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صفحه 7

 از سخاوت ایرانیان تشکر کرد ؛ 

متکدی پاکستانی
در بیرجند با درآمد 

روزانه 450 هزار تومان

 نتایج اولیه کنکور ۱۸
مرداد اعالم می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
 ۲۰ تا   ۱۸  ۹۵ سراسری  آزمون  اولیه  نتایج 
مرداد اعالم می شود و یک هفته پس از آن 
گزارش  به  گیرد.  می  رشته صورت  انتخاب 
که  ظرفیتی  افزود:  خدایی  آنالین،  جم  جام 
تاکنون دانشگاه ها به ما اعالم کرده اند حدود 
۷۵۰ هزار نفر است. امسال ۸۶۰ هزار نفر در 

آزمون سراسری ثبت نام کردند.

 افزایش حق مسکن کارگران 
به زودی ابالغ می شود

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
به زودی با ابالغ افزایش حق مسکن، افزایش 
دریافتی کارگران بر اساس قانون کار را شاهد 
خواهیم بود. به گزارش تسنیم، ربیعی عنصر 
اصلی اقتصاد مقاومتی را کارگران دانست و 
برای کاهش شکاف  تصریح کرد: در دولت 
و تالش  ریزی می کنیم  برنامه  تورم  و  مزد 

کردیم معیشت کارگری را ترمیم کنیم.

منتظر کاهش قیمت 
خودرو نباشید

گفت:  کشور  خودروسازان  انجمن  رئیس 
صراحتا اعالم می کنم قیمت خودرو کاهش 
نمی یابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  
قربانی افزود: در همه جای دنیا تولید کننده 
قیمت را تعیین می کند، اما در ایران شورای 
گفت:  وی  کند.  می  تعیین  را  قیمت  رقابت 
فروش،  بازار  در  رکود  و  تولید  باالی  هزینه 

خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است.

 گردشگران ایرانی فعال 
به ترکیه نروند

از ثانوی  اطالع  تا  مسافرتی  خدمات   دفاتر 
ثبت نام و اعزام گردشگر به ترکیه خودداری 
اخیر  امنی های  نا  و  حوادث  دنبال  به  کنند. 
صنایع   میراث فرهنگی،  سازمان  ترکیه،  در 
دستی و گردشگری با انتشار بیانیه ای از دفاتر 
خدمات مسافرتی خواست تا اطالع ثانوی و 
از هرگونه ثبت نام و  امنیت،  برقراری مجدد 

اعزام گردشگر به این کشور خودداری کنند.

جلسه ای بدون راهکار
نشستند و گفتند و برخاستند

مسئوالن ارشد در جلسه شورای استان نماندند

مسئول بسیج سازندگی استان: 
۳۰۰ کارگاه صنایع تبدیلی
 در استان ایجاد می شود

مدیر کل بنیاد مستضعفان:
بازیچه بورس بازان

 نمی شویم

مدیر کل راه و شهرسازی:
۲۳۰ کیلومتر ازجاده های استان

زیر بار ترافیک می رود
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7

 آغاز سرشماری تابستانه وحوش استان
صفحه 7

اقساط وام مسکن سبک شد / معاون بازرسی دیوان عالی کشور: حبس زیر ۳ماه نخواهیم داشت / تمدید پیش ثبت نام اینترنتی پایه دهم مدارس شاهد /  فرمانده ارتش ترکیه: کودتا شکست خورد ، دوران کودتاها به پایان رسیده / صفحه 2

آگهــی استخــدام

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور برای تکمیل کادر خود 

جاده   56 کیلومتر  در  واقع  منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه   در 

بیرجند - زاهدان نیاز به یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای 

دارد. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 

رزومه کاری خود را به صندوق پستی 441 بیرجند ارسال نمایند.

سالی به سر آمد، دل ما سوخته تر شد
وین چشم به راه تو، به در دوخته تر شد

گفتند که ایام برد، سوز غمت را
هر روز که آمد، دل ما سوخته تر شد

دومین سالگرد عروج عزیزمان

سید مصطفی حسینی
را به همراه همه خاطره های فراموش نشدنی اش گرامی می داریم.

خانواده حسینی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مهندس سید محمد محبیان 
مراسم یادبودی امروز یکشنبه 95/4/۲7 از ساعت

 17/۳۰ الی 18/۳۰ در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می شود، حضور یکایک شما سروران موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: محبیان ، حبیب نیا ، روشن روان

دعــوت بــه همکــاری
باتجربه نیروی  نفر  یک  به  خود  پرسنلی  کادر  تکمیل  راستای  در  خاوران  کویر  چدن   شرکت 

 در زمینه حسابداری با شرایط ذیل نیازمند است:
* سابقه کاری حداقل 5 سال  * شرایط سنی حداقل ۳5 سال

* آشنایی کامل با قوانین بیمه ای، مالیاتی و دفاتر قانونی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 8 الی 1۳ به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آگهی از تاریخ انتشار 1۰ روز می باشد.
آدرس: خیابان پاسداران 6۲ - پالک 45 - طبقه اول     تلفن: ۳۲45۰9۲۳

شرکت فرآورده های لبنی فراز لبن قهستان )برتاس( 
وابسته به تعاونی گاوداران صنعتی قهستان

عرضه کننده محصوالت لبنی: شیر، ماست، دوغ
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت آماده عقد قرارداد

 با کلیه ادارات، ارگان ها، نهادها، رستوران ها و ...

آدرس: شهرک صنعتی، تالش غربی 5

تلفن: ۰56۳۲۲557۳6-9

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

قهرمانان تولید بخش کشـاورزی
 استـان خراسـان جنـوبی

)تیرماه ۱395(

شرح در صفحه آخر
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افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت لیموترش

ایسنا- در حالی که فصل برداشت لیموترش از باغ های کشور آغاز شده و به گفته وزارت کشاورزی و باغداران هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد، قیمت این محصول از تولید تا بازار مصرف با افزایش 
۱۰۰ درصدی مواجه شده است. مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هم اکنون در فصل نوبرانه عرضه لیموترش در بازار هستیم، گفت: هر چه 
به شهریور و مهرماه نزدیک تر شویم لیموترش عرضه شده در بازار کیفی تر و آبلیموگیری از آن بیشتر می شود، بنابراین بهترین فصل برای خرید لیمو و آبلیموگیری در این دو ماه است.

تسهیالت  در  سود  نرخ  اخیر  کاهش  از  بعد 
صندوق پس انداز یکم )خانه اولی ها( با ایجاد 
تغییراتی در ضریب محاسباتی، از حجم اقساط 

پرداختی در روش پلکانی کم شد.
به گزارش ایسنا، حساب صندوق پس انداز یکم 
از آن دسته از طرح های تسهیالتی مسکن است 
که در حدود یکسال گذشته از اجرایی شدن آن 
حذف  از  است،  بوده  همراه  زیادی  تغییرات  با 
سود  میزان  تا  گرفته  متقاضیان  تاهل  شرط 

بازپرداخت و اخیرا هم حجم پرداخت اقساط.
صندوق پس انداز یکم که خاص خانه اولی هاست 
و تسهیالت آن بر اساس سپرده گذاری پرداخت 
می شود، با سقف ۸۰ میلیون تومان کلید خورد، 
زوجین  برای  تازه ای  شرط  پیش  چندی  ولی 
ایجاد کرده و با توجه به مناطق جغرافیایی محل 
تومان هم  میلیون  تا ۱۶۰  آن  سکونت، سقف 

برای این قشر پیش رفت.
این در حالی است که با توجه به باال بودن حجم 

وام و دوره بازپرداختی که می تواند تا ۱۲ سال 
باشد، میزان اقساط پرداختی در وام های صندوق 
چندان  شرایط  که  بود  باال  تا حدی  انداز  پس 

مناسبی برای متقاضیان ایجاد نمی کرد.
در  تسیهالت  سود  نرخ  کاهش  دنبال  به  اما 
نیز  مسکن  های  وام  سود  نرخ  بانکی،  شبکه 
به   ۱۴ از  گذشته  سال  اواخر  و  یافته  کاهش 
این  انداز رسید.  برای صندوق پس  ۱۳ درصد 
در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز بار 

دیگر سود پرداختی برای تسهیالت این بخش 
با ریزش دو درصدی از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش 
میزان  از  کلی  سود  کاهش  و ضمن  کرد  پیدا 

اقساط ماهانه این تسهیالت کاسته شد.
به هر صورت با مصوبه بانک مسکن، ضریب 
اقساط تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
از سه به پنج درصد تغییر کرده است که موجب 
به  اقساط در سال اول نسبت  می شود میزان 

روش ثابت ۲۰ درصد کاهش یابد.

قانون گذاری  امر  در  ارتباطات  وزارت  حاکمیتی  بازوی 
ثابت  اینترنت  جدید  نرخ های  اعمال  با  هم زمان 
برای شرکت های  را  ماهه ای  مهلت شش   ،)ADSL(
به  گرفت.  نظر  در  ترافیک  جداسازی  جهت  اینترنتی 
گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در 
خرداد سال جاری با کاهش تعرفه خدمات اینترنت ثابت 
از طریق فناوری ADSL موافقت و مصوبه آن را صادر 
کرد. طبق این مصوبه، مشترکان با مصرف بیش از ۲ 
گیگا بایت دیتا به صورت ماهانه حداقل با کاهش ۱۶ 

درصدی در تعرفه ها مواجه می شوند که در بعضی موارد 
تا ۳۰ درصد هم ارتقا می یابد. همچنین به ازای مصرف 
حجم  برابر  دو  بین الملل،  ترافیک  حجم  از  مشخصی 

ترافیک داخلی به مشترکان ADSL اعطاء می شود.
به  موظف  را  اینترنتی  اپراتورهای  دولت،  جدید  الزام 
تفکیک حجم ترافیک داخلی از خارجی یا به عبارتی 
این طریق  به  تا  کرده  اینترنت”  از  اینترانت  “تفکیک 
نهایی  مشترکان  برای  باند  پهنای  از  استفاده  هزینه 
کاهش یابد. در واقع به میزان مصرف ترافیک خارجی، 

خواهد  وجود  مشترکان  برای  داخلی  ترافیک  برابر  دو 
مقررات  تنظیم  کمیسیون  جدید  مصوبه  در  داشت. 
حداقل  غیرحجمی  اینترنت  از  استفاده  برای  ارتباطات 
باید  از آن حداقل، مشترکان  بعد  تعیین شده و  سقف 
گیگ آزاد خریداری کنند. به عبارت دیگر تعرفه ثابت 
اینترنت نامحدود حذف شده و “غیرحجمی” جایگزین 
آن شده است. در اینترنت غیرحجمی، مشترکان باید به 
ازای حداقل سقفی از حجم تعیین شده رقم ثابت و بیش 

از آن حجم، گیگابایت اضافه خریداری کنند.

اقساط وام مسکن سبک شد

دستور دولت به شرکت های اینترنتی

غیبت بزرگ عفاف 

* عصمت محمودی 

ای رسول ما! به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را 
از نگاه ناروا بپوشند )نور، ۳۰(.

در قرآن کریم عفاف در چهار سوره مبارکه ی 
آمده  متفاوت  معانی  با  بقره  و  احزاب  نسا،  نور، 
اظهار  عدم  )نساء/۶(،  قناعت  معنی:  با  است. 
فقر به عنوان یک ارزش اخالقي )بقره/ ۲7۳(، 
)نور/۶۰(  حجاب  رعایت  )نور/۳۳(،  پاکدامنی 
نگاه  در  عفت  )احزاب/۳۲(،  گفتار  در  عّفت 
)نور/۱۳(  و عّفت در شهوت و کردار )نور /۳۱(

عفاف و حجاب مکمل یکدیگرند.
و  آگاهانه  نا  حجاب  همان  عفاف  بی  حجاِب 
کنار  زدنی  برهم  چشم  در  که  است  اجباری 
در  هم  حجاب  بی  عفاِف  و  شود  می  گذاشته 

شریعت و فرهنگ ما کال ممکن نیست. 
ماندگار  و  ارزشمند  وقتی  حجاب  ترتیب  بدین 
است که نماد یک عفت درونی و حیا و نگرش 

درست اخالقی باشد. 
تحت  شهواني،  قّوه  بودن  رام  معناي  به  “عّفت 
حکومت عقل است. البته با رعایت شرط اعتدال؛ 
افراط  به  که  شویم  شهوات  در  غرق  نه  یعني 
گراییم و نه ترك غرایز کنیم که به تفریط دچار 
نماییم،  مشروع  و  صحیح  استفاده  بلکه  آییم؛ 
در  حکمت  به  را  غرایز  همه  تعالي  خداي  زیرا 

وجود آدمي به ودیعت نهاده است.”
بی حجاب  و  حیا  بی  ای،  عفیفه  و  عفیف  هیچ 
حجاب  شود.  نمی  حاضر  نامحرمان  جمع  در 
دزدی  عفیف  آدم  است.  عفاف  نمود  یک  تنها 
گذارد،  نمی  کم  اداری  وقت  در  کند،  نمی  هم 
گرانفروشی و کم فروشی نمی کند، در رانندگی 

حقوق دیگران را نادیده نمی گیرد و ...  
 تفاوت فاحش حجاب و پوشش آقایان و خانم ها
برداشتن  یا  و  خیابان  و  کوچه  و  کار  محل  در 
کشور  مرزهای  از  خروج  محض  به  حجاب 
بینش  عدم  از  نشان  دیگر  مصادیق  خیلی  و 
و  نماد  عنوان  به  حجاب  از  درست  بصیرت  و 
یعنی  این  و  دارد  درونی  باور  یک  از  سمبلی 
صرف آموزش بیلبوردی و توصیه های سطحی 

و همواره نذیر بودن جواب نمی دهد.
حجاب باید انتخاب دختر و پسر مسلمان باشد و 

اگر انتخاب باشد ماندگار هم هست.
شده  متولد  پسر  یا  دختر  یک  اینکه  برای  حال 
اسالمی  کشوری  در  و  مسلمان  ای  درخانواده 
حجاب را انتخاب کند؛ چه راهی را باید پیمود؟؟ 
این مساله ی علما و روحانیون معزز و مسوولین 

محترم نظام است.
ای  گونه  به  باید  دینی  مبانی  درست  آموزش 
آموزش  برای  گیرد.  قرار  تدقیق  مورد  علمی 
وقت  بیشتر  خیلی  کودکان  به  انگلیسی  زبان 
گذاشته اند تا آموزش مبانی ارزشمند دینی مان. 
با  متفاوت  زبان و هنرهای  آموزش  کتاب های 
توجه به نیاز و تکنولوژی روز مرتب نو به نو می 
شود . اما دریغ از تحقیق عملیاتی برای آموزش 

درست مذهب و شریعت.
بازاریابان  گذاران  سرمایه  و  صنایع  صاحبان 
مبانی  جدیدترین  کنند؛  می  استخدام  ای  حرفه 
آموزش  آنان  به  را  روانشناسی  و  ارتباطات  علم 
می دهند ؛ اما هنوز بازاریابی دینی و اجتماعی را 
 خیلی از روحانیون و مسووالن ما حتی نشنیده اند

و چه بسا که موضع هم بگیرند.
متفاوت  ی  نتیجه  اینکه  “برای  خواندم  جایی 

بگیرید، باید راه متفاوت انتخاب کنید.”
حجاب  تحقق  برای  کنون  تا  آنچه  بر  اصرار 
آنچه  از  متفاوتی  ی  نتیجه  ایم؛  داده  انجام 
اینکه  امروز داریم، بدست نخواهد داد  و دیگر 
همواره  حجاب  و  عفاف  مانند  مهمی  اصل  در 

آقایان غایبند.
باید که  است  بانوان  وظیفه  فقط  این   گویا 

ارزش های اخالقی جامعه را نگه دارند.
افسار گیخته  مردان  نگاه  است که  خیلی زشت 
غیر  و  اخالقی  رفتار  مهار  و  بگردد  جا  همه  به 
باشد. پس جوهره ی  زنان  اخالقی شان دست 

وجودی خودشان چه می شود؟
کنترل  در  نفسش  مهار  که  است  آن  “مرد” 
خودش باشد نه در دست زنان کوچه و خیابان. 
نام  به  ارزشی  اما  است  مردان  ذات  در  شهوت 
حیا هم هست که هم برای زنان خوب است و 

هم برای مردان.
اگر به ازای هر تابلوی “خواهرم حجابت را نگه 
دار”  نگه  را  نگاهت  “برادرم  تابلوی  یک  دار” 
خواهیم  بهتری  نتایج  تردید  بی  شود؛  نصب 
داشت. عرضه و تقاضا هر دو باید کنترل شوند. 
همواره گفته ام به ازای هر “زن خیابانی” بیش 
از یک “مرد خیابانی” و خیانت کار وجود دارد. 
اند؟به  را شنیده  “مرد خیابانی”  نام  نفر  اما چند 
دست  گویا  خیابانی”  “مردان  مدیریت  عبارتی 

“زنان خیابانی” است!!
به  کم   کم  مجازی  فضای  در  خیانت  امروزه 
شود.  می  تبدیل  باکالس!!  و  شیک  رفتار  یک 
یعنی  این  فرزندان.  و  همسر  کنار  در  خیانت 

غیبت بزرگ عفاف.
عفاف را دریابید .... 

