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یادداشت

مردم؛ شما قدرت برترید، 
پس مطالبه کنید! 

* هرم پور

استاندار  دیدار  جریان  در  قبل  هفته  پنجشنبه 
محترم با تعدادی از سیاسیون استان وقتی ایشان 
صحبت از اختالف های موجود می کرد و اینکه 
اگر این اختالف ها وجود نمی داشت حاال استاندار 
شما یک فرد غیر بومی نبود ؛ با خودم فکر می 
کردم در یک جامعه نزدیک به نهصد هزار نفری 
با یازده شهرستان بزرگ و کوچک و بیست و چند 
شهر و صدها روستا، کارمان به کجا و به چه حرف 
ها کشیده نشده! والجرم باید می اندیشیدم که در 
این جامعه بیشترین قدرت را چه کسی دارد و حرف 

اول و آخر از آن چه کسی است؟ 
کند  ادعا  تواند  می  تیمی  چه  و  گروه  چه 
و  توسعه  برای  را  نقش  ترین  بزرگ  و  بیشترین 
پیشرفت آن دارد؟ بیشترین زحمت ها را کشیده 
کسی چه  است؟  دلسوز  همه  از  بیشتر  یا   و 
جامعه  این  برای  ایثار  و  فداکاری  َعلَم  تواند  می 
بگیرد؟  دوش  به  را  نفری  صدهزار  چند  بزرگ 
تواند سود و زیان همه خوب و  و چه کسی می 
بدهای این جامعه بزرگ را به دل بپذیرد و به جان 
قبول کند؟ چه کسی می تواند ادعا کند در سخت 
 ترین شرایط باز هم همراه همه برنامه ریزی ها
اما  نکرده،  کاری  سیاسی  اینکه  علیرغم  و  بوده 
و  است؟  کرده  تالش  ها  سیاست  انجام  برای 
هیچ که  باشد  این  مدعی  تواند  می  کسی   چه 
نمی خواهد جز آبادانی و توسعه و به هیچ چیز نمی 
اندیشد جز عمران و پیشرفت؟ نه سودی برای خود 
می خواهد، نه مقصودی برای اهدافش،  نه میزی 

و نه صندلی . ) ادامه در صفحه 2 (

آغاز سنجش سالمت 
»پیش دبستانی ها« از 15 مرداد

وزارت  دبستانی  پیش  آموزش  دفتر  مدیرکل 
آموزش و پرورش از آغاز سنجش سالمت کودکان 
پیش دبستانی پنج سال تمام از 15 مرداد خبر داد. 
پیش دبستانی های  امسال  از  کرد:  اظهار  فضلی 
تحت  می توانند  زودتر  سال  یک  تمام  سال  پنج 

غربالگری طرح سنجش قرار گیرند.

 ثبت  نام متقاضیان تشرف به عتبات
 در اربعین از 16 مرداد

نام  ثبت  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
اربعین  در  عالیات  عتبات  به  تشرف  متقاضیان 
اینترنتی  سامانه  طریق  از  16مرداد  از  حسینی، 
سماح آغاز می شود. به گزارش جام جم آنالین، 
سعید اوحدی افزود: اطالعیه ثبت نام اربعین در 

یکی دو روز آینده منتشر می شود.

مدیرعامل اتوبوسرانی بیرجند : 

دولت سهم خود را 
برای نوسازی اتوبوس ها 
پرداخت نکرده است

همشهریان ما مستحق اتوبوس های 
فرسوده و از رده خارج نیستند
صفحه 7

رئیس جمهور  : 
اتکای درآمد شهرداری ها به فروش تراکم 

مضرتر از اتکا به درآمدهای نفتی است

فرمانده سپاه پاسداران  :  
حضور برخی سیاسیون کشور

در شبکه بزرگ فساد بانکی

محمد رضا خاتمی  : 
 اصولگرایان می دانند  شکست می خورند ؛ 
روحانی گزینه اول و آخر اصالح طلبان است

احمد توکلی :  
 رئیس جمهور یا از برادرش رفع اتهام

 کند یا با او برخورد کند

متاسفانه روحانی پاسخی نمی دهد / کواکبیان به دنبال »فراکسیون دیپلماسی« / حضور در بهترین هتل های دبی، لیموزین و بادیگارد شخصی: از جیب ملت! / زمینه نفوذ داعش در ایران فراهم نیست / قدردانی بان کی مون از پایبندی ایران  / جان کری: شاه کلید حل بحران سوریه دست من و الوروف است  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

پس از اتفاقات روزهای اخیر در جلسه مجمع نمایندگان خراسان جنوبی انجام شد ؛ 

هم اندیشی استاندار 
و نمایندگان در پایتخت

صفحه  7

100 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته 
راه آهن به استان اختصاص نیافت 

صفحه 7

تاکید بر توسعه استان و استفاده بیش از پیش از ظرفیت نمایندگان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه خانم فرزین
جلسه ترحیمی جمعه 95/5/1 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل هیئت حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: رستمی ، فرزین ، خلیلی ، احمدزاده ، بهلگردی ، یوسفی و سایر بستگان

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین
با نهایت تأسف و تألم درگذشت خواهر گرامی تان  مرحومه مغفوره

حاجیه کنیز فرزین »همسر جناب آقای رستمی«
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند برای آن مرحومه 

رحمت و غفران و صبر و شکیبایی شما و تمامی بازماندگان را مسئلت داریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت ستاره کیان بیرجند

مجمع خیرین مدرسه ساز

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت 

عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان
 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی 
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدرضا علمی
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.

مجتمع تولیدی شن و ماسه و بتن آماده مشرق زمین

سروران ارجمند جناب آقایان علی علمی
 و مهندس محمدرضا علمی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان

 مرحوم حاج علم علمی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان غفران و رحمت برای آن مرحوم 

و صبر جزیل برای شما آرزومندیم.

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند

ششمین سالگرد درگذشت زنده یاد 

حاج غالمحسین ارشادی فر 
پپر غالم ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

 را امروز پنجشنبه )95/4/31( بر سر مزار پاکش با ذکر فاتحه و صلواتی
 گرامی می داریم. روحش شاد و نامش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

سالی به سر آمد دل ما سوخته تر شد  وین چشم به راه تو، به در دوخته تر شد
گفتند که ایام برد سوز غمت را      هر روز که آمد دل ما سوخته تر شد

ششمین سالگرد عروج برادری دلسوز، پدری مهربان و همسری فداکار 

مرحوم محمد نوری مقدم 
را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم. 

خانواده

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 کربالیی حسن بذرافشان
 »بازنشسته هالل احمر«

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/4/31 از ساعت 5 الی 6 عصر 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 حضور شما سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های بذرافشان و سایر بستگان

برادرگرامی جناب آقای دکتر سلیم
انتصاب بجا و بایسته جناب عالی به سمت 

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند
 بسیار باعث مسرت و خشنودی است. توفیق روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا - امینی

هو الحی الذی الیموت
دهمین سالگرد  سفر بی بازگشت

شادروان غالمرضا آوان
هر لحظه که بی تو می رود عمر

مرگ است به نام زندگانی

همسر و فرزندان همیشه داغدارت

یادبـود

یکایک  از  را  خودمان  قدردانی  و  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
دوستان، اقوام، آشنایان، ادارات، ارگان ها، نهادها و تمامی سروران 
ارجمند علی الخصوص مدیریت و کارکنان شعب بانک تجارت 
استان ، دهیاری و شورای اسالمی روستای امیرآباد ، هیئت امنای 
حسینیه صاحب الزمانی)عج( ، هیئت حسینی ، مهدیه و زورخانه 
اتحادیه مصالح فروشان  امیرآباد و  الحجج )ع( روستای  ثامن 

بیرجند که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شادروان 

حاج محمد  امیرآبادیزاده
 شرکت نموده یا از طریق ارسال پیامک، حضور سبزشان، درج آگهی در جراید، پارچه نویسی و تماس تلفنی 

با ما همدردی نمودند و یا از شهرها و روستاهای اطراف ما را مورد تفقد خود قرار دادند، اعالم می نماییم
از درگاه باریتعالی طول عمر با عزت و سربلندی شما بزرگواران را آرزومندیم.

