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معترضان به حذف یارانه تیر ماه 
اعتراضشان را ثبت کنند

خانوارهایی که یارانه شان در تیر ماه امسال حذف 
به سامانه  ماه  تیر  از 30  تمایل  در صورت  شده 
گزارش  به  کنند.  مراجعه   ir.yaraneh10
اعتراض،  ثبت  سامانه  روزرسانی  به  با  فارس، 
سایت  به  می توانند  دارند  تمایل  که  خانواری 
فوق مراجعه کنند. این سایت برای ثبت اعتراض 

نسبت به قطع یارانه نقدی تعبیه شده است.

زمان اعالم نتایج ارشد آزاد مشخص شد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: 
دانشگاه   95 سال  ارشد  کارشناسی  آزمون  نتایج 
آزاد اسالمی نیمه دوم شهریورماه اعالم می شود. 
دکتر بهروز دانشیان در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
ارشد  کارشناسی  آزمون  نتایج  درمورد  خبر  این 
کرد:نتایج  اظهار  اسالمی  آزاد  دانشگاه   95 سال 
از طریق  نیمه دوم شهریورماه  آزمون مذکور در 

سامانه sanjesh.iau.ac.ir اعالم می شود.

اتمام پل؛
 شروع فاجعه

معاون عمرانی شهرداری بیرجند : 
اتمام پل موسی بن جعفر)ع( شروع فاجعه 
است چرا که پل به هیچ مسیری 
متصل نشده است
صفحه 7

سردار نقدی  : 
تبعیض هایی چون حقوق های نجومی

از خطر داعش بیشتر است

معاون اول رئیس جمهور  :  
پرونده ای سیاه در تاریخ ایران ثبت
کردند و جیب ملت را تخلیه کردند

رهبر ، نماینده سابق مجلس  : 
رئیس جمهور فرافکنی و بگم بگم های 

احمدی نژاد را تکرار نکند

اصغرزاده ، فعال اصالح طلب :  
روحانی تا زمانی گزینه اصالح طلبان است که 

تهدید جلیلی و احمدی نژاد موجود باشد

مشاور رئیس دولت اصالحات : اگر روحانی صدای پای آینده را نشنود، »چهارساله« و »چپ  و راست« خواهد شد / زاکانی : وزیر اقتصاد را در جریان مسائل برادر رئیس جمهور قرار داده بودم / جالی خالی توکلی و نادران در مجلس / ترقی : دولت حداقل سال آخر پاسخگو باشد / داعش در تمام آمریکا حضور دارد / صفحه 8
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یادداشت

»111«  این شماره را
به خاطر بسپارید
* مهرآیین

 در عصر ارتباطات و فناوری زندگی می کنیم.
از  اکنون  دهکده.  یک  وسعت  به  جهانی  در 
تا  جنوب  قطب  از  و  نیوزیلند«   « تا  آمازون 
است  اینترنت  امپراطوری  سیطره  در  گروئنلند 
روزها  این  نامندش.  می  جهانی  دهکده  آنچه 
دارند. موبایل  هم  ساله   80 مادربزرگهای  حتی 
وجهی  اجتماعی  های  شبکه  در  عضویت 
پیدا کرده است و کمتر کسی هست  افتخارآمیز 
فعال  ارتباطی  های  هسته  این  از  یکی  در  که 
و  آمار  شهادت  به  بگوییم  که  متاسفیم  و  نباشد 
به روایت اسناد همین اینترنت و تلفن همراه چه 
همراهانی را که از هم جدا نکرده و چه آتشها که 
همین  در  حتی  است  نزده  ها  زندگی  خرمن  به 
است  غریبی  معمای  افتاده!  دور  و  سنتی  استان 
های  فناوری  از  ما  استفاده  عجیب  های  شیوه 
جدید  ابزارهای  از  صحیح  استفاده  راه  ما  نو! 
ایم نساخته  خود  که  را  آنها  مخصوصا   زندگی 

 )یعنی بیش از 90 درصد ابزارهای زندگی( را نمی دانیم! 
تلویزیون - رادیو - اتومبیل و موتورسیکلت، تلفن 
، اینترنت و همه چیزهای دیگری که از آنسوی آب 
آمده است در بستر فرهنگ جامعه ما کاربردهای 
دیگر گونه و گاه از اساس مخالفی یافته است که 
ملت  راستی   ! است  آن  سازندگان  شگفتی  مایه 
کنند  می  رانندگی  همانگونه  خودرو  طراح  های 
اجتماعی  اینترنت، موبایل و شبکه های  که ما؟ 
در سرزمین های دیگر همین کاربردهایی را دارند 

که در کشور ما رواج یافته است ؟
ادامه یادداشت در صفحه 2

التهاب فضای سیاسی پس از عزل و نصب های استاندار

انتصابات پرحاشیه
صفحه  7

هشدار فرمانده سپاه برای افشای پشت پرده  های سیاسی انتصابات
توضیحات مدیر کل سیاسی استانداری برای عزل پیامکی و فرمانداران غیر مقیم

راه اندازی 4بخش تخصصی جدید
در بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( 

صفحه 7

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمد رضا علمی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان 

آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نمایم. 

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

همکار محترم سرکار خانم دکتر جاهد
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم، از درگاه 
باریتعالی برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای یکایک 

شما بازماندگان محترم صبر و بردباری آرزومندیم.

انجمن داروسازان خراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان محترم 
مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( قصد دارد خدمات 
بهداشت محیط و فیزیوتراپی خود  را به بخش خصوصی 

واگذار نماید.  متقاضیان واجد شرایط  )ترجیحا کاردان یا کارشناس بهداشت 
محیط و کارشناس فیزیوتراپ(می توانند برای کسب اطالع بیشتر به امور 
اداری موسسه به آدرس شهرک شهید مفتح-خیابان شهید شهاب مراجعه  

و یا با شماره های 32252050- داخلی 258 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی  و امور فرهنگی  مرکز توانبخشی  حضرت  علی اکبر )علیه السالم(

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان حاجی علم علمی
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/4/30 از ساعت 4 الی 5 عصر 
در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در خیابان مدرس- مدرس 42 

برگزار می شود، حضور شما سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده های علمی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان

 مرحوم حاج عباسعلی جاهد
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/4/30 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: جاهد- شیوا و سایر بستگان

جناب آقای افشار منش
رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه سربیشه

با کمال تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی عزیزان تان

 مرحوم احسان بهالگردی و مرحوم ایمان بهالگردی )نوفرستی( 
را خدمت شما و خانواده محترم بهالگردی صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نماید.

مدیریت و کارکنان شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
 و مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

جناب آقای
 حسین آسوده

با نهایت تاسف درگذشت  فرزند عزیزتان  مرحومه 

پگاه آسوده 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن شادروان 

علو درجات و برای شما و یکایک بازماندگان 
صبر  و  شکیبایی آرزومندیم.

خانواده های: حاج محمد 
آسوده - حاج علی سلیم

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

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

 از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

همکار محترم سرکار خانم مریم معصومی مفرد
با نهایت تاسف و تالم درگذشت برادر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 
و برای شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اسدا... سلیم
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند 
که حاکی از لیاقت، تعهد و تجارب ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک 

عرض می نماییم. در سایه سار حضرت حق پیروز و سربلند باشید.

شرکت ساختمانی سایبان سازه اعتماد- سید فایض فاطمی
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نزدیکبه۱۰۰درصدوانتهابیکیفیتاند!
۹۸.۹ درصد خودروهای وانت تولیدی در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند. به گزارش ایسنا،   براساس گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران، ۹۸.۹ درصد وانت های تولیدی در خرداد امسال )۷۵۹۵ دستگاه( تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را 
کسب کرده اند. همچنین هیچ یک از وانت های تولیدی نیز موفق به کسب چهار و پنج ستاره کیفی نشده اند.

صندوق  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  معاون 
هزار  یک  استیفای  از  کشوری  بازنشستگی 
بازنشستگان صندوق  حقوق  از  تومان  میلیارد 
تنها  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  سال  یک  در 
بازدهی  محل  از  صندوق  بودجه  از  درصد   6
گزارش  به  می شود.  تأمین  سرمایه گذاری ها 
وضعیت  آخرین  محمود شهشهانی پور،  فارس، 
بازنشستگان،  مستمری  صندوق،  دارایی های 
و  غیربورسی  و  بورسی  سرمایه گذاری های 

همچنین میزان استیفای حقوق بازنشستگان را 
در  اینکه  به  اشاره  با  ابتدا  در  کرد.وی  تشریح 
تمام دنیا صندوق های ذخیره بیمه و بازنشستگی 
در  سرمایه گذاری هایی  باید  جوانی  دوره  در 
بخش های مزیت دار انجام دهند، اظهار داشت: 
کمتر  تعداد  دلیل  به  راه  ابتدای  در  صندوق ها 
در  تا  دارند  سرمایه گذاری  امکان  بازنشستگان 
تضمین  را  آینده  بازدهی  مزیت دار  بخش های 
که  آنچه  برخالف  افزود:  شهشهانی پور  کند. 

صندوق  در  می طلبد  اقتصادی  استراتژی های 
بازنشستگی کشوری در دوران جوانی صندوق، 
هم  و  نشد  انجام  پربازده  سرمایه گذاری های 
اکنون وابسته به کمک های دولت برای پرداخت 

مستمری بازنشستگان هستیم. 
این مقام مسؤول در صندوق بازنشستگی کشوری 
غیربورسی  و  بورسی  دارایی های  کل  ارزش 
صندوق بازنشستگی کشوری را مجموعاً 1۵ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بودجه صندوق 

ساالنه 2۷ هزار میلیارد تومان است که توسط 
دولت پرداخت می شود و با یک محاسبه ساده 
نسبت ارزش دارایی ها به بودجه بسیار ناچیز است.
مجموع  در  اینکه  به  اشاره  با  شهشهانی پور 
از محل زمین، ملک  برخی مطالبات صندوق 
و شرکت های حقیقی و حقوقی به میزان هزار 
میلیارد تومان بازگردانده شد، گفت: به همین 
میزان نیز مطالبات وجود دارد که باید به منابع 

صندوق اضافه شود.

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اصالحیه بودجه 
۹۵ پیشنهاد شده که بند الزام حذف یارانه ثروتمندان 
کنار گذاشته شود که این خالف عدالت است. کشور 
زیاد درآمدی دست و  با مشکالت  اخیر  در سال های 
پنجه نرم کرده و اکنون مجلس به دولت فرصت داده 
تا بتواند درآمد خود را از طریق حذف یارانه ثروتمندان 
وجود  با  اما  کند،  خرج  ضروری تری  بخش های  در 
ثروتمندان  به حذف  تمایلی  نفتی،  کاهش درآمدهای 
از فهرست یارانه بگیران دیده نمی شود و این موضوع 

بسیار قابل تأمل است.
دکتر عبدالمجید شیخی در گفتگو با جام جم آنالین 
فکر  به  باید  ثروتمندان  از  حمایت  جای  به  افزود: 
بود.  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  و  جوانان  برای  اشتغال 
اکنون بسیاری از افراد جامعه بیکارند و با درآمدهای 
تمامی  در  باید  بنابراین  می کنند  زندگی  اندک  بسیار 
افراد  این  برای  کار  فکر  به  اقتصادی  سیاست های 
را  آن  منابع  می توان  پولدارها  یارانه  حذف  با  باشیم. 

صرف فعالیت های عمرانی کرد.

قطعا  یابد،  افزایش  کشور  عمرانی  فعالیت های  اگر 
این  از  بسیاری  افراد  و  می کند  حرکت  اقتصاد  چرخ 
قرار  که  یارانه ای  از  باید  دولت  می برند.  نفع  موضوع 
است به ثروتمندان برسد، برای افراد شغل ایجاد کرده 
بنگاه های  کند.  تولید صرف  فعالیت های  در  را  آن   یا 
زیادی وجود دارند که تشنه اندکی نقدینگی به عنوان 
اجرای  کرد.  توجه  آنها  به  باید  و  هستند  تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی می تواند راهگشای مشکالت اقتصادی 

باشد، ولی در این زمینه اهتمام الزم دیده نمی شود.

۱۰۰۰میلیاردتومانازحقوقبازنشستگاناستیفاشد

یارانهثروتمندانراصرفتولیدکنیم

آموزش و پرورش به زودی 20 هزار نیروی 
جدید استخدام می کند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش 
جدید  نیروی  هزار  استخدام 20  از  پرورش  و 
فارس،  گزارش  به  داد.  خبر  نزدیک  آینده  در 
آموزش  داشت:  اظهار  بطحایی،  محمد  سید 
و پرورش، استخدام 20 هزار نفر را در برنامه 
دارد که 10 هزار نفر از مسیر کنکور سراسری و 
پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و 10 هزار نفر نیز از بین فارغ التحصیالن 
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها صورت می گیرد. 
وی همچنین از انجام توافق  های الزم برای جذب 4 هزار نیروی سرباز 
معلم در کشور خبر داد که با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در 

مناطق کمتر برخوردار از آنان استفاده خواهد شد.

 احتمال صدور ویزای »زیارت اربعین« از شهریور

از سرگیری سفر  به  اشاره  با  زیارت  و  عتبات سازمان حج  مدیر کل 
زیارتی به سوریه با نهایی شدن پیوست امنیتی 
گفت: ثبت نام برای زیارت اربعین از مرداد آغاز 
می شود و امیدواریم ویزای عراق در شهریور به 
دست زائران برسد. به گزارش جام جم آنالین، 
محسن نظافتی درباره آخرین پیگیری ها برای 
از سرگیری سفر زائران ایرانی به سوریه اظهار 
این کشور داشتیم،  با مسئوالن گردشگری  بنابر مذاکراتی که  کرد: 
قرار بر این شد تا پیوست امنیتی از سوی این کشور ارائه شود و بعد 
از بررسی پیوست اقدام به اعزام زائران کنیم. نظافتی همچنین اظهار 
کرد: ثبت نام زیارت اربعین از مرداد آغاز خواهد شد و امیدواریم ویزا در 

شهریور به دست زائران برسد تا کارها زودتر برای اعزام تسهیل شود.

اینترنت ثابت از حجمی به سرعتی تغییر می کند

ثابت حجمی  اینترنت  ارائه  معاون رگوالتوری گفت: مدل جهانی 
نیست و سرعتی است و در ایران نیز به زودی 
این تغیر اساسی ایجاد خواهد شد. به گزارش 
فارس صادق عباسی شاه کوه از حذف روش 
اینترنت حجمی ثابت در آینده نزدیک خبر داد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان 
نرم  در  داد:  توضیح  ارتباطات  تنظیم مقررات 
جهانی ارائه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است اما اینترنت 
ثابت حجمی مرسوم نیست و این سرویس به صورت سرعتی ارائه 
می شود. وی گفت: در تعرفه های اینترنت اخیرا به تصویب رسید یک 
روش غیر حجمی تعیین شد که این روش یک گام به سمت تغییر 

مدل اینترنت ثابت از حجمی به سرعتی است.

اختالل سیستم ثبت نام 
دانش آموزان رفع شد

انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس  فارس- 
سیستم  اختالل  رفع  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ثبت نام دانش آموزان )سناد( خبر داد. محمد حسین 
اینکه  به  با توجه  ، اظهار داشت:  سلیمی جهرمی 
دانش آموزان  ثبت نام  سیستم  در  تغییراتی  امسال 
وی  آمد.  وجود  به  کوچکی  مشکالت  شد،  داده 
افزود: مشکل سیستم ثبت نام رفع شده و فعالیت 
تاکید  با  آغاز کرده است. سلیمی جهرمی  را  خود 
بر رفع مشکل به وجود آمده برای سیستم ثبت نام 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  دانش آموزان 
جدول منابع درسی پایه دهم یکی، دو روز است که 
ابالغ شده ، ممکن است ثبت نام دانش آموزان پایه 
دهم مقداری با تاخیر انجام شود اما مابقی پایه ها 

در ابتدایی و متوسطه اول کار در حال انجام است. 

متقاضیان وام ازدواج مشمول تسهیالت 
100 میلیون ریالی می شوند

بانک مرکزی اعالم کرد: براساس مصوبه کمیسیون 
قرض  سامانه  صف  در  افراد  بانک،  این  اعتباری 
الحسنه ازدواج که از سنوات گذشته )در مهلت مقرر 
ثبت نام کرده اند( در انتظار دریافت تسهیالت به سر 
می برند، مشمول سقف های فردی قرض الحسنه 
ازدواج 100 میلیون ریالی می شوند. به گزارش جام 
جم آنالین در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان 
مجلس تصویب کردند که وام ازدواج جوانان از رقم 
30 به 100 میلیون ریال با بازپرداخت چهار ساله 
انداز پس  الحسنه  قرض  های  سپرده  محل   از 

و جاری برای هر یک از زوجین افزایش یابد. 

صدور کارت موقت کار برای
 اتباع عراقی و افغانستانی

ایرنا- مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، 
کارت  اجرای طرح صدور  از  اجتماعی  رفاه  و  کار 
در  افغانستانی  و  عراقی  اتباع  برای  کار  موقت 
ها استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،   ادارات کل 
خبر داد. اقبالی افزود :با توجه مصوبه کمیته دایمی 
پناهندگان در تیر سال جاری، ادارات کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و دفاتر کفالت برای اتباع عراقی 
و افغانستانی دارای همسر ایرانی، مهاجر و پناهنده 
دارای  اتباع  و  پناهندگی  و  مهاجرت  کارت  دارای 

گذرنامه، کارت موقت کار صادر می شود.