ابالغ بخشنامه »آموزش مهارت های فنی و 
حرفه ای از دوره دبستان«

ابالغ  از  اجتماعی  امور  و  تعاون  وزیرکار،  
بخشنامه »آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 
از دوره دبستان« برای کلیه دانش آموزان خبر 
داد. ربیعی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
حرفه ای  و  فنی  مهارت های  آموزش  تاکنون 
از نیمه دوم دوره دبیرستان شروع می شد، اما 
بر اساس این بخشنامه جدید آموزش مهارت های فنی و حرفه ای از 
سنین پایین برای دانش آموزان ابتدایی نیز انجام می شود که متولی آن 
سازمان فنی و حرفه ای خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس 
مطالعه صورت گرفته در برخی کشورها، مشخص شد که آموزش برخی 

مهارت های فنی و حرفه ای در دوران کودکی بیشتر نهادینه می شود.

تمدید پیش ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد

پیش ثبت نام اینترنتی پایه دهم مدارس شاهد تا دوم مرداد تمدید شد. 
و  آموزش  وزارت  ایثارگران  و  شاهد  مدیرکل 
پرورش گفت: پیش ثبت نام اینترنتی پایه دهم 
مدارس شاهد تا دوم مرداد ماه امسال تمدید 
و  شاهد  مدیرکل  کفراشی  محمدحسین  شد. 
ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
اینترنتی  پیش ثبت نام  داشت:  اظهار  فارس  با 
پایه دهم مدارس شاهد از اول تیرماه آغاز شد و قرار بود تا ۱۵ تیرماه 
پایان پذیرد که به دلیل درخواست خانواده ها یکبار تا ۲۵ تیر ماه و 
اکنون تا دوم مرداد ماه تمدید شده است. وی افزود: تا کنون ۸۰ هزار 
به آدرس  پایه دهم مدارس شاهد در سایت سجا  برای  نفر  و ۵۰۰ 

http://saja.medu.ir پیش ثبت نام داشته اند.

 حبس زیر ۳ماه نخواهیم داشت

معاون بازرسی دیوان عالی کشور گفت: طبق رای وحدت رویه از این پس 
مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 
سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات 
جایگزین حبس محکوم می شوند. به گزارش 
جام جم آنالین، انصاری در خصوص تصمیم 
دیوان عالی کشور گفت: با توجه به نوآوری که 
در قانون مجازات اسالمی دیده شده است با 
این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴این قانون، گذشت 
شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می 
دانستند. وی افزود: بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم 
عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای 

حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.

یادداشت

فرمانده ارتش ترکیه: کودتا شکست 
خورد / دوران کودتاها به پایان رسیده

از  پس  و  ترکیه  گذشته  شب  کودتای  پی  در 
ناکامی طرح کودتا، دولت ترکیه پیگرد کودتاچیان 
را دستور کار خود قرار داده است؛ تاکنون ۲۸۳۹ 
کودتاچی بازداشت و ۲7۴۵ قاضی از کار برکنار 
داده  تعداد کشته ها طی درگیری های رخ  شدند. 

در مجموع به ۲۶۵ تن افزایش یافت.
اجازه  دولت  که  کرد  اعالم  ترکیه  وزیر  نخست 
اینکه  بیان  با  ایلدریم  بنیالی  داد.  نخواهد  کودتا 
»گروهی در ارتش دست به این اقدام زده اند« 
سختی  جزای  کودتا  این  عامالن  کرد:  اضافه 

پرداخت خواهند کرد.
نیز  ترکیه  ارتش  کل  موقت  فرمانده  ُدندار،  امید 
کودتا شکست  که  تلویزیونی گفت  پیام  در یک 
به  ترکیه  در  کودتاها  »دوران  افزود:  و  خورده 
»انتخاب«؛  گزارش  به  رسیده است.«  پایان 
فرماندهان  از  بسیاری  که  گفت  همچنین  وی 
منتقل  نامعلوم«  »نقاطی  به  بازداشت شده 
کودتاگران  بیشتر  که  گفت  ُدندار  امید  شده اند. 
از نیروی هوایی و ژاندارمری بودند و برخی نیز 
دندار،  امید  گفته  به  ارتش.  زرهی  یگان های  از 
در حدود ۱۰۴ نفر از کسانی که در کودتا دست 

داشته اند کشته شده اند. 
حضور  ها  خیابان  در  صبح  تا  استانبول   مردم 

داشتند و نماز صبح را در خیابان اقامه کردند.
شما  گفت:  خود  حامیان  جمع  در  نیز  اردوغان 
در  دادید.  نشان  من  به  نسبت  را  خود  محبت 
واحد  دست  یک  ما  دادید  نشان  حادثه  این 
رها را  کردند  کودتا  که  نظامیانی   هستیم. 

کنید  ثابت  که  هستید  اینجا  شما  کنیم.  نمی 
گروه  این  آنچه  است.  حاکم  جمهوری  ریاست 
 انجام داد اهانتی به دموکراسی بود و انتقام گیری

باید  و  هستید  دولت  حامی  که  بود  شما  از 
خیانتکاران را از ارتش اخراج کرد.

سخنرانی،  یک  در  نیز  ترکیه  وزیر  نخست 
به مردم  را  پیروزی دمکراسی  و  شکست کودتا 
از کشورهای همسایه  و  تبریک گفت  کشورش 
قانونی  دولت   ، کودتا  کردن  محکوم  با  که 
کرد.  قدردانی   ، کردند  همراهی  را  کشور  این 
برای  ننگی  لکه  جوالی   ۱۵ افزود:  افزود:  وی 
دمکراسی ترکیه شد. از ملت غیور ترکیه که در 
قبال خیانتکاران و عناصر دولت موازی مقاومت 

کردند ، تشکر می کنم.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
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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

به  عادی  عمومی  مجمع  دعوت   
ایجاد  شرکت  العاده  فوق  طور 

لبنیات قهستان 
)سهامی خاص( شماره ثبت: 1371  

شناسه ملی: 10360030894

شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
تاریخ  العاده که در  به طور فوق  عادی 
شهرک  در   9 ساعت   1395/5/12
صنعتی بیرجند، بلوار کوشش، کوشش 
قهستان  لبنیات  ایجاد  کارخانه   ،3

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره  

انتخاب بازرسان
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای درج 

آگهی های شرکت

 هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایجاد لبنیات قهستان )سهامی خاص(

شماره ثبت: 1371   شناسه ملی: 10360030894

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده که در تاریخ 
1395/5/12 ساعت 8 در شهرک صنعتی بیرجند، بلوار کوشش، کوشش 3، کارخانه ایجاد لبنیات قهستان 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
کاهش اعضای هیئت مدیره                                                                               هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1777 و شناسه ملی 10360034923

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/2/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 6/500/000 ریال منقسم به 32 سهم 203125 ریالی با نام می 
باشد. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه 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 غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال  غیرمنقول - مرحله اول 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950062 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای 
میر حسن احمدی آواز فرزند دین محمد محکوم است به پرداخت مبلغ )594/051/051 ریال( پانصد و نود و چهار میلیون و پنجاه و 
یک هزار و پنجاه  و یک ریال درحق محکوم له آقای علی اکبر محجوبی فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 29/350/000 ریال )بیست 
و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار( حق االجرای دولتی درحق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است مقدار شش ساعت آب از چاه 
شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف که توسط شخص ثالث آقای مسلم قنبری در جهت تادیه بدهی 
محکوم علیه معرفی و توقیف شده است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس کیفیت آب لب شور و قابل زراعت می باشد، مدار چاه 
12 می باشد، موتور چاه برقی است و دارای پروانه بهره برداری می باشد، دبی آب 25 لیتر در ثانیه می باشد و هر ساعت آب به مبلغ 
یکصد و پنج میلیون ریال و شش ساعت آب مجموعاً ششصد و سی میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت 
کارشناسی در تاریخ 1395/5/12 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش 
برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 
مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه 
صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا  مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود 

مهدی چاپاری بورنگ -  مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نهار و شام همه روزه / 11 ظهر تا 11 شب
آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم

رستوران و تاالرسیمرغ

ورودی رایــگـــــــان

آدرس: معلم 36/۱- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
انتلفن رزرو: 32444۰48 - ۰9۱586۰966۱
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خيابــان رســالت / رسالــت 2    09155612892/ 32423035 بيابانی

موارد خرید، فروش، رهــن و اجاره  خـود را در هر کجای شهر برای مــا پيامــک کنيد

)رسالت، عدالت، حافظ فوری(   2892  561  0915

امـالک پایتخـت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
بهره برداری از 16 طرح بهزیستی در استان 

در پنجمین روز از هفته بهزیستی، 16 طرح بهزیستی با هزینه 18 میلیارد و 455 میلیون ریال در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: این طرح ها شامل هفت واحد مسکن معلوالن ، مرکز جامع توانبخشی سالمندان و 9 کانکس پایگاه خدمات 

اجتماعی است. عزیزی افزود: برای هفت واحد مسکونی با متراژ 70 مترمربع، 280 میلیون ریال کمک بالعوض به معلوالن پرداخت شده است. 
خیابان یکشنبه * 27 تیر 1395 * شماره 3554 جناب شهردار  احترام  و  با عرض سالم 

به  مبالغ  اخذ  و  جمعیت  تراکم  این  با  سپیده 
عناوین مختلف توسط شهرداری نیاز به فضای 
بیرجند  برادر گرامی،   ندارد؟  و درختکاری  سبز 
نصب  برای  میادین  و  اصلی  های  خیابان  فقط 
، آن هم خوب است ولی شما در  نیست  المان 
قبال همه شهر مسئول هستید.حتمأ باید به این 
ضرب المثل) مادر ندهد شیر به فرزند خموش ( 

جامه عمل پوشاند.؟
915...599

نماز  به  استاندار  آمدن  تنها  از  که  عزیز  دوست 
یک  که  نیست  بار  اولین  این  گفتید  جمعه 
بلکه جناب  آید  نماز جمعه می  به  تنها  استاندار 
آقای صولت مرتضوی هم به همین صورت این 
عمل شایسته رو انجام می دادند . ما مرد عمل 
می خواهیم که به خواسته مردم عمل کند این 
حرکت رو هم به فال نیک می گیریم هر چند 
شود  می  کاری  سیاسی  و  بازی  سیاسی  اینقدر 
که اگه برداشت غیراین هم بشود باید به مردم 

حق داد...
915...693

میکنم  استاندارخواهش  آقای  خدمت  سالم 
امیراباد  روستای  شرب  آب  حال  به  فکری 

بردارین  متشکر
915...481

توحید  پارک  روبروی  مدرس  های  کوچه  چرا 
باید مجبور  و  به خیابان اصلی وصل نمی شود 
خیابان  وارد  رسالت  بریدگی  از  همیشه  باشیم 
تصادف  باعث  و  خطرناکه  خودش  بشویم.که 
بی  مسئولین  برای  چی  همه  اینقدر  میشه.چرا 

اهمیت شده؟
0910...847

دارم  را  تشکر  کمال  شهردار  آقای  سالم.از  با 
بلوار  اول  مهرشهر  پارک  زدن  استارت  .بابت 
فاطمیه.امیدوارم تا آخر ادامه دهید.کمبود پارک 

خیلی احساس میشد.
915...243

بنیاد مستضعفان خواهشمندم  از مسئوالن  باسالم 
نسبت به افکار عمومی در خصوص زمینهای موسوی 

پاسخگو باشند و باعث دلسردی مردم نشوند.
915...698

استاندار محترم دو بانده شدن جاده قاین بیرجند 
از اولویت های استان است که با این پیشرفت 
شاهد  باید  دیگر  سال  بیست  حداقل  کند  بسیار 

از دست دادن عزیزانمان در جاده مرگ باشیم.
915...393

پاسخگو  لطفا  بیرجند  ابتدایی  آموزش  معاون 
نام  ثبت  امسال  دولتی  های  دبستان  چرا  باشید 
پیش دبستانی نمی کنند به فکر مردم محروم هم 
باشید که توان پرداخت هزینه های باالی پیش 
دبستانی های خصوصی را ندارند معنای عدالت و 

کیفیت را فهمیدیم کمبود فضا بهانه است.
930...198

در پاسخ به خبری که از شورای شهر بابت نسخه 
پیچی شهرداری برای بافت فرسوده چاپ کردین 
باید به عرض برسانم به شهرداری منطقه مراجعه 
سقف  موجود  های  ترک  به  توجه  با  و  کردیم 
منازل و ساختمان درخواست مجوز ساخت کردیم 
. پس از  طی مراحل اداری و بازرسی کارشناسان 
شهری متوجه شدیم که چیزی از مساحت زمین 
خاک  هزینه  و  ماند  نمی  باقی  تعریض  اثر  در 
شود  می  بیشتر  زمین  باقیمانده  از  نیز  برداری 
وقتی جویای قانون و نقشه اصالحی مکان های 
بافت فرسوده شدیم فهمیدیم که قانون تراشی و 
نبودن نقشه جامعه اصالح بافت فرسوده و عدم 
به  را  مشکالت  این  متخصص  کارشناس  وجود 
آنها  تا  کشتیم  را  خودمان  نکته:  آورده.  وجود 
دارد.  وجود  درجه   55 شیب  ما  کوچه  در  بفمند 
نشانی  آتش  و  آمبوالنس  مثل  شهری  خدمات 
ها  کوچه  این  به  اطفای حریق  برای  تواند  نمی 
برود و با عریض کردن معابر نیز مشکل حل نمی 
شود مانند نردبامی هست که هر چه عرض آن 
زیاد شود تاثیری در شیب آن نخواهد داشت و با 
وجود این موانع شهرداری قانون را به رخ ما می 
کشد و می گوید ما مجری هستیم و این قانون 
این  که  شده  فرسوده  بافت  اصالح  عدم  باعث 
امر سبب شد پرونده ما به مسکن و شهرسازی 
هدایت شود تا شاید یک فرد دلسوز همشهری و 
هم محله ای ما پیدا شود و درک کند ما همین 
یک خانه را داریم تا سقف آن بر سر مان خراب 
نشود .قانون تعریض شما را بدون نقشه اصالحی 
جامع و کارشناسی تخصصی قبول نداریم و بافت 

فرسوده معنی پیدا نمی کند. 
یک شهروند

زباله  سطل  فاقد  مهرشهر  های  کوچه  برخی 
هستند. یک ماه پیش زنگ زدم شهرداری ناحیه 
1 گفتن سطل آشغال نداریم. تا کی باید آشغالها 

رو به میالن های دیگه ببریم؟
915...955

برای  فکری  چرا  مخابرت  شرکت  سالم  با 
مشکل تلفنهای ثابت روستای رقویی نمی کند .
915...742

قول استاندار بر زمین ماند

تاثیر مالیات ها بر صنعت ساختمان

عطش آب در بیابان طبس

افزایش ۵۰۰ درصدی پایه معامالت

عنوان سند رسوایی  به  استکبارستیزی  موزه 
ساالنه  طبس  تفتیده  صحرای  در  آمریکا 
بیش از 220 هزار بازدید کننده دارد اما آب 
به عنوان حداقل زیرساخت را برای میزبانی 
ندارد.اولین دخالت نظامی در مناطق کویری 
ایران، سال 1359 بود که نیروهای آمریکا به 
فرمان رئیس جمهور دمکرات، به قصد این که 
حمله   طبس  به  برسانند،  تهران  به  را  خود 
امدادهای  الهی،  قدرت  داشتند.نماد  نظامی 
تاریخ،  آیندگان  برای  عبرتی  درس  و  غیبی 
در صحرایی از شن و خاک به وقوع پیوست 
و رسواترین شکست آمریکا رقم خورد. واقعه 
طبس، نصرت دین خدا و هدیه الهی به قلبی 
را  اسالم  پرچم  که  بود  دار  دین  و  خودباور 

استوارتر کرد.
بیش از سه دهه از این رویداد بزرگ می گذرد 

توجه  با  حادثه هایی  چنین  می رسد  به نظر  و 
دارد؛  نمایش  و  معرفی  به  نیاز  آن،  ابعاد  به 
چنین صحنه هایی  بتواند  که  نمایشگاه هایی 
را عرضه کند و مخاطب را با آنچه باید، آشنا 
سازد؛ اما متأسفانه در مورد ماجرای حمله به 
طبس برخی نامالیمات موجب شده تا موزه 
»موزه عبرت و استکبارستیزی« به سر انجام 
نرسد.آمارها نشان می دهد که ساالنه بیش 
شکست  تماشای  برای  مسافر  هزار   200 از 
کمبود  از  اما  رفته  منطقه  این  به  آمریکا 
های  دارند.شنیده  شکایت  ها  زیرساخت 
تالش  تاکنون  که  است  این  از  حاکی  مهر 
و  آثار  حفظ  کل  اداره  سوی  از  زیادی  های 
نشرارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی 
برای تامین این زیرساخت ها انجام شده که 
متاسفانه به دلیل بی توجهی و عدم حمایت 

دستگاه هایی مانند فرمانداری طبس، سازمان 
و  آب  شرکت  و  ریزی  برنامه  و  مدیریت 

فاضالب بی نتیجه مانده است.