خانواده مرحوم امیرآبادیزاده

فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

شماره 95-977

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: 
به استناد آیین نامه اجرایی بند "ج"  ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به منظور خرید 
الکتروپمپ برای پروژه های آبرسانی سطح استان نسبت به ارزیابی کیفی با شرایط ذیل 

اقدام نماید. 
مبلغ برآورد حدودی: 10/000 میلیون ریال 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی: از تاریخ 1395/4/31 تا پایان وقت اداری 1395/5/5
شرایط کلی ارزیابی: توان مالی، ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت، استانداردهای 
تولید، داشتن تجربه  و دانش در زمینه موردنظر، حسن سابقه و تضمین کیفیت خدمات و 

محصوالت، نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی(، ظرفیت  تولید
محل دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان برای دریافت اسناد ارزیابی به اداره امور حقوقی 
و قراردادها مراجعه نمایند. هزینه خرید اسناد به مبلغ 3/000/000 ریال می باشد که 

متقاضیان باید به حساب سیبا شماره   2175212197003 بانک ملی واریز نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: پایان وقت اداری 95/5/23 - دبیرخانه شرکت آب 

و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
تاریخ بازگشایی و اعالم نتایج اسناد ارزیابی: بازگشایی اسناد ارزیابی 1395/5/26 

ساعت 9 خواهد بود و تاریخ اعالم نتایج ارزیابی در همان جلسه اعالم خواهد گردید.
ارائه اسناد : اسناد فراخوان از جمله: 1- این دعوت نامه 2- تصویر برابر اصل )اساسنامه، 
آگهی تغییرات و آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران، گواهینامه 
پروانه تولید، استانداردهای معتبر و گواهی بیمه نامه تولیدات، پروانه بهره برداری، پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد اجباری گواهینامه بهداشتی )استفاده مجاز از محصول در مصارف 
شرب( صادره توسط وزارت بهداشت 3- گزارش مواد مصرفی در فرآیند تولید کاالی مورد 

درخواست 4- فرم قانون منع مداخله در معامالت دولتی
تبصره 1( ارسال تمامی مدارک خواسته شده با امضای زنده و قید نام و نام خانوادگی 
الزامی است. ضمنا به مدارکی که مخدوش، ناخوانا، مشروط و یا کسر مدارک خواسته شده 

و مهر و موم نشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2( اسناد ارسالی هیچ تعهدی در زمینه دعوت شرکت ها به مناقصه برای شرکت 

آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ایجاد نمی کند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 8-32214752 056اداره امور حقوقی و قراردادها 

تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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باز هم کارمزد تعویض کارت بانک تجارت حذف شد
ایسنا - بانک تجارت یکی در میان هزینه تعویض کارت های بانکی خود را حذف می کند. بعد از اینکه در خرداد و تا ابتدای تیرماه 
عوض کردن کارت های این بانک رایگان انجام و دریافت هزینه در ماه جاری از سرگرفته شد، باز هم اعالم کرد که تا پایان مرداد 
ماه کارمزدی برای این موضوع دریافت نخواهد کرد.

از زمانی که طرح مسکن اقساطی روی کاغذ 
بین بانک مسکن و انبوه سازان به امضا رسیده، 
امضا  خرید  قرارداد  مشتری  یک  حتی  هنوز 

نکرده است.
به گزارش ایسنا، ۲۷ خرداد سال جاری طرح 
مسکن قسطی سرانجام بعد از چانه زنی های 
بسیار در مورد نرخ کارمزد بین بانک مسکن و 
برای مدت ۵۰  کارمزد ۵ درصد  با  سازندگان 
ماه به تصویب رسید. طرحی که از همان ابتدا 

انبوه سازان نیست؛ زیرا  مشخص بود باب دل 
فعلی  شرایط  در  خریداری  کمتر  می دانستند 
نرخ سود ۱۵  با  به خرید مسکن  رکود حاضر 
درصد می شود، اقساط ماهیانه ۲ تا ۵ میلیون 
ماهه   ۵۰ کوتاه  نسبتا  بازپرداخت  مدت  در 
بانک مسکن تضمین  این طرح  در  می شود. 
بازپرداخت ۱۵۰ میلیون تومان از قیمت مسکن 
را بر عهده می گیرد و هیچ تضمینی برای ۵۰ 
درصد باقی مانده نمی دهد که این مساله نیز 

این طرح عنوان  از گره های کور  یکی دیگر 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  شود.  می 
از ۱۵۰  انبوه سازان بیش  واحدهای مسکونی 

میلیون تومان قیمت دارد.
از  ما  گویند  می  سازان  انبوه  وجود  این  با 
تنها  و  نداریم  منابع  درخواست  مسکن  بانک 
از آنها می خواهیم بازپرداخت تمام مبلغ واحد 
مسکونی ما را تضمین کند. البته بانک مسکن 
هم اکنون نیز منابعی نمی آورد و تنها تضمین 

تسهیالت غیرنقد را بر عهده دارد.
متوسط  دهک های  اینکه  اعالم  با  انبوه سازان 
رو به باال جامعه هدف طرح قسطی فروشی را 
تشکیل می دهند، اعالم کردند: فرمول طرح به 
نوعی تعریف شده که با محدودیت های موجود 
در آن، »سقف تسهیالت غیرنقد، حداکثر مبلغ 
تعیین شده برای قسط ماهانه و همچنین دامنه 
سنی تعریف شده برای آپارتمان های مشمول«، 

قابلیت ورود به طرح را سلب کرده است. 

مختلف  های  بهانه  آوردن  با  بانکها  حاضر  حال  در 
را  درصد   ۱8 به  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش 
اجرا نمی کنند. به گزارش جام جم آنالین، با مصوبه 
و  نرخ سود سپرده  کاهش  اعتبار  و  پول  اخیر شورای 
بانک ها برای همه  تیر  از شانزدهم  بانکی   تسهیالت 
این  بر  و  شد  االجرا  الزم  اعتباری  های  موسسه  و 
برای سپرده های  نرخ سود تسهیالت  اساس حداکثر 
نرخ  و  درصد  ساله ۱۵  یک  دار  مدت  گذاری  سرمایه 
سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات 

اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی 
قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و 
مشتری، حداکثر معادل ۱8 درصد تعیین شده است، اما 
در عمل بانکها رغبتی به اجرا کردن این مصوبه ندارند. 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  نایب  میرمحمدصادقی 
معادن و کشاورزی تهران گفت: با وجود آنکه نرخ سود 
تسهیالت بانکی به ۱8 درصد کاهش یافت، متاسفانه 
این نرخ اعمال نمی شود هرچند بانک ها این مصوبه را 
به طور کامل تکذیب نمی کنند، اما با آوردن بهانه هایی 

از این دست که هنوز بخشنامه به دستمان نرسیده است 
آن را اجرا نمی کنند. وی در پاسخ به این سئوال که با 
توجه به اینکه نرخ سود سپرده در سایر کشورها حدود ۲ 
تا 4 درصد است چگونه می تواند باعث فرار سرمایه شود 
تاکید کرد: برخی مزایای دیگری در این کشورها هست 
که باعث می شود مردم برای انتقال سرمایه خود تشویق 
شوند، لذا اگر درصدد کاهش نرخ سود سپرده هستیم باید 
درکنار آن با فراهم کردن فضای کسب و کار فرصتی را 

فراهم کنیم تا بخش سرمایه گذاری سود آور شود.

دریغ از یک مشتری برای مسکن اقساطی!

 بانکها نرخ سود تسهیالت 18 درصدی را اجرا نمی کنند 

سایپا قیمت جدید خودروهایش را اعالم کرد

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش و کاهش 
نرخ تعدادی از محصوالت گروه سایپا بر اساس 
مجوز شورای رقابت خبر داد. به گزارش جام 
موضوع   93 خرداد  از  گفت:  زاده  تقی  نیوز، 
افزایش نرخ خودروها مسکوت بوده و پس از 
افزایش  رقابت مجوز  گذشت ۲ سال شورای 
نرخ برای تعدادی خودرو و کاهش نرخ برای 
تعدادی دیگر را صادر کرده است. وی با اشاره به انجام طرح واگذاری 
خودرو با وام بدون بهره گفت: سایپا برای اولین بار اقدام به فروش خودرو 
با تسهیالت بدون بهره کرده که باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو 
شده است. تقی زاده خاطر نشان کرد: خودروهای سایپا ۱۱۱، ۱3۱ و ۱3۲ 

افزایش قیمت و خودرو سایپا ۱4۱ کاهش قیمت داشته است.

خبر خوش برای صاحبان مسکن مهر

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: بنای ما بر افتتاح ۱۰۰ هزار 
تا  و  است  دولت  هفته  در  مهر  مسکن  واحد 
به  ها  پروژه  تمامی  نیز  جاری  سال  پایان 
مهرآبادی  اصغری  احمد  رسید.  خواهد  پایان 
های  پروژه  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
مجموع  کنون  تا  داشت:  اظهار  مهر  مسکن 
با  شهری  نقاط  در  شده  منعقد  قراردادهای 
بانک های عامل ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد 
است که از این تعداد کار ساخت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد تمام 
تا  گرفته  بینی های صورت  پیش  داد: طبق  ادامه  است. وی  شده 
پایان سال، 3۰۰ هزار واحد دیگر نیز ساخته شود که مجموعه کل 
مسکن مهر ساخته شده در دولت یازدهم به عدد یک میلیون برسد.