یادداشت

»۱۱۱«اینشمارهرابهخاطربسپارید

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

تایید  را  ما چنین چیزی  اطالعاتی  داده های 
نمی کند ما بی گمان قهرمان سو استفاده ایم و 
البته در این زمینه نابغه نیز هستیم ! حاال با این 
به  بزنیم  گریزی  بدهید  اجازه  باال!  بلند  مقدمه 
مرتبط.  کامال  اما  مرتبط  غیر  به ظاهر  مفهومی 
عقب  رکوردهای  هردم  که  ما  محروم  استان 
ماندگی و ضعف را به نام خود ثبت می کند در 
استفاده  بخوان  )شما  استفاده  خاص  زمینه  این 
ارجمند  مقامی  ارتباطی  جدید  ابزارهای  از  بد( 

در کشور دارد.
هزاران، پیام ، تصویر، کلمه کاریکاتور و حتی 
 هرزه نگاری همه روزه از طریق همین کانال ها

و  همراه  تلفن  چون  ابزارهایی  از  استفاده  با  و 
کامپیوتر مبادله می شود. البته اشارات و کنایات 
و کلمات قصار و حرف های خوب هم هست.

اما غلبه با داده هایی است که به واقع نه به کار 
دنیا می آید و نه به درد آخرت می خورد. گویا 
در ذهن کاربران این وسایل این باور هک شده 
است که این همه جز برای سرگرمی و تفنن و لغو 
 ساخته نشده است و از این روست که بیشتر ما

نمی دانیم که این امکانات اگر در راه صحیح به 
که  برکاتی  و  خیرات  چه  منشا  شود  گرفته  کار 
 نخواهد شد. اینک سالهاست بسیاری از سازمان ها

اهمیت  درک  با  کشور  رتبه  عالی  مقامات  و 
آنان های  خواسته  از  آگاهی  و  مردم  با   ارتباط 

پایگاه های اینترنتی دارند...
 جز آن مراکز پاسخگویی تلفنی در دستگاه های

مختلف از جمله ریاست جمهوری از دیر باز فعال 
سرزمین  در  که  است  حالی  در  همه  این  است. 
ها جاده  نامناسب  وضع  از  همه  ما  زده   آفت 

گالیه  عزیزانشان  روزه  همه  شدن  کشته  و 
دارند. منتظرند روزنامه های استان یا نمایندگان 
مجلس یا »بزرگ صنف« یا »منتخب اتحادیه« 

به جای آنها فریاد بزنند!
دیو  بیداد  از  بگویند  ها  کارخانه  تعطیلی  از 
 ، مهاجرت  آبی،  بی  روستاها،  در  خشکسالی 
منابع  طبیعی  غیر  فشار  ها،  مرز  شدن  خالی 
ظاهر  به  منطق  بی  گیریهای  سخت   ، طبیعی 
قانونی و کشدار شدن طرح ها و پروژه ها و 40 

سال دعوا برای 3 دانگ زمین!
در که  هستند  هایی  همان  همه   این 

خانه هایشان تلفن دارند و گوشی همراهشان از 
تومان قیمت دارد  تا چند میلیون  چند صد هزار 
و هر ماه ده ها هزار تومان پول شارژ یا هزینه 
مکالمه می دهند و با این همه هنرنمایی و شیرین 
بی  خرج  همه  آن  با  و  مجازی  فضای  در  بیانی 
ارج! سختشان است بعد از دیدن برنامه انتقادی 
تلویزیون، تلفن همراهشان را بردارند و به پیامک 
زیرنویس شبکه از آن همه گالیه و انتقاد خطی 
در  که  بدانند  ملی  رسانه  گردانندگان  تا  بنگارند 
شرق کشور هم آدمیانی نفس می کشند! از میان 
غروب  از  که  استان  در  اینترنتی  کاربر  هزاران 
اینترنت  فضای  در  صبح  خروسخوان  تا  آفتاب 
های سایت  برای  پیامی  نفر  چند  هستند   رها 

صدها  این  از  و  اند  گذاشته  کشوری  مسئوالن 
بی  سامان  این  در  تلفن  مشترک  نفر  هزار 
و  پول  از  ریالی  اند  شده  حاضر  تن  چند  سامان 
استفاده  با  و  کنند  هزینه  را  وقتشان  از  دقایقی 
رفته ذکرش  که  ارتباطی  ابزارهای  همان   از 

حرف هایشان را به گوش مدیران و مسئوالن کشور 
برسانند از ۸00 هزار نفر جمعیت این استان، هم 
 استانی عزیز شما را بخدا چند نفر به خود زحمت

داده ایم...
و نتیجه نگرفته ایم...

باور کنید از میان این جمعیت اگر فقط ۵00 نفر 
در حد یک تماس تلفنی احساس مسئولیت کنند و 
هفته ای درد نامه های این مردمان را فریاد کنند 
در اندک زمانی نتایج شگرف و ارزشمند آن نمودار 
خواهد شد... خوشبختانه شماره تماس 111 دفتر 
رئیس جمهور روحانی برخالف روسای دولت های 
قبلی شماره ای زنده است و کارشناسان پرحوصله 
 و صبوری آن سوی خط منتظر شما هستند و آن ها
حرف های شما را می شنوند و منتقل می کنند 
پس این فرصت و آن امکانات را به حق به کار 
گیریم که این خود عمل صالح و حسنه ایست که 
در پرونده کردارهای هر کدام از ما می ماند. امید 
که هر ۸00/000 نفر هم استانی اهل این حسنات 
و صالحات شوند یکبار هم که شده امتحان کنید!
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اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
۳ میلیون تن به ذخایر معدنی خراسان جنوبی افزوده شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با صدور هفت پروانه بهره برداری معدنی بیش از سه میلیون 
تن به ذخایر معدنی استان افزوده شد.داوود شهرکی در گفتگو با مهر ادامه داد: این پروانه ها در زمینه استخراج مواد معدنی 

مختلف از جمله گرانیت، پرلیت، باریت، زغالسنگ و آهن با استخراج اسمی ۱۸۶ هزار تن صورت گرفته است.
چهار شنبه * 30 تیر 1395 * شماره 3557

چندین  ؟که  چیست  عدل  خیابان  اهالی  گناه 
و  مزاحم  صنوف  فعالیت  ی  بواسطه  است  سال 
نیستند.خواهشمندم  برخوردار  آسایش  از  آالینده 
پر  خیابان  این  حال  به  فکری  محترم  مسئوالن 
سر وصدا و شلوغ بردارندوآسایش و آرامش را به 

اهالی خیابان بازگردانند.
915..393

یادداشت آقای حاجی پور فوق العاده بود . ما مردم 
ساده فکر می کنیم در باال خبری هست اما دعوای 
دوستان در استان واقعا برای چیزهای دیگری است 
و متاسفانه هیچکدام شان صداقت ندارند . من اگر 
به جرم  را  اینها  بودم همه  یک مسوول کشوری 

خراب کردن وجه نظام محکوم می کردم 
901 ... 0312
بازدیدکنندگان  به  لطفا  محترم.  شهردار  سالم. 
گویا  بدهید  یاد  معاشرت  آداب  کمی  محترمتان 
طلب پدرشان را از آدم دارند و حاضر نیستند حتی 

جواب سوال مردم را بدهند
915...704
باسالم به رییس اتحادیه قالیشویان لطفا شما به 
های  موکت  پیش  روز  چند  بنده  برسید  دادمردم 
به  دادم  بودش  شیکی  خیلی  موکت  که  خونمو 
قالیشویی ... وقتی آوردن اینقده لکه های نارنجی 
و زرد روی موکت بودش که دیگه قابل استفاده 
نیستش,وقتی هم با مدیر قالیشویی صحبت کردم 
اینجوریه؟؟  نداره,واقعا  ماربطی  به  گفتن  بنده  به 

لطفاپاسخگوباشید 
915...167
سالم جناب  استاندار محترم اکنون که در عصر 
سرگردنه  اینکه  به  باعنایت  هستیم  ارتباطات 
روستای خوان از بخش قهستان دکلی نصب شده 
است که تمام روستاهای اطراف آنتن دهی دارند 
بجز روستای نوقند که اصال قطع ارتباط می باشیم 

لطفا اقدام بفرمایند باتشکر
915...092
بدید  شما  مردم  جواب  استاندار  خدمت  سالم  با 
قطعی آب روستای دهنو و اطراف شهرک صنعتی 
بی موقع و وسط ظهر قطع است باتانکر آب میاورند 

جوابگوی چند روستا نیست.
937...581
شهرداری محترم پارکی که قرار بود خیابون الهیه 
غربی یک درست بشه به کجا رسید؟ما منتظریم 
،لطف کنید برای رفاه حال ساکنین این منطقه هر 

چه زودتر دست به کار بشید.
915...263
یافته  انتقال  میوه  میدان  لطفا حاال که  شهرداری 
چهارشنبه بازار رو جایگزین کنید که هم موقعیت 

مکانی وهم جای پارک مناسبی داره.
915...535
مسجد  زمین  خاکبرداری  بابت  شهردارمحترم 
از  درمهرشهربلوارهمت  واقع  )ع(  رقیه  حضرت 

حضرتعالی تشکرمیکنیم خدا خیرتان دهد 
915...610
طرح احداث چندین تقاطع غیر همسطح در چهار 
شود.از  نمی  اجرا  چرا  بیرجند  پرتردد  راههای 

استانداری بیش از این ها انتظار داشتیم
937...897
رو به روی دبیرستان عصمتیه ایستادن در ایستگاه 
به لطف حضور افراد پوست خر ، و رانندگان وانت 
و نیسان واقعا عذاب آور به خصوص برای بانوان 
به جای  را  ایستگاه  تقاضامندیم که  از شهرداری 

قبلی آن برگردانند. 
0936 ... 867

امان  غربی  الهیه  در  گرسنه  های  سگ  ی  زوزه 
یا هر  واقعا چرا شهرداری  بریده است  را  ساکنین 

ارگان مسئول دیگری کاری انجام نمی دهد
0935 ... 637

پیام شما

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

*احتراما با عنایت به چاپ مطلب در ستون پیام 
شما مورخ 95/4/22 با عنوان احداث موزه آب به 
استحضار می رساند: اقداماتی در جهت راه اندازی 
موزه آب در استان با مساعدت آب منطقه ای در 
حال انجام است که امید می رود با یاری پروردگار 

این مهم محقق شود. 
*احتراما با عنایت به چاپ مطلبی در ستون پیام 
شما مورخ 95/4/22 با عنوان خروج باغ رحیم آباد 
از لیست جهانی یونسکو به استحضار می رساند: در 
هنگام ساخت و ساز استانداری تذکرات الزم جهت 
رعایت ارتفاع و نمای بنا داده شد ولی ثمربخش 
نبود و کار ادامه یافت پیرامون علل موضوع می 
باید از استانداری محترم نیز کسب اطالع گردد. 
ارگ بهارستان فرمواش نشده است طی چند سال 
گذشته عملیات مرمت، حفاظت بنا از سوی میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری انجام شده 
درخواست  نیز  شهرداری  دارد.  ادامه  همچنان  و 
بنیاد محترم مستضعفان  را  بهارستان  ارگ  خرید 
ارایه نموده است. در خصوص مسدود شدن مسیر 
تونل یا نقب زیرزمینی الزم به ذکر است که به 
دلیل ساخت و سازهای جدید شهری مسیر نقب 
هزینه  دلیل  به  بازگشایی  امکان  و  شده  مسدود 

های هنگفت امکان پذیر نخواهد بود. 

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند

پیام  ستون  در  مطلبی  چاپ  به  عنایت  با  احتراما 
خط  گذاشتن  خصوص  در   95/4/24 مورخ  شما 
اتوبوس برای خیابان 9 دی مهرشهر به استحضار 
می رساند برابر بازدید به عمل آمده از خیابان 9 
های  زیرساخت  نبودن  فراهم  به  عنایت  با  دی، 
و  دی   9 خیابان  دوم  الین  آسفالت  نظر)  مورد 
آسفالت خیابان مهر غربی( در حال حاضر امکان 
ارایه خدمات در مسیر مد نظر مقدور نمی باشد. 
لذا در صورت فراهم شدن زیرساخت های مد نظر 
سازمان اتوبوسرانی برای خطوط محدوده مهر شهر 
برنامه ریزی جدیدی ارایه خواهد شد ضمنا با توجه 
به بررسی به عمل آمده حداکثر فاصله از دورترین 
نقطه در خیابان 9 دی تا اولین ایستگاه اتوبوس 

حدود 500 متر پیاده رو می باشد. 

جوابیه های اداره کل راه و شهرسازی 

احتراما با عنایت به چاپ مطلب در ستون پیام شما 
تعاونی  واحدهای  تحویل  خصوص  در   95/4/2۶
تعاون ها و  به اطالع می رساند عملکرد  مهر 3 
چهارچوب  در  بایست  می  آنها  احتمالی  قصورات 
تعاونی-  محترم  بازرس  طریق  از  تعاونی  قانون 
مجمع عمومی- اتاق تعاون و نهایتا از طریق اداره 

کل تعاون مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. 
به  فدشک  جاده  در  گاردریل  نصب  در خصوص 
بیشتر  استحضار می رساند: گاردریل و حفاظ ها 
در محل هایی که پرتگاه و دارای اختالف ارتفاع 
زیاد و همچنین پل های بزرگ می باشد نصب می 
گردد که با توجه به گستردگی راه های شهرستان 
خوسف و کمبود شدید اعتبارات فعال محل مورد 
نظر در اولویت اجرا نمی باشد ولی در دستور کار 

این اداره قرار دارد. 

حاجی آباد، یک شهر و دو جمعیت
مشارکت 10 درصدی شهروندان در پرداخت عوارض شهری 

آمار جمعیت شهر حاجی آباد به دلیل مهاجرت 
در  حالی  در  آمار  این  است؛  متغیر  افراد 
سرشماری سال 9۱، 5 هزار نفر ثبت شده است 
که برخی دستگاه های خدمت رسان مانند شبکه 
هزار   ۱۱ جمعیتی  آمار  از  درمان  و  بهداشت 
، شهر  نفری خبر می دهند.به گزارش فارس 
حاجی آباد به عنوان مرکز شهرستان زیرکوه با 
وسعتی معادل 3۱7 هکتار محدوده خدماتی بعد 

از زلزله اردیبهشت ماه ۱37۶ تاسیس شد.
 7۶ سال  مهیب  زلزله  از  قبل  که  شهر  این 
جمعیت چندانی نداشت از همان ابتدا به علت 
موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در 
به  زیرکوه  مناطق  تمامی  اهالی  عبور  مسیر 
شهرستان قاین مورد توجه قرار گرفته بود و این 
امر منجر به تاسیس برخی نهادهای دولتی از 
جمله نمایندگی آموزش و پرورش و بخشداری 

در حاجی آباد شد.
اما زلزله ویرانگر و خانمان برانداز اردیبهشت 7۶ 
در زیرکوه سبب شد تا طرح تجمیع روستاهای 
گسیل  با  و  شود  اجرا  حاجی آباد  در  اطراف 
جمعیت روستاهای اطراف به این منطقه، شهر 
زیرساخت  هیچگونه  که  حالی  در  حاجی آباد 

مناسبی در آن آماده نشده بود، تشکیل شد.
در شهریورماه ۱39۱ پس از جدا شدن بخش 
زیرکوه از شهرستان قاین و ارتقاء به شهرستان، 
شهرستان  مرکز  عنوان  به  حاجی آباد  شهر 
زیرکوه انتخاب و در مدت زمان کوتاهی ادارات 
از  تعدادی  و  راه اندازی  این شهر  در  متعددی 
نمایندگی های ادارات نیز که قبال در این شهر 
امر  این  تبدیل شد که  اداره  به  بودند  مستقر 
منجر به ورود نیروهای غیربومی بیشتری به 

شهر حاجی آباد شد.
نیروهایی که اکثرا بعد از ورود به شهر از کمبود 
انتقاد  زیرساخت ها  نبودن  آماده  و  امکانات 
امکانات  نبود  علت  به  مواقعی  در  و  داشتند 
رفاهی مناسب در شهر اقدام به رفت و آمد به 

شهرهای اطراف می کردند.
نبودن  آماده  و  رفاهی  امکانات  کمبود  اما 
انتقاد  مورد  تنها  نه  روزها  این  زیرساخت ها 
بسیاری از نیروهای غیربومی شهر حاجی آباد 
است، بلکه اکثر شهروندان حاجی آباد از شرایط 
موجود گالیه مند هستند و نوک پیکان بسیاری 
از این انتقاد به سمت شهرداری حاجی آباد است.

کمبود اعتبار عامل اصلی
 در آماده نشدن زیرساخت ها

در  فارس  با  گفت وگو  در  حاجی آباد  شهردار 
زیرکوه، کمبود اعتبارات را عامل اصلی آماده 
نشدن زیرساخت ها عنوان کرد و اظهار داشت: 
مجموعه  در   ۱379 سال  در  حاجی آباد  شهر 
3۱7 هکتار محدوده خدماتی تاسیس و طبق 

سرشماری نفوس و مسکن سال ۱390 تعداد 
5 هزار و 920 نفر در این شهر سکونت دارند.

