگی  برای  تا  خواستند  استانی  ارشد 
این موضوع هر چه سریعتر ورود پیداکنند.  

چهل سال کشمکش برای 3 دانگ زمین 
دعوا برای اراضی موسوی همچنان ادامه دارد

125 غرفه فروش صنایع دستی در استان برپا می شود
هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون  بیرجند- 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان گفت: در تابستان سال 
تابستانی  بازارچه های  در  غرفه   125 جاری 

صنایع دستی استان فعال می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر حسین عباس زاده 
گفت: برگزاری بازارچه های تابستانی صنایع 
و  آداب  معرفی  برای  فرصت  بهترین  دستی 
رسوم و هنرهای دستی اصیل استان خراسان 
جنوبی است که می تواند گام جدی در مسیر 

رشد و توسعه صنایع دستی استان باشد. وی 
ضمن بیان اینکه در سال گذشته، 92 غرفه 
فعال صنایع دستی در زمان مشابه برگزار شد 
که به لحاظ تعداد غرفه ها رتبه اول کشوری 
را صنایع دستی خراسان جنوبی کسب نمود، 
امسال  می شود  بینی  پیش  داشت:  اذعان 
استان  تابستانی  بازارچه های  در  غرفه   125
فعال باشند. معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
امسال  گفت:  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 

الزم  برنامه ریزی های  با  تا  می کنیم  تالش 
تابستانی  بازارچه های موقت  و اساسی تعداد 
توسعه و گسترش دهیم  استان  را در سطح 
صنایع  این  معرفی  کنار  در  طریق  این  از  و 
و  به مسافران  استان  و هنرهای صنعتگران 
گردشگران زمینه ساز رونق فروش و عرضه 
عباس  باشیم.  نیز  استان  محصوالت  این 
زاده افزود: با توجه به اینکه در ایام تابستان 
متعدد  مسافران  و  گردشگران  حضور  شاهد 
از مناطق مختلف کشور هستیم در راستای 

استان  سنتی  و  بومی  دستی  صنایع  معرفی 
بازارچه های تابستانی صنایع دستی در استان 
تراش  کرد:  بیان  وی  می شود.  راه اندازی 
جاجیم  قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  سنگ های 
دم  و  محلی  سوغات  بافی،  گلیم  و  بافی 
نوش گیاهی، فروش تولیدات صنایع دستی، 
خراطی  سفال،  تولیدات  فروش  و  سفالگری 
سنتی، چلنگری )آهنگری سنتی( و تولیدات 
چرمی می باشد از جمله رشته هایی است که 

در این بازارچه فعال خواهند بود.

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

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

مؤسسـه خیریـه مهـر ماندگـار  )با مجوز اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی(
با کمک های خیرین بزرگوار ، توفیق تأسیس و اداره پایگاه خدمات اجتماعی  )با خدمات مختلف به خانواده های نیازمند(  و مرکز نگهداری  فرزندان بی سرپرست همچنان 

پذیرای کمک های شما عزیزان نیکوکار می باشد
دفاتر مؤسسه واقع در : 1- خیابان جمهوری - بین جمهوری 3 و خیابان قائم )مقابل پارک 
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 پيامبر مکرم اسالم صلى  اهلل  عليه  و  آله :
سعادتمند حقيقى كسى است كه على را در 

حيات او و پس از رحلتش دوست بدارد .
أمالى صدوق ، ص 249

انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیئت بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور برگزار شدعکس روز 

پیام ظریف به مناسبت یک سالگی برجام

وزیرخارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در 
توییتر به مناسبت یک سالگی برجام نوشت: توافق 
هسته ای پیروزی دیپلماسی بر زور بود. در توییت 
ظریف که به انگلیسی منتشر شده،  آمده  است: 
توافق هسته ای پیروزی دیپلماسی بر زور بود. هنوز 
هم همان  انتخاب روشن پیش روی ایاالت متحده 
است. یادآور می شوم که روش های قدیمی همان 
شکست های قدیمی را به بار می آورد. تا زمانی که 
رجزخوانی های کوته بینانه، اجرای کم رمق تعهدات 
و شعارهای نخ نما ارجح باشد، امکان پیشرفت در 
ابهام خواهد بود. احترام متقابل و اجرای تعهدات 
برجامی برای اطمینان از رسیدن به مزایای معهود، 

افق های جدید خواهد گشود.