پرداخت پاداش سوادآموزی افزایش یافت

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: اگر تمام افرادی که امسال برای 
شرکت  سوادآموزی  فعالیت های  در  باسوادی 
میلیارد   3۰ مجموع  در  شوند  قبول  کرده  اند، 
تومان پاداش باسوادی به آنها پرداخت می شود. 
باقرزاده در گفتگو با فارس در خصوص پرداخت 
پاداش سوادآموزی به بیسوادان، اظهار داشت: 
سوادآموزان  به  دولت،  هیأت  مصوبه  مطابق 
پاداش ریالی پرداخت می شود. وی افزود: مجموع اعتبارات سال جاری 
قبول  و  خودآموزان  به  مربوط  که  سوادآموزی  پاداش  پرداخت  برای 
شدگان در برنامه های سوادآموزی است، ۲6 میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که مربوط به سال 94 است. وی افزود: روند دریافت این 

اعتبارات آغاز و پرداخت پاداش ها نیز شروع شده است.

پژو 2۰۷ صندوق دار
بهمن راهی بازار می شود

پژو ۲۰۷  ایران خودرو گفت:  مدیرعامل  تسنیم- 
در  دار  پژو ۲۰۷ صندوق  و  هاچ بک در شهریور 
بازار عرضه می شود. یکه زارع  به  امسال  بهمن 
ساخت  صندوقدار   ۲۰۷ پژو  قیمت  داشت:  اظهار 
این محصول  است  تومان  میلیون  زیر ۵۰  داخل 
تولید شده  پژو  به  اتکا  بدون  و  داخلی  قطعات  با 
توان  به  اتکای  با  هم  بک  هاچ   ۲۰۷ پژو  است؛ 
داخلی تولید شده است این خودرو  نیز قرار است با 
قیمت حدود 4۰ میلیون تومان به بازار عرضه شود.

فروشگاه های شهروند 
در سراسر کشور ایجاد می شود

گفت:  شهروند  کاالی  شرکت  مدیرعامل  ایسنا- 
کشور  سراسر  در  فروشگاه  این  شعبات  بزودی 
توسعه پیدا خواهند کرد. علوی با اشاره به اهداف 
فروشگاه های شهروند جهت توسعه در سراسر کشور، 
گفت: بزودی با هماهنگی استان ها فروشگاه های 

شهروند در سایر استان های کشور دایر خواهد شد.

اختصاص اعتبار صد میلیارد ریال 
برای مبارزه با اعتیاد در مدارس

عصر اعتبار- معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر 
میلیارد  یکصد  اختصاص  از  پرورش  و  آموزش 
داد  خبر  مدارس  در  اعتیاد  با  مبارزه  برای  ریال 
اعتبار  این  از  ریال  میلیارد   3۰ تاکنون  گفت:  و 
تصریح  حمیدی  است.  شده  ابالغ  ها  استان  به 
کرد: با تغییر در شرح وظایف ، معاونین پرورشی 
مسئول  خود  قبلی  وظایف  بر  فرهنگی عالوه  و 
پیگیری وضعیت اعتیاد در مدارس نیز می باشند.

هنوز تاثیر برجام در بخش
 مسکن بروز نیافته است

عصر اعتبار- یک کارشناس مسکن در خصوص 
تاثیر برجام در مسکن گفت: تحول معنی داری در 
بخش مسکن رخ نداده و تحرکات بیشتر مربوط 
به اثرات روانی برجام است. با این حال انتظار می 
خارج  رکود  از  آینده  سال  تا  مسکن  بخش  رود 
یا  یا 4 درصدی قیمت  افزود: رشد 3  شود. وی 
در  ای  العاده  خارق  تحول  معامالت  درصدی   8

بخش مسکن محسوب نمی شود.

مردم؛ شما قدرت برترید، 
پس مطالبه کنید! 

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

 پاسخ روشن و شفاف است: »مردم«. حقیقت 
یک  به  ما  همه  که  است  این  استان  امروز 
خودفراموشی تاریخی سوق داده شده ایم  و هر 
قرار تأکید  مورد  فراموشی  خود  این  بر  هم   روز 
که  طلبانی  فرصت  سوی  از  آنهم  گیریم؛  می 
عملیات روانی را بلدند و بازی با واژه ها را بیشتر 
صحنه به  را  مردم  باشد  نفعشان  اگر  و  آن   از 
برایشان  مردم  نباشد  نفعشان  اگر  و  کشند  می 
ماندنشان  حاشیه  در  که  منفردی هستند  عناصر 

بیشتر از در متن بودنشان سود آور است.
است  صحنه  در  حضورشان  مردم،  قدرت 
خواهد  می  آگاهی  صحنه،  در  حضورشان  و 
و است  رسانی  اطالع  مستلزم  آگاهی  این   و 
اطالع رسانی مستلزم ابزارهایش که تنها یکی از 

آنها »رسانه« است.
چه اینکه  اگر مردم  در صحنه نباشند هرکسی 
چه  باشد،  مردم  زبان  دهد  می  اجازه  خود  به 
باشد  راست  چه  جناحی،  یا  گروه  چه  باشد  فرد 
زبانی  زخم  بند  یک  خودش  آنوقت  و  چپ  چه 
اگر مردم در صحنه  مردم.  این  بر دل  می شود 
شود،  می  پر  زود  هایشان  تصمیم  جای  نباشند 
گوناگون.  های  تصمیم  با  مختلف،  های  آدم  با 
که  گوناگونی  ماجراهای  و  مختلف  های  حادثه 
این سالها روی داده ضروری تر می کند که مردم 
خراسان جنوبی بیشتر از این در صحنه باشند، در 
صحنه ی حرف ها، در صحنه ی تصمیم ها و در 

صحنه ی اقدام ها.
قطعًا  نباشند،  پاک«  های  زاده  »مردم  اگر 
»آقازاده های ناپاک« جایشان را خواهند گرفت و 
اگر از قماش همین مردم کسی برایشان تصمیم 
نگیرد قطعًا نامردمانی برایشان بیرق بی تصمیمی 

را َعلَم خواهند کرد...
مردم! لطفا مطالبه گر باشید!

لطفًا قفل سکوت تاریخی این دیار را بشکنید 
که  بخواهید  مردم  مطالبه  بر  زنندگان  قفل  از  و 

پاسخگوی جفایشان باشند.
 از تصمیم های خوب حمایت کنید و تصمیم های
بد را به باد انتقاد بگیرید. ما و شما بخشی از مردم 
اسالمی   - ایرانی  دموکراسی  و  دینی  ساالری 
هستیم که رهبر انقالب بارها و بارها به حق و به 
 جا از آن یاد کرده اند. ما و شما جاده صاف کن
هستیم  سازانی  جاده  ما  نیستیم،  افراد  و  گروه 
جاده  این  در  خودمان  پای  به  باید  خودمان  که 
با سرعت باال برانیم. لطفًا بخواهید! لطفًا مطالبه 
کنید! لطفًا قدری نسبت به همه آنچه می گذرد 
دیار،  این  سرنوشت  به  نسبت  گذشت،  خواهد  و 
به  نسبت  ساز،  سرنوشت  های  لحظه  به  نسبت 
باشید. لطفًا  تاریخ ساز، حساس تر  تصمیم های 

افراد بی خیال اطرافتان را بیدار کنید.
 لطفًا به آنانی هم که خودشان را به خواب زده اند
و این خواب زدگی  از سر ترس است یا بی رگی، 

نهیب محکمی بزنید.
سرنوشت ما و شما و نسل فردا )تأکید می کنم 
نسل فردای این سرزمین که از قضا قطعًا بدانید 
با  جز  بود(  خواهند  تر  گر  مطالبه  امروز  نسل  از 
همت امروز و مطالبه های همین لحظه هایمان 

شکل نخواهد گرفت.  
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰494383۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )مرحله اول(
 شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )مرحله اول( 
این تعاونی در حوزه های ده گانه به شرح ذیل برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم در حوزه های ذیل دعوت می شود با در دست 
داشتن دفترچه عضویت و یا برگ ورود به جلسه در این مجمع شرکت نمایند. در ضمن هر عضو می تواند وکالت کتبی دو نفر از اعضای 

شرکت که به تایید شورای محل رسیده باشد را به همراه داشته باشد. 
تعداد نمایندهمحل برگزاریساعت برگزاریزمان برگزارینام حوزه انتخابیهردیف
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دستور جلسه: 
انتخاب 50 نماینده از بین اعضای شرکت تعاونی در حوزه های ده گانه برای شرکت در مجامع تعاونی به مدت 2 سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )علیه السالم(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطالع مردم شهید پرور و والیتمدار می رساند: 

نماز عبادی- سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای تابعی امام جمعه موقت شهرستان بیرجند
 اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای مهندس حسین خوش آیند 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی خواهند بود.