احسان کریمدادی خاطرنشان کرد: وقوع زلزله 
اردیبهشت 7۶ سبب شد تا روستای حاجی آباد 
در یک بازه زمانی بسیار کوتاه تبدیل به شهر 
زیرساخت های  از  بسیاری  شود، در حالی که 
زیرساخت های  از  و  نبود  موجود  شدن  شهر 
که  جایی  تا  است،  شده  استفاده  روستایی 
می توان از حاجی آباد به عنوان یک روستاشهر 

در آن زمان نام برد.
وی تصریح کرد: تاسیس شهر حاجی آباد با آغاز 
خشکسالی های ۱7 ساله مقارن شد و با توجه 
به اینکه حدود ۸0 درصد مردم شهرستان از 

راه کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند، 
مشکالت  ایجاد  سبب  خشکسالی  بروز  و 
عدیده ای برای این قشر شد به حدی که در 

پرداخت عوارض شهرداری ناتوان هستند.

10 درصد شهروندان عوارض 
پرداخت می کنند

شهردار حاجی آباد با بیان اینکه یکی از منابع 
پایدار درآمد شهرداری ها اخذ عوارض و بهای 
اذعان  است،  شهروندان  از  شهری  خدمات 
داشت: در شهرهای بزرگ و توسعه یافته حدود 
70 تا ۸0 درصد مردم اقدام به پرداخت عوارض 
می کنند در حالی که با توجه به مشکالت ذکر 
شده کمتر از ۱0 درصد مردم شهر حاجی آباد 
توانایی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری را 

از محل صدور  اخذ عوارض  دارند.کریمدادی 
پروانه ساختمانی را یکی دیگر از منابع درآمدی 
شهرداری ها عنوان کرد و گفت: به علت عدم 
توانایی مالی مردم در ساخت و ساز، به طور 
میانگین ماهانه یک پروانه ساختمانی در شهر 
صادر می شود که درآمد چندانی از این محل 

حاصل نمی شود.

اعتبار 5 هزار نفر جمعیت 
برای 11 هزار نفر هزینه می شود

درآمد  سوم  منبع  را  دولتی  اعتبارات  وی 
شهرداری ها دانست و تصریح کرد: در مبحث 

فاکتور  فاکتور،  مهمترین  اعتبارات  توزیع 
جمعیتی هر شهر است ولی با توجه به اینکه 
اطراف  روستاهای  تجمیع  از  حاجی آباد  شهر 
زمان  در  شهروندان  متاسفانه  شده،  تشکیل 
آمارگیری به روستاهای خود مراجعه می کنند تا 
آمار روستای آن ها باال رفته و بتوانند از امکانات 
و اعتبارات دهیاری ها و رسیدن به نرم شورای 
اسالمی بهره ببرند.شهردار حاجی آباد با انتقاد از 
این روند، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب 
پایین آمدن آمار سرشماری در شهر حاجی آباد 
همین  سرشماری  پایان  از  پس  و  می شود 
افراد به عنوان شهروند حاجی آباد به شهر بر 
می گردند و از تمامی خدمات عمومی، فضای 
سبز و آسفالت معابر استفاده می کنند درحالی 
دهیاری  حساب  به  آن ها  اعتباری  سرانه  که 

روستاهایشان واریز شده است.

از نظر کریمدادی آمار جمعیت شهر حاجی آباد 
به دلیل مهاجرت روزانه افراد متغیر است؛ این 
آمار درحالی در سرشماری سال 9۱، 5 هزار 
دستگاه های  برخی  که  است  شده  ثبت  نفر 
خدمت رسان مانند شبکه بهداشت و درمان از 

آمار جمعیتی ۱۱ هزار نفری خبر می دهند.
اعتبارات  که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
در  شده  ثبت  جمعیت  اساس  بر  شده  ابالغ 
ابالغ شده  اعتبار  بنابراین  سرشماری ها است 
برای جمعیتی معادل 5 هزار  شهر حاجی آباد 
فاکتورهای  از  یکی  داد:  ادامه  است.وی  نفر 
است  اعتباری  میزان  درجه بندی شهرداری ها 
برای  شهرداری  طرف  از  سال  طول  در  که 

شهروندان هزینه می شود که این میزان اعتبار 
در شهری مثل تهران حدود 2 میلیون تومان 
برای هر شهروند و در شهر حاجی آباد با توجه به 
آمار و جمعیت واقعی ساکن در شهر حدود 200 
هزار تومان برای هر شهروند است در حالی 
که در شهرهای کوچکتری مثل زهان با توجه 
به واقعی بودن آمار و سکونت مردم در شهر 
این مبلغ حدود یک میلیون تومان به ازای هر 
شهروند است.شهردار حاجی آباد گفت: یکی از 
مدیریت شهری  در  حاضر  حال  دغدغه های 
حاجی آباد، کمبود سرانه فضای سبز برای هر 
شهروند است که این مشکل برگرفته از نبود 

منابع آبی پایدار در شهر و شهرداری است.
سال   ۱7 به  قریب  داد:  ادامه  کریمدادی 
تامین  موضوع  پیگیر  حاجی آباد  شهرداری 
منابع آبی از طریق مراجع ذیصالح بوده است 

و حتی طرح جداسازی آب شرب از آب فضای 
سبز نیز تهیه و آماده اجراست که این طرح 
در حال حاضر  آبی  منبع  نبود  دلیل  به  فقط 

متوقف شده است.
عواملی که سبب  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
حفر  مجوز  اخذ  در  شهرداری  موفقیت  عدم 
چاه برای انجام پروژه جداسازی آب شرب از 
آب فضای سبز شود، سخت گیری و قوانین 
دست و پاگیری است که به طور کلی نگری 
تصویب می شود و قانونی که برای مازنداران و 
گیالن و دماوند تصویب شده است در شهرها 
و مناطق کوچکی مثل زیرکوه با شرایط کامال 
غیر همسان با مناطق برخوردار اجرا می شود.

شهردار حاجی آباد با بیان اینکه تمام دغدغه 
ما در شهرداری بهبود وضعیت شهر و جلب 
رضایت شهروندان است، تاکید کرد: باعث و 
بانی مشکالت موجود در شهر، به پایین بودن 
جذب  مشکالت  و  شهرداری  درآمد  منابع 
اعتبار با توجه به مشکالت ذکر شده است که 
امیدواریم با درایت مسؤوالن امر و کمک مردم 

این مشکالت به حداقل برسد.
به هر حال آنچه مسلم است و سبب نگرانی 
و ابراز گالیه شهروندان شهر حاجی آباد شده 
وجود  عدم  و  رفاهی  امکانات  کمبود  است، 
مرزی  شهر  این  در  مناسب  زیرساخت های 
چاره اندیشی  و  درایت  با  امیدواریم  که  است 
مسؤوالن ذی ربط این مشکالت رفع شود تا 
شاهد شهری زیبا و پرتکاپو در شهرستان مرزی 

زیرکوه باشیم.

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

091596۳9065- علی آبادی     
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف

میوه و تره بار شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ 95/5/2 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه 
اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف 

و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف 
در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 

عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
 مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- فتوکپی مدرک پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت )برای 
متولدین 1337به بعد (- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ(  فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

 داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است 
رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

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

09156706538      
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شکار زباله های فضایی به روش ماهیگیران!
آژانس فضانوردی اروپا ایده جاه طلبانه شکار و نابودی ماهواره از کار افتاده خود را در سال ۲۰۲۳ اعالم کرد.به گزارش مهر، این آژانس فضانوردی قصد دارد که با بهره 
گیری از یک مکانیسم پیچیده، ضمن به دام انداختن یکی از ماهواره های سرگردان و از کارافتاده خود در مدار زمین، آن را به سمت اتمسفر کشانده و در آنجا نابود کند. 
درصورتیکه این روش با موفقیت انجام شود آنگاه می توان امیدوار بود که انبوه زباله های فضایی سرگردان در اطراف زمین را به روشی مشابه از میان برد.

ساخت کوچکترین هارد دیسک جهان

قابل  داده  ذخیره  دستگاه  یک  هلندی  محققان 
بازنویسی در مقیاس اتمی تولید کرده اند که می تواند 
بدهد.به  جای  مربع  اینچ  یک  در  را  ترابایت   5۰۰
گزارش ایسنا به نقل از گیزمودو، این میزان برای 
ذخیره تمام کتاب های نوشته شده توسط بشریت بر 
روی سطحی به اندازه یک تمبر پستی کافی است.

دانشگاه  توسط محققان  اتمی  این دیسک سخت 
دلفت ساخته شده و از تراکم ذخیره سازی 5۰۰ برابر 

یک دیسک سخت رایج برخوردار است.

راه سازی در 6 دقیقه

تجهیزات  از  استفاده  جای  به  ولز  در  شرکتی 
کرده  طراحی  کامیونی  جاده سازی  برای  مختلف 
که برای خود جاده ساخته و از آن عبور می کند.به 
گزارش ایسنا، این شرکت با استفاده از شکل گیری 
عبور  قابلیت  با  موقت  جاده های  نازک  آلومینیوم 
وسایل نقلیه به وزن 7۰ تن می سازد.این عملکرد 
نقلیه  وسایل  دیگر  و  کامیون ها  به  منحصربه فرد 
امکان عبور از مکان های غیر قابل عبور همچون 
متر   5۰ کامیون  می دهد.این  را  یخ  و  لجن، شن 
از  بعد  و  می سازد  دقیقه   6 در  را  مذکور  جاده  از 

استفاده هم به راحتی جمع می شود.

نور هم به اندازه سیگار و شکر
 مضر است؟

قرار گرفتن در معرض نورهای مصنوعی ماهیچه و 
استخوان های موش ها را ضعیف می کند، اما تاثیر 

دقیق آن بر انسان ها هنوز مشخص نیست.
ایسنا، محققان مرکز پزشکی دانشگاه  به گزارش 
لیدن در هلند در مقاله ای عنوان کرده اند که تماس 
می شود.  موش ها  شدن  پیر  موجب  نور  با  مداوم 
سیکل ۲4 ساعته آن ها را دستخوش تغییر می کند 
و یکسری مسایل و مشکالت پشت سر هم برای 
سالمتی آن ها به وجود می آورد. محققان می گویند 
افرادی که در شهرها زندگی می کنند و در معرض 
با  احتماال  نیز  دارند  قرار  نورهای مصنوعی  تابش 

خطرات مشابهی مواجه هستند.

نخستین تصویر از مریخ را ببینید

در ۲۰ اوت 1975، مدارگرد و فرودگر وایکینگ 1 
ناسا از پایگاه فضایی کیپ کارنوال به فضا پرتاب 

به یک  نزدیک  از طی  بعد پس  ماه  شده و 11.5 
میلیارد کیلومتر بر سطح مریخ فرود آمد و نخستین 
تصاویر خود از سطح سیاره سرخ را به زمین فرستاد.

به گزارش ایسنا به نقل از تایم، این تنها یکی از بیش 
از 16 هزار تصاویری است که توسط پروژه وایکینگ 
ثبت شده است.در این تصویر، پایه فرودگر به نمایش 
درآمده که ناسا به منظور درک سفتی سطح مریخ آن 
را ثبت کرده بود. به گفته جان نیوکامب، از اعضای 
پروژه وایکینگ، ناسا می خواست واکنش سطح مریخ 

در برابر جای پا را ببیند.

بخیه هوشمندی که عفونت
 را اطالع می دهد!

دستگاههای  تافتز  دانشگاه  محققان  از  تیمی 
الکترونیک منعطف را درون بخیه ادغام کرده اند تا 
بر محل زخم نظارت کرده و اطالعات را از طریق 

بلوتوث به یک دستگاه منتقل کنند.به گزارش ایسنا، 
بخیه ها از مواد مختلفی ساخته می شوند که می توانند 
محققان  کنند.  هدایت  و  جذب  را  بدن  مایعات 
آمریکایی نخ های پنبه ای پلی اورتان منعطف را ابداع 

کرده اند که با نانولوله های کربنی پوشش یافته اند.
به گفته محققان، زمانی که فشار به این نخ های 
الکتریکی  مقاومت  می شد،  وارد  پلی اورتان  بخیه 
آن ها تغییر می کرد. با بررسی این مقاومت می توان 
همچنین  کرد.  اندازه گیری  را  زخم  ترمیم  میزان 
مقاومت نخ های فلزی در برابر دما تغییر می کند، 
از این رو می توان با نظارت بر آن ها دریافت که چه 
زمانی زخمها داغ می شوند. افزایش حرارت در محل 

زخم نشانه عفونت است.

و  فرد  به  منحصر  بیابان  این  لوت،  بیابان 
نخستین  عنوان  به  زمین  گرمایی  قطب 
ارزشمند  اثر  سومین  و  ایران  طبیعی  اثر 
به  جهانی  آثار  فهرست  در  خراسان جنوبی 
لوت  دشت  ایسنا،  گزارش  رسید.به  ثبت 
بیابانی  عوارض  انگیزترین  شگفت  از  یکی 
دنیا است و بزرگ ترین شهر کلوخی جهان، 
منطقه کلوت ها از دور به خرابه های شهری 
گوناگون  توصیف های  که  می ماند  بزرگ 
شگفت  مرکزی  شده است.لوت  آن  از 
در  و  است  لوت  دشت  قسمت  انگیزترین 
و  تپه ها  مرکزی  لوت  شرقی  قسمت های 
ماسه ای  پیوسته  هم  به  و  عظیم  توده های 
لوت  از  توجهی  قابل  سطح  و  گرفته  قرار 
وطول  کیلومتر   5۲ متوسط  عرض  به  را 
متوسط 16۲ کیلومتر در لوت پوشانده است. 

دشت لوت گرم ترین نقطه 
سطح کره زمین

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  رمضانی  حسن 
خراسان جنوبی،  گردشگری  و  دستی  صنایع 
در شمال شرقی  این دشت  گفت:  ایسنا  به 
و  بیست  و  دارد  قرار  کرمان  شهرستان 
هسته  و  بوده  جهان  بزرگ  بیابان  پنجمین 
 ،۲۰۰6  ،۲۰۰5  ،۲۰۰4 سال های  در  آن 
سطح  بر  نقطه  گرم ترین   ۲۰۰9 و   ۲۰۰7

کره زمین شناخته شده است.
 وی با بیان اینکه دانشمندان علت گرمای 
باالی آن را رنگ تیره و خشکی سطح آن 
دانسته اند که موجب جذب گرمای خورشید 
شمال  از  لوت  دشت  داد:  ادامه  می شود، 
که  شده  کشیده  شرقی  جنوب  به  غربی 
آن  عرض  و  کیلومتر   ۳۲۰ حدود  آن  طول 

حدود 16۰ کیلومتر است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
نوشته های  کرد:  تصریح  استان  گردشگری 
“چاله  به نام  گاهی  لوت  واحد  از  جغرافیایی 
لوت” و گاهی به  صورت”دشت لوت” و در 
با  مشابهت ها  برخی  به دلیل  نیز  عوام  نزد 
دشت کویر اغلب به نام کویر لوت نام برده 
دشت  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی  می شود. 
و  ماسه ای  وسیع  بیابان  به صورت  لوت 
چاله ها  لوت  دشت  کرد:  بیان  است،  ریگی 
داشته  وجود  متعددی  محلی  حوضه های  یا 
که هرکدام دسته ای از رواناب های سطحی 

اطراف را دریافت می کنند.
پهنه های  لوت  در دشت  اینکه  بیان  با  وی 
این  حاشیه  یا  داخل  در  عمدتًا  کویری 
مسیر  از  قسمتی  در  یا  و  حوضه ها 
آمده اند،  پدید  موقتی  و  فصلی  جریان های 
در  کویر  وسعت  کلی  به طور  کرد:  عنوان 
و  ماسه ای  زمین های  به  نسبت  لوت  دشت 
از  به عبارتی  یا  و  نیست  زیاد  چندان  ریگی 
بر  بتواند  نیست که  برخوردار  اهمیتی  چنان 

چشم انداز طبیعی آن تأثیر بگذارد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  موقعیت  به  اشاره  با  استان  گردشگری 
گفت: دشت  لوت،  دشت  کلی  شاخص های 
استان های  بین  است  محدوده ای  لوت 
و  بلوچستان  و  سیستان  خراسان جنوبی، 
نهبندان  گسل  دو  بین  دشت  این  کرمان 
و  دارد  قرار  غرب  در  بند  نای  و  شرق  در 
حد شمالی آن در حد مدار ۳۲ درجه و حد 

جنوبی در حد مدار ۲۸ درجه است.
آبگیر  حوضه  وسعت  داد:  ادامه  رمضانی 
مربع  کیلومتر  175 هزار  لوت، حدود  دشت 
حدود  جنوب  به  شمال  از  آن  طول  و  بوده 
 ۳۰۰ حدود  شرق  به  غرب  و  کیلومتر   9۰۰

کیلومتر است.

دشت لوت جایگاه رخداد زمین 
لرزه های بزرگ 

وی با اشاره به اینکه پست ترین نقطه دشت 
افزود:  است،  دریا  سطح  از  متر   19۰ لوت 
لرزه های  زمین  رخداد  جایگاه  لوت  دشت 
کوه های  پای  در  و  بوده   مهمی  و  بزرگ 

از  آثاری  لوت،  بزرگ  کویر  به  مشرف 
از  پیش  چهارم  هزاره  از  انسان  سکونت 

میالد مسیح مشاهده شده  است. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
بزرگ ترین  کرد:  تاکید  استان  گردشگری 
است  “شهداد”   لوت  دشت  جمعیتی  ناحیه 
خبیص  آن  به  دور  گذشته های  در  که 
ناحیه  و  سیرچ  دره  همچنین  می شد  گفته 
مسکونی آن به همین نام، یکی از زیباترین 
دشت  این  حاشیه  سرسبز  اندازهای  چشم 

اسرار آمیز است.