 اصولگرایان احتماال هیچ کاندیدایی 
نخواهند داشت ؛ اقبالی به قالیباف نیست

وزیر رفاه دولت نهم بر این باور است که احمدی 
در  انتخابات،  در  کاندیداتوری  صورت  در  نژاد 
ضمن  کاظمی  کشید.  خواهد  کنار  آخر  لحظات 
رسند  نمی  اتحاد  به  اصولگرایان  اینکه  بر  تاکید 
گفت: شاید جبهه اصولگرایان خودشان پرهیز کنند 
و از کسی حمایت خاصی نکنند. وی با اشاره به 
دیگر چهره های جریان اصولگرا از جمله قالیباف 
گفت: برداشت من این است که آن اقبال عمومی 

برای شهردار تهران اتفاق نخواهد افتاد.

دولت فکر نکند با این وضعیت می تواند 
توقعات مردم را پوشش دهد

اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
تغییرات اخیر در دولت چندان اساسی نبود، گفت:  
وضعیت  این  با  که  نکند  فکر  دولت  امیدواریم 
می تواند تمام توقعات مردم را پوشش دهد. محسن 
مهرعلیزاده افزود: مردم به دنبال تغییرات اساسی 
که  هستند  اجتماعی  و  اقتصادی  بخش های  در 

دولت باید نسبت به این تغییرات مبادرت ورزد.

وزیرکار تغییر نکند، استیضاح می شود

اگر  گفت:  امید  فراکسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
دولت به هر دلیلی در تغییر وزیر کار عذر داشته 
بهره  استیضاح  ابزار  از  هستیم  مجبور  ما  باشد 
ببریم. وکیلی با تاکید بر اینکه اصالح طلبان و 
اعتدالیون راهی جز حمایت از دکتر روحانی و در 
انتخاب دیگری جز ایشان را  انتخابات ٩٦ حق 
ندارند، گفت: تغییر درون کابینه به یک مطالبه 
عمومی تبدیل شده، بی اعتنایی به این مطالبه 

هزینه معنوی دولت را باال می برد.

توصیه معاون روحانی به نمایندگان
 اصالح  طلب مجلس ؛ تشکیالتی عمل کنید

اصرار  به  اشاره  با  رئیس  جمهور  معاون 
سخنگوی فراکسیون امید برای استیضاح ربیعی 
آنها  که  کرد  توصیه  فراکسیون  این  اعضای  به 
تشکیالتی رأی آورده اند و باید تشکیالتی عمل 
فراکسیون  رئیس  کرد:  اظهار  موالوردی  کنند. 
امید اعالم کرده که استیضاح علی ربیعی منتفی 

است و دیگر در دستور کار آنها نیست.

گزینه اصولگرایان کسی نیست جز روحانی

آیت ا... غروی گفت: بنده معتقدم که در نهایت، 
نیست جز  در سال ٩٦ کسی  اصولگرایان  گزینه 
آقای روحانی. وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود 
احتمالی جلیلی به انتخابات گفت: باید وقتش برسد 
تا معلوم شود که ایشان اصولگرا هستند، اگر نظر 
داشته باشند بیایند، ورود پیدا می کنند، این طور 

نیست که کسی مانعش شود.

فقهای شورای نگهبان ابقا شدند

را   نگهبان  شورای  فقهای  انقالب،  معظم  رهبر 
اجرای  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  کردند.  ابقا 
جداگانه،  احکامی  در  و  اساسی  قانون   ٩1 اصل 
عضویت آقایان آیت ا... احمد جنتی، حجت االسالم 
و  مدرسی یزدی  محمدرضا  سّید  المسلمین  و 
شب زنده دار  مهدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
فقهای شورای  به عنوان  برای یک دوره دیگر  را 

نگهبان قانون اساسی تمدید کردند.