زمان: جمعه: 95/5/1  ساعت 11/3۰
مکان: خیابان پاسداران مسجد امام حسین )علیه السالم(

اجرا کننده سقف کاذب، دیوارپوش، کف پوش، پارکت، آیدا
کناف 60×60 – ایرانیت - پرچین

بین رجایی 6 و 8 - جنب بانک ملی 09157714197- 09158635471

تـزئینـات ساختمــان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
تسهیالت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی افزایش یافت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۲۹ هزار واحد مسکونی فاقد استحکام در روستاهای خراسان 
جنوبی وجود دارد گفت: تسهیالت مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در خراسان جنوبی افزایش یافت.آسمانی مقدم افزود: امسال 

تسهیالت مقاوم سازی روستایی بین ۲0 تا ۲5 درصد افزایش یافته که  تسهیالت با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله است.
پنجشنبه * 31 تیر 1395 * شماره 3558

یادداشت یک شهروند در خصوص وضعیت تصمیم 
گیری استاندار و همچنین انتقاداتی بعضا بی موردی 
که به ایشون می شه واقعیت جامعه بود . باز هم یه 
عده ای سیاسیون ساده تو استان دارن تالش می 
کنن آدمای کارآمد برن و بعد چند نفر که دیدگاه 
های استانی ندارند و فقط برای منطقه ای خاص 
یا گروهی خاص کار می کنند سر کار بیایند . رفتن 
بعضی فرمانداران ناکارآمد خیلی هم خوب بود اما 
استانداری  سیاسی  و  عمرانی  معاون  رفتن  شایعه 
فاجعه است که مردم از مسببانش نخواهند گذشت
915 ... 0315

سالم آوا در پاسخ به پیام همشهری محترم که 
فرموده بودند زوزه سگها در الهیه غربی امان ما 
را بریده دوست عزیز از شهرداری کمک نخواهد 
اقدام  زبان بسته ها  این  برای کشتن  فورا  چون 
غذای  بخواهید  رستوانها  صاحبان  از  کنند  می 
اضافه را در این مکانها در جای مشخص بریزند 
نکشند  زوزه  گرسنگی  از  بیگناه  حیوانات  این  تا 
می  تقاضا  عاجزانه  شده  که  هم  خدا  خاطر  به 
مکانی  برایشان  نکشید  را  پناه  بی  کنم سگهای 

در نظر بگیرید و آب و غذایی .
935...464

ضمن سالم وخسته نباشید خدمت مسئولین اداره 
راه روستایی استان خراسان جنوبی فاصله روستای 
بیرجند  مرکزی  بخش  افکشت  روستای  فریزتا 
حاضرکه  حال  در  باشد  می  1/5کیلومتر  کمتراز 
جاده افکشت درحال بازسازی می باشد مسئولین 
محترم این مسیر روستای فریز را در دستورکارخود 

قراردهند باتشکر
915...782

در جواب یادداشت یک شهروند در مورد استاندار 
نیستند  سیاسی  مردم  اید  گفته  اینکه  بگویم  باید 
افتخار،مردم  نه  است  سرشکستگی  مایه  و  عیب 
باید سیاسی باشند،ثانیا باید حزب و تبعات مثبت 
ومنفی آنرا پذیرا باشیم استاندار نماینده دولت است 
و در انتصاب مدیران طبیعی است که خطی وحزبی 
عمل کند شما دوستان راست هم که رای میاوردید 
اتوبوسی درو می کردید،گهی زین به پشت گهی 

پشت به زین
937...867

ما  نیست؟  شهروندان  حق  آسایش  آیا  سالم  با 
که  ایم  کرده  گناهی  چه  عدل  خیابان  ساکنین 
باید در میان انبوه تعمیر گاه ها رنج بکشیم.لطفا 

مسئولین پاسخ دهند.
915...572

بازار  چهارشنبه  و  غفاری  بار  وتره  میوه  روز  بازار 
برای کار و اشتغال افاغنه خوب شد و شهرداری 
بجای حمایت از کار و اشتغال جوانان خود استان 
وکار می  اجازه کسب  ندارند  افاغنه که مجوز  به 

دهند اقای شهردارلطفا پیگیری کنید؟  
915...610

خوسف  شهردار  از  تشکر  میخواستم  عزیز  آوای 
بابت راه اندازی شهر بازی بوستان نرگس داشته 
کردن  بابت شاد  مهندس قالسی  ممنون   . باشم 

مردم هر چند با امکانات کم.
935...318

امید  گفتمان  به  احترام  ضمن  استاندار  جناب 
وتدبیر بعنوان یک شهروندکه در تمامی لحظات 
که  برساند  استحضارتان  به  باید  بوده  درصحنه 
تحمل بی احترامی به نماینده شهرمان در مجلس 
بنده  میگویید  نداریم شما که  را  اسالمی  شورای 
به  احترامی  بی  که  بدانید  باید  مردمم  خدمتگزار 

وکالی ملت بی احترامی به مردم است .
915...678

:گرچه  جدیدالورود  استاندار  به  تقدیم  سالم  با 
دیراست ولی  الزم /خوش آمد بگویم به شما که 
مردمی سخت کوش وصبور/ خادم  هستیدخادم/ 

دو از ریا وکبروغرور/همیشه در همه ی صحنه ها 
آماده / پای آرمان های امام ایستاده/ هرچند انواع 
مشکالت انبوه است / اما صبرمقاومت شان مانند 
خشکسالی  که  هاست  سال  جا  این  است/   کوه 
/چشمه  خالیست  زآب  خشکیده  ها  چشمه  ست/ 
ها دیگر نمی جوشند زآب /گرد بی مهری دارند 
بر رخسارشان/با آن که درگذشته بود آب وهوای 
روستا عالی / آب که کم شد شدند زسکنه خالی/

چون باران نمی بارد بهار نمی آید به اینجا /انگار 
دامداری  و  /کشاورزی  اینجا  از  بسته  رخت  بهار 
زنگ  این  براستی  برسانید،  آب   / است  رونق  بی 
خطراست / آب از بحر بهراستان آورید / شادی و 
خوشحالی را به استان آورید/ دریابید صنعت را که 
ماه هاست دررکود است / کارگر، مهندس ، مدیر 
وسفته  وام،چک  انواع   / اند  خروج  درب  نزدیک 
سررسیده / نقدینگی نیست انگارکار به آخررسیده 
/ تنهاخواسته ما از شما این است: هرچه زودترگره 

این مشکالت رو بازکنید  .    
915...693

پیام شما

باسالم جمع آوری و ساماندهی خودروهای فروش 
میوه در حاشیه خیابان ها که هم موجب تصادفات، 
ترافیک و هم ایجاد چهره زشت شهر با فرهنگی 
مثل بیرجند می شود برعهده کدام ارگان مسئول 

است؟شهرداری یا راهنمایی و رانندگی؟؟
915...709

از نماینده محترم بیرجند می خواهیم  بجای ورود 
یا عزل  انتصاب  از  به تنش های سیاسی ناشی  
ای حاشیه  مسائل  به  پرداختن  همچنین   مدیران 
 کمی به فکر پروژه های عقب مانده علی الخصوص

محور قاین - بیرجند باشند...
915...295

مطلبی را که در مورد سیاست زدگی چاپ کرده بودند 
را بنده کم سواد در قالب یک نامه روستایی به عرض 
عموم رساندم و بخصوص یادآوری نمودم از تجارب 
عمرانی  های  داده  پس  امتحان  بویژه  ها  معاونت 
استفاده بهینه شود که بنظرم الزم می آید چاپ آن 
نامه مکرر شود چرا که آنچه دولت ها را مقبول و یا 
مردود می کند توجه به امور زندگی مردم است و 
امور سیاسی و جناحی در رده های بعد قرار دارد مثال 
بنده موضعی نزدیک به تفکر اصولگرایی دارم ولیکن 
مدیرانی مثل مهندس نخعی نژاد و مهندس ولی پور 

مطلق را فراتر از جناح و مردمی خالص می دانم.
915....639
سالم و خسته نباشید به مدیر محترم امور آب و 
فاضالب بیرجند. باتشکر فراوان از پیمانکار محترم 
مسیر  حفاری  روز  یک  انجام  عمل  سرعت  بابت 
الزهرا  محبان  سراشیبی  خیابان شهدا  در  طوالنی 
)س(واقعا جای تشکر داره. انشاا... تو همه ادارات از 

چنین پیمانکارانی استفاده شود.التماس دعا
990...250

برق  وصل  به  اقدام  که  برق  اداره  از  تشکر  با 
اداره  از  اند  کرده  بهلگرد  روستای  جدید  شهرک 
آب روستایی هم خواهشمندیم که مشکل آب این 