مرتفع ترین هرم های ماسه ای دنیا 
در لوت است

هرم های  مرتفع ترین  کرد:  بیان  رمضانی 
ارتفاع  متر   ۳۰۰ حداکثر  دنیا  شده  شناخته 
گاه  برخی هرم ها  ارتفاع  لوت  در  اما  دارند، 

به 4۸۰ متر هم می رسد.
آتشفشان  مخروط  اینکه4۰  بیان  با  وی 
دارد،  وجود  لوت  دشت  سطح  در  کواترنر 
عنوان کرد: پهنه های وسیع ماسه و ریگ با 

تا خاکستری و  طیف رنگی قهوه ای روشن 
سیاه نظیر “گدار باروت” که چون خاک آن 
سیاه و شبیه باروت بوده به این نام خوانده 

می شود.

بازالتی  گدازه های  از  دشت هایی 
چاله چاله نظیر “گندم بریان”

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اینکه بزرگ ترین  بیان  با  گردشگری استان 
پوشیده  شنی  تپه های  جهان  نبکاهای 
شگفتی های  از  یکی  که  نبکاها  گیاه  از 
این  است.  گیاه  و  آب  و  خاک  همزیستی 
شده اند،  نامیده  نیز  بیابان  گلدان  نبکاها، 
ربدوها  ربدوها،  مرتفع ترین  شد:  یادآور 
شکل های  بزرگ تر  ابعاد  با  نبکاها  مشابه 

پیچیده تر در لوت غربی است.
شکل  به  پهنه هایی  به  اشاره  با  رمضانی 
چندضلعی های متعدد که حاصل قشر نمکی 
است،  زمین  سطح  شدید  تبخیر  و  ضخیم 
گفت: کویر پاشتری، سطح این نوع زمین ها 
بارندگی  از  پس  که  می رسد  به نظر  اینطور 
آن  روی  شتر  تعدادی  و  شده  خیس  زیاد 
هامادا”  اینکه”  بیان  با  رفته اند.وی  راه 
از  پوشیده  و  شن  ریگ،  از  دشت هایی 
فاقد گیاه است، خاطر  خاک های ریگی که 
بیابان  حاشیه  در  تمدنی  سابقه  کرد:  نشان 
لوت و کشف آثار تاریخی از این منطقه در 

نوع خود بی نظیر است.

بیابان لوت اولین اثر طبیعی ایران 
در فهرست میراث جهانی 

زهرا رضایی ملکوتی سرپرست پایگاه بیابان 
لوت خراسان جنوبی، به خبرنگار ایسنا،گفت: 
بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ایران 

در فهرست میراث جهانی ثبت شد.
مساحت  با  لوت  بیابان  اینکه  بیان  با  وی 

بزرگترین  مربع  کیلومتر  هزار  از4۰  بیش 
منطقه  این  داد:  ادامه  است،  ایران  بیابان 
لوت  قسمت   ۳ به  ساختی  زمین  لحاظ  از 
شمالی, لوت مرکزی و لوت جنوبی تقسیم 

بندی می شود.
بیان  استان  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست 
شن  ریگ،  عناصر  از  شمالی  لوت  کرد: 
را  آن  جنوبی  حد  و  شده   تشکیل  ماسه  و 
“رود  چاله  به  مشرف  نامنظم  بریدگی های 
شور بیرجند” تشکیل شده و ناهمواری های 
در  ماسه ای  سفره های  شکل  به  ماسه ای 
اینکه  به  اشاره  با  دارد.ملکوتی  وجود  آن 
مرکزی  لوت  ناهمواری های  از  بخشی 
غربی  بخش  و  بوده  گیاهی  پوشش  دارای 
آن فاقد پوشش گیاهی است، گفت: : از نظر 
منطقه  سه  به  مرکزی  لوت  ژئومورفولوژی 

اصلی از غرب به شرق تقسیم شده است.
وی با اشاره به این سه منطقه، یادآور شد: 
به  کیلومتر   1۰ تا   5 عرض  به  سر  دشت 
و  و الی  ماسه  از  آن  نواری سطح  صورت 
نمک پوشیده شده و کلوت ها که رأس این 
باد آن ها  به  رو  برجستگی ها مسّطح، طرف 

پرشیب و طرف دیگر آن ها کم شیب است.
تاکید  استان  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست 
نرم  رسوبات  در  اغلب  یاردانگ ها  کرد: 
و  می آیند  وجود  به  گذشته  دریاچه ای 
فرسایش  فرسایشی حاصل  تپه های  اشکال 
از  دنیا  خشک  مناطق  در  یاردانگ ها  بادی 
و  مصر،  چاد،  متحده،  ایاالت  ایران،  قبیل 
و  یافته اند  گسترش  وسیعی  سطح  در  پرو 
مطالعه  مورد  حدی  تا  موجود  فرآیندهای 

قرار گرفته اند.
ناپیوسته  سنگ های  یانکه  بیان  با  ملکوتی 
به  چسبندگی،  علت  به  رس  الی،  مانند 
طور نامحسوسی تحت تأثیر فرسایش بادی 
قرار گرفته و در حالت مرطوب، باد تأثیری 
خشک،  حالت  در  داد:  ادامه  دارد،  ناچیزی 
هنگامی باد از دشت رسی می گذرد، با حمل 
داده  شیار  را  دشت  سطح  ماسه،  دانه های 

دراین صورت به آن کلوت می گویند.
فرسایش  اشکال  و  ناهمواری ها  افزود:  وی 
واقع  مناطقی  در  کلوت ها  ازجمله  بادی 
هستند که باد سرعت کافی برای بادکندگی 
و سایش داشته باشدکه در الگوی فرسایش 
مواد  حرکت  آبی  فرسایش  برخالف  بادی 

درهمه جهات امکان پذیراست.

کلوت های شهداد کرمان از 
زیباترین منظر طبیعی دنیا 

بیان  استان  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست 
و  شدید  مداوم  باد   ، نواحی  این  در  کرد:  
فرسایش  مناسب  بستر  و  خشک  اقلیم 
آرایه های  به صورت  شیارهای  ایجاد  باعث 
)داالن ها(  شیارها  این  که  می شود  موازی 
براثر افزایش فرسایش بادی- آبی گسترش 
رطوبت  عامل  که  نحوی  بدین  می یابند، 
شده  منطقه  سطح  سستی  و  نرمی  باعث 
پس از خشکیدگی به سهولت با کوچکترین 

حرکت باد مواد برداشته می شود.

بزرگ ترین  اینکه  به  اشاره  با  ملکوتی 
معروف ترین  واقع  در  و  ایران  کلوت های 
آنها در دشت شهداد - منطقه لوت براساس 
ابعاد و عامل فرسایش به دو رخساره تقسیم 
شهداد  کلوت های  کرد:  عنوان  می شوند، 
کرمان از زیباترین منظر طبیعی دنیا هستند 
که همه ساله گردشگران خارجی فراوانی را 

به سوی خود می کشانند.
وی با اشاره به اینکه “بویِه” که در سال های 
اخیر امکانات رفاهی و دسترسی این منطقه 
منطقه  این  افزود:  است،  کرده  پیدا  بهبود 
داشته  شهرت  هم  لوت  خیالی  شهر  به  که 
از سوی مجله نشنال ِژئوگرافیک چند سال 
پیش به عنوان چهارمین جاذبه طبیعی دنیا 

انتخاب شده است. 
بیان  با  استان  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست 
کیلومتری   4۳ در  کلوت های  منطقه  اینکه 
عرض  به  مساحتی  در  و  دارد  قرار  شهداد 
 145 متوسط  طول  و  کیلومتر   ۸۰ متوسط 
در  شد:  یادآور  داده اند،  تشکیل  را  کیلومتر 
فاصله کلوت ها زمین پوشیده از ماسه بادی 
نیست  بادی  ماسه  که  نقاطی  در  و  است 

زمین از نوع رس الئی و رس است.
در  ماسه ای  تپه های  اینکه  بیان  با  ملکوتی 
شرق لوت مرکزی منطقه ای به عرض 5۰ 
تشکیل  را  کیلومتر   1۰۰ طول  و  کیلومتر 
می دهند، گفت: ارتفاع این تپه های ماسه ای 
همواری های  نا  و  می رسد  هم  متر   5۰۰ تا 
 - ماسه ای  هرم های  اشکال  به  ماسه ای 

سیف  و تپه های طولی دیده می شود.

لوت جنوبی غنی ترین قسمت چاله 
لوت از نظر پوشش گیاهی

۲۰کیلومتری  حدود  در  داد:  ادامه  وی 
در  گز  درختچه های  و  درختان  شهداد، 
گرفته اند  جای  لوت  بیابانی  گلدان های 
گفته  گیاهی”  تل های  یا  “نبکا  آن  به  که 
استان  لوت  بیابان  پایگاه  می شود.سرپرست 
پوشیده  نبکاها  بین  زمین های  کرد:  عنوان 
سطح  در  عمومًا  نبکاها  و  ماسه  بوده  از 
همواری که میزان ماسه آن متوسط و سطح 
آب زیر زمین باال بوده و یا رطوبت موجود 
کافی برای حیات پوشش گیاهی باشد ظاهر 
شامل  نبکا  دهنده  تشکیل  عناصر  و  شده 

ماسه - الی، رس و سلت است.
ملکوتی با بیان اینکه شکل نبکا تابعی بوده 
و از اندازه، تراکم و میزان رشد گیاه میزبان 
گرامینه ها،  از  دسته ای  نظیر  گونه هایی  که 
کرد:  بیان  است،  و...  گز  تاغ،  درختچه های 
گونه های  از  گز   گیاه  گونه  لوت  کویر  در 

میزبان نبکاها هستند. 
باید  منفرد  گیاهان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سانتی متر   15 الی   1۰ از  بیش  ارتفاعی 
را  ماسه ها  بتوانند  اینکه  تا  باشند  داشته 
کنترل نماید، یادآور شد: اگر دانه های ماسه 
چسبندگی نداشه باشند حجم آنها با تغییر و 

سرعت باد تغییر می یابد. 
بیان  با  استان  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست 
برای  گیاه  رسوب،  میزان  افزایش  با  اینکه 

در  خود  رشد  به  مدفون شدن  از  جلوگیری 
رشد  کرد:  تاکید  می دهد،  ادامه  باال  جهت 
با  ارتباط  در  گیاه  ریشه  که  بوده  آنجا  تا 
سطح آب زیر زمینی باشد جایی که آب زیر 
ارتباط قطع و تخریب  زمینی افت کند این 
نبکاهای  گفت:  می شود.ملکوتی  آغاز  نبکا 
تغییر سطح سفره  چندین ساله و دائمی در 
تعرق  تبخیر،  هرزآبها،  زمینی،  زیر  آب 
نقش  منطقه  در  بادی  رسوبات  کنترل  و 

اساسی دارند.
در  ربدوها  مرتفع ترین  اینکه  بیان  با  وی 
لوت غربی دیده می شود که گاه ارتفاع آنها 
به 1۲ متر می رسد، خاطر نشان کرد: طول 
تا   1 به  عرض شان  و  متر   7 تا   ۲ به  آنها 
ربدوها  شکل  ابعاد،  از  غیر  می رسد  متر   5
چند  گاهی  و  بوده  نبکاها  از  پیچیده تر  نیز 
قرار  هم  کنار  که  داده  نشان  را  مخروط 

گرفته اند. 

چهارم  هزاره  از  سفال هایی  کشف 
قبل از میالد در بیابان لوت 

علی شریعتی منش، معاون میراث فرهنگی، 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
خبرنگار  به  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
از  بیش  تمدنی  سابقه  کرد:  اظهار  ایسنا، 
بیابان لوت و کشف  5۰۰۰ سال در حاشیه 
خود  نوع  در  منطقه  این  از  تاریخی  آثار 

بی نظیر است.
جغرافیایی  مؤسسه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه تهران از سال 46 مشغول مطالعات 
این  داد:  ادامه  است،  بوده  لوت  دشت  در 
اشیاء  از  نمونه هایی  کشف  به  بررسی ها 
سفالین وفلزی و سنگی دوران قبل از تاریخ 
این ناحیه انجامید، ولی این هیئت به سبب 
اشتغال به کارهای مربوط به خود و نداشتن 
و  زنی  گمانه  به  موفق  باستان شناس،  افراد 

تجسس بیشتری نگردید.
با  کل،  اداره  فرهنگی،  میراث  معاون 
با  لوت  دشت  مطالعاتی  هیئت  اینکه  بیان 
سال  در  باستان شناسی  کل  اداره  همکاری 
کرد:  تصریح  رفت،  منطقه  این  به   1۳47
آنان در این منطقه به تکه سفال های متنوع 
کوتاه  تپه های  در  کاوش  با  و  یافتند  دست 
و مسیرهایی که در ال به الی کلوتها قرار 
دارند توانست به مقابر قبل از تاریخ و اشیاء 

ارزنده آن دست یابد.
مقابر  و  اشیاء  کرد:  بیان  شریعتی منش، 
مکشوفه، در بررسی ده روزه آقوس شهداد 
دارد،:  قرار  لوت  دشت  کیلومتری   7 در  که 
و  سوم  هزاره  به  متعلق  متعددی  اشیاء 
میالد  از  قبل  چهارم  هزاره  از  سفال هایی 
شامل  که  آمده  بدست  مکشوفه  مقابر  در 
و  قرمز  رنگ های  با  که  سفالین  ظروف 
لحاظ  از  که  یافته اند  تزیین  مختلف  نقوش 
در  مکشوفه  ظروف  با  کار  شیوه  و  سبک 
شباهت  کرمان  خوراب  و  بلوچستان  بلمپور 
سفالین  کرد:کوزه  عنوان  وی  دارد.  کامل 
نخودی رنگ ظریفی بدست آمده که روی 
حد  و  شده  دیده  رنگ  قرمز  نوار  سه  آن 
فاصل این نوارها با تصاویر عقاب پرگشوده 
سیاه  رنگ  به  موازی  شکسته  خطوط  و 

تزیین شده است. 
معاون میراث فرهنگی، اداره کل ادامه داد: 
پاکستان  و  ایران  مرز  سر  ظرف  این  نظیر 
ماهی کشف گردید  نام کولی  به  تپه ای  در 
که قدمت آنها به هزاره سوم قبل از میالد 
رنگارنگ  ظروف  با  همچنین  و  می رسد 

شوش قابل مقایسه است.
شریعتی منش با اشاره به اینکه در گورهای 
و  مرمر  جنس  از  ظروف  تعدادی  مکشوفه 
کشف  رنگ  خاکستری  آهکی  سنگ های 
ظروف  کرد:  نشان  خاطر  است،  گردیده 
مرمری  اشیاء  با  ناحیه  این  رنگارنگ  مرمر 
از  قبل  سوم  هزاره  به  متعلق  که  شوش 
این  و کشف  دارد  کلی  بوده شباهت  میالد 
نوع اشیاء در محل مزبور رابطه قوم آقوس 

را با نقاط دورتری ثابت می کند.

 بارکد فیلمی سرحال و سرزندهبا بیابان لوت قطب گرمایی زمین بیشتر آشنا شوید

در این سر و صدای فروش باالی فیلمها در اوایل 
دوستان  سینما  و  گران  سینما  قول  به  و  امسال 
رونق گرفتن سینما و تنوع زیاد فیلمها، البته بیشتر 
در تهران، دیدن بعضی شان خالی از لطف نیست. 
مصطفی کیایی با فیلم جدیدش آمده، هر چند نه به 
قدرت فیلم دومش ضد گلوله. همچنان که در این 
فیلم هم می بینیم کیایی نشان می دهد که دغدغه 
نیست،  بدی  فیلم  بارکد  سردارد.  در  جوان  نسل 
فیلمی سرحال و سرزنده است، همراه با ضعف هایی 
بخصوص در فیلمنامه. فیلم دو شخصیت اصلی دارد 
دو جوان با بازی رادان و کیایی که انصافاً بازی این 
دو در کنار هم خوب است، بخصوص بازی کیایی که 
شیرین است و به دل می نشیند. فیلم چند سکانس 
کمیک خوب دارد و این در کنار آثار قبلیش، مشخص 
می کند که کیایی در کمدی استعداد دارد. انگارکیایی 
سعی دارد در قالب نوع روایتی که انتخاب کرده که 
البته جدید هم نیست، قصه اش را به جلو ببرد و 
البته بدون هیچ شعار  بیان کند،  را  دغدغه هایش 
و نصیحتی و حتی رسیدن به نتیجه ای، با خنده 
آفریدن که کاری بس دشوار است. بعضی مواقع شاید 
از خود بپرسید چطور این دو نفر به ظاهر خنگ، این 
طور راحت نقشه می کشند و کالهبرداری می کنند 
-هرچند شاید در واقعیت این نوع موارد دور از ذهن 
نباشد- مثاًل سکانس جمع آوری پول توسط میالد از 
دانشجویان با پوشیدن لباس روحانی؛ در واقع بیننده 
بین واقعیت یا خیال بعضی ماجراها سردرگم می ماند. 
اینکه کیایی خواسته چندین مسئله و معضل جامعه، 
بیاورد  فیلمش  در  یکجا  را  جوان  قشر  بخصوص 
برایش مشکل ساز شده و جمع کردن فیلم را در 
انتها برایش سخت کرده است. با اینحال بارکد تقریبًا 
تا انتها فیلمی سرگرم کننده و سرزنده است، کیایی 
سعیش را کرده تا حرفش را در مدیوم سینما بزند و 
نسبت به فیلمهای قبلیش پیشرفت داشته، البته بیشتر 
در کارگردانی و نه در فیلمنامه. در انتها پیشنهاد می 
شود این فیلم را برای یکبار هم که شده ببینید، هر 
چند در آن به دنبال معنای بارکد نباشید. موقع دیدن 
این فیلم به دنبال منطق خاصی نگردید چون از فیلم 

لذت نخواهید برد.
مصطفی قوسی-فیلم ساز

نقد فیلم

خودروی خورشیدی ایرانی
 به یزد رسید

خودروی خورشیدی غزال ایرانی۳، از ۲6 تیرماه تور 
علمی خود را با هدف معرفی این طرح دانشگاهی به 
مردم از بندر انزلی آغاز کرده و تا دوم مردادماه که 
مقصد جزیره کیش است، ادامه می دهد.به گزارش 
دو  گنجایش  با  چرخه  چهار  خودروی  این  مهر، 

سرنشین می تواند حداکثر تا 1۳۰ کیلومتر در ساعت 
این  سازندگان  ادعای  به  بنا  باشد.  داشته  سرعت 
خودرو، خودروی خورشیدی غزال ۳ اولین خودروی 

برقی دو سرنشین در خاورمیانه نیز به شمار می آید.
از ابتدای هفته یعنی ۲6 تیرماه، تور علمی این خودرو 
این  دارد.  ادامه  مردادماه  دوم  تا  و  است  شده  آغاز 
خودرو در مسابقات استرالیا ۲۰15 مقام سوم سرعت 

و مقام هفتم را در طی مسافت به دست آورد.