آمریکا : تنها 6 ماه از برجام می گذرد؛ 
زمان می برد تا تاثیرات برجام ظاهر شود

استیون مال، هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه 
آمریکا در اجرای توافق هسته ای می گوید تنها 
شش ماه از اجرای این توافق گذشته و زمان می 
برد تا تاثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر شود. 
مال گفت: از وضعیت اجرای توافق راضی است 
و دو کشور ایران و آمریکا اگر مشکلی در اجرای 
جزئیات آن باشد، با مذاکره آن را رفع می کنند. 
با اشاره به گالیه های  این دیپلمات آمریکایی، 
زمینه  در  مشکالت  برخی  وجود  مورد  در  ایران 
گفت  خارجی،  کشورهای  با  بانکی  و  مالی  امور 
هنوز شش ماه از اجرای رسمی برجام گذشته و 
زمان می برد که جامعه جهانی خود را با شرایط 

جدید تطبیق دهد.

وزیر خارجه آلمان: ایرانیان در مورد تاثیر 
برجام بر اقتصادشان بردبار باشند

تأثیر  به  توجه  با  آلمان  وزیر خارجه  اشتاین مایر، 
کند برجام بر اقتصاد ایران از ایرانیان خواست که 
گفته  به  دهند.  نشان  خود  از  بیشتری  بردباری 
یک شب  در  نمی توان  را  دست رفته  از  اعتماد  او 
ایرانیان  من  گمان  »به  گفت:  وی  بازگرداند. 
بر  اندازه  از  بیش  را  خود  ذهن  حاضر  حال  در 
این نکته متمرکز می کنند که آمریکا در کاهش 

تحریم ها شک و تعلل از خود نشان می دهد.«

کسی  نزدیک تر از من به رهبر معظم انقالب نیست
 

مطمئن  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
باشید امروز در ایران کسی نزدیک تر از من به رهبر معظم 
انقالب نیست. آیت ا... هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: در 
دوران رهبری آیت ا... خامنه ای عالوه بر سوابق طوالنی 
دوستی، همکاری و همدلی، گاهی که اختالف نظر پیدا 
می شود، به ایشان عرض می کنم نظرم این است، اما شما رهبر جامعه هستید 

و من باید از شما پیروی کنم و برای مسایل اختالفی نیز حجت شرعی دارم.

 روحانی از جبهه رقیب است ، اصولگرایان حمایتش نمی کنند ؛ احتمال بازگشت کاندیداهای 92
 

حجت االسالم میرتاج الدینی گفت: روحانی چهره ای است که در مقابل جریان اصولگرا تعریف می شود و بدین سبب امکان حمایت جریان 
راست از او در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد تصریح کرد: مدل حضور جریان اصولگرا در انتخابات 
این است که چهره های متعددی از این جریان کم کم در صحنه حضور و اقبال مردمی نسبت به اینها مشخص و طبعا کسی که اقبال مردمی 
بیشتری داشته باشد، انتخاب می شود. میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در مورد امکان سرمایه گذاری اصولگرایان روی کاندیداهای سال ٩2  

گفت: احتمال اینکه بعضی از چهره های ٩2 هم وارد صحنه شود، وجود دارد. وی تاکید کرد: اصولگرایان کاندیداهای زیادی دارند، این طور نیست که دستشان خالی باشد.

رئیس جمهور با »حسین فریدون«  برخورد کند
 

حقوق  موضوع  به  اشاره  با  ایران  سبز  حزب  دبیرکل 
های نجومی مدیران دولتی و انتشار برخی اخبار درباره 
ارتباط تعدادی از این افراد با »حسین فریدون« برادر 
صورت  در  دولت  کرد:  اظهار  رئیس جمهور،  دستیار  و 
اثبات تخلف »حسین  فریدون« در دادگاه، نباید برای 
او خط قرمزی  قائل شود. کنعانی مقدم افزود: اگر تخلف حسین فریدون در 

دادگاه ثابت شود، رئیس جمهور باید با آن برخورد کند. 