شهرک رابرطرف کنند.
915...670

سالم. آوا خواهشا چاپ کن. واقعا خسته نباشید به 
مدیران استانی که هر روز تو رسانه ها خبر از اول 
شدن استان در کشور خبر می دهند. مثال مدیر کل 
اداره مالیات از وصول زیاد مالیات یا مدیرعامل آب 
منطقه ای میگویند اولین استان در نصب کنتور و 
که  احسنت  و...  کشاورزی  های  چاه  شد  کارتی 
تعطیلی  باعث  و  دارید  را  اول  رتبه  در سختگیری 
شرکتها و کشاورزی و مغازه ها می شوید.عوض این 
سختگیری در راستای پیشرفت استان گام بردارید 
وگرنه دیر یا زود باید میز و اتاق های آنچنانی که 
اتاقتان  وسایل  قیمت  زوج  یک  جهیزیه  اندازه  به 
است خداحافظی کنید. استخدام دستگاهای اجرایی  

سهمیه استان 3چهار نفر است به فکر این باشید.
915...598

ایشان در یک  نگیرید.  ایراد  استاندار  آقای  به  زیاد 
سال فرصت دیگه وقت ندارند با تحقیق مدیران را 

منصوب کنن!
915...742

اداره آب و فاضالب روستایی  از  تالش  با تشکر 
برای شروع پروژه آبرسانی به فاز دو مجتمع بهدان 
استانداری  سوی  از  اعتبار  تخصیص  با  امیدواریم 
این کار سرعت بیشتری بگیردواقعا وضعیت آب در 

روستاهای تابعه اسف بار است 
0936...643

سالم می خواستم بگم ما که توی شهرخودمان 
جوانمان  نیروهای  و  داریم  بیکاری  مشکل 
خیابان  پروژه  برای  شهرداری  چرا  هستند  بیکار 
جمهوری از نیروی افغانها استفاده می کند؟ لطفا 
شما بما بگویید چگونه می شود که تمام کارهای 
درصورتیکه  افتاده  افغانها  دست  به  شهرمان 

جوانان شهر ما بیکار هستند.
939...249

عمریکهدودمیشود
توهم در پشت چهره نقاب شده غول اعتیاد گم شده است

استفاده  صنعتی  مخدر  مواد  از  که  فردی 
می کند دچار حاالتی مانند افزایش حرکت های 
فیزیکی، نوعی ناآرامی، سرخوشی، پرخاشگری، 
خشونت، حمله های ناگهانی، بی خوابی شدید، 
هراس همراه با توهم، نشاط و دلخوشی بیش 
از حد و حتی اختالل در سیستم بدنی مانند 
مشکالت در سیستم گوارشی، بی اشتهایی و در 
نتیجه سوء تغذیه و کم وزنی مفرط و در برخی 

از موارد عوارض قلبی می شود.
از قدیم شنیده ایم که اعتیاد بالی خانمان سوز 
غول  این  است،  همین  نیز  واقع  به  و  است 
ویرانگر بر زندگی انسان چنبره می زند و آن را 
نابود می کند. اعتیاد در لغت به بیماری گفته 
می شود که فرد بیمار رفتاری را مدام تکرار کند، 
و وقتی نامی از اعتیاد به میان می آید ناخودآگاه 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  سمت  به  انسان  ذهن 
کشیده می شود و ما در این گزارش نیز به بیان 
عوامل مخرب اعتیاد به موادمخدر می پردازیم.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از بیماری هایی است 
که فرد بیمار را گاه تا اعماق نیستی می کشاند 
بزهکار  نه یک  بیمار است  معتاد یک  و فرد 
اجتماعی، که جامعه و مسووالن برای درمان 

او باید تمام تالش خود را به کار گیرند.
امروزه به روش های گوناگونی افراد در دام این 
غول ویرانگر اسیر می شوند ولی بیشتر افراد از 
این بال  ناباب گرفتار  با دوستان  امرار معاش 
شده اند و در اکثر مواقع با تعارف یک سیگار 
آغاز شده است و گاه تا جایی پیش می رود که 
فرد معتاد تمام دارایی و حتی خانواده خود را فدا 
می کند.غول اعتیاد بزه کاری ها و ناهنجاری های 
بسیاری را در جامعه سبب می شود که از جمله 
آن می توان به تکدی گری، دزدی، جیب بری و 

حتی قتل اشاره کرد.
سنتی  مخدر  مواد  از  معتاد  افراد  گذشته  در 
استفاده می کردند ولی امروزه استفاده از مواد 
مخدر صنعتی بیشتر شده است که از جمله آن 
می توان به کریستال و شیشه اشاره کرد که 
استفاده از آنها برای سرگرمی و تفریح در برخی 

از مجالس باب شده است.
استفاده  صنعتی  مخدر  مواد  از  که  فردی 
می کند دچار حاالتی مانند افزایش حرکت های 
فیزیکی، نوعی ناآرامی، سرخوشی، پرخاشگری، 
خشونت، حمله های ناگهانی، بی خوابی شدید، 
هراس همراه با توهم، نشاط و دلخوشی بیش 
از حد و حتی اختالل در سیستم بدنی مانند 
مشکالت در سیستم گوارشی، بی اشتهایی و در 
نتیجه سوء تغذیه و کم وزنی مفرط و در برخی 

از موارد عوارض قلبی می شود.
در برخی موارد مشاهده می شود خانواده ها وقتی 
متوجه اعتیاد یکی از افراد خانواده می شوند، با او 
رفتار پرخاشگرانه داشته و گاه او را ترد می کنند 
نیاز به  در صورتی که این فرد بیمار است و 
مراقبت ویژه دارد تا بتواند خود را از این گردابی 

که در آن گرفتار شده نجات دهد.
افراد  بیشتر  معتقدند  روان شناسان  از  گروهی 
معتاد نمی توانند اعتیاد را به کلی کنار بگذارند و 
در صورت ترک آن بعد از مدت کوتاهی دوباره 
به آن رجوع می کنند، بنابراین خانواده ها باید 
خیلی بیشتر از حد معمول مواظب افرادی که 

ترک کرده اند، باشند.

میان مدت  اقامتی  مرکز   7 فعالیت 
درمان اعتیاد در خراسان جنوبی

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
جنوبی در هفتم تیرماه سال گذشته گفته است: 
در حال حاضر 34 مرکز درمان اعتیاد زیر نظر 

بهزیستی در استان فعال می کنند
شهرام شیخانی با اشاره به فعالیت هفت مرکز 
اقامتی میان مدت در استان، گفت: سال گذشته 

یک هزار و 100 نفر از خدمات ارائه شده در این 
مراکز استفاده کرده اند.

این مسئول در ۲3 تیرماه جاری اظهار می کند: 
در سال گذشته فعالیت دو مرکز اقامتی میان 
مدت درمان اعتیاد در شهرستان های طبس 
نظارتی  تیم  گزارشات  استناد  با  فردوس  و 

خراسان جنوبی لغو شد.
با بیان اینکه از دیگر برنامه های توسعه  وی 
اجرای  در  همکاری  بهزیستی  پیشگیری 
مصرف  شیوع  مورد  در  خانوار  ملی  پیمایش 
شد:  یادآور  است،  روان گردان  و  مخدر  مواد 
درمان،  زندگی،  مهارت های  آموزش های 
بازتوانی و کاهش آسیب، اعتیاد، مشاوره روان 

شناختی، پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی 
محور در محیط های مختلف، برگزار شد.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان 
سامانه   0۹6۲8 سامانه  داد:  ادامه  جنوبی 
و  افراد  که  است  کشور  در  اعتیاد  تخصصی 
خانواده هایی که مشکلی در زمینه اعتیاد، مواد 
مخدر، بستری و غیره دارند می توانند با شماره 
از مشاوران و کارشناسان  ذکر شده تماس و 

آموزش دیده بهره مند شوند.
بر آن شدیم تا شرح حال چند نفر از معتادان 
عبرتی  شاید  تا  کنیم  بیان  را  شده  گرفتار 

برای دیگران باشد.
م.م در گفت و گو با فارس اظهار داشت: دارای 
پنج فرزند هستم و اعتیاد را از 10 سال گذشته 

آغاز کردم و در آن زمان 45 سال داشتم.
وی با بیان اینکه یک سانحه عامل روی آوردن 
من به اعتیاد بود، تصریح کرد: در یک سانحه 
رانندگی پاهایم دچار شکستگی شدند و مدتی 

را در منزل ماندم.
زمان  در  اینکه  بیان  با  بیرجندی  معتاد  این 
من  دیدن  به  دوستان  خانه  در  استراحت 
برای  زمان  این  در  شد:  یادآور  می آمدند، 
از دغدغه های فکری،  آزاد شدن  سرگرمی و 
سیگار را آغاز کردم. م.م ادامه می دهد: با آغاز 
سیگار کم کم زمینه برای استفاده از موادمخدر 
نیز برایم فراهم شد و در پارتی های دوستان 
اینکه  برای کشیدن مواد شرکت می کردم تا 
اکنون اگر کمتر مصرف کنم خماری به سراغم 
تالش  خیلی  خانواده ام  می گوید:  می آید.وی 
کردند که من را ترک دهند، اما موفق نشدند و 