تولید کاغذ مقاوم به پارگی
 با نانوذرات رس

آزمایشگاهی  پژوهش  یک  طی  ایرانی  محققان 
در  رس  نانوذرات  از  بهره گیری  با  شدند  موفق 
شده  تولید  کاغذ  مقاومت  کاغذ،  تولید  فرایند 
کیائی،  مجید  مهر،  گزارش  بخشند.به  بهبود  را 
نانوذرات  اثر  پژوهش  این  در  افزود:  طرح  مجری 
فیزیکی  و  مکانیکی  بهبود خواص  میزان  بر  رس 
کاغذ مورد بررسی قرار گرفته است.وی گفت: رس 
یک ماده  ارزان قیمت و بی ضرر به شمار می رود که 
هم  کاغذ  استحکام  افزایش  جهت  آن   از  استفاده 
لحاظ زیست محیطی  به  اقتصادی و هم  لحاظ  از 

مقرون به صرفه خواهد بود. 
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آیه روز  

راه مى روند؛ وهنگامى كه  بر زمين  آرامش و بى تكّبر  با  بندگان خاص خداوند رحمان ،كسانى هستند كه 
جاهالن آنها را مخاطب سازند ]و سخنان نابخردانه گويند،  به ماليمت پاسخ مى دهند. فرقان آيه ۶۳

حدیث روز  

با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت، 
الف بالغت مزن. حضرت على)عليه السالم(

او را كه دل از عشق مشوش باشد
هر قصه كه گويد همه دلكش باشد
تو قصه عاشقان، همى كم شنوی

بشنو، بشنو كه قصه شان خوش باشد

لـحــظـه هـا   تنها مهاجرانى هستند 
  كه هرگز برنميگردند   هـرگــز ! 

قدر لحظه ها را بدانيم

شما به همان اندازه كه بخواهيد
 كوچک  و به همان اندازه

 كه آرزو كنيد بزرگ مى شويد 

كلمات چنان قدرتى دارند كه مى توانند آتش جنگى 
را بيفروزند و يا صلحى را بر قرار سازند،رابطه ای
 را به نابودی كشانند و يا آن را محكمتر كنند. 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

هفت حقیقت درباره ی دوست داشتن 

۱. حقيقت اول: دوست داشتن صفر و يک نيست. 
نمى شود بگوييد فالنى را دوست دارم فالنى را 
ندارم. دوست داشتن يک طيف است. بايد گفت 
خواستگار اولم را از خواستگار دومم بيشتر دوست 
دارم. اهميت اين موضوع در انتخاب شريک است. 
۲. حقيقت دوم: دوست داشتن در اختيار انسان نيست. 
شما نمى توانيد تصميم بگيريد كسى را كه دوست 
داريد، دوست نداشته باشيد و برعكس. اين موضوع در 

شروع و بخصوص پايان رابطه اهميت دارد. 
۳. حقيقت سوم: اين باور كه بعد از ازدواج عالقه 
بى پايه غلط،  آيد،  مى  وجود  به  داشتن  دوست   و 

 و خطرناک است. 
۴. حقيقت چهارم: دوست داشتن بى انتظار ديگران 
از معدود لذتهای دنياست كه هم فوری ست و هم 

تا دراز مدت باقى مى ماند. امتحانش كنيد. 
از دوست  بيش  پنجم: دوست داشتن  ۵. حقيقت 
در  اين  مى كند.  خوب  را  آدم  حال  شدن  داشته 
مورد  اين  )در  است.  مهم  بسيار  شريک  انتخاب 

بيشتر خواهم نوشت(
۶. حقيقت ششم: هيچوقت نمى شود كه در يک 
رابطه دو نفر به يک اندازه هم را دوست داشته باشند. 

نگران اين اختالف نباشيد، مگر اينكه زياد باشد. 
انواع  دنيا،  آدمهای  تعداد  به  هفتم:  حقيقت   .۷
ابتدای رابطه از خودتان  دوست داشتن داريم. در 
دارم  دوستت  از  منظورش  بپرسيد  شريكتان  و 

چيست؟
دكتر استياليى / روانپزشک

پسر كوچكى به كالس پيانو مى رفت و ياد گرفته 
بود چند قطعۀ ساده بنوازد. مادرش برای تشويقش، 
تصميم گرفت پسر را به يک كنسرت پيانو ببرد. 
وقتى وارد سالن شدند و روی صندلى خود نشستند، 
مادر، يكى از دوستان قديمى اش را از دور ديد و 
پيش او رفت تا قبل از شروع اجرای كنسرت كمى با 
هم گفتگو كنند. زمانى كه آنها گرم صحبت شدند، 
پسرک با كنجكاوی به سمت پشت صحنه رفت. 
مادر كه از گفتگو با دوستش فارغ شده بود، به سمت 
صندلى خود بازگشت و با تعجب ديد كه پسرش سر 
جايش نيست. در همين حين پرده كنار رفت و همه 
با تعجب ديدند كه پسر كوچكى پشت پيانو نشسته و 
قطعۀ كوتاهى مى نوازد. استاد پيانو به كنار پيانو آمد و 
به آرامى به پسرک گفت: نترس، ادامه بده. و خودش 
نيز در كنار او قرار گرفت و در نواختن گوشه هايى 
از قطعه به پسر كمک كرد. او نيز بدون هيچ ترسى 
به نواختن ادامه داد. اين صحنه، تمامى حاضران را 
تحت تاثير قرار داد و شرايط بسيار هيجان انگيزی 
در سالن حاكم شد. بخاطر داشته باشيد چنانچه در 
مسير زندگى دچار دلهره و ترس شديد، خوب گوش 
فرا دهيد، حتما صدای او را خواهيد شنيد كه مى 

گويد: » نترس، ادامه بده« منبع: من، منم؟ 

امروزی می دانند که  افراد موفق  از  بسیاری 
چطور از کمترین زمانی که در اختیار دارند 
ادامه ۸ راهکار  بیشترین بهره را ببرند. در 
برای افزایش بهره وری شخصی را با هم مرور 
می کنیم. متخصصانی که در زمینه توانمند 
سازی افراد برای کسب بهره وری بیشتر فعالیت 
می کنند معتقدند افرادی که بیشترین بهره را از 
کمترین فرصت ها می برند از یک سری اصول 
پیروی می کنند. متاسفانه هیچگاه این اصول به 
ما تدریس نمی شود و بسیاری از ما هنوز هم بر 
اساس عادت های نادرست قبلی عمل می کنیم. 

1. ناپدید شوید
خودتان را در شرایطی تصور کنید که در یک 
اتاق دور از همه چیزهایی که حواستان را پرت 
می کنند فقط روی یک موضوع تمرکز کرده اید. 
شاید بگویید غیر ممکن است ولی امتحانش 
کنید. اگر عادت دارید که همیشه چند کار را 
همزمان با هم انجام دهید احتماال این کار 
باعث رنجش خاطر شما شده است. تحقیقات 
هم نشان می دهند کسانی که اکثرا چند کار 

کارها  این  چندان  می دهند،  انجام  با هم   را 
را بخوبی انجام نمی دهند.

2. با حواس پرتی مبارزه نکنید
انجام  سرعت  به  را  کارهایشان  که  کسانی 
می دهند با حواس پرتی مبارزه نمی کنند بلکه 
با تقسیم زمان خود به بازه های کوتاه سعی 
می کنند تا بیشترین تمرکز را در آن بازه زمانی 
داشته باشند. بنابراین آن ها همیشه از این که 
یک قدم دیگر در پروژه مهم خود جلو رفته اند 
ابراز رضایت می کنند. آن ها زمانی که بتوانند به 
یک سوال ساده پاسخ دهند احساس موفقیت 
می کنند و آن سوال این است: من امروز چه 
کاری را تمام کردم که برای من و سازمانی که 

در آن کار می کنم، مهم بوده است؟

3. ساده کردن
از فیلسوفان چینی   Laozi همان طور که
می گوید: »برای کسب دانش هر روز چیزی 
به دانسته هایتان اضافه کنید و برای کسب 

فرزانگی هر روز از آن ها بکاهید«. بنابراین 
جلوی کدام کار خود را می توانید بگیرید؟ 
کارهایی که  انجام  به سمت  را  ما  عادت ها 
نیازی به انجام آن ها نیست هدایت می کنند. 
تالش کنید قبل از انجام هر کاری این سوال 
را از خود بپرسید:  چرا انجام این کار مهم است؟ 
ایمیل ها و گزارشات خود را به حداقل میزان 
ممکن برسانید. خالصه کردن کارها باعث 

صرفه جویی زمانی برای همه می شود.

4. ریتم خود را بیابید
فکر کردن را در صبح اول وقت انجام دهید. 
شاید خیلی وسوسه کننده باشد که ایمیل های 
خود را در ابتدای روز پاسخ دهید ولی مطمئن 
باشید وقتی به ۷۰ سالگی رسیدید به این که 
صندوق ورودی ایمیل هایتان را همیشه صفر 
نگه می داشتید افتخار نخواهید کرد. همیشه 
یک ساعت اول روز خود را به کارهای واجب تر 
و مهم تر اختصاص دهید. حتی اگر این یکی دو 
کار مهم را از شب قبل یادداشت کنید هم بسیار 

مفید است چرا که مغز شما بهتر متوجه می شود 
باید روی چه چیزی تمرکز کند.

5. خود را تقویت کنید
صرف  شما  روز  هر  زمان  از  مقدار  چه 
خوب  آن ها  در  که  می شود  کارهایی  انجام 
نیستید؟ اگر به صورت فعال نقش خود را 
در فعالیت های روزانه تعریف کنید در این 
آن ها  در  که  کارهای می پردازید  به  صورت 
بهتر هستید و حتی تالش می کنید تا هر روز 
بهتر از قبل عمل کنید. به نظر شما اگر اوسین 
 بولت بجای شرکت در دوی ۱۰۰ متر سرعت 
در مسابقات ماراتن شرکت می کرد باز هم تا 

این حد موفق می شد؟

6. مراقب باشید که ربات نشوید
در رابطه با زیادی بهره ور بودن هم مراقب 
باشید. ربات ها بهره ور هستند، وظایف را برعهده 
می گیرند و صنایع را رشد می دهند. بهتر است 
روی موثر بودن تمرکز کنید برای مثال روی 

مهم ترین وظیفه کار کنید که نیاز است بیشتر 
فکر کنید و خالق باشید.

7. صادق باشید
که  است  ما  خود  عادات  این  اوقات  گاهی 
دست و پای ما را برای انجام بیشترین کار 
در کمترین زمان می بندند. اگر اکثر زمان خود 
را در جلسه های طوالنی مدت و کم نتیجه 
می گذرانید یا اگر به طور مداوم از یک وظیفه 
به سوی وظیفه دیگر در حال جابجایی هستید 
در این صورت در فضای کاری قرن بیست و 
یکم با تغییراتی که دارد دچار مشکل می شوید.

8. مقاالت این چنینی را نادیده بگیرید
شما هیچوقت اصل چیزی که نیاز دارید را 
انجام نمی دهید یا در زمان اختصاص داده 
این  اگر خواندن  اما  نمی دهید.  انجام  شده 
طور مقاالت را متوقف کنید و فقط کارتان را 
 شروع کنید، آغاز خوبی برای انجام کارهای

اصلی خواهد بود.

عارفانه روز

خداوند راز خوشبختى را در قلب انسان جای داد  
تا به راحتى به آن دست يابد

 اما افسوس كه انسان به آخرين  
جايى كه رجعت مى كند قلبش است.

941327586
862195473
735846129
213489657
586712394
479653218
328961745
197534862
654278931

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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موارد خرید، فروش، رهــن و اجاره  خـود را در هر کجای شهر برای مــا پیامــک کنید

)رسالت، عدالت، حافظ فوری(   2892  561  0915

امـالک پایتخـت

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

تجربه کنید.   09158668002

 منشی خانم آشنا به امور حسابداری 
نیازمندیم.    32230023

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

09156042960

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

مرکز پخش انحصاری فرآورده های 
گوشتی سپاهان صدرا 

با کلیه امکانات واگذار می شود.
09155616866

قابل توجه موسسات ، بانک ها ، ادارات ، 
سازمان ها و اشخاص 

 یک مجتمع مسکونی 4 واحدی ، با کلیه 
امکانات ، استخر و سونا و جکوزی واقع در 

خیابان معلم  به فروش می رسد.
09120876690

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

مسئولیت     09155619059 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

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

09157561075 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

کفـش هـرمس
off – حراج استثنایی

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

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

09159647685

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

09153613243 - شریفی

فروش 100 متری تجاری
 حاشیه بلوار معلم ، سه نبش

09151603670

راننده بیل زنجیری با سابقه کار برای 
شرکت پیمانکاری گاز دعوت به همکاری

 می شود. 09153102179

     به تعدادی نیرو با روابط عمومی باال 
برای کار در یک شرکت تبلیغاتی نیازمندیم

بازاریاب حضوری   2 نفر     خانم - آقا 
روابط عمومی و فروش  یک نفر    خانم

حقوق ثابت + پورسانت
32239311      0915 - 562 - 8902

راننده نیسان یا وانت یخچالدار با 
خودرو و مدارک کامل رانندگی برای 

توزیع لبنیات در شرکت فراز لبن 
قهستان )برتاس(  نیازمندیم.

  05632255736
09154811459

پخش تراکت تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099
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بوکسورهای نوجوان استان خراسان جنوبی 
حریف ملی پوشان می شوند

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
جنوبی، تیم بوکس نوجوانان استان در مسابقات قهرمانی کشور که 
از فردا تا 6  مرداد ماه 95 در شهرستان بابل برگزار می شود، شرکت 
می کند. سرپرستی تیم استان را جواد وجود زاده برعهده دارد و مربی 
تیم مجتبی حاتمی می باشد. تیم نوجوانان استان را مهدیار علیزاده، 
عارف طاهرخانی، احسان آدای و ایمان غالمزاده تشکیل می دهند.

معرفی قهرمانان پینگ پنگ انفرادی و دوبل
 در شهرستان فردوس

نوجوانان  و  آزاد  سنی  رده های  پینگ پنگ  قهرمانی  مسابقات  فارس- 
فردوس در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار و برترین ها تجلیل شدند. در 
این مسابقات 41 پینگ پنگ باز رده های سنی آزاد و نوجوانان در بخش های 
انفرادی و دوبل در مجموعه ورزشی شهید درخشان فردوس با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. مهدی اخروی محبی بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی 
انفرادی رده سنی آزاد فردوس ایستاد، علی مظاهری نایب قهرمان شد، 
محسن بذرافشان و علی بذرافشان به مقام سوم مشترک نایل آمدند. در 
مقطع نوجوانان بخش انفرادی این دوره از مسابقات سجاد نوایی قهرمان 
شد، محمد صادق مطیع رتبه دوم را از آن خود کرد، محمد میرزاده و 
سجاد نخجوانی نیز مقام سوم مشترک را کسب کردند. در بخش دوبل 
مسابقات قهرمانی پینگ پنگ فردوس، تیم مهدی اخروی محبی و محمد 
صادق مطیع مقام نخست را بدست آورد، علی بذرافشان و مهدی نداف 
نایب قهرمانی را تصاحب کردند، تیم  دو نفره محسن بذرافشان و محمد 
رضا علیزاده و همچنین تیم علیرضا یاسری و محسن دری نیا به صورت 
مشترک سوم شدند. در پایان از سید حسن قویم ساداتی و حسین تقاضایی 
که داوری و مربیگری این مسابقات را بر عهده داشتند تجلیل به عمل آمد.

مسابقات موتور کراس منطقه شرق و جنوب کشور 
به میزبانی شهرستان قاین برگزار می شود

مسابقات موتور کراس شرق و جنوب کشور جمعه این هفته برابر با 
یکم مرداد ماه جاری در پیست موتور سواری شهرستان قاین انجام 
می شود. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
قاینات، این مسابقات  در کالسهای 65،250،450 سی سی و سوپر 
استان  از  موتور سوارانی  مسابقات  این  در  خواهد شد.  برگزار  کراس 
های خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، کرمان، سیستان وبلوچستان، 
هیات  دبیر  قربانزاده  سعید  داشت.  خواهند  شرکت  هرمزگان  و  یزد 
موتورسواری شهرستان قاین در جلسه برنامه ریزی این مسابقات، از 
اعالم آمادگی پیست شهرستان قاین برای برگزاری خبر داد و گفت: 
تاکنون کل پیست شن ریزی مجدد شده است و و رفع عیب آن به 
تمامی  با  کانکس  عدد  یک  اضافه شدن  از  وی  است.  رسیده  پایان 
امکانات و احداث دو عدد سکوی تماشاچی در اطرف پیست نیز خبر داد.