تامین آب از مهمترین
 مشکالت موزه صحرای طبس

دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس خراسان جنوبی گفت: کمبود آب، یکی 
از عمده ترین مشکالت موزه استکبار ستیزی 
در صحرای طبس بوده که باید پیگیری شود.
سرهنگ علی قاسمی در گفت و گو با مهر، 
اینکه موزه استکبار ستیزی صحرای  بیان  با 
طبس از چهار سال گذشته به خراسان جنوبی 
واگذار شده است، افزود: تامین آب و برق کافی 
از مشکالت پیش روی این موزه است. وی با 
اشاره به گرم بودن هوا در این صحرا، اظهار 

کرد: تامین آب از ضروری ترین نیاز ها بوده 
که باید مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار 
های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  گیرد.مدیرکل 
در  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع 
ایام تعطیالت نوروزی و تابستان با حجم انبوه 

مسافر و کمبود شدید آب مواجه می شویم.

تاکید دوساله استاندار سابق 
بر زمین ماند

در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  طبس،  موزه  آب  تامین  راستای 
دوسال  در  جنوبی  خراسان  سابق  استاندار 
متوالی تاکید زیادی بر تهیه آب این منطقه 

داشته است.
اینکه در این راستا ابالغ هایی  با بیان  وی 
نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
داده شد، گفت: همچنین جلسات متعددی با 
حضور مسئوالن ذیربط برگزار و قول هایی 
نیز گرفته شده که تاکنون عملی نشده است.
این  رغم  علی  داد:  ادامه  قاسمی  سرهنگ 
و  مانده  زمین  بر  استاندار  تاکید  ها،  تالش 
اعتبار،  دریافت  برای  هم  اکنون  هم  نیز  ما 
فرمانداری  از  اعم  هایی  دستگاه  میدان  در 
و  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  طبس، 
شرکت آب و فاضالب پاسکاری می شویم.
دستگاه  این  عملکرد  از  شدید  انتقاد  با  وی 
طبس،  صحرای  آب  تامین  راستای  در  ها 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  کرد:  بیان 
تاکنون  استاندار،  تاکیدات  رغم  علی  بودجه 
است. نکرده  بینی  پیش  را  ای  بودجه 
سرهنگ قاسمی ادامه داد: مسافران زیادی 
برای بازدید موزه به صحرای طبس مراجعه 
کرده که با کمبود آب مواجه می شوند و این 

مسئوالن نیز باید پاسخگو باشند.

بازدید ۲۲۰ هزار نفر
 از صحرای طبس

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه باید در بودجه 
به موزه صحرای  آبرسانی  اعتبار  سال جاری 
تامین آب  داد:  ادامه  بینی شود،  طبس پیش 
این منطقه نیازمند یک میلیارد و 200 میلیون 
میزان  به  اشاره  با  است.وی  اعتبار  تومان 
استقبال گسترده مردم زا موزه این صحرا، بیان 
کرد: در ایام مسافرتی تابستان و نوروز، روزانه به 
طور میانگین دو هزار نفر از این موزه بازدید می 
کنند.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته 
بالغ بر 220 هزار مسافر از این موزه بازدید کرده 
اند.پروژه احداث مجموعه  موزه عبرت و استکبار 
ستیزی در محل واقعه در صحرای طبس از 
 4 از  بیش  تاکنون  و  شده  آغاز   1378 سال 
میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که 
براساس پیش بینی ها حداقل 5 میلیارد تومان 
دیگر هزینه مورد نیاز است.در این مجموعه، 
عالوه بر موزه ای حاوی ماکت ها و برخی اسناد 
مربوطه قرار است پایگاه امدادی، رستوران و 
پیداست  احداث شود.آنگونه که  نیز  فروشگاه 
برخی از مسئوالن فراموش کرده اند که دشمن 
هر روز بیش از گذشته برای چیره دستی بر 
ایران برنامه نویسی می کند و اما عملکرد آن 
ها برای مقابله با این توطئه ها بر اذهان مردم 
به  مسئوالن  توجه  عدم  است.  مانده  پوشیده 
حادثه صحرای طبس و تامین زیرساخت های 
آن، باعث شکاف و فاصله بین صدها مسافر 
از آن مکان شده و نیازمند توجه جدی است  
و  تامین آب موزه صحرای طبس فراتر از هر 
برنامه و هزینه کردی است که باید در دستور 
کار قرارگیرد تا بقایای رسوایی آمریکا، در برابر 

چشم جهانیان به نمایش درآید.

درحالیکه صنعت ساختمان با مشکالت رکود 
می تواند  قوانین  برخی  اجرای  است،  روبرو 
با مشکل  را  متقاضیان  و  این صنعت  آینده 
مواجه کند.به گزارش مهر، صنعت ساختمان 
روبرو  رکود عمیقی  با  گذشته  چند سال  در 
تولید  کاهش  بر  عالوه  رکود  این  که  شده 
ساختمان بر خریداران و فروشندگان مسکن 
با  را  این بخش  و  گذاشته  زیادی  تاثیر  هم 

بحران مواجه کرده است.
دلیل  به  بخش  این  مشکالت  که  هرچند 
به  اما  است؛  نشده  برجسته  چندان  رکود 
بر مشکالت  درازمدت عالوه  در  طور حتم 
تحمیل  مسکن  تولیدکنندگان  به  که  مالی 
هم  را  مسکن  متقاضیان  نیاز  می کند، 
پاسخگو نیست و بازار را با چالش بیشتری 

مواجه خواهد کرد.
که  شرایطی  چنین  در   اساس،  براین 
با  دارد  سعی  هم  شهرسازی  و  راه  وزارت 
اجرای سیاست هایی در بخش اعطای وام، 
از  دهد،  افزایش  را  متقاضیان  خرید  قدرت 
دیدگاه تولیدکنندگان مسکن، اعمال برخی 
سیاست ها منجر به افزایش قیمت مسکن 

خواهد شد.
قیمت  ساختمان  صنعت  رکود  واقع،  در 
مسکن را در چندسال اخیر کاهش داده اما 
بازهم قیمت مسکن باالتر از توان خریداران 
این  دنبال  به  رونقی  دلیل  همین  به  است 
این بخش  نیافتد و  اتفاق  کاهش قیمت ها 
است  روبرو  زیادی  مشکالت  با  همچنان 
که افزایش قیمت تولید هم می تواند ضربه 
دیگری را به این بخش وارد کند.از دیدگاه 
و   59  ،64 مواد  مسکن،    تولیدکنندگان 

حوزه  با  که  مستقیم  مالیات های  قانون   77
قانون جدید  ساخت و ساز مرتبط است، در 
تغییر کرده و مطابق با ماده 64 قانون مالیات 
قیمت  درصد   2 ساالنه  که  شده  مقرر  ها 
به  متوسط  بطور  امالک  معامالت  ارزش 
است  محاسبه شود.قرار  مالیاتی  پایه  عنوان 
 2 از  سال   10 مدت  در  مالیاتی  مبنای  این 
برسد و قیمت متوسط  به 20 درصد  درصد 
محاسبه  معامالتی  ارزش  عنوان  به  امالک 
مبنا  گذشته  های  سال  در  اما  شود  می 
منطقه  قیمت های  از  بود که درصدی  این 
نسبت به هرکوچه و محله به عنوان مبنای 
محاسبه  مورد  معامالتی  ارزش  محاسباتی 

قرار می گرفت.

دیدگاه تولیدکنندگان مسکن درباره 
قانون مالیات های مستقیم

انبوه  سراسری  کانون  دبیر  رابطه  این  در 
کل  برای  عدد  این  اینکه  اعالم  با  سازان 
مناطق کشور بین متری 4 هزار تومان تا 80 
هزار تومان بطور متوسط بود، افزود: با قانون 
 80 تا   70 حدود  ارزش  پایه  مالیاتی،  جدید 
هزار تومان می رسد که با توجه به تاثیر ماده 
64 و ارزش معامالت امالک، ارتباط مستقیم 
می  که  دارد  خدمات  و  عوارض  چندنوع  با 
تواند هزینه های تولید و ساخت را افزایش 
عوارض  اینکه  به  اشاره  با  پورحاجت  دهد. 
هزینه  دادگستری،  کارشناس  پروانه،  صدور 
های ثبت اسناد، نقل و انتقاالت، تفکیک و 
افراز و چند نمونه دیگر از این موارد، ارتباط 
مستقیمی با ارزش معامالتی دارد، گفت: به 

نظر می رسد با به روز شدن اعداد و ارقام بار 
مالی سنگینی ایجاد می شود بنابراین انتظار 

داریم که ماده 64 دوباره بررسی شود.
مالیات  محاسبه  نحوه  اینکه  بابیان  وی 
ساختمان  تولیدکنندگان  اعتراض  مورد  هم 
با  متناسب  گذشته  در  داشت:  اظهار  است، 
هرکوچه و محله ای مالیات ها تنظیم میشد 
اما االن متوسط قیمت در یک محله مالک 
محاسباتی قرار می گیرد در حالیکه شرایط 
هرکوچه به نسبت کوچه دیگر متفاوت است.
تاکید  با  انبوه سازان  کانون سراسری  دبیر   
بر اینکه با این شیوه امالک با ارزش مالیات 
کمتری داده و امالکی با ارزش کمتر، مالیات 
بیشتری می دهند، گفت: اگر هدف از اجرای 
این قانون، شفاف سازی مالیاتی بوده که به 

نظر می رسد این اتفاق نیافتاده است.
پورحاجت ادامه داد: در این قانون حتی تورم 
عمومی کشور هم دیده شده اما بسیار سخت 
است که رعایت تورم را در این دستور العمل 
داشته باشیم و مبنای محاسباتی درستی در 
 77 ماده  خصوص  در  باشد.وی  بخش  این 
داشت:  اظهار  مستقیم،  های  مالیات  قانون 
در این ماده این است که  هرمالیاتی که در 
حوزه ساخت و ساز باشد منتقل به خریداران 
مسکن می شود، در حالیکه ما حاضر نیستیم 
بار مالی حوزه تولید را به مردم منتقل کنیم 
زیرا هزینه های مالیاتی حوزه ساخت و ساز 
در  ساختمان  صنعت  و  است  سنگین  بسیار 
کانون  گیرد.دبیر  می  قرار  بحرانی  شرایط 
در  اینکه  بر  تاکید  با  سازان  انبوه  سراسری 

و رکود، دولت  اقتصادی  بحران های  زمان 
ها باید به کمک خط تولید بیایند، گفت: در 
بحران  دچار  ساختمان  صنت  که  شرایطی 
این  است  بحرانی  کشور  اقتصاد  و  شده 
مالیات های سنگین وضعیت تولید را سخت 

تر می کند.
حدود   64 ماده  در  اینکه  بیان  با  پورحاجت 
500 تا 600 درصد بطور متوسط پایه ارزش 
کند،  می  پیدا  افزایش  امالک  معامالتی 
افزود: مالیات نباید بر سرمایه باید بلکه باید 
قرار  اگر  کنند،  دریافت  شغل  از  را  مالیات 
باشد که مالیات بر سرمایه باشد پس سرمایه 
ای  سرمایه  بازارهای  در  توانند  می  گذاران 
وارد شوند و یا در بانک سپرده گذاری کنند 

که مالیاتی هم ندارد.

المپهای  تعویض  به  نسبت  شهرداری  لطفا 
اقدام  فکوری  شهید  خیابان  سبز  فضای  سوخته 
اقدامی  هنوز  تلفنی  بارتماس  چند  نماید.علیرغم 

صورت نگرفته
930...247

توانند  نمی  مسئوالن  که  جنگلی  پارک  حیف 
و  گردشگری  زیبای  و  خوب  منطقه  یک  به 
تبدیلش  شهروندان  و  مسافران  برای  تفریحی 
درخشان  سابقه  آن  با  نژاد  نخعی  آقای  از  کنند 
واقعا  شوند.  عمل  وارد  خواهشمندیم  عمرانی 

بیرجند نیاز دارد.
یک شهروند

ممر  هیچ  که  هستند  خانواری  سرپرست  زنان 
درآمدی ندارند باید به دادشان رسید. خبرنگاران 

محترم بی تفاوت نمانید.
915...907

اتوبوس  های  ایستگاه  بعضی  برای  لطفا  سالم 
بان سایه  و  صندلی  فاقد  که  الهیه   خیابون 

اتوبوس ها  انجام دهید. چون  اقدامی  باشد  می 
واقعا دیر میان مجبوری تو باد و بارون و گرد و 
خاک سرپا منتظر اتوبوس بشی واقعا بد مسیره 
اتوبوس دیر میاد تاکسی گیر نمیاد الاقل بیست 

دقیقه سرپا نباشیم...
915...263

ضروریات  برای  آب  مهرشهر  غرب  ساکنین 
برخی  شهر  مرکز  در  ولی  ندارند  زندگی 
شهروندان باغچه آب می دهند؟! مسئوالن هم 
گوش  اند  داده  درگذشته  که  قولهای  علیرغم 

شنوایی ندارند. و اقدامی صورت نمی گیرد.
915...135

 10000 دیدم  آمد  همراهم  تلفن  قبض  پیام 
فهمیدم  تحقیقات  از  بعد  است  اضافی  تومان 
فعال  برایم  نوترینو  اینترنت  بسته  قبل  روز   20
و 10000 تومان به حسابم منظور شده در حالی 

که یکبار هم به اینترنت وصل نشده ام!!
915...236

لطفا  شهرداری  خدمات  از  تشکر  ضمن  سالم. 
های  ایستگاه  های  صندلی  تمیزی  به  نسبت 

اتوبوس سطح شهر اقدام فرمایید خیلی کثیفه.
915...021

علیرغم  اداری  سایت  مسکونی  قسمت  چرا 
جانمایی فضای سبز نداره واقعا بچه های ما تو 

این ساختمانهای کوچک اذیت میشن
915...436

لطفا  نفت.  توجه مسئوالن محترم شرکت  قابل 
یک  باشد  داشته  اضطراری  بنزین  جایگاه  یک 
باید  باشد  داشته  آزاد  بنزین  به  نیاز  که  مسافر 
آزاد  بنزین  سهمیه  آزادسازی  برای  ساعت  چند 

در استان سرگردان باشد .
915...511

مدیران  از  گزارش  یک  خواهشمندم  سالم. 
نبود  علت  مورد  در  جنوبی  خراسان  درمان 
در  کنید.  تهیه  بیرجند  در  خصوصی  بیمارستان 
شهر های خیلی کوچک تر از بیرجند بیمارستان 

خصوصی فعالیت دارد.
911...390
سالم چند اتوبوس مدل باال و تمیز بذارن برای 
خط حاجی آباد امیرآباد هم بد نیست تا کی هر 

چی اتوبوس داغونه تو این خط باید باشه؟
915...045
درخواست محترم  شهرداری  از  سالم   با 

می شود المپ های پارک خیابان بهار واقع در 
سجادشهر را شب ها روشن کنند.