اکنون دیگر به من کاری ندارند.
اثر نداری به  با یکی دیگر از معتادان که در 
شده،  کارتون خواب  و  شده  کشیده  خیابان 
گفت و گو کردیم.ع.س اظهار داشت: من اعتیاد 

را برای خالصی از غصه هایم آغاز کردم که 
بزرگترین آن مرگ جوانم در سن ۲5 سالگی 
بود.وی با بیان اینکه من دارای پنج فرزند بودم 
که با مرگ او اکنون دارای چهار فرزند هستم، 
تصریح کرد: ابتدا در روستا سکونت داشتم و در 

آنجا به دام اعتیاد گرفتار شدم.
وضعیت  اینکه  بیان  با  بیرجندی  معتاد  این 
اندکی کار  با  ادامه داد:  نبود،  مالی من خوب 
گذران  دیگران  برای  کارگری  و  کشاورزی 

زندگی می کردم.
ع.س، سن آغاز اعتیاد خود را 40 سالگی عنوان 
کرد و یادآور شد: بعد از گذشت مدتی خانواده ام 
با من رفتار بدی را آغاز کردند، به طوری که 

خانواده را ترک کرده و روانه شهر شدم.
وی گفت: به سبب فشاری که خماری به من 
تأمین مواد مجبور  برای  نبود پول  می آورد و 
با گدایی کردن هزینه  بیایم و  شدم به شهر 
مواد خود را تأمین کنم.این معتاد بیرجندی با 
بیان اینکه اکنون دو سال است که از خانواده ام 
بی خبرم، افزود: بیشتر شب ها را در خیابان سر 
می کنم و اکنون از این کار خود بسیار پشیمان 

هستم.
در رابطه با اعتیاد و مضرات آن با معاون امور 
جنوبی  خراسان  بهزیستی  پیشگیری  توسعه 
در  امروز  شیخانی  داشتیم.شهرام  مصاحبه ای 
مواد  تفاوت  داشت:  اظهار  فارس  با  گفت و گو 
مخدر دیروزی با امروزی در این است که در 
گذشته بیشتر مواد مخدر سنتی از قبیل تریاک 
و شیره استفاده می شد که این مواد به صورت 
طبیعی و گیاهی در طبیعت یافت می شود و آثار 
سوء آن به مراتب کمتر از مواد صنعتی امروز 
امروزی  مخدر  مواد  کرد:  تصریح  است.وی 
بیشتر به صورت شیمیایی و در آزمایشگاه های 
ساخت مواد با ترکیبات مختلف صنعتی ساخته 
و به بازار عرضه می شود که آثار سوء مصرف 

اینگونه مواد بسیار بیشتر از مواد سنتی است.

اعتیاد یک بیماری عصبی زیستی

بهزیستی  پیشگیری  توسعه  امور  معاون 
بر  مواد  تاثیرات  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
روی بدن انسان یادآور شد: این موارد شامل 
آسیب به دستگاه های تنفسی از قبیل شش ها 
و ریه ها، آسیب به قلب و بی نظمی در میزان 
ضربان قلب و به تبع آن اختالل در سیستم 
اختالل در  اعضاء بدن،  به سایر  خون رسانی 
خواب و پرخوابی یا بی خوابی افراد، اختالل در 

اشتها و پراشتهایی یا کم اشتهایی و در نهایت 
انواع  به  شدن  دچار  و  وزن  شدید  کاهش 
عفونت های  انواع  مثل  جسمی  بیماری های 

تزریقی و بیماری ایدز و هپاتیت است.
شیخانی با بیان اینکه بیماری اعتیاد یک بیماری 
مزمن عصبی زیستی است، ادامه داد: مصرف 
آن تاثیر بسیاری بر روی تخریب کارکردهای 
نوروترانسمیترهای  و  مغزی  سلول های 
پیام های عصبی دارد، از بین رفتن کارکردهای 
هوشیاری، مختل شدن قضاوت و قوه ادراک، 
از دست دادن فعالیت های اجتماعی و انزوا از 
دادن شغل  از دست  و  خانوادگی  محیط های 
و ضعیف شدن روابط بین فردی و در نهایت 

در موارد حاد دچار شدن به حالت های روانی 
هذیان  مثل  هذیان  انواع  قبیل  از  سایکوز 
گزند و آسیب، پارانویا و بدبینی و دچار شدن 
به حالت های توهمی مثل توهمات شنیداری 
مثل  خلقی  اختالالت  به  ابتال  و  دیداری  و 
افسردگی  اختالل  و  اضطرابی  بیماری های 
اساسی می تواند از اهم تاثیرات مواد بر جسم و 

روان مبتالیان به سوء مصرف مواد باشد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه شرایط انگیزشی 
کافی در فرد مبتال به سوء مصرف مواد وجود 
داشته باشد، با استفاده از انواع روان درمانی و 
گروه های حمایتی و بهبود یافته و شرکت در 
گذاشتن  اشتراک  به  برای  بهبودی  جلسات 
آموزش  همچنین  و  بهبودی  تجربیات 
مهارت های مدیریت لغزش و مدیریت هوس 
و همچنین پذیرش کوتاه مدت در مراکز اقامتی 
سم زدایی  برای  روزه(   ۲1 مدت)درمان  میان 
جسمی، می توان زمینه درمان مبتالیان به سوء 

مصرف مواد مخدر صنعتی را فراهم کرد.
در ادامه نظر مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
را نیز در راستای خدمات ارائه شده بهزیستی در 

حوزه پیشگیری جویا شدیم.
غالم عباس عزیزی امروز در گفت و گو با فارس 
تعداد ۲8 مرکز  در حال حاضر  اظهار داشت: 
درمانی ترک اعتیاد با مجوز اداره کل بهزیستی 

در سطح استان فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: در این مراکز هم اکنون حدود 
4 هزار و 500 نفر از خدمات درمانی بهره مند 
می شوند. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه یک مرکز اقامتی میان مدت نیز ویژه 
بانوان در استان وجود دارد، ادامه داد: همچنین 
مراکز سرپایی موجود در سطح استان با مجوز 
بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که 

خدمات خود را به همه گروه ها ارائه می کنند.

عزیزی از وجود یک مرکز TC در مرکز استان 
خبر داد و گفت: در سال گذشته تعداد 45 نفر 
 TC از نیازمندان از خدمات تخصصی مرکز

بهره مند شدند.
شماره  با  اعتیاد  ملی  خط  اینکه  بیان  با  وی 
به صورت شبانه روزی خدمات  تلفن 0۹6۲8 
تخصصی خود را در زمینه اعتیاد ارائه می کند، 
افزود: خراسان جنوبی به لحاظ میزان تماس با 

خط مذکور در رده های میانی کشور قرار دارد.

برگزاری 4500 جلسه مشاوره برای 
ترک اعتیاد در خراسان جنوبی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: 
همچنین تعداد 4 هزار و 500 جلسه مشاوره 
فردی و خانوادگی در طول سال گذشته برای 
بیماران نیازمند به خدمات مربوط برگزار شده 
است.عزیزی با بیان اینکه بیماری اعتیاد یک 
تصریح  است،  زیستی  مزمن عصبی  بیماری 
کرد: مصرف مداوم مواد مخدر تاثیرات پایداری 
بر جای  انسان  در تخریب سلول های مغزی 
می گذارد به همین سبب فرایند انجام درمان و 
ترک مواد مخدر یک فرایند زمان بر و طوالنی 
مدت به میزان حداقل یک سال است و فردی 
بهبودیافته تلقی می شود که در فاصله زمانی 
مینیمم یک سال به باال مصرف هیچگونه مواد 

مخدر صنعتی و سنتی را نداشته باشد. 
بهبودیافتگان،  برای  خدمات  به  اشاره  با  وی 
یادآور شد: افراد بهبودیافته پس از طی دوره 
زمان  از  سال  یک  حداقل  مشخص  زمانی 
مصرف، با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط 
مانند دوره های آشنایی با قوانین کسب و کار و 
دوره های ارتباط در محیط کار و معرفی به فنی 
و حرفه ای برای بهره مندی از دوره های فنی و 
تخصصی به واحد اشتغال اداره برای دریافت 
وام های خوداشتغالی با کارمزد 4 درصد مراجعه 
و اشتغال مربوطه را با توجه به تخصص کسب 

شده و مورد نیاز راه اندازی می کنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 3 هزار 
و 300 نفر از افراد زیرپوشش خدمات درمان و 

کاهش آسیب اعتیاد قرار داشتند.
و اما نکته اینجاست که در سال گذشته 34 
مرکز درمانی اعتیاد زیر نظر بهزیستی در استان 
فعال بوده است و در حال حاضر این مراکز به 

۲8 مرکز کاهش پیدا کرده است.
فارس

اصالحیه 

در خبر مربوط به اهدای فرش به عتبات عالیات 
صفحه  همین  در  تیرماه   ۲۹ شنبه  سه  روز  که 
رسید جمله » سرهنگ موسی جوینده  به چاپ 
خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
جنوبی  خراسان  مردم  داشت:  اظهار  جنوبی 
بازسازی  برای  فرش  تخته   4 جاری   هفته  در 
عتبات عالیات اهدا کردند« صحیح می باشد که 

بدینوسیله اصالح می گردد. 