بسیاری از والدین به اشتباه لباس کودکان را کم و بدن 
آنها را در معرض اشعه آفتاب قرار می دهد. مهمترین 
عامل و تأثیر گذار بر روی پوست و در فصل تابستان، 
نورخورشید و گرمای حاصل از آن است که به دنبال 
آن تعرق و از دست رفتن آب بدن را به همراه دارد. با 
پوشیدن لباس مناسب و گشاد از جنس کتان و پنبه، 

استفاده از کاله، چتر و عینک استاندارد، مصرف آب به 
میزان مورد نیاز بدن و اجتناب از قرار گرفتن در برابر 
از ساعت 11  یعنی  نورخورشید در ساعات گرم روز 
صبح تا 3 بعدازظهر می توان از اثرات کوتاه مدت آفتاب 
سوختگی در فصل تابستان جلوگیری کرد. پوشیدن 
لباس تنگ و پالستیکی در فصل تابستان فرد را در 

قرار  قارچی  و  میکروبی  بیماری های  انواع  معرض 
می دهد به خصوص کودکان و افراد مسن که پوست 
کودکی  سنین  در  سوختگی  آفتاب  دارند.  حساسی 
جبران  عواقب  روشن  پوست  افراد  خصوص  به 
ایجاد خال، لک و  بزرگسالی دارد که  ناپذیری در 
حتی سرطان پوست از جمله این عوارض می باشد.

خواص آب و عصاره قلم گاو و گوساله

قلم گاو حاوی امالح و خیلی چرب است اما وقتی 
هنوز قرمز است منبع خوبی از آهن است و باید 
در مصرف آن رعایت تعادل را بکنید. در واقع 
پروتئین اصلی در عصاره آن نیز، ژالتین است 
که مکمل های ژالتین سبب بهبود درد و سفتی 
مفاصل در افراد مبتال به آرتروز می شود. فواید: 

1- مواد مغذی به بدن می رساند 2- تندرستی 
3- تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز زنان 4- 
سالمت دستگاه گوارش 5- بهلود عملکرد مغز 
6- کند کردن روند پیری 7- کمک به سالمت 
مفصل ها 8- تقویت سیستم ایمنی  9- بهبود 
عملکرد کلیه ها و غدد فوق کلیوی 10- در حفظ 
سالمت دندان ها موثر است 11- استخوان ها را 
تقویت می کند 12- عضله ها را تقویت می کند.

کیوی را با پوست بخورید
 

در  محلول  های  ویتامین  از  یکی   E ویتامین 
چربی است. دلیل اهمیت این ویتامین خاصیت 
از  عبارتست  که  باشد  آن می  اکسیدانی  آنتی 
اثر  در  که  مخربی  شیمیایی  عوامل  کاهش 
استرس های فیزیولوژیکی و محیطی در بدن به 
وجود می آیند. کیوی به دلیل دارا بودن مقادیر 

باالیی از مواد مغذی از جمله ویتامین C اهمیت 
بسیار زیادی در تامین سالمت و پیشگیری از 
بیماری های مختلف دارد. کیوی به عنوان یکی 
از منابع ویتامین E نیز به شمار می رود و در 
پیشگیری از انواع سرطان ها نقش دارد. در واقع 
بخش عمده ویتامین E، در پوست کیوی موجود 
است، بنابراین توصیه می شود که این میوه 
را به خوبی شسته و با پوست مصرف نمایید.

این مواد را ا در یخچال نگه ندارید

خیلی  آن  نشاسته  زمینی:  سیب   -2 موز   -1
زود تبدیل به قند می شود 3- پیاز: خراب می 
شود 4- آواکادو 5- سیر: باعث خرابی و فاسد 
شدن آن می شود 6- نان: رطوبت خودش را 
از دست می دهد، و جویدن آن مشکل می شود 
7- قهوه 8- گوجه فرنگی: مزه آن خراب می 

شود 9- عسل: شکرک می زند 10- هندوانه: 
هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در 
درجه حرارت اتاق آنتی اکسیدانتهای آن حفظ می 
شوند 11- کدو حلوایی 12- روغن زیتون: مزه 
آن تند می شود 13- ریحان: بوی خود را از دست 
داده و بوی غذاهای دیگر را میگیرد. بهترین شکل 
نگهداری آن در آشپزخانه، داخل یک لیوان آب است 
14- میوه های هسته دار 15- کره بادام زمینی

فوت و فنی برای خوردن شیرخالص! 

و  شکل  گیری  در  اساسی  نقش  که  کلسیم 
استحکام استخوان ها و سالمت دندان ها دارد، 
از مهم  ترین ترکیبات موجود در شیر است. فسفر 
که برای بسیاری از واکنش های شیمیایی بدن 
الزم است و در رشد و ترمیم بافتی دخالت دارد، 
در میان امالح موجود در شیر حضور داشته و به 

غیر از آن، سدیم و پتاسیم که در تنظیم اسیدی و 
بازی بودن سلول  های بدن نقش ایفا می کنند، 
با خوردن شیر دریافت می  شوند. اگر می خواهید 
بدانید شیر خالص است یا نه، یک سوزن تمیز 
در داخل آن فرو کنید. اگر شیر خالص باشد 
قطره  یک  شیر  از  سوزن  خارج شدن  هنگام 
این  باقی می ماند و در غیر  به نوک آن  شیر 
صورت همه شیر از روی سوزن فرو می ریزد.    

نگهداری مواد غذایی در کابینت
  

را  شوینده  مواد  و  خشکبار  وجه  هیچ   به   -1
مواد  زیرا  نگذارید  هم  کنار  کابینت  یک  در 
خشکبار  به  شوینده ها  شیمیایی  و  آروماتیک 
منتقل می شوند 2- مواد غذایی را زیر کابینت 
آب  چکیدن  امکان  زیرا  ندهید  قرار  سینک 
احتمال  و  دارد  وجود  آن ها  روی  فاضالب 

است  بیشتر  کابینت ها  این  به  حشرات  نفوذ 
3- ادویه ها پودری را درون شیشه های دردار 
آشپزخانه  باالیی  کابینت های  داخل  کوچکی 
قرار دهید تا بویی از محیط جذب نکنند 4- 
بهتر است خشکبار را برای استفاده کوتاه مدت 
خریداری کنید تا کیفیت و ارزش غذایی آن ها 
را بهتر  برنج  یا بسته  حفظ شوند 5- گونی 
است روی پالت نگه دارید تا داخل کابینت.

لباس کودکان را در تابستان کم نکنید

آتش سوزی یک مجموعه اقامتی 
و محبوس شدن زائران در سوئیت ها

آتش  سازمان  عملیات  ثامن  منطقه  مدیر  جانشین  مهر- 
اقامتی  در یک مجموعه  آتش سوزی  نشانی مشهد گفت: 
4 طبقه با تالش نیروهای آتش نشانی بدون خسارت جانی 
مهار شد. حسن نجمی با اشاره به وقوع آتش سوزی در یک 
مجموعه اقامتی 4 طبقه واقع در محدوده خیابان نوغان در 
صبح روز گذشته، افزود: خوشبختانه در این آتش سوزی به 
کسی آسیبی نرسید و تنها دود ناشی از آتش سوزی از طریق 
پله ها، داکت های برق و کانال کولر بخشی از طبقه دوم و 
سوم را فرا گرفته بود که همین امر موجب محبوس شدن 
تعدادی از زائران در پشت بام و داخل سوئیت ها شده بود.

از خبر تردد کاروان موتوری اشرار
تا دستگیری راننده خودروی تریلی

در  پلیس، سرهنگ مجید شجاع  پایگاه خبری  گزارش  به 
واصله  اطالعات  و  اخبار  دریافت  با  این خبر گفت:  تشریح 
مبنی بر تردد کاروان موتوری اشرار و قاچاقچیان موادمخدر، 
سه اکیپ رزمی و دو اکیپ پوششی از یگان تکاوری 102 
دیهوک به محل های تردد احتمالی اشرار اعزام شدند. وی 
جاده  از  تریلی  دستگاه  کردند یک  مشاهده  مأموران  افزود: 
آسفالته خارج و به صورت چراغ خاموش وارد جاده خاکی شده 
و به سمت محورهای کویری در حرکت است. که در نهایت 
پس از توقیف و بازرسی خودرو 260 بسته هروئین به وزن 265 
کیلوگرم از این خودرو کشف و متهم در این رابطه دستگیر شد.

 ۳۰۲ حادثه و حریق در شهرستان بیرجند

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سرپرست  تسنیم- 
شهرداری شهرستان بیرجند با اشاره به آمار3 ماهه امدادرسانی 
آتش نشانی این شهرستان گفت: در 3 ماهه نخست امسال 
است.  داده  رخ  بیرجند  شهرستان  در  حریق  و  حادثه   302
موسی میرزایی افزود: از این تعداد حادثه و حریق، 203 مورد 
مربوط به حوادث و 99 مورد مربوط به حریق و آتش سوزی 
امداد رسانی  بیرجند  بوده  که توسط آتش نشانان شهرستان 
شدند. وی با اشاره به تعداد آسیب دیدگان در این حوادث 
بر جای  و 30 مصدوم  این حوادث یک کشته  بیان کرد: 
گذاشته است و تعداد 38 حادثه در خارج از محدوده شهری و 
264 حادثه در داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته است.

تخطی از سرعت غیر مجاز در سربیشه
باز هم حادثه آفرید

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از واژگونی یک دستگاه 
و  سربیشه  شهرستان  مرزی  های  جاده  در  تویوتا  خودروی 
مجروح شدن سه نفر در این حادثه خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: با تماس یکی از 
شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی 
بالفاصله  سربیشه،  شهرستان  مرزی  های  جاده  در  خودرو 
کارشناس پلیس راه و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وی 
افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی تویوتا با پنج سرنشین 
به علت تخطی از سرعت غیر مجاز واژگون شده بود که سه 
نفر از سرنشینان خودرو مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

همراه: 11۲۰ 561  ۰915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050  

آدرس :چهارراه اول توحید

۳۲۲1۲519  - ۰91516۰65۲8   
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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

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

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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اتمام عمليات روكش آسفالت راه هاي روستایي عرب آباد ،اسماعيل آباد و عباس آباد دیهوک

رئيس اداره راه و شهرسازي ديهوك از اتمام عمليات روكش آسفالت راههاي روستايي عرب آباد و اسماعيل آباد- عباس آباد خبر داد. مهندس آخوندي در اين خصوص 
خاطر نشان كرد: عمليات مذكور به طول 11 كيلومتر و از محل تأمين سهميه قيرهاي رايگان در مدت5 روز كاري توسط راهداران واكيپ اداره راه وشهرسازی ديهوك انجام 

چهار شنبه * 30 تیر 1395 * شماره 3557گرديد. وي در پايان از مساعدت مدير كل راه و شهرسازي استان و نيروهاي اداره راه و شهرسازي ديهوك تقدير و تشكر كرد.
7

خدمات توانبخشی 
به وزارت بهداشت واگذار شده است

پيشه ور- معاون امور توانبخشی بهزيستی استان 
عنوان كرد: موضوع واگذاری واحد های توانبخشی 
به بخش غير دولتی مطرح نيست،فعاليت واحدهای 
توانپزشكی دولتی تابعه بهزيستی در بيرجند متوقف 
نظام  تحول  طرح  در  وی  گفته  است.به  گرديده 
سالمت ارائه خدمات توانبخشی به وزارت بهداشت 
و درمان محول شده است. عرب نژاد توقف فعاليت 
واحدهای توانپزشكی دولتی تابعه بهزيستی در مركز 
استان را به علت نبود جايگاه كارشناسان توانپزشكی 
بهزيستی  سازمان  جديد  تشكيالت  در  گوناگون  
به جامعه تحت  تاكيد كرد: جوابگويی  اما  دانست 
درمان  هزينه  كمک  پرداخت  طريق  از  حمايت، 
برای دريافت خدمات توانپزشكی از تمام بخشهای 
غيردولتی واجد شرايط و با انتخاب خود ارباب رجوع 
جزو وظايف بهزيستی است. وی درباره هزينه های 
پرداختی توسط معلوالن خاطر نشان كرد: بخشی 
را  بقيه  پرداخت و  از هزينه ها، توسط خانواده ها 
بهزيستی بر مبنای سطح نيازمندی خانواده، شدت و 
ضعف معلوليت و  ميزان اعتبار موجود تامين خواهد 
كرد. وی  اظهار كرد:  اگر افرادی از جامعه تحت 
پوشش، تمايل به دريافت خدمات با كيفيت باالتر 
باشند،  داشته  را  مجهزتر  خصوصی  واحدهای   از 
می توانند از كمک هزينه پيش بينی شده بر اساس 

نظر و پيشنهاد واحد مددكاری بهره مند گردند.

برگزاری شورای آموزشی دانشجویی 
دانشگاههای آزاد اسالمی در فردوس

سربازی- شورای آموزشی، دانشجويی و فرهنگی 
دانشگاههای آزاد اسالمی استان در واحد فردوس 
واحد  رئيس  غفاری  نشست  اين  در  شد.  برگزار 
فردوس با بيان اهم فعاليت های اين واحد گفت:   
راه  بصيرت  مشاوره  مركز  دانشجويان  رفاه  برای 
مشاوره  از  توانند  می  مردم  عموم  و  اندازی شده 
های تحصيلی، روان شناختی و كارافرينی  استفاده 
نمايند. رئيس دانشگاه های آزاد اسالمی استان هم 
در جمع روسا، معاونين و مسئوالن گفت: دانشگاه 
 30 سهم  كشور  در  علم  توليد  در  اسالمی  آزاد 
درصدی دارد و در خارج از كشور از دانشگاه های 
معتبر است اما برخی جريانات  سياسی در كشور به 
تخريب اين دانشگاه می پردازند و دستاوردهای آن 
را ناديده می گيرند. حسنی تاكيد كرد: وجود طرح 
و كم كردن  زايی  درآمد  برای  بنيان  دانش  های 
اتكای دانشگاه به شهريه از اهم اهداف دانشگاه در 
آينده است. به گفته وی رعايت حد نصاب پذيرش 
دانشجو و جذب دانشجويان مستعد در دوره های 
دكتری و ارشد در دانشگاه های استان بايد رعايت 
شود. حجه االسالم تابعی مسئول نهاد رهبری در 
دانشگاههای آزاد استان نيز در جمع حاضران گفت: 
دانشگاه آزاد دانشگاهی اسالمی است كه توانسته 
در حوزه علم و حوزه انديشه گامهای بلندی بردارد. 
وی افزود: با شناخت درست نيازهای دانشجويان و 
برنامه ريزی صحيح برای اساتيد می توان كارهای 

فرهنگی را به طور موثر برگزار كرد.

افزایش 33 درصدی تولید زغال سنگ 
در شهرستان طبس

حسينی- رئيس صنعت و معدن طبس از افزايش 
33 درصدی توليد زغال سنگ خبر داد و گفت: با 
وجود ركود اقتصادی، اين افزايش بسيار ارزشمند 
است. جاللی اظهار كرد: سال گذشته 394 هزار تن 
و در سه ماهه نخست امسال بيش از 500 هزار تن 
زغال سنگ توليد شده است. وی درباره مطالبات 
شركت بيان كرد: با وجود پيشرفت توليدات، 150 
ميليارد ريال از شركت ذوب آهن اصفهان طلبكار 

هستيم كه هنوز پرداخت نشده است.

۱۰۱ پایگاه مقاومت بسیج
 در شهرستان بیرجند فعال است

شهرستان  سپاه  بسيج  سابق  فرمانده  تسنيم-  
المقدس، 5  بيت  گردان  اينكه 9  بيان  با  بيرجند 
اين  در  حسين)ع(  امام  گردان   3 و  كوثر  گردان 
تاكنون  گفت:  است  شده  راه اندازی  شهرستان 
اين شهرستان  در  مقاومت  پايگاه  و 101  رده   ۶
كرد:  تصريح  اسماعيلی  سرهنگ  دارد.  فعاليت 
پس از گذشته سه سال از اين اولويت بندی و به 
دليل مهاجرپذير بوده شهرستان بيرجند سبب شده 
مجوز 9 حوزه مقاومت ديگر كه سه حوزه محالت 
و سه حوزه  قشری است تشكيل شود. وی افزود: 
پايگاه های  فرماندهان  از  درصد   95 از  بيش 
عالقه مند  جوان،  بسيجيان  بين  از  بيرجند  بسيج 
و متعهد انتخاب شده است. در پايان اين مراسم 
نيز سرهنگ دوم پاسدار مرتضی فالحی به عنوان 

فرمانده بسيج شهرستان بيرجند معرفی شد.

3۰۰ فقره آتش سوزی در بیرجند
با تالش آتش نشانان مهار شد

تسنيم- سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری شهرستان بيرجند با اشاره به آمار 
امدادرسانی آتش نشانی گفت: در 3 ماهه نخست 
امسال 30۲ حادثه و حريق در شهرستان بيرجند 
به وقوع پيوست كه از اين تعداد حادثه و حريق 
۲03 مورد مربوط به حوادث و 99 مورد مربوط به 
حريق و آتش سوزی بوده  كه توسط آتش نشانان 
ميرزايی  گفته  به  شدند.  امداد رسانی  بيرجند 
كشته  يک  حوادث  اين  در  ديدگان  آسيب  تعداد 
مأموران  با تالش  نيز  نفر  و 1۶1  و 30 مصدوم 
آتش نشانی نجات يافتند. وی افزود: از شهروندان 
تقاضا داريم با داشتن يک كپسول خاموش كننده 

حريق از بروز يک فاجعه بزرگ جلوگيری كنند.