915...068
فکر  به  شهر  مسئوالن  چرا  جان  آوا  باسالم. 
و  جنت  خیابان  )مهرشهر( خصوصا  شمال شهر 
امید نیستند با عین حال که زمین برای فضای 
هامونو  بچه  ما  پارک.  از  دریغ  ولی  سبز هست 
واقعا  یعنی  بازی  برای  شهر  توی  بیاریم  باید 

اینطوری باید باشه؟!
915...286
توجه خوسف  قدیمی  بافت  به  کسی   چرا 

شهید  خیابان  آخر  قدیمی  برج  یک  کند.  نمی 
میراث  فراموشی  مورد  که  هست  مطهری 

فرهنگی قرار گرفته!!
915...126
بقیه  و  فرماندار  و  استاندار  جناب  لطفا  سالم. 
انجام  اقدامی در مورد موسسه میزان  مسئوالن 

دهند. تکلیف ما چیه؟؟
939...428
گاز  که  کسی  چرا  دهید  پاسخ  خواهشا 
هم  هست  تومان  هزار  صد  باالی  مصرفیش 
6500 آبونمان بده. بنده با 2 یا 3 هزار تومان 
بدهم؟  آبونمان  همانقدر  باید  هم  مصرفی  گاز 
با امور مشترکین شرکت گاز هم تماس گرفتم 

نبود. پاسخگو  کسی 
915...598

پیام شما
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حذف ترکیبات خطرناک از آب با استفاده از کاه گندم

 محققان دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی خود با استفاده از کاه گندم موفق به تولید نانوجاذبی شدند که با 
استفاده از آن می توان ترکیبات رنگی مضر را از آب حذف کرد.حضور نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بر روی گروه های هیدروکسیل موجود در سطح کاه 
گندم موجب ایجاد بار منفی و در نتیجه جذب الکترواستاتیک قوی کاتیون های متیلن بلو بر روی نانوجاذب می شود.

رایانه تان را با این “ماسه” خنک کنید!

جدید  “ماسه”  یک  آمریکایی  محققان   
روی  آن  ریختن  با  که  کرده اند  معرفی 

دستگاه می توان آن را خنک کرد.
دانشیار  کوال”  ایسنا“باراتوندا  گزارش  به 
موسسه فناوری جورجیا نانوذرات دی اکسید 
پلیمر  با یک  را طراحی کرده که  سیلیکون 
دارای ثابت دی الکتریک باال پوشش یافته و 
می تواند برای پراکندن گرما از دستگاه های 
الکترونیکی، نمایشگرهای ال ای دی و سایر 
کاربری های با شار حرارتی باال مورد استفاده 
تحقیق  این  یافته های  اساس  بگیرد.بر  قرار 
دی اکسید سیلیکون به تنهایی کار خنک سازی را انجام نداده، بلکه ویژگی های منحصربفرد سطح پوشش 
نانوذرات است که حرارت را با بهره وری باالتر از مواد کاهنده گرمای کنونی منتقل می کند.محققان از اتیلن 
گلیکول که معموال به عنوان ضدیخ در خودرو استفاده می شود، به عنوان یک ماده کاهنده گرما استفاده 
کردند که رسانای برق نیست.اگرچه این مایع عملکرد خوبی داشت، اما به تدریج بخار شد. محققان به عنوان 
چاره قصد دارند مواد پلیمری جدیدی را آزمایش کنند که جذب نانوذرات دی اکسید سیلیکون می شوند و 

پوشش پایدارتری را با طول عمر مناسب ارائه می کنند.

ساخت حسگرهای هوشمند با الهام از هشت پا
 

 گروهی از محققان کره ای از موسسه ملی 
و  علم  موسسه  و  اولسان  فناوری  و  علوم 
انعطاف پذیر  فشار  یک حسگر  کره  فناوری 
در  که  مکش  کالهک های  از  تقلید  با  را 
ایجاد  دارد،  وجود  پا  هشت  شاخکهای 
محققان  این  ایسنا،  گزارش  کرده اند.به 
توضیح دادند که چگونه خاصیت چسبندگی 
مکنده های هشت پا را مورد بررسی و مطالعه 
یک  توسعه  منظور  به  آن  از  و  داده  قرار 
استفاده  مکشی  چسبنده  مواد  از  جدید  نوع 
فشار  حسگرهای  تعبیه  چه  کرده اند.اگر 

انعطاف پذیر می تواند به پروتزها و ربات های آینده درک بهتری از حس المسه را ارائه دهد؛ اما  ساخت آنها 
به مقدار زیادی از مواد نانو و مواد نیمه هادی معدنی بر روی ورق های پلیمری نیاز دارد.هشت پاها هشت بازو 
دارند که روی آن ها دو ردیف کالهک مکنده وجود دارد. محققان با تقلید از این حرکت مکشی هشت پا، از 
یک ماده الستیکی منحصر به فرد برای ایجاد مکنده هایی در مقیاس نانو استفاده کردند.این تیم امیدوار هستند 
که محصول جدیدشان بتواند به عنوان بستری در حسگرهای پوشیدنی سالمت یا باندهای زخم که در دمای 

معمولی بدن به پوست چسبیده و با شستشو با آب سرد کنده می شود، استفاده شود.

28 سال پس از پذیرش قطعنامه 598؛ چرا 
آتش بس را پذیرفتیم؟

 28 سال پیش نیز در چنین روزهایی، ایران قطعنامه 
598 را پذیرفت و طوالنی ترین جنگ متعارف قرن 

بیستم به پایان رسید.
 طوالنی ترین جنگ متعارف در قرن بیستم و دومین 
ویتنام که  از جنگ  این قرن پس  جنگ طوالنی 
نزدیک به 8 سال به طول انجامید،به صورت رسمی 
در 31 شهریور 1359 یعنی 22 سپتامبر 1980 از 
سوی رژیم بعث عراق به جمهوری اسالمی ایران 
تحمیل شد.پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای 
پذیرش آتش بس از سوی ایران بود، ولی عراق به 
حمالت خود ادامه داد و مجدداً با ورود به خاک ایران 
تالش کرد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به 
دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور 
داشته باشد، اما موفقیتی بدست نیاورد و سرانجام در 
نیمه شب 29 مرداد 1367 )20اوت 1988(، آتش بس 

بین ایران و عراق برقرار شد.
می گوید:  این خصوص  در  اردبیلی  آیت ا...موسوی 
»مسئوالن ادامه  جنگ را خطرناک تر می دانستند و 
می گفتند عراق حتی  می تواند تهران را با موشک 
ویران کند«. موسوی اردبیلی تعریف می کند که امام 
می گفت از چه می ترسید ما هم کشته شویم؟ آن 
ها به امام گفتند: اگر صدام موشک بزند و ما کشته 
با تجهیزاتی که  اما عراق  شویم مسئله ای نیست 
گرفته ممکن است پیش بیاید، خوزستان را بگیرد 
و پشت کوه های خرم آباد موضع بگیرد، آن وقت از 

دست ما کاری بر نمی آید.
خبر پذیرش قطعنامه که روز 27 تیر پخش شد همه 
را شوکه کرد. هیچ کسی تحلیل درستی نداشت. در 

جبهه های مختلف رزمنده ها حال و هوایی یکسان 
داشتند.امام در نامه مهمی نوشتند: »من تا چند روز 
قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده 
در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقالب 
را در اجرای آن می دیدم... با توجه به نظر تمامی 
کارشناسان سیاسی و نظامی سطح باالی کشور که 
من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با 

قبول قطع نامه و آتش بس موافقت نمودم«.
خبر نامه امام میان رزمنده ها پیچید و شایعات همه 
را کالفه کرده بود. فضا نگران کننده بود. امام در 
پایان نامه اش به مسئوالن تذکر داده بود: »جلسه ای 
تشکیل گردد و آتش بس را به مردم تفهیم نمایند. 
با  تند  و  داغ  افراد  است  ممکن  باشید.  مواظب 
اسالم  آنچه صالح  از  را  شما  انقالبی  شعارهای 
تمام  باید  گویم  می  صریحا  کنند.  دور  است 
انحرافی  قدمی  باشد  کار  این  توجیه  در  همتتان 
شما  می شود.  عکس العمل  موجب  و  است  حرام 
می دانید که مسئولین رده باالی نظام با چشمی 
و  اسالم  به  عشق  از  ماالمال  قلبی  و  خون بار 
گرفته اند«.  را  تصمیمی  چنین  اسالمیان  میهن 
و  شدند  غافلگیر  قطعنامه  پذیرش  از  عراقی ها 
اعالم کردند ایرانی ها پایان جنگ را نمی خواهند 
و پذیرش قطعنامه تاکتیک  شان است تا ما غافل 

شویم و بعد به ما حمله کنند.
جنگ  پايان  بر  مصمم  كه  ـ  بزرگ  قدرت هاى 
بودندـ  فشارهاى نظامى و سياسى زيادى را براى 
قبول قطعنامه، به ايران وارد آوردند. اين فشارها، 
جنگ  در  آمريكا  مستقيم  دخالت  از،  بود  عبارت 
تشديد  ايران،  مسافربرى  هواپيماى  به  حمله  و 
حمالت و حضور آمريكا در خليج فارس، بمباران 
مناطق  شيميايى  بمباران  ايران،  نفتى  سكوهاى 
مسكونى و جبهه ها از سوى عراق و... و سرانجام 
پذيرش  به  تصميم  ايران  عوامل،  اين  اثر  بر 
البته  قبول آتش بس گرفت.  قطعنامه ى 598 و 
امام)ره(  قبول آن در چنين شرايطى، به فرموده 

به منزله نوشيدن جام زهر بود.

اکنون تنها از آن همه استقبال از دیوارهای 
مهربانی تنها یک نوشته و چند رخت آویز و 
قالب وصل شده باقی مانده است،  جای بسی 
پیش  چندی  که  دیواری  چرا  که  دارد  تأمل 
عنوان مهربانی را به خود اختصاص داد اکنون 

از نامهربانی ها حکایت می کند.
 مهربانی سنت زیبایی است که با آغاز فصل 
سرما در چند شهر کشورمان اجرایی شده که 
با پیام مهربانی بازتاب زیادی در رسانه های 

جهانی داشته است.
دیوارهای  از  بسیاری  در   94 سال  پاییز  در 
شهرهای سراسر کشور نظیر مشهد، تهران، 
 اصفهان و شیراز یک جمله نقش بست » نیاز 

نداری بزار،  نیاز داری بردار«.
پس از گذشت مدت زمان اندکی این جمله و 
اقدام به حرکتی خودجوشانه تبدیل شد که در 
کمترین زمان ممکن به تمام شهرهای کشور 
سرایت کرد و زمانی که زمستان سخت فرا 
رسید،  تقریبا کمتر فرد نیازمندی بود که لباس 

گرم بر تن نداشته باشد.
10 دی ماه 94 بود که مردم بیرجند نیز از این 
اقدام شایسته عقب نماندند و دیوار مهربانی با 
شعار»اگر نیاز نداری بزار، اگر نیاز داری بردار« 

در میدان ابوذر ایجاد شد.
دیوار مهربانی در ابتدا حال و هوای خوبی را 
در میان شهروندان ایجاد کرده بود که موجب 

استقبال خوب مردم از این طرح شد.
این اقدام چنان بازتابی در کشورهای خارجی 
ایجاد کرد که »سی ان ان« با انتشار گزارشی 
سرد  زمستان  در  است:   نوشته  باره  این  در 
برای  جالب  ابتکاری  کشور  این  مردم  ایران 

گرم کردن بی خانمان ها پیدا کرده اند.
اینگونه  هم  دیلی تلگراف  انگلیسی  روزنامه 
ایرانی ها  می نویسد:  مهربانی  دیوار  درباره 
دیوارهای مهربانی برپا کرده اند، مردم با این 
لباس های  و  راحتی می توانند کت  به  ابتکار 
گرم خود را به افراد بی خانمان و بی بضاعت 
در حالی که ایران دارای زمستان های بسیار 

سردی است،  اهدا کنند.

این  قالب  در  خدمت  عرصه  دوستداران 
چوب  بر  را  خود  اضافی  پوشاک  اقدام 
لباسی های دیوار مهربانی آویزان می کردند تا 

نیک اندیشان به کمک تشویق شوند و افراد 
لباس های  از  نیاز  در صورت  نیز  بی بضاعت 
استفاده  مهربانی  دیوار  روی  بر  شده  نصب 
نمایند،   اما این خدمت صادقانه چند صباحی 
بیشتر ادامه نداشت و کم کم به نامهربانی این 
این روزها شاهد دیواری  افزوده شد و  دیوار 

خشک و بی روح در سطح شهر هستیم.
حال با همه این گفته ها نکته اصلی ماجرا این 
جامعه،   پویایی  نشان  که  حرکتی  چرا  است 
اساس  بر  و  ایرانی  بودن فرهنگ غنی  زنده 

آموزه های دینی بود کم کم رخت بربست و 
به دیار فراموشی سپرده شد؟

ایران  در  حاشیه نشین  میلیون   18 وجود 

نیازهای  پس  از  حتی  آنها  از  بسیاری  که 
حداقلی شان برنمی آیند و آمارهایی که از فقر 
که  می دهند  نشان  خوبی  به  دارند  حکایت 
تنها الزم است  نه  وجود دیوارهای مهربانی 
بلکه فعالیت شان تا این حد هم کافی نیست و 
باید این حرکت خودجوش مردمی از این هم 
بیشتر و فراگیرتر شود.چرا خدمات صادقانه ای 
مردم  اذهان  در  و  داشت  جهانی  بازتاب  که 
یافته بود به این زودی در گذر زمان  تجلی 

رنگ باخت؟

کشور  اقتصادی  احوال  و  اوضاع  این  در 
ممکن است بسیاری از وسایلی که ما حتی 
فکر استفاده از آنها را نمی کنیم برای بعضی 

باشد.هر  الزم  و  ضروری  وسایلی  مردم  از 
راهی که انسان را به خدا برساند،  راه سالمت 
است فقط با این تفاوت که بعضی از راه ها،  
بزرگ راهی با امنیت و امکانات کامل و کوتاه 
پر  راه های  دیگر،   برخی  و  است  مطمئن  و 
پیچ و خمی است که هر آن، امکان سقوط 
با  ما  دارد.  همه  یا گمراهی در آن وجود  و 
مفهوم کمک رسانی با نیازمندان آشنایی داریم 
راستا  این  در  زیادی  روایات  و  آیات  چنانچه 
بیان شده است که نمونه بارز آن خداوند در 

آیات 29 و 30سوره فاطر می فرماید: کسانی 
که کتاب الهی را تالوت کرده و نماز را بر پا 
داده ایم،  روزی  آنان  به  آنچه  از  و  می دارند 
تجارتی  می کنند،   انفاق  آشکار  و   پنهان 
امید  را  کساد  از  خالی  و  بی زیان  و  پرسود 
دارند!  آنها این اعمال صالح را انجام می دهند 
تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و 
و  آمرزنده  او  که  بیافزاید  آنها  بر  از فضلش 
شکرگزار است«.بر اساس آموزه  های قرآنی، 
به  گوناگون  اشکال  به  است که  مومنان  بر 
این  از  بعضی  کنند،   مالی  کمک  دیگران 
دینی  واجبات  و  وظایف  شکل  به  کمک ها 

در قالب خمس و زکات نمود پیدا می کند.
گر چه دیوار مهربانی مورد استقبال عده ای 
از مردم قرار گرفت اما عدم رعایت مسائل 
بعضی  بودن  استفاده  بهداشتی،  غیرقابل 
نادیده  و  سودجویان  استفاده   هدایا،  سوء 
معایب  مهم ترین  از  انسانی  کرامت  گرفتن 
خانواده هایی  متأسفانه  اما  است  امر  این 
هستند که حتی نان شب خوییش را ندارند 
و این دردی است برای جامعه که هیچ وقت 
تمام شدنی نسیت.این طرح خودجوش مردمی 
همانند سایر طرح ها مدت زیادی دوام نیاورد و 
اقبال مردمی را از دست داد چنانچه این روزها 
تب تند دیوار مهربانی نه تنها در استان بلکه 

در سراسر کشور فروکش کرده است.
اکنون اگر در هر کجا با دیوار مهربانی روبه 
تنها  نه  دیوار  این  که  می بینید  شدید  رو 
مهربان نیست بلکه با وجودش چهره زشتی 
را به شهر بخشیده است.چنانچه حال و روز 
این روزهای دیوار مهربانی از نامهربانی هایی 
حکایت دارد که مشخص نمی شود به کجا 
رفته  اند؟اکنون تنها از آن همه استقبال تنها 
یک نوشته و چند رخت آویز و قالب وصل 
شده باقی مانده است،  جای بسی تأمل دارد 
عنوان  پیش  چندی  که  دیواری  چرا  که 
مهربانی را به خود اختصاص داد اکنون از 

نامهربانی ها حکایت می کند.
منبع : فارس

دیوارهای مهربانی از نامهربانی  ها حکایت دارند
  حدس سن بر اساس

 “الیک “های اینستاگرام

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در تحقیقات خود بر 
روی رفتارهای رسانه های اجتماعی نشان داده اند که 
تمایل به الیک کردن تصاویر خاص در اینستاگرام 
و همچنین رفتارهای دیگر، می تواند سن کاربر را 
نشان دهد.به گزارش ایسنا ، محققان دریافتند که 
نوجوانان بیشتر از همتایان مسن تر خود تمایل دارند 
که تعامل بیشتری در اینستاگرام نشان داده و نظر 
بگذارند اما همچنین تعداد کمی از تصاویر خود را 
بزرگساالن  دیگر،  سوی  از  می گذارند.  اشتراک  به 
عالقه دارند طیف بیشتری از عالقمندی ها را داشته 
باشند، اما نوجوانان معموال در مورد خلق وخو یا حال 

شخصی شان مطلب می گذارند.