امروز  گفت:  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
این  انقالب  متوجه  خطر  مهم ترین 
روحیه  تخلیه  دنبال  دشمن  که  است 
انقالبی گری در جامعه است و برخی در 

داخل دارند به دشمن کمک می کنند. 
حجت االسالم و المسلمین علی سعیدی   
و  نظام  درون  استحکام  داشت:  اظهار 
عدم توجه به بیرون برای حل مشکالت 
دین  با  مقابله  و  دین  جامعیت  داخلی، 
حداقلی، استقالل، نفوذ و انقالبی گری از 
موارد تاکید شده رهبرمعظم انقالب است.

حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  سعیدی 
هستیم  روبه رو  چالش  با  انقالبی گری 
مورد  باید  رفتاری  و  نظری  حوزه  گفت: 
توجه قرار گیرد و در حوزه نظری برخی 
انقالب را دارای یک دوره خاص می دانند 
و  دارد  را  خود  روحیات  و  اقتضائات  که 

نمی توان انقالبی گری را ادامه داد .

به  اشاره  با  سپاه  در  ولی فقیه  نماینده 
اینکه  بر  مبنی  مطهری  آیت ا...  سخنان 
تحول  یعنی  قرآن  لسان  در  انقالب 

از  انسان  وقتی  کرد:  تصریح  درونی، 
همه عناصر غیرالهی برید عنصر انقالبی 
آیت ا... فرمایشات  طبق  و  می شود 

مطهری اگر تحول الی ا... باشد انقالب 
شود  شیطان  سمت  به  اگر  و  تکاملی 
ارتداد  به  که  می شود  ارتجاعی  انقالب 

رفتاری منجر می شود.
سعیدی با بیان اینکه امروز برخی تحول 
درونی الی ا... را قبول ندارند، اظهار داشت: 

چالش نظری که امروز مدنظر رهبرمعظم 
نهادهای  گرفتن  فاصله  است  انقالب 
بوده  انقالب  از اصول  انقالب  به  وابسته 
عنصر  دو  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
راه  به  پیوستن  و  غیرخدا  از  گسستن 
خدا در ال اله اال ا... نهفته است و معنای 

انقالبی گری همین است.
داشتن  ضرورت  به  اشاره  با  سعیدی 
نماینده انقالبی و قاضی انقالبی در جامعه 
گفت: امروز مهم ترین خطر متوجه انقالب 
این است که دشمن دنبال تخلیه روحیه 
انقالبی گری در جامعه است و برخی در 

داخل دارند به دشمن کمک می کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه 
دشمن  به  اتکا  بدون  می گویند  برخی 
نمی توانیم مشکالت را حل کنیم، گفت:  
محورهای تاکید شده رهبر انقالب را باید 

مورد توجه قرار دهند.

برخی از داخل کشور به دشمنان جمهوری اسالمی کمک می کنند
حجت االسالم والمسلمین سعیدی ، نماینده ولی فقیه در سپاه : 

برای  دارد:  نظر  در  آوا  روزنامه 
خود  خبر  واحد  نیروی  تکمیل 
وقت  پاره  همکاری  متقاضیان   از 
به صورت خبرنگار با شرایط ذیل 

دعوت به همکاری نماید:
حاشیه  مناطق  مقیم  و  ساکن   *
شهر بیرجند )دستگرد- دهلکوه- 

امیرآباد- حاجی آباد- چهکند(
* عالقه مند، کنجکاو و پویا ترجیحاً 

آشنا به مسایل روز جامعه
های  شبکه  از  استفاده  توان   *

مجازی
بدیهی است برای متقاضیان پس 
آموزشی  دوره  همکاری  تایید  از 
کوتاه مدت برگزار و اخبار تولیدی 
به صورت خرید خدمات خریداری 

خواهد شد.
درخواست  توانند  می  متقاضیان 
به  تلگرام  طریق  از  صرفا  را  خود 
ارسال   09017245463 شماره 

فرمایند.

دعـوت بـه 
همکاری خبرنگار