راه اندازی 4بخش تخصصی جدید 
در بیمارستان حضرت ابولفضل )ع(

ماليی- محمد جاللی معاون بيمارستان حضرت 
ابولفضل)ع( از راه اندازی چهار بخش تخصصی 
جديد  خبر داد و عنوان كرد: بخش های داخلی 
، زنان و مردان، اطفال ، فيزيوتراپی و اورژانس از 
امروز آماده ارائه خدمت به شهروندان است. وی 
با اشاره به اينكه همه بيمارستان به صورت پله 
كانی تجهيز می شوند خاطرنشان كرد: بيمارستان 
»ميالد 3« يا حضرت ابولفضل )ع( تنها مركزی 
در استان است كه بيمه شدگان تامين اجتماعی 
می توانند رايگان از آن استفاده كنند. جاللی از 

تجهيز آزمايشگاه و نصب دستگاه راديولوژی خبر 
كامل  بخش  دو  اين  تجهيزات  يادآورشد:  و  داد 
در  دنبال صدور مجوز ها هستيم كه  به  و  شده 
چند هفته آينده راه اندازی خواهد شد. وی تاكيد 
كرد: اورژانس اين بيمارستان با تجهيزات كامل 
و نيروی متخصص به صورت شبانه روزی آماده 

ارائه خدمت به مردم است.

تجلیل از بانوان فردوسی
فعال در اجتماع دارای حجاب برتر

  
از  حجاب  و  عفاف  هفته  مناسبت  به  سربازی- 
37 نفر ازبانوان شهرستان فردوس كه در عرصه 
های اجتماعی فعال و اغلب به كار آرايشگری و 
فروشندگی پوشاك مشغول بوده و دارای حجاب 
حجه  مراسم  اين  در  شد.  تجليل  ميباشند  برتر 
ولی  حوزه  نمايندگی  مسئول  غالمی  االسالم 
فقيه درسپاه باتفاق شبان فرمانده حوزه مقاومت 
اصناف  اتاق  مسئول  زاده  رجب  و  اصناف  بسيج 
با  ديگر  مسئولين  وبرخی  فردوس  شهرستان 
حضور در محل كاراين بانوان با اهداء لوح سپاس 
ولی  نمايندگی  مسئول  كردند.  قدردانی  آنان  از 
بانوان  اين  به  تبريک  با  فردوس  سپاه  در  فقيه 
كه در شهرستان به لحاظ حجاب برگزيده شدند 
تاكيد كرد: شما می توانيد با امر به معروف و نهی 
فريضه  اين  كارتان،  و  كسب  محل  در  منكر  از 
الهی بر زمين مانده  را به قدر توانتان احياء كنيد. 
حجه االسالم غالمی اضافه كرد: زنان در جامعه 
اسالمی با رعايت شئونات اسالمی می توانند هم 
پای مردان در صحنه های اجتماعی و اقتصادی 
حضوری فعال داشته باشند . وی خاطرنشان كرد: 
كه  است  زهرا)س(  فاطمه  ميراث  چادر  پوشش 
بايد بانوان ايرانی به عنوان الگوی جهان اسالم 

در حفظ و حراست از آن بكوشند.

مبارزه اجتماعی با مواد مخدر
دغدغه مسئوالن شود

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبير  مهر- 
و  رسانی  اطالع  آموزش،  گفت:  استان  مخدر 
آگاه سازی در امر اجتماعی كردن مبارزه با مواد 
مخدر بايد برای تمام مسئوالن و آحاد مردم يک 
نامه  تفاهم  انعقاد  از  زندی  علی  شود.  دغدغه 
آزاد  دانشگاه  بين  آموزشی  و  علمی  همكاری 
اسالمی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان خبر داد. رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
عفاف  حجاب،  نقطه  سه  دشمن  گفت:  بيرجند 
از  آن هم  مواد مخدر  به  آلوده كردن جوانان  و 
نوع خطرناك به نام مواد مخدر صنعتی را نشانه 
هزار  كنون  تا  كرد:  عنوان  حسنی  است.  گرفته 
سوءمصرف  آشنايی  كارگاه  در  دانشجو   ۲00 و 
گرفته اند. فرا  را  الزم  های  آموزش  مخدر  مواد 
وی ادامه داد: اين تعداد تا پايان تابستان جاری 

به هزار و ۸00 نفر افزايش می يابد.

برق ۱4روستای استان
 با انرژی خورشید تامین می شود

برق  نيروی  توزيع  شركت  عامل  مدير  ايرنا- 
روستا   14 ساكنان  نياز  مورد  برق  گفت:  استان 
كه از شبكه اصلی انتقال برق دورند با استفاده از 
انرژی خورشيدی تامين می شود. ابراهيم شركاء، 
برق  شركت  رييس  معارفه  و  توديع  مراسم  در 
شهرستان بشرويه افزود: تامين برق دو روستای 
انرژی خورشيدی  به وسيله  استان  اين  در  ديگر 
استان  در  داد:  ادامه  وی  است.  اقدام  دست  در 
به همه روستاهای باالی 10 خانوار برق رسانی 
ثابت  جمعيتی  خانوار   10 زير  های  روستا  و  شد 
مكان  تغيير  حال  در  دايم  آن  ساكنان  و  ندارند 
هستند. »رشکاء« اظهار كرد: 100 درصد جمعيت 
شهری و همچنين 99.5 درصد جمعيت روستايی 
استان از انرژی الكتريكی بهره مند هستند. وی 
در  برق  توزيع  كيفيت  ارتقای  برای  كرد:  اضافه 
استان بيشتر اقدامات در حوزه های اصالح شبكه 
شركت  عامل  مدير  شود.  می  انجام  تعمير  و 
توزيع نيروی برق خراسان جنوبی افزود: با وجود 
امور مالی و  به ويژه در زمينه  تنگناهای موجود 
نقدينگی اين شركت تاكنون توانسته خدمات خود 

را به مشتركان به خوبی ارايه دهد.

از  پس  استان  سياسی  فضای   - برزجی 
تغييرات مديريتی اخير دچار التهاباتی شد. در 
فرماندار  تغيير 3  با  استاندار  روزهای گذشته 
انتصابات جديد  استان موج  و 5 بخشدار در 
خود را رقم زد . انتصاباتی كه با واكنش های 
متفاوتی همراه بود . هر چند بر اساس شنيده 
ها اين اقدامات آخرين تغييرات نخواهد بود 
سياسی  معاون  حسينی  جابجايی  زمزمه  و 
رضوی  خراسان  به  وی  انتقال  و  استانداری 
جدی  طور  به  نيز  اسماعيلی  جايگزينی  و 
معاون  نژاد  نخعی  رفتن  به گوش می رسد. 
ديگر استاندار هم با طرح گزينه هايی چون 
توكلی و صالح نيا در فضای مجازی عنوان 
تغيير  بر  مبنی  هايی  زمزمه  است.  شده 
فرماندار  كريمی  و  بيرجند  فرماندار  ناصری، 
سرايان نيز به گوش می رسد. در اين ميان 
را بی  اقدامات  اين  انتصابات،  روند  مخالفان 
احترامی به افكار عمومی و جامعه دانسته و 
از طرفی طيف های سياسی موافق نيز اين 
حق قانونی را برای استاندار جديد قائل شده 
غياثی  هاشم  سردار  همين خصوص  در  اند. 
در  نيز  استان  الرضا)ع(  انصار  سپاه  فرمانده 
مقاومت  فرمانده  معارفه  و  توديع  مراسم 
موضوع  به  گريز  با  استان  مركز  بسيج 

انتصابات، هشدارهايی داده است.
به استاندار توصیه می کنم

کاری نکند که بعدا پشیمان شود
به  توصيه  در  انصارالرضا)ع(   سپاه  فرمانده 
آينده  در  كه  نكنند  اقدامی  گفت:  استاندار 
پشيمانی به دنبال داشته باشد. غياثی يكی از 
عوامل تاثير گذار در  تغيير استاندار را عالوه 
بر مشكالت شخصی فشارهايی عنوان كرد 

كه به وزارت كشور وارد شده بود.
گذشته  روز  دو  طی  اينكه   به  اشاره  با  وی 
اقداماتی در استان در حال شكل گيری است  
كه شائبه سياسی دارد بيان كرد: ما و استاندار 
نيز  وی  به  و  داريم  ارادت  يكديگر  به  جديد 
گفته ام كه جلسه ای گذاشته شود تا برخی 
مشكالت استان را در اختيارشان قرار دهم و 
با  نيز استقبال كرده است. سردار غياثی  وی 
و  فرماندار  استاندار،  جابجايی  اينكه  بر  تاكيد 
نشان  خاطر  دانيم  می  دولت  را حق  مديران 

وجود  نيز  ما  گردن  بر  حقی  از طرفی  كرد:  
دارد كه اگر كوتاهی كنيم بايد پاسخگو باشيم.

الزم باشد پشت پرده جریانات 
سیاسی را افشاء می کنیم

برخی  نيامده  استاندار  اينكه  از  انتقاد  با  وی 
است،  برده  سوال  زير  را  استان  مديران  از 
كردند  تالش  استان  مديران  كرد:  تصريح 
حوزه  در  افرادی  مديران،  بين  در  اگر  و 
اين  اما  می كنند  توجهی  كم  خود  مسئوليت 
مشكل راه دارد. فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( 

پرونده  در  افراد  از  برخی  اينكه  به  اشاره  با 
به  جدی  زاويه  محافل  در  خود  سخنرانی 
مقام معظم رهبری دارند كه اگر الزم باشد 
می  افشاء  را  سياسی  جريانات  پرده  پشت 
كنيم چرا كه با كسی تعارف ندايم، ادامه داد: 
چرا ليدرهای برخی از اين آقايون با استاندار 
جلسه می گذارند و خروجی آنان تغيير و جابه 
می شود؟!  بخشدار  و  فرماندار  چندين  جايی 
خدمت  نيت  نيتمان،  اميدواريم  افزود:  وی 
در  را  سياسی  موضوعات  و  باشد  صادقانه 

تصميماتمان لحاظ نكنيم.
اقداماتی که شائبه سیاسی دارد در 

استان اتفاق افتاده است
از  برخی  دليل  به  استاندار  تغيير  به  غياثی 

فشارها به دولت و وزارت كشور اشاره و بيان 
سياسی  شائبه  كه  اقداماتی  متاسفانه  كرد: 

دارد در استان اتفاق افتاده است. 
توصيه  و  تذكر  استاندار  به  وی  گفته  به 
خواهيم  كمكشان  كردند  عمل  اگر  می كنيم 
سياسی،  منافع  شود  احساس  اگر  اما  كرد 
الشعاع  تحت  را  مردم  و  اجتماعی  منافع 
و  انديشيد  خواهيم  تدابيری  می دهد  قرار 
در  ديگر  بدانند  تا  كنيم  می  اطالع رسانی 

استان  آزمون و خطاها جواب نمی دهد.

از فرمانداران غیر مقیم
تا عزل پیامکی

در اين خصوص گفتگويی با مديركل سياسی 
انتخابات استانداری نيز داشتيم. جزندری در 
پاسخ به شائبه های سياسی ناشی از تغييرات 
و  ها  فرمانداری  سطح  در  مديريتی  جديد 
در  كار  اين  گفت:  استان  های  بخشداری 
مبنی  جديد  استاندار  های  سياست  راستای 
جديد  دستورالعمل  و  قانون  دقيق  اجرای  بر 
وزارت كشور بوده است.  وی با تاكيد بر اينكه 
نبوده  تغييرات  اين  در  نيتی  سوء  هيچگونه 
تصريح كرد:استاندار خراسان جنوبی طی نامه 
اخير  دستوراالعمل  طبق  كه   كرد  اعالم  ای 
وزارت كشور كليه بخشداران ، فرمانداران و 

معاونين آنها كه در محل حوزه خدمتی خود 
ساكن  ديگر  درروز   10 تا  يا  نيستند  ساكن 
شوند يا بايد لغو حكم و نسبت به سرپرست يا 
جانشين آنها اقدام شود. وی با تاكيد اشخاص 
مذكور به عنوان نمايندگان عالی دولت بايد با 
خانواده در محل خدمت ساكن باشند تا بيشتر 
با مشكالت محل آشنا شوند  ادامه داد: پيرو 
دستورالعمل  شرايط  كه  افرادی  به  نامه  اين 
مذكور را نداشتند طبق قانون حكم مديريتی 

آنان تغيير كرد. 

استاندار حق دارد تیم مدیریتی
خود را انتخاب کند

خاطر  استانداری  انتخابات  سياسی  مديركل 
اعالم  با  استاندار  همچنين  كرد:  نشان 
ها  فرمانداری  در  كه  كسانی  تمامی  اينكه 
بايد  هستند  مشغول خدمت  ها  بخشداری  و 
تا  داده  دستور  باشند  كشور  وزارت  بدنه  از 
بوده  مامور  ها  دستگاه  ساير  از  كه  كسانی 
با  كه  برگردند  خود  قبلی  كار  محل  به  اند 
اين شرايط 3 فرماندار مامور هستند و طبق 
قانون به دستگاه های اجرايی خود بازگشتند. 
جزندری با يادآوری اين نكته كه طبق قانون 
دولت در بحث عزل و نصب ملزم به استفاده 
گرچه  افزود:  نيست  مجلس  نمايندگان  نظر 

ما در استان به خاطر تعامل بيشتر برای نظر 
نمايندگان نيز احترام قائل هستيم اما استاندار 
بر اساس قانون اين حق را دارد كه خودش 

مديران خود را چينش كند.
گفته  قانون  جای  هيچ  در  كرد:  اضافه  وی 
تعيين  فرماندار  تواند  می  نماينده  كه  نشده 
استان  توسعه  راستای  در  بازهم  ما  اما  كند 

از ظرفيت نمايندگان نيز استفاده می كنيم .
تغييرات  آيا  اينكه  سوال  به  پاسخ  در  وی 
جديدی هم انجام خواهد شد افزود: هيچ چيز 
مشخص نيست استاندار به عنوان مقام عالی 
دولت در استان اين حق را دارد تيم مديريتی 
خود را كه منسجم و همراه او باشند انتخاب 
كند شايد تغييرات متوقف شود شايد هم هنوز 
ادامه داشته باشد وی با بيان اينكه در تغيير 
كار  در  كاری  سياسی  گونه  هيچ  فرمانداران 
بهترين  جزو  فرمانداران  اين  افزود:  نبوده 
خواستيم  می  اگر  اند  بوده  ما  فرمانداران 
كه  بودند  زيادی  افراد  كنيم  رفتار  سياسی 
شايسته تغيير بودند.  وی در خصوص شايعه 
عزل پيامكی نيز گفت: تمامی افرادی كه قرار 
بوده سمت آنان تغيير كند از قبل در جريان 
بوده اند و فقط ارسال پيامک به منظور حفظ 
كرامت اشخاص بوده وگرنه با يک تلفن هم 

می شد اين اطالع رسانی را انجام داد. 
جلسه مشترک اصولگرایان با 

استاندار به زودی برگزار می شود 
از  استانداری  انتخابات  و  سياسی  مديركل 
با  اصولگرايان  مشترك  جلسه  برگزاری 
علی  داد.  خبر  نزديک  آينده  در  نيز  استاندار 
جزندری ، با بيان اينكه جلسه اصالح طلبان 
اين  مشابه  گفت:  شده  برگزار  استاندار  با 
جلسه با طيف اصولگرايان نيز قرار بود پس 
اعالم  با  اصولگرايان  برگزار شود كه   آن  از 
مسافرت  علت  به  فعال  ليدرهايشان  اينكه 
جلسه  درخواست  دارند  حضور  استان  در 
شدن  خالی  در صورت  لذا  داشتند  ديگر  ای 
برنامه استاندار وقت آن به زودی تعيين می 
احزاب  تمامی  كرد:  نشان  خاطر  وی  شود.  
توانند  در هر جامعه می  و جرايانات سياسی 
اين  اما  كنند  برگزار  جلسه  قانون  اساس  بر 
جلسات تاثيری بر تصميمات استانداری ندارد.