سرگرداسدا...لطفیرئیسمحترمکالنتری)11(توحید
ستوانیکمسیدحسینهاشمیمسئولمحترمتجسسکالنتری

ستواندومعلیکاظمینسبپرسنلمحترمتجسسکالنتری

ستوانسوممحمدعلیمحسنی
پرسنلمحترمموادمخدرکالنتری

استواردومرضاعلیزادهپرسنلمحترمتجسسکالنتری

آرامش و امنیت شهر مرهون تالش های 
خستگی ناپذیر و دلسوزانه شما پرسنل 
خدوم نیروی انتظامی است. بدینوسیله 
از شما بزرگواران که در جهت دستگیری 
اتومبیل  داخل  اسناد  و  وسایل  سارقان 
اینجانب مجدانه تالش نمودید، صمیمانه 
شما  به  خداوند  نمایم.  می  قدردانی 

سالمتی و توفیق روز افزون عطا فرماید.

محمود رحیم آبادی

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( تاریخ انتشار: 95/4/31

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( به شماره ثبت 697 
و شناسه ملی 10360023590 چهارشنبه 95/5/13 ساعت 17/30 در محل مجتمع غدیر واقع در خیابان 

پاسداران برگزار می شود، حضور کلیه سهامداران ضروری است. 
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- طرح و تصویب حق 
الزحمه بازرسان- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت 

در سال 94- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(
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جان گلن 95 ساله شد
 ناسا 18 ژوئیه زادروز جان گلن، اولین فضانورد آمریکایی که به دور زمین چرخید را تبریک گفت.به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، آژانس فضایی آمریکا به مناسبت نود و 
پنجمین سالگرد تولد این فضانورد برجسته، یک پست را به اشتراک گذاشت.جان هرشل گلن جونیور، زاده 18 ژوئیه 1921، عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا و مجلس 
سنای آمریکا ،خلبان و فضانورد است. وی اولین آمریکایی در مدار زمین و سومین آمریکایی در فضا بود.

عراق هم خودروی ایرانی را تحمل نکرد

بازار خودرو عراق به عنوان مهم ترین بازار صادراتی خودروسازان طی سال های گذشته بوده است این در حالی 
است که روز گذشته عبدا... رضیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن به نقل از رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران که چندی پیش در مجلس حضور یافته بود، از توقف صادرات خودروسازان به کشور عراق خبر داد. 
وی به خبرگزاری مهر گفته است که به خاطر وضع مقررات سختگیرانه در کیفیت، فعال هیچ خودرویی از ایران 
وارد عراق نمی شود و صادرات خودرو به این کشور قطع شده است. این کشور همسایه تا سال گذشته بازار 
اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم اکنون به دلیل کیفیت محصوالت داخلی، واردات 
از ایران را لغو کرده است. بر 
این اساس رتبه اول و دوم 
عراق  به  خودرو  صادرات 
چین  و  کره  کشور  دو  به 
در  ایران  و  دارد  اختصاص 
اما  دارد.  قرار  هشتم  رتبه 
رتبه دو بازار صادراتی ایران 
به سوریه اختصاص دارد که 
هم اکنون  نیز  کشور  این 

درگیر جنگ داخلی است. 

از وضع اعضای خانواده در سفر مطلع شوید

اعضای  بر  نظارت  برای  برنامه  یک  سفر،  در  زنان  امنیت  ارتقا  برای  تالش  در  هندی  نویسان  برنامه 
خانواده را توسعه دادند.به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، Valet2You  یک برنامه تلفن همراه است 
که به کاربران خود این امکان را می دهد تا بر وضعیت اعضای خانواده خود در سفر تا زمان رسیدن به 

مقصد نظارت کنند.  
از  تا  می دهد  را  امکان  این  کاربران  به   Valet2You اپلیکیشن،  این  طراحان  و  محققان  گفته  به 

وضعیت بستگان و عزیزان 
آرامش  و  شده  مطلع  خود 
برای  را  خاطر  اطمینان  و 
می آورد. ارمغان  به  آنها 

 iOS و  اندروید  کاربران 
برای استفاده از این برنامه، 
راننده  با  همراه  باید  ابتدا 
  Valet2You برنامه  در 
آن،  از  کنند.پس  نام  ثبت 
می توانند  خانواده  اعضای 
راننده را هر کجا که باشد. 

خراسان جنوبی عالوه بر جاذبه های تاریخی 
برخوردار  نیز  فراوانی  طبیعی  جاذبه های  از 
گردشگری  نمونه  مناطق  و  روستاها  است، 
جمله  از  استراتژیک  محصوالت  دارای  و 
مورد  می تواند  عناب  و  زعفران  زرشک، 

بازدید گردشگران قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، سرزمین خراسان جنوبی در 
طول تاریخ هزاران ساله خود بستر افتخارات 
فراوانی بوده که آن هم به علت قابلیت های  

بی نظیر این خطه است.
در  دارویی  گیاهی  گونه   800 شناسایی 
به  جنوبی  خراسان  گرفتن  قرار  و  استان 
عنوان قطب تولید مهم محصول کشاورزی 
زعفران، زرشک و عناب کشور این استان را 
است. داده  قرار  توجهات عمومی  کانون  در 

خراسان جنوبی با طبیعتی گرم و نعمت های 
فراوان و خاص خود همراه با عطر جانبخش 
گل های زعفران در شرقی ترین نقطه  کشور 
گفت  می توان  جرات  به  به  و  گرفته  قرار 
فصل  در  گردشگر  جذب  در  خوبی  ظرفیت 
برداشت است، ظرفیتی که به درستی از آن 
استفاده نمی شود.وقتی درختچه های زرشک 
منابع  کویری  و  کوهستانی  عرصه های  در 
می نشینند،  گل  به  جنوبی  خراسان  طبیعی 
مسحور  ساعت ها  برای  را  بیننده  هر  چشم 

زیبایی خود می کند.
بر جاذبه های  استان خراسان جنوبی عالوه 

نیز  فراوانی  طبیعی  جاذبه های  از  تاریخی 
نمونه  مناطق  و  روستاها  است،  برخوردار 
گردشگری و دارای محصوالت استراتژیک 
می تواند  عناب  و  زعفران  زرشک،  جمله  از 

مورد بازدید گردشگران قرار گیرد.
توریسم در دنیای ارتباطی امروز یک حرکت 
گذار  اثر  و  مهم  عناصر  از  یکی  و  جدید 

ارتباطی بین تمدن ها تلقی می شود.
در  قدرتمندی  بسیار  نقش  توریسم  صنعت 
ابعاد  دارای  و  دارد  عهده  به  توسعه  روند 
های  زمینه  مهمترین  که  است  گسترده ای 
اقتصادی،  ابعاد  مختلف  ملل  توجه  مورد 
بین  ارتباط  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی 
ملل و جوامع مختلف در تحقق این زمینه ها 
است. ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  شرایط،  و 

بر  توریسم  فعالیت  اصلی ترین  ازآنجائیکه 
اکوتوریسم  بنابراین  است،  طبیعت  پایه 
پیدا  گردشگری  صنعت  در  خاصی  جایگاه 
پژوهشی  مشاور  پویان  است.محسن  کرده 
حوزه  در  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
گیاهان دارویی در گفت وگو با ایسنا منطقه 
خراسان جنوبی، گفت: در دنیای امروز نگاه 
و  است  اقتصادی  نگاه  یک  کشاورزی  به 
و  کشاورزی  بخش  تلفیق  منظور  بدین 
کشاورزی  گردشگری  به  مربوط  خدمات 
کشاورزی  اقتصاد  برنامه ریزان  نظر  مورد 
است.مشاور پژوهشی رییس جهاددانشگاهی 

اظهار کرد:  دارویی  گیاهان  در حوزه  استان 
و  کشاورزان  برای  مازاد  درآمد  گردشگری 

هم ساکنین محلی فراهم می کند.
وی افزود: در خراسان جنوبی محدودیت های 
تولید  و  پرورش  که  شده  باعث  آبی  منابع 
چالش  با  کشاورزی  محصوالت  از  بسیاری 
شرایطی  چنین  در  شود،  روبرو  عمده ای 
نیاز  با  زرشک  جمله  از  گیاهانی  به  توجه 
منطقه  اقلیمی  شرایط  با  مقاوم  و  کم  آبی 
ایجاب می کند که به گسترش آن از طریق 
آبی  نیاز  که  دیگر  با محصوالت  جایگزینی 

بیشتری دارند برنامه ریزی کرد.