 مریخ  نورد جدید ناسا معرفی شد

سازمان فضایی آمریکا از آمادگی کاوشگر مارس 
پایانی طراحی و ساخت  2020 خود برای مراحل 
خبر داد و جدیدترین تصویر آن را نیز منتشر کرده 
ناسا  سی ان ان،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  است.به 
همچنین اعالم کرد که برنامه پرتاب این مریخ نورد 
که  شده  تنظیم   2020 سال  تابستان  اواخر  برای 
رسید.این  خواهد  سرخ  سیاره  به  فوریه 2021  در 
اکنون  بازبینی،  مرحله  گذراندن  از  پس  کاوشگر 
آماده ورود به مرحله توسعه است که شامل طراحی 
وارد  آن می تواند  از  و پس  است  نهایی  و ساخت 
مرحله مونتاژ، آزمایش و پرتاب شود. احتماال مرحله 

آخر در سال آینده آغاز شود.

تغییرات آب وهوایی موجب باالتر رفتن 
ابرها در آسمان شده است

نشریه  در  شده  منتشر  جدید  تحقیقات  اساس  بر 
رفتن  باالتر  موجب  آب وهوایی  تغییرات  نیچر، 
ابرها و سوق دادن آنها به سمت قطب شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، علت رفتن 
در  خورشید  تابش  کاهش  قطب  سمت  به  ابرها 
نزدیکی قطب بوده و در نتیجه دیگر گرما توسط 
ابرها در اتمسفر بازتاب نمی شود. ابرها در ارتفاع، 
رفتاری مشابه گازهای گلخانه ای دارند و اختالل در 
امواج نوری ایجاد می کنند و موجب تقویت تغییرات 
تاثیرات  روی  بر  می شوند.دانشمندان  آب وهوایی 
و  می کنند  تحقیق  زمین  بر  آب وهوایی  تغییرات 

یکی از عوامل تاثیرگزار ابرها هستند. 

بیماری آب سیاه چشم درمان شد
 

آب  بیماری  درمان  به  موفق  آمریکایی  محققین 
سیاه چشم شدند.به گزارش مهر، محققین دانشگاه 
کالیفرنیای آمریکا با انجام آزمایش بر روی موش 
هایی که از این مشکل رنج می بردند، توانستند با به 
کارگیری شیوه ای نوین موفق به بازگرداندن بخشی 
از بینایی آنها شوند که چنین دستاوردی برای اولین 
بار در جهان صورت می گیرد.با گذشت سه هفته از 
اجرای این روش، بخشی از بینایی موش ها بازگشت. 

گوشی هوشمند چوبی رونمایی شد
 

 K۴  مهر- شرکت لنووا از نسخه جدید گوشی  
Note خود با طرحی متفاوت رونمایی کرد. در واقع 
قاب پشت این گوشی از چوب ساخته شده است.

این گوشی جدید دارای صفحه نمایشگر 5.5 اینچ 
فول اچ دی با زوایه دید 178 درجه ای و نیز وضوح 
تصویر 1080 پیکسلی است.طراحی رنگ این گوشی 
به گونه ای است که یک کانتراست فوق العاده ای را 
بوجود آورده تا کاربر تجربه متفاوتی از داشتن گوشی 
گوشی  جلوی  قسمت  در  کند.همچنین  تجربه  را 
دو اسپیکر وجود دارد که باعث می شود به هنگام 
پخش موسیقی یا فایل صوتی، کمترین نویز ممکن 
ایجاد شود.دوربین پشت این گوشی 13 مگاپیکسل و 

دوربین جلو آن 5 مگاپیکسل است.  

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری
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آیه روز  

در آن ]بهشت[ بر تختها]ى خويش[ تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى
سوره اإلنسان، آيه 13

حدیث روز  

هر کس براي رضا و خوشنودي خداوند ازدواج نمايد و با خويشان خود صله رحم نمايد، خداوند او را در 
قيامت مفتخر و سربلند مي گرداند. امام سجاد )َع(

مجنون و پريشان توام دستم گير
سرگشته و حيران توام دستم گير
هر بى سر و پا چو دستگيرى دارد
من بى سر و سامان توام دستم گير

زندگي زيباست يک روز يک ساعت
  يک دقيقه   هرگز باز نمى گردد پس لطفا ؛

 از جنگ بپرهيز از خشم دورى کن 
 عاشقانه حرف بزن

کسى که ازديگران کينه و رنجش دروجود خود 
نگاه مى دارد، همانندکسى است که براى از بين 
بردن يک موش، خانۀخود را به آتش مى کشد

خودت رادوست داشته باش. همانگونه که هستى 
خودت رابپذير.فهرستى ازخصوصيات خوب خودت 

تهيه کن وهرروز آنهارابخودت يادآورى کن

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

به صدای مشتریان خود گوش دهید

سريع ترين و آسان ترين راه براى اطالع پيدا کردن 
از خواسته و احساس مشتريان در مورد محصول 
است  چيزى  به  فرادادن  گوش  شما  خدمت  يا 
مى کنند.  ابراز  خود  از  آنالين  محيط  در  آن ها  که 
مشتريان امروزى در رابطه با طرز فكر و احساس 
احساس  اصاًل  و  نداشته  مدارايى  هيچ گونه  خود 
خجولى از مطرح کردن آن ندارند. بنابراين داشتن 
رويكردى فعاالنه در رابطه با جمع آورى و مديريت 
ديدگاه هاى آنالين، گنجينه اى از قدرت اطالعات را 
در اختيار شما قرار مى دهد که مى توانيد از آن براى 
 رشد و بهبود کسب  وکار خود استفاده کنيد. توجه 

داشته باشيد.
به  نبايد  تنها  اين است که شما  اما نكته مهم تر   
گفته هاى آن ها در مورد کسب  وکار خودتان توجه 
داشته باشيد، بلكه بايد به گفته و نظرات آن ها درباره 
رقباى خودتان هم توجه داشته باشيد. اين موضوع 
منبع اطالعاتى بسيار مهم و باارزش ديگرى در مورد 
احساس  و  نظر  همچنين  و  شما  رقباى  و  رقابت 
شما  اختيار  در  را  رقبا  آن  مورد  در  شما  مشتريان 
مى توانيد  همچنين  شما  دراين بين  مى دهد.  قرار 
از برخى روندهاى مطرح در حوزه بازاريابى که در 
فعاًل در حال آزمون وخطاست و در آينده نزديک يا 
دور از اثربخشى خوبى بر فعاليت هاى کسب وکارها 

برخوردار مى شود نيز مطلع مى شويد.
 آگاه باشيد که در دنياى کسب  وکار امروز که پيوسته 
در حال تغيير است، اگر حرکت روبه جلو و پيشرفت را 

تجربه نكنيد، مطمئناً عقب مى افتيد

زندگى  که  کرد  شكايت  پدرش  به  دخترى 
بيا،  من  با  گفت:”  او  به  پدرش  دارد.   دشوارى 
به  را  دخترش  بدهم.”  نشانت  چيزى  خواهم  مى 
آشپزخانه برد و آنجا سه کترى آب را روى اجاق گاز 
گذاشت در همين حال او چند هويج را تكه کرد و 
آنها را درون اولين کترى ريخت تا بجوشد. بعد در 
کترى دوم دو عدد تخم مرغ گذاشت و در کترى سوم 
مقدارى قهوه ى آسياب شده ريخت. دقايقى بعد مرد 
هويجها را در کاسه اى قرار داد، تخم مرغها را پوست 
کند و آنها را در کاسه ديگرى گذاشت و قهوه را هم 
در فنجانى ريخت. و آن گاه همه را جلوى دخترش 
گذاشت. دختر که حوصله اش سر رفته بود، پرسيد:” 
اين کارها براى چيست؟” پدرش جواب داد:” هر يک 
از اينها به ما درسى براى روبه رو شدن با مشكالت 
مى دهند. هويجها ابتدا سخت و محكم بودند اما وقتى 
پخته شدند، نرم شدند. تخم مرغها شل بودند و پس 
از آنكه جوش خوردند سخت شدند. اما قهوه آب را به 
چيزى بهتر تبديل کرد.” بعد پدر در ادامه صحبتش 
گفت:” عزيزم تو مى توانى براى چگونه برخورد کردن 
با مشكالت تصميم بگيرى. مى توانى بگذارى تحت 
تاثير آنها ضعيف شوى، يا مى توانى آنها را به چيز 
مفيدى تبديل کنى. اگر با مشكالت برخورد درستى 

بشود، سبب پيشرفت مى گردد. 

و  دهيد  وسعت  را  خود  ذهن  مى خواهيد  آيا 
باهوش تر شويد؟ يک کمى تالش روزانه وسعت 
عظيمى به ذهن شما مى دهد. در اين مقاله  چند 
روش ساده به شما پيشنهاد مى شود که مى توانيد 

شخص باهوش ترى شويد.
۱. هر روز ۱۰ ایده بسازید

به اين موضوع بينديشيد که چه طور مى توانيد 
فقر را در جامعه کاهش دهيد، چگونه مى توانيد 
مشكالت روزمره ى خود را حل کنيد، و به هر 
آنچه بينديشيد که به عنوان ايده اى جالب جهت 

ساختن يک فيلم سينمايى به درد مى خورد.
اين که ايده هاى شما چطور به ثمر بنشينند مهم 
مغزتان  براى  روزانه  تمرين  يک  اين  نيست، 
است. فهرست شما حتى مى تواند به راه اندازى 
يک کسب و کار جديد يا موضوعى براى خلق 

يک کتاب بينجامد.
۲. روزنامه بخوانید

تا  مى کند  کمک  شما  به  روزنامه  خواندن 
کنار  و  گوشه  در  که  مهمى  موضوعات  از 
هم چنين  شويد.  باخبر  مى دهند  رخ  جهان 

را  افكارتان  به  شكل دهى)صورت بندى(  شما 
ظاهر  به  مسائل  ميان  مى توانيد  و  مى آموزيد 
نامرتبط، پيوند و ارتباط برقرار کنيد و زمانى که 

در جمع دوستان تان هستيد
۳. نقش یک نویسنده  

مخالف را بازی کنید
يكى از آموخته هاى اخير خود را در نظر بگيريد و 
يک ايده ى منحصر به فردى در مخالفت با آن 
خلق کنيد. سپس سعى کنيد با يافتن شواهدى 
از اين ايده ى جديد دفاع کنيد و آن قدر پيش 
برويد تا اين شواهد و قرائن ايده ى اوليه  شما 
به  بازى  اين  تكرار هر روزه ى  تغيير دهند.  را 
شما کمک مى کند به ذهن خود وسعت بدهيد 
و بهتر بينديشيد. اگر هنوز هم نمى دانستيد که 
چگونه و از کجا شروع کنيد، به مطالعه ى مقاالت 
انتقادى مجالت روى بياوريد. اين به شما کمک 
مى کند تا بفهميد سايرين چطور در بحث هايشان 
استدالل مى آورند و نظراتشان را مطرح مى کنند.

 ۴. یک فصل از کتاب داستانی 
یا غیرداستانی را بخوانید

خواندن يک کتاب در هفته را به عنوان هدف 
خود مشخص کنيد. شما مى توانيد در طول روز 
که در مسيرهاى مختلف تردد مى کنيد يا در 
انتظار اتوبوس يا مترو هستيد ازکتاب هاى جيبى 
استفاده کنيد که در تمام ساعات براى مطالعه 

کنار شما هستند. 
و  شخصيت ها  درک  در  داستانى  کتاب هاى 
ديدگاه هاى ديگران مفيد هستند و کتاب هاى 
غيرداستانى براى آشنا کردن شما با موضوعات 
روانشناسى  تا  گرفته  سياست  از  روز،  جديد 
شما واقعا  عادت  اين  هستند.  عالى   بسيار 

 را باهوش تر مى کند.
۵. فیلم های آموزشی ببینید

گاهى اوقات تماشاى فيلم درباره ى موضوعى 
مطلبى  خواندن  از  است  عالقه تان  مورد  که 
پيرامون آن براى تان خوشايندتر است و مى توانيد 
با تماشاى فيلم هاى آموزشى چيزهاى زيادى 
از تجربيات ساير افراد بياموزيد. مى توانيد سرى 
از  فيلم هايى  و  بزنيد  مختلف  وب گاه هاى  به 

سخنرانى هاى جذاب و آموزنده ببينيد.

۶. در جاهایی که اطالعات جذاب را 
منتشر می کنند، مشترک شوید

با دنبال کردن مطالب جذاب و سرگرم کننده در 
فيسبوک و توييتر و شما مى توانيد آن چه را در 
جست وجوى يادگيرى اش هستيد در صفحه ى 
اگر  مثال  براى  باشيد.  داشته  خود  پيشخوان 
فناورى  و  از علم  اطالعات جديدى  دنبال  به 
هستيد در صفحاتى که اطالعات اين حوزه را 
پوشش مى دهند مشترک شويد تا خبرنامه ها و 

ايميل هاى مربوط به آن براى تان ارسال شود.
۷. دو فهرست از کارهای” 

انجام دادنی” تهیه کنید:
يكى مهارت هاى مربوط به کار شما که اکنون 
مى خواهيد ياد بگيريد، و دومى چيز هايى که در 
 Google Docs آينده به آنها دست مى يابيد
يک راه مناسب براى ردگيرى فهرست هاى شما 
است. براى هر دو فهرست تان، تصميم  بگيريد 
چه چيزى را مى خواهيد بياموزيد، منابعى را که 
بياموزند،  را  مهارت ها  اين  شما  به  است  قرار 
شناسايى کنيد و سپس هر روز روى آنها کار 

کنيد. در فهرست دوم، شما مى توانيد به اهداف 
بلندمدت تان بينديشيد، مواردى نظير بازاريابى 
پيشرفته به کمک رايانه يا يادگيرى نرم افزارهاى 
معمارى. اکنون چه از طريق خواندن مطالب يک 
کارشناس يا ثبت نام در يک دوره ى آموزشى، 
گام هاى ساده  اى را برنامه ريزى کنيد که براى 

دستيابى به اهداف تان به آنان نياز داريد.
۸. آن چه را آموخته اید، با دیگران

 به اشتراک بگذارید
اگر شما با يک نفر به تجزيه تحليل موضوعات 
موردعالقه تان به بحث بنشينيد، مى توانيد دانش  
آوريد.  به دست  موضوع  آن  مورد  در  را  جديد 
هم چنين، زمانى که شما مى توانيد مبحثى را 
براى کسى توضيح  دهيد، نشانه ى آن است که 
شما به درک و فهم آن موضوع کامال مسلط 
هستيد. مى توانيد بدون آن که مستقيما با شخصى 
گفت وگو کرده باشيد، آن چه را آموخته ايد با او به 
اشتراک بگذاريد. بسيارى از مردم دوست دارند 
شروع به وبالگ نويسى  کنند، مطالب در فضاى 
مجازى گفت وگو با ديگران به اشتراک بگذارند.