التهاب فضای سياسی پس از عزل و نصب های استاندار

انتصابات پرحاشیه
هشدار فرمانده سپاه برای افشای پشت پرده  های سياسی انتصابات

توضيحات مدیر كل سياسی استانداری برای عزل پيامکی و فرمانداران غير مقيم

اتمام پل شروع فاجعه
معاون عمران شهرداری بیرجند درباره آخرین وضع پل خیابان موسی بن جعفر)ع( عنوان کرد:

عمرانی  معاون  عدل،  علی  حسينی- 
پل  اتمام  گويد:  می  بيرجند  شهرداری 
فاجعه  شروع  جعفر)ع(  بن  موسی  خيابان 
متصل  مسيری  هيچ  به  پل  كه  چرا  است 
خيابان  پل  ساخت  كند  روند  است.  نشده 
موسی بن جعفر)ع( بر روی رودخانه كبوتر 
است.  مواجه شده  انتقاد شهروندان  با  خان 
 30 عرض  به  خيابانی  است  قرار  كه  پلی 
مهر  مسكن  های  ساختمان  مبداء  از  متر  
به سه راه اسدی در مركز شهر بيرجند را به 
آن  بازگشايی  برای  مردم  و  كند  هم وصل 

روزشماری می كنند.
پل  اين  وضعيت  آخرين  درباره  عدل  علی 
خيابان  از  پل  مسير  در  كند:  می  عنوان 
باب   1۶ اسدی  راه  سه  تا  جعفر  بن  موسی 
منزل مسكونی از 57 ملک، خريداری نشده 
باقی مانده است و تا زمانی كه شركت عمران 
مسكن سازان اين امالك را خريداری نكند 
ما نمی توانيم عرشه پل كه تنها مرحله باقی 

مانده از پروژه  است را تكميل كنيم.
کاروان سرای میلیاردی سد راه است
مستوفی  سرای  كاروان  افزايد:  می  وی  
امالكی  جمله  از  ميلياردی  زمين  قيمت  با 
سازان  مسكن  عمران  شركت  كه  است 
و  ندارد  را  آن  خريد  برای  بودجه  ديگر 
توافقات  سری  يک  وارد  شركت  حتی 
هنوز  البته  كه  شد  ملک  خريد   برای 

نتيجه ای نداده است.

نه پولی به شهرداری دادند
و نه راه را باز کردند

علی عدل با اشاره به اينكه ساخت پل  با ۸0 
بيان  نهايی است  پيشرفت در مرحله  درصد 
نداريم  برای ساخت عرشه  ما مشكلی  كرد: 

اما  اتمام آن يک فاجعه بوده زيرا كه پل به 
هيچ مسيری متصل نشده است.

وی درباره باز نشدن مسير پل بيان می كند: 
شركت عمران مسكن سازان فرزان از سال 
13۸5 وظيفه باز كردن مسير پل را برعهده 
گرفته بود و ما با حساب روی حرف آن ها 
پروژه را در تاريخ ۲7 خرداد 93 آغاز كرديم 

به  تومان  ميليارد   ۲ اعطای  از  خبر  حتی  و 
تنها  نه  دادند.  پل  ساخت  برای  شهرداری 
پولی به شهرداری ندادند بلكه مسير را هم 
باز نكردند. معاون عمران شهرداری با تاكيد 
بر اينكه برای ساخت پل هيچ تسهيالت و 

كمک دولتی به ما داده نشده بود عنوان كرد: 
تمام هزينه ساخت پل از بودجه و هزينه های 
جاری شهرداری تامين شده است و االن در 
چالشی هستيم كه اعتبارات عمرانی از جيب 

مردم تهيه می شود.
طبق توافقنامه مشارکت نشد

مابين  فی  توافقنامه  در  كرد:  اضافه  عدل 

فرزان،  سازان  مسكن  شركت  و  شهرداری 
مشاركت  با  جاری  اعتبارات  از محل  هزينه 
طرح فرزان و اعتبارات تملک تامين می شد 
افزود:  وی  نگرفت.  صورت  مشاركتی  ولی 
پل  اتمام  برای  بودجه  به  نيازی  شهرداری 

است.  مسير  نبودن  باز  مشكل  تنها  ندارد 
معاون عمران شهرداری همچنين با رد ادعای 
سايت های خبری مبنی بر تاخير  بازگشايی 
قنات  كرد:  بيان  قنات  وجود  خاطر  به  پل 
متری   15 فاصله  با  و  است  متروكه  مذكور 
از آخرين پايه پل قرار داشته و حتی يک روز 
هم مانع كار ما نشده است ولی برای احتياط 

قنات را به سطح خيابان منتقل كرديم. عدل 
از اتمام عرشه پل در عرض 3 يا 4 ماه خبر 
سمت  ضلع  در   : كند  می  بيان  و  دهد  می 
بافت فرزان هنوز تعدادی مغازه و منزل وجود 
ارتفاع  به  ما  تا  شوند  تخريب  بايد  كه  دارد 
 مدنظر برای ساخت عرشه دست پيدا كنيم.
طرح  جمهوری،  خیابان  ساماندهی 

دیگر شهرداری
معاون عمران و شهرسازی شهرداری بيرجند 
همچنين از طرح های ديگر شهرداری خبر 
ساماندهی  راستای  در  ميافزايد:  و  دهد  می 
همچنين  و  پياده  عابران  تردد  و  ترافيک 
ساماندهی  طرح  جمهوری  خيابان  تعريض 
كرد:  اظهار  عدل  شود.  می  انجام  خيابان 
جوبه  احداث  و  قديمی  های  جوبه  تخريب 
های سرپوشيده جديد به منظور هدايت هر 
جوبه  احداث  و  سطحی  های  آب  بهتر  چه 
آبهای سطحی  دفع  نياز  مورد  ابعاد  با  هايی 
خيابان  تعريض  نتيجه  در  و  آنها  پوشش  و 
وسط  آيلند  احداث  همچنين  و  جمهوری 
اين  در  عمرانی  اقدامات  جمله  از  خيابان  
راستا می باشد. به گفته وی هزينه اين پروژه 
اسدی  راه  سه  تا  خمينی)ره(  امام  ميدان  از 
جهت تكميل و اتمام پروژه  4 ميليارد و ۸00 
تا  امتداد  جهت  كه  باشد  می  ريال  ميليون 
ميدان امام حسين)ع( ۶ ميليارد و 500 ميليون 
اعتبار مورد نياز می باشد. وی پيش بينی كرد 
برسد. نتيجه  به  طرح  اين   مرداد  پايان   تا 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست 
یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار، ج78، ص 347(

ایرنا -  بناهای »بادام تک« بخش دستگردان طبس در حال ویرانی استعکس روز 

  دولت به تذکرات سازمان بازرسی درباره 
حقوق نجومی مدیران توجهی نمی کرد

جلسه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده   ، پورمختار 
کمیسیون قضایی گفت:  قاضی سراج در گزارش 
خود عنوان کرد که تذکرات الزم از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور در مورد مدیران عامل پیشین 
فعلی  مدیرعامل  همچنین  و  رفاه  بانک  فعلی  و 
که  بود  شده  داده  دولت  به  ایرانیان  مهر  بانک 
کمیسیون  عضو  نشد.  توجهی  آنها  به  متأسفانه 
سازمان  رئیس  داشت:   اظهار  مجلس  قضایی 
بازرسی کل کشور گفت: ما پیش از این به دولت 
بانک های  فعلی  عامل  مدیران  که  بودیم  گفته 
بوده  مدیره عضو  هیئت  در  ایرانیان  مهر  و  رفاه 

و حقوق های کالن دریافت می  کردند.

فعالیت ستادهای انتخابات از دی ماه 

وزیر کشور گفت: در صورتی که با تأیید شورای 
 ٢٩ در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نگهبان 
ماه  دی  از  باید  شود  برگزار   ٩٦ ماه  اردیبهشت 
ستادهای انتخابات را فعال کنیم. رحمانی فضلی 
پیرامون انتخابات نیز گفت: ما کماکان در انتخابات 
مجری هستیم، هیچ دخالتی را از طرف هیچکس 
را  موضوع  این  مجلس  انتخابات  در  نمی پذیریم، 
ثابت کردیم و هیچ دخالتی را نپذیرفتیم. بی طرفی 
کامل دولت و حوزه های اجرایی و تمام دستگاه ها 

و نهادها در انتخابات باید رعایت شود.

اگر روحانی صدای پای آینده را نشنود، 
»چهارساله« و »چپ  و راست« خواهد شد

تاجیک، مشاور رئیس دولت اصالحات خطاب به 
روحانی گفت: اگر دولت آقای روحانی صدای پای 
آینده را نشنود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
اگر  می شود.  راست«  و  »چپ  مخالفان  توسط 
دولت آقای روحانی تمایل دارد دولت چهار ساله 
در طول  باید  کند  پیدا  ارتقا  به هشت سال  اش 
یک سال آینده نمایش کارآمدی و توانمندی از 
ملموس  و  فوری  نیازهای  به  و  بدهد  بروز  خود 

مردم پاسخ مناسب بدهد.

زاکانی : وزیر اقتصاد را در جریان مسایل 
برادر رئیس جمهور قرار داده بودم

برادر  ماجرای  در خصوص  زاکانی گفت:  علیرضا 
عمومی  از  قبل  ماه   3 را  آن  بنده  جمهور  رئیس 
شدنش به وزیر اقتصاد گفتم و جزئیات آن را ارائه 
و تأکید کردم که اگر شما این موضوع را پیگیری و 
حل کنید بنده به مردم چیزی نمی گویم، اما دیدم 
آن  از  ولی پس  نشد  حاضر  دولت  در  وقتی  چند 
دوباره در دولت حاضر شد و به همین دلیل موضوع 

را به صورت عمومی اعالم کردم.

جالی خالی توکلی و نادران در مجلس 

همکاری  و  وحدت  اصالح طلب  حزب  دبیرکل 
ملی با تصریح بر اینکه در بحث های اقتصادی 
کسی نمی تواند جای احمد توکلی و الیاس نادران 
لحاظ  از  شد:  متذکر  بگیرد،  را  نهم  مجلس  در 
به دلیل  مجلس  دوره  این  نیروهای  نیز  سیاسی 
و  شوند  آشنا  نمایندگی  کار  با  باید  کم تجربگی، 

تعداد افراد با تجربه و آشنا به امور محدوداند.

واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور 
به کاهش بودجه نظامی کشور

رئیس  انتقاد  درباره  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
کاهش  خصوص  در  مسلح  نیروهای  ستادکل 
کشور  منابع  داشت:  اظهار  کشور،  نظامی  بودجه 
به  را  بودجه  است  مجبور  دولت  و  است  محدود 
گونه ای ببندد که قابلیت اجرا داشته و واقعی باشد. 

رهبر : رئیس جمهور فرافکنی و 
بگم بگم های احمدی نژاد را تکرار نکند

امام جمعه موقت اصفهان گفت: اینکه رئیس جمهور 
بخواهد مانند احمدی نژاد فرافکنی کند و بگم بگم 
اگر  افزود:  رهبر  نمی دهد.  جواب  بیاندازد،  راه 
مصاحبه و افشاگری و بیان برخی مطالب توسط 
برقراری عدالت خواهد شد،  باعث  رئیس جمهور 
مانعی ندارد. اصال اجازه بدهیم برخی افراد قربانی 

شوند تا عدالت در جامعه بیاید.

والیتی: توان و ظرفیت گروه های 
تروریستی رو به  پایان است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: براساس 
تحلیل آخرین شرایط به نظر می رسد که توان و 
ظرفیت گروه های تروریستی رو به  پایان است و با 
توجه به تغییر سیاست حمایتی برخی کشورها رو 
به  زوال خواهند بود. والیتی با اشاره به نقشه های 
از  ایران  گفت:  سوریه،  و  عراق  در  طلبانه  تجزیه 
ابتدا به  صراحت و صادقانه در برابر این توطئه ها 
ایستادگی و از دولت های قانونی این کشورها به 
درخواست خود آنان حمایت کرد و معتقد است در 
صورت موفقیت این گونه طرح ها دومینوار می تواند 

دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.

 داعش در تمام آمریکا حضور دارد

سناتور جونی ارنست در اظهاراتی جسورانه اعالم 
 50 هر  در  داعش  تروریستی  گروه  عناصر  کرد: 
ایالت آمریکا حضور دارد.  ارنست، اوباما و هیالری 
کلینتون را به دلیل ضعف در مبارزه با گروه های 
در  داد. وی  قرار  انتقاد  مورد  به شدت  تروریستی 
های  یافته  براساس  واقع،  »در  گفت:  اظهاراتش 
اف بی آی، داعش در تمام ایالت های آمریکا فعال 
 50 هر  در  داعش  تروریستی  گروه  عناصر  است. 
ایالت آمریکا حضور دارد. آنها از هر وسیله ای، از 
بمب و اسلحه های کمری گرفته تا چاقو و کامیون، 

استفاده خواهند کرد تا مردم بی گناه را بکشند.« 

خطر حقوق های نجومی از خطر داعش بیشتر است
 

پای  وقتی  گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
تبعیض هایی چون حقوق های نجومی به میان می آید با 
قوت می توان گفت خطر این فسادهای اقتصادی از خطر 
داعش بیشتر است. سردار نقدی تصریح کرد: در مقابل 
داعش و هر تروریستی با توکل بر خدا و اعتماد عمومی 
مردم می توانیم ایستادگی کنیم و این به عنوان سالح و سپر دفاعی نظام تلقی می 

شود، اما این رفتارهای ناروا به نوعی نظام را خلع سالح می کند.

روحانی تا زمانی گزینه اصالح  طلبان است که تهدید جلیلی و احمدی نژاد موجود باشد
 

ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با یک سایت خبری اصالح طلب، درباره عملکرد دولت روحانی گفت: دولت آقای 
روحانی از همان ابتدا باید در کنار سیاست خارجی به شفافیت اقتصادی نیز اولویت می داد. وی با بیان اینکه، سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد 
یک تهدید تلقی می شوند و برنامه اصالح طلبان، اتحاد در مقابل این تهدید است، در پاسخ به سؤالی به برنامه اصالح طلبان برای انتخابات 
٩٦ گفت: ما حامی دولت آقای روحانی هستیم. من معتقدم تا زمانی که کاندیداهای سال ٩٦ توسط تندروها تهدید می شوند، ما اصالح طلب ها 

هیچ کس دیگری غیر از آقای روحانی را به میدان نمی آوریم. یعنی تا زمانی که تهدید جلیلی و احمدی نژاد یا امثال اینها وجود دارد،  گزینه قطعی ما آقای روحانی است.

ترقی : دولت حداقل سال آخر پاسخگو باشد
 

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه تعمیم 
عملکرد  در  دولت  ضعف  بیانگر  گذشته  به  اشکاالت 
به  پاسخگویی  مسئول  هرکس  گفت:  است،  سه ساله 
از دولت فعلی  دوران مسئولیت خودش است و کسی 
راجع به تخلفات دولت قبل سوال نکرده است. ترقی  
افزود: بعد از گذشت سه سال از فعالیت سیاه نمایانه دولت، حداقل در سال 

آخر، پاسخگوی عملکرد خود باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
رفاه  افزایش  امکان  باید  ایران  اقتصاد 
گفت:  باشد،  داشته  را  مردم  درآمد  و 
شأن  در  زندگی  از  باید  ایران  مردم 
خودشان برخوردار شوند، یکی از موانع 
پیش روی کشور تحریم ها و فشارهای 
از  بخشی  که  بوده  ملت  علیه  ظالمانه 
با  نیز  آن  دیگر  بخش  باید  و  لغو  آنها 
توافق  در  غربی ها  تعهدات  به  توجه 

برجام لغو شود. 
تالش  دولت  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
فعاالن  برای  را  اقتصاد  فضای  تا  کرده 
کشور قابل پیش بینی کند، گفت: مردم 
نرخ  که  هستند  مطمئن  هم اکنون 
نمی کند  تغییر  شبانه روزی  دیگر  دالر 
سیاست گذاری  با  دولت  که  می دانند  و 
بانکی  سود  نرخ  که  می کند  کاری 

اجتماعی  و فضای سیاسی  یابد  کاهش 
کشور باید آرام باشد.

این است  آنچه اهمیت دارد  وی گفت: 

تا  باشد  داشته  وجود  شرایطی  باید  که 
بتوانند  خصوصی  و  عمومی  نهادهای 
کنند  عرضه  بورس  در  را  خود  سهام 

از  تا  باشند،  سهامدار  مردم  بگذارند  و 
در  شود.  انجام  مالی  تأمین  طریق  این 
به  کشور  صادرات  حجم  حاضر  حال 

بیش از 5 میلیارد دالر رسیده و باید از 
این  در  فعلی  پتروشیمی  واحدهای  کل 
در  توانسته اند  که  کرد  قدردانی  بخش 

انجام  را  اقدامات  این  تحریم ها  دوران 
دهند. جهانگیری همچنین عنوان کرد: 
 4 احداث  اندازه  به  فردی  گذشته  در 
پتروشیمی یعنی مبلغی حدود ٢ میلیارد 
پول های کشور  از  میلیون دالر   700 و 

را برداشت و بُرد. 
در  مدیران  از  گروه  دو  تالش  به  وی 
ثبت  به  منجر  یکی  که  تحریم  دوران 
ثبت  دیگری  و  ایران  برای  افتخار 
پرونده سیاه در تاریخ ایران شده، اشاره 
هایی  بنگاه  اول  گروه  کرد:  عنوان  و 
وقت خود  گمنامی  نهایت  در  که  بودند 
را گذاشتند که تحریم ها را دور بزنند و 
ماشین آالت و ادوات مورد نیاز خود را 
وارد کنند و اما گروه دوم کسانی بودند 
که از فرصت تحریم ها استفاده کردند تا 

جیب ملت ایران را تخلیه کنند.

جهانگیری: فردی به اندازه 4 پتروشیمی از کشور بُرد 
پرونده ای سیاه در تاریخ ایران ثبت کردند و جیب ملت را تخلیه کردند

50 درصد از تعهد 3 میلیارد تومانی خراسان جنوبی به بازسازی عتبات 
عالیات در سال 95 محقق شد. مردم والیتمدار خراسان جنوبی در یک 
اقدام بی نظیردر 4 ماه اول سال جاری مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون 

تومان )10/500/000/000 ریال( به بازسازی عتبات مقدسه کمک کردند.

روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی: اشخاص حقوقی )شرکت ها( و صاحبان درآمد امالک  اجاری
فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 از طریق سامانه www.tax.gov.ir می باشد.

شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیتسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است. 