عارفانه روز

دوستش دارم بزرگيش را، سكوتش را، 
عظمتش را، اُبهتش را، تنهاييش را،
 حكمتش را، صبرش را و بودنش 

عادتيست مثل نفس کشيدن!خدا را مى گويم
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کیتایسیگیامورف1

مساقناخددنبور2

کارهدنزابزایا3

روکساانیرجات4

سلگنشموتسرپا5

ابکوکدلاواهب6

ناییسراومدرم7

یسدقتوملامادک8

یمساراهنالما9

مرشتسودییالم10

سکسویکرنرکنی11

اناداسسنوراک12

عوکرفالتخاهکا13

دالیمباهووناز14

هبرگو شومیگشیمه15

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

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

تجربه کنید.   09158668002

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

32210570  - 09159618050

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

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

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

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشیانواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

فروش فوری سوله 400 متر ، شهرک صنعتی 

با امکانات کامل      09153639324

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

 قطعه سوم شمالی 
09158650589   

فروش فوری
 پژو پارس مدل 82 ، سه تکه رنگ

)دو تکه آبرنگ( ، تخفیف کامل 
الستیک 50 درصد فی: 12 میلیون

09151603194

یک شرکت عمرانی 
نیازمند کارشناس عمران یا 

کشاورزی با 3 سال سابقه بیمه آب 
می باشد.   09331316418

استخدام بازاریاب 
در شرکت

توزیع دارو و بهداشتی 
ساکن در شهر بیرجند

 با حقوق مکفی
ارسال رزومه در تلگرام

09155238337
یک شرکت پخش مواد غذایی 
معتبر برای تکمیل کادر فروش 
خود با حقوق و مزایای مکفی، 
بیمه و پورسانت عالی نیاز به 
افراد واجد شرایط ذیل دارد:

راننده با خودرو
بازاریاب حضوری حرفه ای

 و غیر حرفه ای
بازاریاب تلفنی

09158630031
09154811449
09155619386

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

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

تلفن کارخانه: 32504486
تلفن معاونت غذا و دارو: 

32395761
تلفن همراه مدیرعامل: 

09153615856

مغازه کیف و کفش واقع در 
خیابان معلم به دلیل مهاجرت 

واگذار می شود.
09126600761

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
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اسامی نفرات برتر مسابقات انفرادی زورخانه ای استان

مدافع  شهدای  انفرادی)جام  هنرهای  مسابقات  از  دوره  ششمین 
در  ماه  تیر   25 جمعه  عصر  و  صبح  جنوبی  خراسان  استان  حرم( 
روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  خوسف  شهرستان  تقاب  زورخانه 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان، این دوره از مسابقات به منظور 
حمایت از ورزش زورخانه ای روستایی برای اولین بار در استان به 
میزبانی زورخانه امام علی )ع( روستای تقاب برگزار و نتایج آن به 
شرح ذیل اعالم شد: میل بازی وزن )90-(: مصطفی دالکه )2میل 
چرخ  اول.  مقام  بازی(  میل  ایوبی)3و4  ابوالفضل  اول،  مقام  بازی( 
مقام  افالکی  احسان  اول،  مقام  ایوبی  ابوالفضل  چمنی وزن)90-(: 
مقام  مومن  )90+(:علیرضا  تیز  چرخ  سوم.  مقام  عجم  حسن  دوم، 
اول، محمد رضا رضایی مقام دوم. چرخ تیز )90-(: مصطفی دالکه 
مقام اول، حجت مالیی مقام دوم، محسن آشوری مقام سوم. کباده 
وزن)90+(: عادل بارانی مقام اول، حسن توفیقی مقام دوم، علیرضا 
سنگین)90-(:  میل  سوم.  مقام  مشترکًا  بخش  اهلل  فیض  و  مومن 
محمد  دوم،  مقام  اسالمی  علی  سید  اول،  مقام  زاده   محمد  علی 
ابراهیم زاده مقام سوم. میل سنگین )90+(: حسین صفایی مقام اول.

صعود تیم عماد نظام فردوس به لیگ دسته 2 فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال عماد نظام فردوس تنها 
نماینده استان در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته 3 فوتسال 
کشور با کسب 2 تساوی و یک برد و بدست آوردن 5 امتیاز به لیگ 
دسته 2 کشور صعود کرد. تیم استان، در این مرحله از مسابقات با تیم 
های ارومیه، اردبیل و سنندج از 23 تا 25 تیر در اردبیل رقابت کرد.

اسامی قهرمانان نخستین دوره مسابقات موتور ریس استان

فارس- برترین های نخستین دوره مسابقات موتور ریس استان خراسان 
جنوبی معرفی و تجلیل شدند. رئیس هیأت اتومبیل رانی و موتورسواری 
استان خراسان جنوبی گفت: در این ماراتن استانی 30 موتورسوار از 
به  بیرجند  امیرآباد  پیست  در  فردوس  و  قاین  بیرجند،  شهرستان های 
از  محبوب  شبانی  عباس  کرد:  تصریح  رجبی  رضا  پرداختند.  رقابت 
نخست  سکوی  بر  رقابت ها  این  سی  سی   400 کالس  در  فردوس 
ایستاد، حسن برزگانی از بیرجند نایب قهرمان شد و حسن جهاندار از 
فردوس در جایگاه سوم ایستاد. رجبی ستوده یادآور شد: در کالس 600 
سی سی نخستین دوره از مسابقات موتور ریس خراسان جنوبی سعید 
قربانزاده از قاین رتبه نخست را کسب کرد، حامد صادقی از بیرجند نایب 
قهرمانی را به دست آورد و مهدی شوکت آبادی از بیرجند به مقام سوم 
رسید. وی خاطرنشان کرد: امیر رهبردار از بیرجند بر سکوی نخست 
کالس 1000 سی سی این ماراتن ایستاد، رضا گلستانی از بیرجند رتبه 
دوم را از آن خود کرد و مجتبی کالته بجدی از بیرجند در جایگاه سوم 
قرار گرفت. رجبی ستوده متذکر شد: برترین های این دوره از مسابقات به 
عنوان نماینده استان در رقابت های قهرمانی کشور هنرنمایی می کنند.

به اطفال زیر دوسال، داروهای گیاهی ندهید. برخی 
والدین بدون توجه به هشدارهای متخصصین دست 
به این کار می زنند و موجب صدمات جبران ناپذیری 
دارو  به عنوان  از گیاهان  استفاده  آنان می شوند.  به 
بدون عارضه نیست. گرچه گیاهان دارویی در مقایسه 
با داروهای شیمیایی کم عارضه تر هستند، اما آژانس 

را  گیاهی  داروهای  بسیاری  از  استفاده  دارو  اروپایی 
در کودکان زیر 2 سال ممنوع اعالم کرده است. از 6 
سالگی برای درمان یبوست می توان از دانه های اسفرزه، 
از زنجبیل به عنوان داروی ضدتهوع و علف چای برای 
درمان گلودرد استفاده کرد اما این مسائل باید زیر نظر 
پزشک باشد. مصرف موضعی برخی گیاهان نیز مجاز 

است. به عنوان مثال از بلغور و جودوسر می توان برای تمام 
سنین برای تسکین ناراحتی های پوستی استفاده کرد. از 3 
سالگی استفاده از گیاه ارنیکا و از 6 سالگی استفاده از عصاره 
گل همیشه بهار بدون اشکال است. در زیر 2 سال استفاده 
از هر نوع نعناع حتی شکالت های نعنایی ممنوع است.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خطرناک ترین حالت بیدار شدن
 در صبح زود!! 

  
قطع و وصل شدن های مداوم ساعت های زنگ 
دار در صبح، می تواند باعث برهم خوردن چرخه 
خواب و ساعت بیولوژیک بدن افراد شود.  اغلب 
افراد بزرگسال به دلیل مشغله های فراوان، دچار 
کم خوابی هستند در حالی که متخصصان معتقدند 

میزان خواب شبانه مورد نیاز 7 تا 9 ساعت است.  
دانشمندان با انجام آزمایشات بر روی داوطلبان 
زیادی، دریافتند استفاده از ساعت زنگ دار برای 
بیدار شدن از خواب موجب تداخل در خواب و بر 
هم زدن چرخه خواب می شود.  گفتنی است، 
هرگونه وسیله که تولید صدا می کند و موجب می 
شود افراد به صورت ناگهانی از خواب بپرند موجب 
تداخل خواب و ایجاد تنش های عصبی می شود.

توصیه های دندانپزشکان
 

1- با یک خمیردندان حاوی فلوراید، دو بار در 
روز دندان های خود را مسواک بزنید 2- اگر 
 4 تا   3 هر  شده،  فرسوده  مسواک  سر  برس 
ماه یک بار، مسواک خود را عوض کنید. یک 
مسواک فرسوده نمی تواند دندان های شما را 
به خوبی تمیز کند 3- بین دندان ها را با نخ 

دندان و یا پاک کننده بین دندان، حداقل روزی 
یک بار تمیز کنید. پوسیدگی دندان باعث می 
شود که باکتری در بین دندان ها جای بگیرد و 
با موهای مسواک از بین نمی رود. پالک های 
بین دندانی و باقی مانده غذاها در بین دندان 
ها و زیر خط لثه، فقط با استفاده از نخ دندان از 
بین می روند 4- برای چکاپ دندان و دهان، 
حداقل سالی یک بار نزد دندانپزشک بروید.

نشانه ها و عالئم سرطان معده

غذا  از  پس  نفخ  احساس  خستگی،  عالئم: 
خوردن،  احساس سیری پس از خوردن کمی 
غذا،  سوزش شدید و درد معده، سوءهاضمه شدید 
و درمان نشدنی، حالت تهوع مداوم و بی دلیل، 
درد معده، کاهش وزن بی دلیل، وجود خون در 
مدفوع(،  در  رنگ  قیری  و  سیاه  )خون  مدفوع 

استفراغ خونی و خستگی و کم خونی. پیشگیری: 
مصرف بیشتر میوه و سبزیجات، کاهش مصرف 
غذاهای شور و دودی، ترک سیگار، درصورتیکه 
مبتال  رفالکس  یا  معده  سوزش  بیماری  به 
هستید، برای درمان آن اقدام نمایید. دالیل ابتال: 
زنان(،  به  نسبت  بیشتر  2برابر  جنسیت)مردان 
ژنتیک)سندرم های ارثی(، گروه خونی)بیشتر گروه 
خونی A مثبت(، سن)در سنین 70 تا 74 شایع تر(

توصیه هایی خوب
 برای سم زدایی بدن 

گوارش،  دستگاه  برای  مناسب  زنجبیل:   -1
بازکننده عروق و گرفتگی های  و  ملین طبع 
کبد، باعث خشک کننده رطوبت اضافی بدن 
)رطوبت روده و معده(  ، برطرف کننده تشنگی 
به ویژه تشنگی ناشی از تجمع بلغم در معده، 

خنثی  مغز،  و  کبد  قلب،  معده،  برای  مقوی 
کننده  دفع  بدن،  در  حیوانی  سموم  کننده 
رطوبت  که  کسانی  برای  بدن،  لزج  اخالط 
مغز دارند به شکلی که خواب آنان زیاد شده، 
کسالت دارند و پف سر و صورت زیادی می 
کنند و همچنین لعاب دهان آنان زیاد شده و 
آب دهان آنان به هنگام صحبت کردن پرتاب 
باشد. موثر  بسیار  ند  می توا نیز  می شود، 

 غلظت خون و راه های درمان آن

به  پوست  برافروختگی  و  شدن  سرخ  عالئم: 
خصوص در صورت، قرمزی چشمها، تیره شدن 
رنگ لبها به خصوص در هنگاه انجام حرکات 
سنگین و ورزش و کبودی نوک انگشتان دست 
بی  و  طبیعی، ضعف  غیر  های  درد  سر  پا،  و 
حالی و خستگی مزمن، اختالالت هوشیاری و 

احساس منگی، اختالالت بینایی، تنگی نفس، 
خارش بدن به ویژه بعد از استحمام و در نهایت 
از آنجاکه  بزرگ شدن کبد و طحال. درمان: 
حتمًا  شود  می  سکته  باعث  شدید  موارد  در 
آنرا درمان کنید: نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب، 
باال  پروئتین  با  غذاهای  مصرف  از  خودداری 
مثل گوشت و جگر و پسته، خوردن انار، آلبالو، 
تمشک، زغال اخته، شنبلیله، ریواس و کدو.

احتیاط در مصرف داروهای گیاهی در اطفال !

43 کشته و مجروح در تصادفات درون شهری 
استان خراسان جنوبی طی هفته گذشته

فارس- تصادفات درون شهری استان خراسان جنوبی طی هفته 
گذشته، 42 نفر زخمی و یک نفر کشته بر جای گذاشت. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: بیشترین آمار مجروحان 
مربوط به موتورسیکلت سواران با 45 درصد بوده است. علیرضا 
رضایی به تشریح یک فقره تصادف فوتی اشاره کرد و افزود: این 
تصادف در نهبندان وقوع یافت که راننده 35 ساله موتورسیکلت 
به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون و بعد از گذشت دو 
روز به سبب شدت آسیب جان خود را از دست داد. وی عدم 
رعایت حق تقدم با 41 درصد، عدم توجه به جلو با 35 درصد و 
سایر علل را با 24 درصد از جمله علل این تصادفات  دانست.

کشف جسد 2 برادر در استخر پرورش ماهی
در دشت بجد شهرستان بیرجند

مهر- جسد 2 برادر 20 و 23 ساله در استخر پرورش ماهی 
مرکز  مدیر  شد.  کشف  بیرجند  شهرستان  در  بجد  دشت 
فوریت های پزشکی استان گفت: ساعت 13 و 46 دقیقه روز 
گذشته حادثه غرق شدگی دو نفر در استخر پرورش ماهی 
حوالی روستای بجد به مرکز پیام اورژانس 115 بیرجند اعالم 
شد. علی دلخروشان افزود: این دو جوان فاقد عالیم حیاتی و 
متاسفانه قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس فوت کرده بودند. 
دلخروشان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری این چهارمین 
مورد غرق شدگی است که به اورژانس 115 استان اعالم شده 
بیان داشت: در این حوادث 5 نفر جان خود را از دست داده اند.

توقیف تویوتا لندکروز
 با 50 فقره تخلف حادثه ساز

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان از توقیف سواری 
تویوتا لندکروز با 50 فقره تخلف حادثه ساز خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی در 
رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  گفت:  خبر  این  تشریح 
متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس راه شهرستان بیرجند، 
به علت  را  لندکروز  تویوتا  یک دستگاه خودروي سواری 
متوقف  رانندگي  و  راهنمائي  مقررات  و  قوانین  از  تخلف 
کردند. وي افزود: پس از بررسي و استعالم سوابق خودرو 
مشخص شد این خودرو داراي50 فقره تخلف حادثه ساز 
و 19میلیون و 900هزار ریال خالفي پرداخت نشده است.

زلزله 3.2 ریشتری  ماسوله کویر 
هیچگونه خسارتی نداشته است

استان  در  نایبند  ریشتر،   3.2 بزرگی  به  ای  زلزله  مهر- 
خراسان جنوبی را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت یک و 
6 دقیقه و 22 ثانیه بامداد روز گذشته رخ داده است. بنا به 
اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این  زمین لرزه 
در عرض جغرافیایی 31.92 درجه شمالی و  57.75  درجه 
شرقی و در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین به وقوع 
پیوسته است. از این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و 
آسیب جانی گزارش نشده است. روستای نایبند در فاصله 
جاده  کنار  در  و  طبس  شهر  جنوب  کیلومتری   225
واقع شده است. شهرستان طبس - شهرستان کرمان 

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

طحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778    32229117

مشاور امالک انصاری فرد
    خرید - فروش - رهن و اجاره 

اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

بارُکــــــــد

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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کاهش 3.75 درصدی والدت در درمیان

فارس- رئیس ثبت احوال درمیان گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری تعداد 282 واقعه والدت در شهرستان درمیان به ثبت رسیده که این آمار در سال گذشته 293 مورد بوده است 
که نشان از کاهش 3.75 درصدی والدت در این شهرستان دارد. محمد حسن محمد زاده با اشاره به افزایش تعداد پسران در شهرستان گفت: تعداد 143مورد از والدت ها پسر و 139 

یکشنبه * 27 تیر 1395 * شماره 3554مورد نیز دختر بوده اند که نسبت جنسیتی حاصله از ثبت والدت ها 103 است. وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 75 واقعه وفات به ثبت رسیده است.
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برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب
در کتابخانه های عمومی بشرویه

راستای  در  و  حجاب  و  عفاف  هفته  با  همزمان 
اجرای سیاستهای ستاد صیانت شهرستان بشرویه، 
این  عمومی  های  کتابخانه  در  کتاب  نمایشگاه 
شهرستان از 18 تیر ماه جاری برپا شده و تا 30 
تیر ماه در معرض دید عالقمندان خواهد بود. به 
گفته رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
بشرویه، در این نمایشگاه حدود 100 عنوان کتاب 
از منابع حوزه عفاف و حجاب در معرض دید اعضا 

و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها قرار گرفت.

انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان درمیان برگزار می گردد 

نظارت شهرستان  کمیسیون  جلسه  چهارمین  در 
های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  دستور  درمیان 
صنفی خواربارفروشان و فروشندگان  میوه وتره 
پوشاک،  و  فروشان  واغذیه  قنادان  نانوایان،  بار، 
خرازی، کفاشان ولوازم خانگی شهرستان درمیان 
واجد  اعضاء  کلیه  از  صادقی  مهدی  شد.  صادر 
و  نام  ثبت  جهت   صنفی  های  اتحادیه  شرایط 
لغایت  ماه جاری  تاریخ 27تیر  از  داوطلبی  اعالم 
با همراه  امسال  اداری 11 مرداد ماه  پایان وقت 
داشتن مدارک به دفتر انجمن نظارت بر انتخابات 
) اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان درمیان( 
 ، بلوار وحدت، وحدت 15  اسدیه،  ،واقع در شهر 
به  نسبت  و  مراجعه  فرمانداری  روبروی  کوچه 

تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

آغاز سرشماری تابستانه وحوش استان

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  وسیما-  صدا 
شده،  حفاظت  منطقه   4 در  طرح  این  گفت: 
وحش  حیات  پناهگاه   3 و  شکارممنوع  9منطقه 
استان اجرا می شود. آرامنش افزود: در سرشماری 
گونه   40 و  پستاندار  گونه   14 وحوش،  تابستانه 
پرنده، تا 21 مرداد سرشماری می شوند.وی افزود: 
تاکنون 50 گونه پستاندار و 153 گونه پرنده در 

خراسان جنوبی شناسایی شده است.

تنها معدن شورابه  تامین پتاس
 خاورمیانه در طبس 

تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس  سیما-  و  صدا 
شهرستان طبس با بیان اینکه تنها معدن شورابه 
تامین پتاس خاورمیانه در طبس واقع شده و ذخیره 
این معدن را بیش از 450 میلیون متر مکعب است، 
گفت : ساالنه از 15 میلیون متر مکعب آب شور در 
این معدن، 3 میلیون تن نمک طعام و 50 هزار تن 
پتاس استخراج می شود. جاللی فرد، وسعت این 
معدن را 2 هزار و 250 کیلومتر اعالم کرد و افزود: 
این منطقه در130 کیلومتری جاده خور- طبس و 
در مرز با استان اصفهان واقع شده است. وی گفت: 
پتاس از چاه های آب شوری با دبی 200 لیتر در 
ثانیه استحصال می شود و به استانهای اصفهان، 

تهران، تبریز و زنجان ارسال می شود .

اجرای طرح سفیران صبح در استان

فارس- مسؤول ستاد اقامه نماز استان گفت:  طرح 
سفیران صبح با هدف احیای نماز جماعت صبح و 
رونق بخشی حضور بیشتر مردم در مساجد برگزار 
بیان  با  کمیلی  حسین  حجت االسالم  می شود. 
استان  مسجد   55 در  صبح  سفیران  طرح  اینکه 
اقامه  ستاد  برنامه  های  کرد:  می شود،  اظهار  اجرا 
نماز در چهار محور برنامه های فرهنگی، آموزشی، 
 نماز یاوران و نظارت و ارزیابی دستگاه های اداری 
تشکیل  با  صبح  سفیران  و  طرح  است  جامعه 
نماز،  تبلیغات  اقامه  ستاد  از  متشکل  کمیته ای 
اسالمی،  اوقاف و امور خیریه،  کانون های فرهنگی 
هنری مساجد،  بسیج و زیر نظر نماینده ولی فقیه 

در استان آغاز به کار می کند.

ایجاد بیش از هزار
 فرصت شغلی در استان

هزار  تاکنون،  امسال  ابتدای  از  وسیما-  صدا 
شغل  صاحب  جنوبی   خراسان  در  نفر  و432 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  شدند. 
شده،  ایجاد  شغل  تعداد  ازاین  گفت:  استان 
بخش  در  نفر   364 صنعت،  بخش  نفردر   191
اند.  بوده  خدمات  بخش  در  ومابقی  کشاورزی 
محمد سنجری افزود: 956 نفر از شاغالن مرد 
و 476 نفر را زنان تشکیل می دهند. وی، پیش 
بینی تعهد اشتغال استان در سال جاری را بیش 
از 7 هزار نفر اعالم کرد و گفت: پر طرفدارترین 
مشاغل خانگی در خراسان جنوبی نازکدوز زنانه 
، قالي بافي، پرورش گوسفند و بز، بافت گلیم و 

جاجیم  و رودوزي است.

مشارکت 600 دانش آموز قاینی
در اردوهای طرح هجرت

فارس- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قاین 
در  قاین  شهرستان  دانش آموز   600 حضور  از 
حمیدرضا  داد.  خبر  سه  هجرت  طرح  اردوهای 
برات زاده  با اشاره به اینکه این طرح به مدت 40 
دوره  چهار  در  10روزه  اردوهای  صورت  به  روز 
برگزار می شود،  اضافه کرد:  امروز جهادی باالتر 
افزایش  و  مردم  به  خدمت  و  کشور  ساختن  از 
تصریح  وی  ندارد.  وجود  عمومی  رضایتمندی 
همت  با  شهرستان  در  جهادی  کرد:  اردوهای 
فهمیده،  حوزه  شهید  دانش آموزی  بسیج  حوزه 
بسیج دانش آموزی شهید بهنام محمدی و حوزه 

حضرت خدیجه)س(  اجرا می شود.

حسینی- عضو شورای اسالمی شهر طبس 
در  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  جلسه  در 
حرف   مقاومتی  اقتصاد  درباره  جلسه  این 
زده شد اما متوجه نشدیم چه راهکاری باید 
باید  که  شد  بیان  مشکالتی  و  دهیم  انجام 

مسئوالن حضور می داشتند.
صبح دیروز جلسه با موضوع اقتصاد مقاومتی و 
با حضور نایب رئیس شورای اسالمی تهران و 
امام جمعه بیرجند و معاون عمرانی استاندار در 

ساختمان همایش های فرمانداری برگزار شد.
عضو  و  همایش  دبیر  نژاد  عبدالرزاق  مهدی 
شهر   اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
بیرجند ایجاد همدلی،تفاهم و استمرار آن،  او 
تاکید بر عملی کردن شعار اقتصاد مقاومتی و 
اقدام وعمل را از اهداف این جلسه دانست و 
بیان کرد:  با توجه به اینکه امسال سال آخر 
شورای چهارم شهر ها است، باید نظرها را به 

سمت شعار امسال معطوف کنیم.
امام جمعه بیرجند نیز در این نشست با تاکید بر 
غنیمت شمردن فرصت ها بیان کرد: اعضای 
شورای اسالمی باید با لحظه ای فکر کردن 
انجام  شورا  آخر  سال  در  را  کارها  مفیدترین 
در  حضور  و  برگزاری  افزود:  رضایی  دهند. 
جلسه و مراسم زمانی ارزش دارد که پس از آن 
موثرتر از قبل عمل کرده و برای باز شدن گره 
های مشکالت استان تالش کنیم. امام جمعه 
بیرجند با بیان اینکه باید فرهنگ بخشیدن مال 
را در مردم ایجاد و تقویت کنیم افزود: با سیستم 
سازی این امر نه تنها کمیته امداد و بهزیستی 
نیاز به غیر نخواهند داشت بلکه به خودکفایی 
هم خواهد رسید. رضایی درباره رباخواری در 
جامعه اسالمی بیان کرد: بانک های ما حتی 
در بیرجند به نام ائمه رباخواری می کنند و با 
ثروتمند شدن عده ای جوانان بیکار باقی می 
مانند و در نهایت عنوان می کنند استکبار این 
کرده  ایجاد  بانکداری  سیستم  در  را  موضوع 
است!! وی ادامه داد: موسسه قرآن و علوم در 

سایت اداری ایجاد کرده ایم و از شما مسوالن 
فکر  اتاق  در  شرکت  با  داریم  خواست  در 
مجموعه به رهنمون های قرآن علمی عمل 

کنیم و با مشکالت مقابله کنیم.
نظارت شورا بدون مداخله

نشست  این  در  نیز  استانداری  معاون عمران 
مهاجرت  و  استان  بودن  محروم  به  اشاره  با 
تر  عالی  های  موقعیت  وجود  دلیل  به  ها 
حفظ  برای  کرد:  عنوان  ها  شهر  کالن  در 
جمعیت و کاهش مشکالت شهرهای بزرگ 
باید مسئوالن پایتخت توجه بیشتری به این 
نخعی  باشند.  داشته  مرزها  حاشیه  و  مناطق 
بحث  دولت  برنامه  در  اینکه  بیان  با  نژاد 
عمال  ولی  شد  بینی  پیش  شهری  مدیریت 
های  چالش  از  یکی  افزود:  نیافتاد،  اتفاقی 
اساسی آماده نکردن مدیران شهری به لحاظ 
تخصصی و ساختاری برای پذیرش مسئولیت 
های جدید است که موجب بی اعتمادی دولت 
مدیریت  حوزه  در  ها  مسئولیت  واگذاری  به 
استاندار  عمرانی  معاون  است.  شده  شهری 
اقتصاد  در  ها  شهرداری  وظیفه  ترین  مهم 
و  دانست  اداری  ساختار  تحول  را  مقاومتی 
به  پاسخگویی  سرعت  افزایش  کرد:  اضافه 
مردم و  شفاف سازی و کاهش دستورالعمل 
است.  شوراها  وظایف  دیگر  از  متعدد  های 
نخعی نژاد با تاکید بر اصالح ساختار اداری و 
برنامه و نظارت بر شهرداری بدون مداخله شورا 
عنوان کرد: شورا حق مداخله در مواضع اجرایی 
شهرداری را ندارد و اگر شهرداران اجازه این 
امر را بدهند با آن ها به عنوان متخلف اداری 
برخورد خواهد شد. وی با انتقاد از وعده های 
کاهش تعرفه ها و تخفیف ها بیان کرد: این 
موارد با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. 
به گفته نخعی نژاد شوراها باید به مردم درباره 
محل صرف هزینه های شهری و عوارض به 
طور شفاف اطالع رسانی کنند. وی ادامه داد: 
اکثر شهرداری ها به کمک دولت متکی اند 

و این نشانه  مشارکت نداشتن مردم در امور 
شهری است. وی با بیان اینکه نیاز به توجه 
در درست هزینه کردن موجب افزایش بهره 
شود،ادامه  می  انسان  نیروی  کارایی  و  وری 
تومانی شهرداری   میلیارد  بودجه 150  از  داد: 
نزدیک به 105 میلیارد صرف حقوق کارمندان 

شهرداری شده است و این نشانه ی وجود ایراد 
در سیستم شهرداری است و پرداختن به این 

مسایل وظیفه شوراست.
کرد:  بیان  استان  عمران  درباره  نژاد  نخعی 
کیفیت ساختمان ها پایین است و همه منتظر 
نظارت سازمان های دولتی هستیم در صورتی 
که شوراها می توانند بر این موضوع نظارت 
این  به  پرداخت  جای  به  متاسفانه  کنند.ولی 
مباحث به وظایف حاشیه ای و سیاسی کاری 
پرداخته می شود. به گفته وی زمانی که از همه 
از  باید جدای  مردم عوارض گرفته می شود 

سیاسی کاری ها به همه خدمت کرد.
مدیریت  در  پایدار  آمدهای  در  ایجاد 

شهری
نائب رئیس شورای اسالمی شهر تهران هم در 
این جلسه با تاکید بر سخت کوشی و دست به 
خیر بودن مردم استان گفت: این خصوصیات 
سرمایه و فرصت هایی برای زیرساخت اقتصاد 
طالیی«  مرتضی  »سردار  است.  مقاومتی 

به  را  فرهنگی  موضوعات  باید  کرد:  عنوان 
به  بتوانیم  تا  کنیم  پیوست  اقتصادمقاومتی 

توفیق قابل توجهی دست یابیم.
نائب رئیس شورای اسالمی تهران در تشریح 
باید در عرصه  را  مقاومتی  اقتصاد  اینکه چرا 
شهرها بررسی کرد افزود: بخش عمده ای از 

از  ناشی  و  ناپایدار  ها  شهرداری  های  درآمد 
عوارض مربوط به ساخت و ساز ها و فروش 
تراکم و تغییر کاربری هاست و این وابستگی 
به درآمد های ناپایدار در شرایط رکود مسکن 
مشکالت و چالش های جدی پیش روی اداره 
با کسری بودجه قرار می دهد.سردار  شهرها 
به  بودجه  های  کسری  کرد:  اضافه  طالیی 
دارایی های سرمایه  و  امالک  فروش  سمت 
ای شهرها سوق داده می شود و همواره تاوان 
دوش   بر  مشکالت  و  مسائل  این  تبعات  و 
شهروندان بار شده است. نائب رئیس شورای 
وابستگی  بر کاهش  تاکید  با  تهران  اسالمی 
شوراها  کرد:  عنوان  رانتی  های  درآمد  به 
موظف اند به اقتضای حوزه عمل طرح جامع 
درآمدی را با توجه به اولویت ها و ضرورت ها 
تدوین کنند. طالیی ادامه داد: مدیریت درست 
هزینه ها بخشی از درآمد پایدار است. وی با 
بیان اینکه شهرداری ها نباید زیر نظر وزرات 
کشور باشند، عنوان کرد: شهرداری ها باید زیر 

نظر وزارت اقتصاد و دارایی باشد زیرا که کار 
اقتصادی و مالی انجام می دهند. طالئی با بیان 
اینکه در حال حاضر فساد در شهرداری ها به 
دلیل قوانین متعدد و نارکارامد زیاد است، بیان 
کرد:شوراها باید به کمک شهرداری ها  روزنه 

های سواستفاده از قوانین را ببندند.
مطالبه حق مردم کار سیاسی نیست

گفتنی است جلسه اعضای شورای شهر پس 
از رفتن معاون عمران استانداری و نایب رئیس 
شورای تهران شروع شد و در این جلسه حسنی 
صفت عضو شورای شهر  بیان کرد: 90 درصد 
استانداری  توسط  در شورای شهر  دخالت ها 
انجام می شود. وی افزود: با وجود اینکه مردم 
پرداخت  را  90 درصد هزینه های شهرداری 
کرده و دولت تنها 10 درصد از این هزینه ها 
را پرداخت می کند اما مردم هیچ دخالتی در 
امور شهرداری ندارند. حسنی صفت در پاسخ به 
معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: مطالبه حق 

مردم کار سیاسی نیست.
در  نیز  طبس  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
این جلسه با بیان اینکه در خصوص اقتصاد 
مقاومتی، حرف ها گفته شد اما متوجه نشدیم 
چه راهکاری باید انجام دهیم، گفت: مشکالت 
حضور  مسئوالن  باید  که  کردند  بیان  را 
این  که  کردند  ترک  را  جلسه  اما  می داشتند 
اعتراض مورد تایید سایر شرکت کنندگان قرار 
گرفت. وی با اشاره به طلب 11 میلیارد تومانی 
شهرداری طبس از ادارات، گفت: در حال حاضر 
حدود پنج میلیارد تومان از اداره گاز طلب داریم 
که زمانی می خواستیم این رقم را وصول کنیم 
همه  شهرستان  مسئوالن  کردیم،  وشکایت 
انتقاد کردند. الزم به ذکر است در این جلسه 
نقطه  بیان  به  استان  شوراهای  نمایندگان 
با  این همایش که  نظرات خود پرداختند. در 
حضور نمایندگان  همه شهرهای استان برگزار 
شهرهای  اسالمی  شوراهای  نمایندگان  شد 

نهبندان، سربیشه و اسدیه حضور نداشتند.

جلسه ای بدون راهکار

بهره برداری از 7 واحد مسکونی 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان

مدیرکل  با حضور  و  بهزیستی  هفته  با  همزمان 
بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور 7 واحد 
بهزیستی  پوشش  تحت  مددجویان  مسکونی 
 استان به بهره برداری رسید. معاون مشارکت های
استان  بهزیستی  کل  اداره  اشتغال  و  مردمی 
 7 این  از  گفت:  واحدها  این  افتتاح  مراسم  در 
واحد  دو  بیرجند،  شهرستان  در  واحد   4 واحد، 
واحد در شهرستان  زیرکوه و یک  در شهرستان 
قاین بصورت همزمان افتتاح شد. محسن مروی 
افزود: بهزیستی برای هرکدام از این واحدها مبلغ 
4 میلیون تومان و در مجموع 28 میلیون کمک 

بالعوض پرداخت کرده است.
 

۳00 کارگاه صنایع تبدیلی ایجاد می شود

مهر- مسئول بسیج سازندگی استان از ایجاد 300 
کارگاه زود بازده صنایع تبدیلی در استان طی سال 
جاری خبر داد. محمد زهرایی با اشاره به اولویت 
کرد:  بیان  جاری،  در سال  سازندگی  بسیج   های 
ترین  مهم  از  مقاومتی  کارگاه   700 اندازی  راه 
کرد:  اظهار  وی  است.  جاری  سال  های  برنامه 
از  حمایت  ها،  کارگاه  این  اندازی  راه  بر  عالوه 
کبک،  بومی،  مرغ  پرورش  خوراکی،  قارچ  تولید 
و  استراتژیک  محصوالت  توسعه  عسل،  زنبور 

پرورش آبزیان را نیز در دستور کار داریم.

پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی
ساخت واحد های مسکونی

این  کرد:  عنوان  استان  مسکن  بانک  مدیرشعب 
معظم  مقام  فرمایشات  اجرای  راستای  در  بانک 
رهبری و تحقق شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« با افزایش سقف تسهیالت، مسیری سریع 
برای پرداخت تسهیالت ساخت مسکن  الوصول 
پور  گفته  به  است.  دیده  تدارک  سازان  انبوه  به 
قربانی پرداخت تسهیالت 90و110و 130 میلیون 
90و100  70و  تسهیالت  و  مرکز  در  تومانی 
میلیونی در سایر شهرستان ها را به ترتیب در سه 
از  استفاده  بخش سنتی سازی، صنعتی سازی و 
انتقال فناوری نوین دیگر آغاز شده است که به 
منظور کاهش مصرف انرژی و ارتقاء ساخت و ساز 
با در نظر داشتن هزینه باقیمانده هر واحد و رعایت 

سایر پارامترها پرداخت می شود.

پورقربانی بیان داشت: سقف های مذکور در مناطق 
)سنتی،  واحدها  ساخت  نوع  به  توجه  با  شهری 
این  و  است  متفاوت  نوین(  فناوری  و  صنعتی 
موضوع چند محور اساسی از محورهای ابالغی در 
قالب اقتصادی مقاومتی از جمله ارتقاء بهره وری 
تولیدی  واحدهای  به  ویژه  نگاه  انرژی،  مصرف 
و  ساختمان  و  مسکن  بخش  کوچک  و  متوسط 
های  زنجیره  و  ها  فعالیت  بر  تمرکز  و  شناسایی 
مزیت دار اقتصادی )بنگاه های بزرگ فعال مسکن 

و ساختمان( در بر خواهد داشت.

۲۳0 کیلومتر ازجاده های استان
زیر بار ترافیک می رود

تسنیم- مدیر کل راه و شهرسازی استان با بیان 
باند  از  کیلومتر   85 امسال  شهریورماه  تا  اینکه 
شود  می  تکمیل  استان  این  های  بزرگراه  دوم 
گفت: 230 کیلومتر از جاده های خراسان جنوبی 
تا 40 روز آینده زیر بار ترافیک می رود. جعفری 
با اشاره به اینکه 70 کیلومتر از این بزرگراه ها 
انجام  با  کرد:  بیان  است  شده  آسفالت  تاکنون 
میزان  این  ایمنی  عالئم  ونصب  تحویل  مراحل 
به  وی  شود.  می  افتتاح  دولت  هفته  تا  بزرگراه 
همکاری  با  خیز  حادثه  نقطه   20 سازی  ایمن 
از  نقطه  افزود: 7  و  اشاره کرد  استان  راه  پلیس 
بیشترین  که  قاین  به  بیرجند  درمحور  نقاط  این 
تلفات در این محور رخ می دهد اجرا میشود و 

الویت اصلی ما بر این محور متمرکز است.

۱6 پروانه کشف و اکتشافات معدنی
در استان صادر شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  مهر- 
از صدور 16 پروانه و گواهینامه کشف و  استان 
اکتشافات معدنی در منطقه از ابتدای سال جاری 
ابتدای  از  اظهارکرد:  شهرکی  داوود  داد.  خبر 
معدنی  گواهینامه کشف  فقره   9 تعداد   95 سال 
با ذخیره بیش از 3 هزار تن در سازمان صنعت، 
معدن وتجارت استان صادر شد. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر  استان  معتبر  گواهی های کشف 
با  گواهینامه ها  این  کرد:  بیان  است،  مورد   149
کیلومتر   916 از  بیش  تن  میلیون   632 ذخیره 
وی  می گیرد.  دربر  را  استان  وسعت  از  مربع 
اکتشاف  پروانه  فقره  هفت  صدور  از  همچنین 
برای  پروانه ها  این  افزود:  و  داد  خبر  نیز  معدنی 

مساحت بیش از 64 کیلومتر مربع صادر شد.

الزمه  را  سیاسی  آرام  فضای  وجود  استاندار 
باید  کرد:  عنوان  و  دانست  اقتصادی  توسعه 
رضایت عمومی با  تالش و استفاده از تمامی 
ظرفیت ها برای ارائه خدمت بهتر به مردم با 

جدیت مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
به گزارش شبستان، سید علی اکبر پرویزی در 
نشست صمیمی احزاب و گروه های سیاسی 
فعال با اشاره به اینکه استان از عقب ماندگی 
های تاریخی رنج می برد، گفت: در کنار مسائل 
و مشکالتی که استان با آن مواجه است، دارای 
ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی است 
که بازگو کردن آنها از طریق نمایندگان احزاب 
و گروه های سیاسی می تواند امید را در مردم 
زنده کند تا نسبت به آینده روشن منطقه خود 
بیش از پیش امیدوار باشند. وی تزریق روحیه 
نشاط و امید در بدنه اجتماعی را از اولویت های 
کاری دولت دانست و تصریح کرد: این منطقه 
در مسیر ترانزیت کشورهای همسایه قرار دارد 
و در صورت توجه به زیرساخت های حمل و 
نقل ، می توان آینده بسیار روشنی را در این 

زمینه متصور بود.
استاندار به وجود معادن غنی در استان اشاره 
این  اقلیمی   وضع  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
به  را  کشاورزی  آینده  در  توان  نمی  ناحیه 

داد،  قرار  توجه  مورد  توسعه  محور  عنوان 
که  صنایعی  از  استفاده  که  حالیست  در  این 
کار  دستور  در  باید  دارند  آب  به  کمی   نیاز 
برنامه ریزان  قرار گیرد. پرویزی با بیان اینکه 
با تکیه صرف بر اعتبارات استانی نمی توان به 
توسعه  امیدوار بود، ادامه داد: هنر مدیران استان 
این است که از اعتبارات متمرکز در کشور و 
وزارتخانه  اختیار  در  که  اعتباری  های  ردیف 
را   توجهی  قابل  سهم  دارد  قرار  متبوع  های 
جذب کنند. وی به وضع فعلی کشور در بعد 
اقتصادی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید 
در شرایطی مدیریت امور در کشور را به دست 
گرفت که دولت 540 هزار میلیارد تومان بدهی 
داشت این در حالیست که 500 هزار میلیارد 
تومان نیز پروژه نیمه تمام عمرانی در  کشور 
وجود داشت که می باید تعیین تکلیف می شد.
پرویزی به برگزاری جلسات زمان بندی شده و 
منظم با نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی 
فعال  با حضور استاندار تاکید کرد و گفت: در هر 
یک از این نشست ها، مشکالت اولویت بندی 
شده و به صورت موضوعی با ارائه راهکارهای 
عملیاتی و اجرایی پیشنهاد گردد تا بتوان به 
یافت. وی  نظر دست  و مورد  نتایج ملموس 
با اشاره به نقش پررنگ احزاب و گروه های 

و  سیاسی  های  مشارکت  توسعه  در  سیاسی 
اجتماعی در استان، بیان کرد: نمایندگان احزاب 
و گروه های سیاسی می بایست با مطالعه و 
بررسی دقیق و کارشناسانه، کاماًل آگاهانه و 
شجاعانه از دولت و عملکرد کابینه دولت ی 

در استان و کشور دفاع کنند. مقام عالی دولت 
در استان اظهار داشت: دشمنان در طول عمر 
انقالب به طرق مختلف از جمله تحریم های 
ظالمانه و ایجاد تفرقه و نفاق سعی در ضربه 
با حضور  همواره  که  داشت  را  نظام  به  زدن 
پرشور وشعور مردم در صحنه هریک از آنها 
با شکست مواجه شد. پرویزی با تاکید بر اینکه 

حفظ و تقویت انسجام درونی و تالش برای 
کسب بیش از پیش رضایت عمومی از مواردی 
است که باید به طور جد مورد توجه مسئوالن 
و متولیان امر در استان قرار گیرد، عنوان کرد: 
رضایت عمومی حاصل نخواهد شد مگر با کار 

و تالش در عرصه های مختلف و استفاده از 
همه ظرفیت ها و امکانات  برای ارائه خدمت 
بهتر و بیشتر به مردم. وی به نقش احزاب و 
گروه های سیاسی در توسعه استان اشاره کرد 
و ادامه داد: شما می  توانید با شناسایی دقیق 
مشکالت، را بر اساس منابع و امکانات در اختیار 
اولویت بندی کرده و به صورتی که قابلیت اجرا 

داشته باشد آنها را پیشنهاد نمایید تا پیگیری ها 
و اقدامات بعدی به انجام برسد. استاندار وجود 
فضای آرام سیاسی را الزمه توسعه اقتصادی 
دانست و تصریح کرد: تجربه عمر 37 ساله 
انقالب اسالمی نشان داده است که هیچگاه 
جناحی   های  درگیری  و  سیاسی  دعواهای 
استان  و  کشور  عمران  و  توسعه  به  کمکی 
نکرده بلکه موجب کند شدن روند توسعه  شده 
از اینرو همه باید در عین پایبندی به اعتقادات 
و گرایش های سیاسی مجاهدانه برای عمران، 
افزون خراسان جنوبی  روز  اعتالی  و  آبادانی 
تالش کنید. پرویزی ضمن تاکید بر صداقت 
در رفتار و گفتار همه مسئوالن در تمامی رده 
ها و گفت: تمامی مسئولین و متولیان امر اجازه 
ندارند خالف آنچه که می گویند رفتار کرده و 
یا وعده ای که می دانند محقق نمی شود را 
به جامعه تزریق کنند چرا که این امر نه تنها 
مصداق بارز عوام فریبی است بلکه با اخالق 
اداری و اصول انسانی نیز منافات دارد و موجب 

نارضایتی و نا امیدی مردم را فراهم می کند.
 قبل از سخنان استاندار تعدادی از نمایندگان 
احزاب و گروه های سیاسی فعال در استان به 
ارائه نقطه نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود 

در حوزه های مختلف پرداختند.

آرامش سیاسی الزمه اقتصاد توسعه یافته
استاندارخراسان جنوبی عنوان کرد:

بازیچه بورس بازان نمی شویم

بنیاد  کل  مدیر  خسروی  حسن  خبر-  گروه 
مستضعفان عنوان کرد: دغدغه مردم دغدغه 
ما هم هست، اما مالکان اراضی موسوی توجه 
افراد  معدود  آنها  میان  در  که  باشند  داشته 
مرفهی هم هستند که هدفشان بورس بازی 

است که ما بازیچه این افراد نمی شویم.
شده  مطرح  شبهات  برخی  به  پاسخ  در  وی 
درباره بی توجهی به رسانه ها و مردم عنوان 
کرد: برابر مقررات درون سازمانی ما در مصاحبه 

با رسانه ها محدودیت های جدی داریم و جز 
طریق  از  و  مرکزی  سازمان  هماهنگی  با 
روابط عمومی نمی توانیم ارتباطی با رسانه 
ها داشته باشیم که این گفته بنده که با رسانه 
ها کاری نداریم به همین معناست که بزرگ 

نمایی  شده است. 
خسروی درباره این نکته که مردم در این زمینه 
بنیاد  تصمیم گیرنده نیستند هم توضیح داد: 
براساس دستورالعمل مجموعه حقوقی خود به 

این موضوع وارد شده و فصل الخطاب همه 
قانون است که اگر چنین نباشد سنگ روی 

سنگ بند نخواهد شد.
وی با انتقاد از رسانه ای کردن گفتگوی خود با 
یکی از معترضان ادامه داد: این کار غیر اخالقی 
با مخاطب تلفنی  است چون شما در گفتگو 
بسته به آن که مخاطب کیست و گفتگو دونفره 
است نحوه بیان خاصی دارید که شاید مناسب 
محیط جمعی یا رسمی نباشد و در این حالت 

بیان خیلی از مستندات ممکن نیست و ارتباط 
می تواند ناقص باشد. مدیرکل بنیاد تاکید کرد: 
افراد محروم در حداکثر میزان  برای  تخفیف 
ممکن پس از طرح موضوع با نظر رئیس بنیاد 
مستضعفان کشور و هیات امنا انجام خواهد شد. 
وی راه حل مشکل اراضی  موسوی را صبوری 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب دانست و افزود 
دغدغه مردم دغدغه ما هم هست اما معترضان 
توجه داشته باشند که در میان آنها معدود افراد 

مرفهی هم هستند که هدفشان بورس بازی 
هنگفت  سودهای  از  برخورداری  و  داللی  و 
شویم.  نمی  افراد  این  بازیچه  ما  که  است 
برخی  اگر مردم پشت صحنه  داد:  ادامه  وی 
می  ما  به  را  دانستند  حق  می  را  ها  پالک 
در  بنیاد  کرد: عملکرد  اضافه   دادند. خسروی 
 سال های اخیر پیش چشم مردم است و رسانه ها 
می توانند برای اطالع از اصل و پشت پرده 

برخی مسایل مستقیماً به بنیاد مراجعه نمایند.

مدیر کل بنیاد مستضعفان:

مسئوالن ارشد در جلسه شورای استان نماندند
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قوام شريعت، » امر به معروف و نهی از منكر « است.
شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

قهرمانان تولید بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
)تیرماه 1395(

کشاورزی متکی به ترویج و ترویج نیازمند توجه

.................................................................................................................................
نامگذاري سال 1395 به عنوان “اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل” در طليعه سال نو توسط مقام معظم رهبري براي اين مردم به ويژه تالشگران عرصه هاي توليد نويد بخش آينده اي روشن و غرور انگيز در عرصه هاي مختلف توليد است كه بدون ترديد يكي از عوامل اساسي تحقق اين شعار نيروي انساني ماهر، پيشرو، توانمند وخالق 

مي باشد. منابع انساني در بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه ملي نيز از اين قاعده مستثني نيست و مكتب انسان ساز ترويج به عنوان موتور توسعه بخش كشاورزي، در پي تحقق همين معنا از طريق دستيابي به خود اتكايي و امنيت غذايي است.
تحوالت كم نظير در افزايش بازده توليد، مصرف بهينه نهاده ها و كاهش ضايعات مرهون حضور فعال و موثر كارشناسان مجموعه و نيز قهرمانان توليد عرصه هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد.

در اين راستا مجموعه متنوعي از ابزار و روش ها براي دستيابي به اهداف متعالي بخش كشاورزي توسط مديريت ترويج به خدمت گرفته می شود كه يكي از روش هاي قابل اعتماد و كارآمد در اين فرآيند، شناسايي ، معرفي و بكارگيري توليدكنندگان نمونه است. 
ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان شاغلين بخش كشاورزي، ارج نهادن به زحمات و تالش هاي بهره برداران، معرفي الگوي عملي و قابل اعتماد در بين كشاورزان به منظور تأسي ساير افراد و معطوف نمودن افكار عمومي جامعه به ابعاد مختلف فعاليت هاي جهاد كشاورزي و توجه به مشكالت توليدكنندگان از جمله اهداف ارزشمند 

اين برنامه به شمار مي رود.
 بي ترديد مسئولين نظام به درستي مي دانند كه يكي از مهمترين سرمايه هاي بي بديل بخش كشاورزي، شما بهره برداران و توليدكنندگان برتر هستيد كه با استفاده از دانش و شيوه هاي نوين توليد در قالب فعاليت هاي ترويجي توانسته ايد زمينه تحقق و تداوم خالقيت هاي خود در عرصه كشاورزي را فراهم آوريد.

در اين راستا از تالش هاي خستگي ناپذير همه شما بهره برداران به ويژه قهرمانان توليد بخش كشاورزي استان كه با وجود تنگناهاي طبيعي همچون كم آبي و تغييرات اقليمي توانستيد با بكارگيري دانش نوين و تلفيق مناسب آن با دانش بومي و مديريت موثر مزرعه بيش از انتظار توليد نماييد، سپاسگزارم.
در پايان الزم مي دانم يك بار ديگر از تمام كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزي كه در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري در دولت تدبير و اميد به ويژه در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي گام بر مي دارند، تشكر و قدرداني نمايم.

هاشم ولی پور مطلق - رئیس سازمان جهاد کشاورزی  

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
مدیریت هماهنگی  ترویج کشاورزی

پیام ریاست سازمان جهاد کشاورزی  استان خراسان جنوبی
در سال 1395  به مناسبت  برگزاری  مراسم تجلیل

 از تولیدکنندگان برتر  بخش کشاورزی استان