جاذبه طبیعی برای گردشگری 
روستایی قابل بررسی است

اشاره  با  دارویی  گیاهان  پژوهشگر  این 
محصوالت  از  زعفران  و  زرشک  اینکه  به 
انحصاری منطقه به شمار می آیند، بیان کرد: 
نقش زرشک در ایجاد درآمد و اشتغال زایی 
و  اقتصادی-اجتماعی  توسعه  به  کمک  و 
جذب  برای  طبیعی  جاذبه  یک  عنوان  به 
گردشگر به ویژه گردشگری روستایی قابل 

بررسی است.
در  روستایی  گردشگری  کرد:  بیان  پویان 
پایه  بر  منطقه ای  برنامه ریزی  چارچوب 
منطقه بندی گردشگری روستایی و باتوجه 

اجتماعی،  اقتصادی،  یافت های  ره   به 
عامل  می تواند  محیطی  زیست  و  فرهنگی 
و  روستایی  جانبه  همه  توسعه  در  مهمی 
درمقیاس وسیعتری به عنوان یک عامل در 
توسعه منطقه ای نقش مهمی را ایفا می کند.

جهاددانشگاهی  رییس  پژوهشی  مشاور 
گفت:  دارویی  گیاهان  حوزه  در  استان 
زنجیره ای  می تواند  روستایی  گردشگری 
به  را  اشتغالزایی  نهایت  در  و  خدمات  از 
اینکه صنعت  با بیان  دنبال داشته باشد.وی 
از  یکی  بعنوان  گردشگری  و  جهانگردی 
رشد  اخیر  ده های  در  صنعت ها  مهمترین 
ایفا  جهان  اقتصادی  توسعه  در  سریعی 
ما  کشور  در  متاسفانه  گفت:  است،  کرده 
هنوز از پتانسیل های موجود در حد مطلوب 
استفاده نمی شود.پویان تصریح کرد: توسعه 
کاهش  و  فقرزدایی  راستای  در  گردشگری 
روند مهاجرت و ایجاد رفاه اجتماعی، حفظ 
بافت  حفظ  سنتی،  فرهنگ  ویژگی های 
منابع  حفظ  فرهنگی،  ارتباطات  سنتی، 
و  ملی  غرور  تقویت  فرهنگی،  و  طبیعی 
ایجاد فرصت های شغلی در کنار فعالیت های 
کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی و 
دورافتاده  از مراکز شهری عنصری اساسی 

و ضروری محسوب می شود.

عدم سامان دهی محصوالت 
راهبردی استان در بحث 

اکوتوریسم

عبدالرضا رضایی مدیر امور باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز به ایسنا 
محصوالت  گل دهی  فصل  در  گفت: 
بازدید  بویژه زرشک، در  استان  استراتژیک 
کننده  جذب  توریست  جذب  و  گردشگران 
سامان دهی  متاسفانه  افزود:  است.وی 
محصوالت  از  استفاده  در  درستی 
اکوتوریسم  بحث  در  استان  استراتژیک 
و  برنامه ریزی  امر  این  که  نگرفته  صورت 

همکاری بیشتری را می طلبد.
جهادکشاورزی  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
اینکه درحال حاضر در دنیا زرشک خراسان 

جنوبی شناخته شده است، اما در بحث جذب 
توریست موفق نبوده ایم.

رضایی ادامه داد: جهادکشاورزی با برگزاری 
جشنواره ها بویژه جشنواره زرشک و زعفران 
و  اکوتوریسم  بحث  در  توانسته  تاحدی 

جذب گردشگر موفق باشد.
بعنوان  وسیما  صدا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نقش  خصوص  دراین  ملی  رسانه  یک 
پخش  و  معرفی  گفت:  دارد،  بسزایی 
محصوالت  از  اخبار  و  مستندات  تصاویر، 
از  مختلف  فواصل  در  استان  کشاورزی 
گردشگر  جذب  در  دهی  گل  زمان  جمله 
معرفی  شد:  یادآور  است.رضایی  گذار  تاثیر 
محصوالت  تولید  در  که  استان  روستاهای 
در  نیز  می زنند  را  اول  حرف  استراتژیک 
گردسشگری  توسعه  و  اکوتوریسم  جذب 

روستایی الزامی است.
فصل  در  استان  روستاهای  معرفی  در 
برداشت محصوالت برای جذب گردشگر و 
تورهای گردشگری اقداماتی از جمله توزیع 
فرهنگی  میراث  سوی  از  برشور  و  کتابچه 

استان صورت گرفته است.

معرفی روستاهای استان در فصل 
برداشت برای جذب گردشگر

و  بازاریابی  کارشناس  درستکار  احسان 
به  نیز  جنوبی  خراسان  گردشگری  تبلیغات 
میراث  اکوتوریسم  بحث  در  گفت:  ایسنا 
فرهنگی استان بسته سفرهای ارزان قیمت 
گروهی از مبدا تهران تهیه کرده و دراختیار 

آژانس های منتخب قرار داده  است.
وی با بیان اینکه یکی از این بسته ها مربوط 
به معرفی جشنواره زرشک و زعفران است، 
افزود: در معرفی روستاهای استان در فصل 
برداشت محصوالت برای جذب گردشگر و 
تورهای گردشگری اقداماتی از جمله توزیع 
فرهنگی  میراث  سوی  از  برشور  و  کتابچه 

استان صورت گرفته است.
بدون شک توسعه گردشگری اکوتوریسم در 
بحث محصوالت استراتژیک استان، توجه و 
نیازمند  که  می طلبد  را  مسئوالن  ویژه  نگاه 
یک برنامه ریزی کلی و طوالنی مدت است.

روبات چوپان ساخته شدمحصوالت راهبردی؛ ظرفیت های ناشناخته اکوتوریسم دراستان

اند  کرده  طراحی  را  روباتی  استرالیایی  محققین 
که می تواند همچون یک چوپان به هدایت دام 
بپردازد.به گزارش مهر، محققین دانشگاه سیدنی 
استرالیا روباتی را با نام SwagBot ساخته اند 
که قادر به هدایت گله های گاو و گوسفند است 
خطرات  با  شدن  نزدیک  از  را  آنها  اینکه  ضمن 

Swag�  احتمالی در مسیر چراگاه باز می دارد. 
و مستقل  به صورت هوشمندانه  تواند  Bot می 
عمل کند.از توانایی های این روبات جالب، ناوبری 
صحیح مسیر،  هدایت گله به بهترین مسیر ممکن 
و مراقبت دقیق از آنها است.  SwagBot دارای 
تا  دهد  می  اجازه  آن  به  که  است  حسگرهایی 

شرایط طبیعی گله را در چراگاه زیر نظر بگیرد.

مردی که در ۷۰ سالگی قلعه می سازد

سنگ،  از  استفاده  با  ساله   ۷0 پروفسور  یک 
می سازد.»سانگ  شگفت انگیز  مجسمه های 

 ۷0 سن  در  که  است  چینی  پیرمرد  یک  پیلون« 
این  بسازد.  سنگی  قلعه  یک  شده  موفق  سالگی 
استاد دانشگاه حدود 20 سال از عمر خود را صرف 
ساختن قلعه ای کرده که 20 هکتار مساحت دارد و 
پر از مجسمه های غول پیکر و هیجان انگیز است. 
سانگ 20 سال پیش کار خود را در دانشگاه رها 
کرده و شروع به ساختن این مجسمه های سنگی 
می کند. او برای این کار از مجسمه سنگی »اسب 
دیوانه« در ایاالت متحده آمریکا الهام گرفته است.

»دختر« برای رقابت به اسپانیا می رود

خود  جهانی  حضور  تازه ترین  در  »دختر«  فیلم 
اسپانیا  وایادولید  فیلم  بین المللی  جشنواره  در 
فیلم  مهر،  گزارش  می پردازد.به  رقابت  به 
در  که  میرکریمی  رضا  کارگردانی  به  »دختر« 
پرده  روی  کشورمان  سینماهای  در  حاضر  حال 

وایادولید  فیلم  جشنواره  رقابتی  بخش  در  است 
است،  اسپانیا  معتبر  جشنواره های  از  که  اسپانیا 
وایادولید  فیلم  بین المللی  شد.جشنواره  پذیرفته 
هر  می شود  شناخته  نیز  »سمینسی«  به  که 
یکی  و  می شود  برگزار  اسپانیا  وایادولید  در  ساله 
است.این  اروپا  فیلم  قدیمی ترین جشنواره های  از 
می شود  برگزار  اکتبر   29 تا   22 از  که  جشنواره 

امسال میزبان فیلم »دختر« از ایران است.

یک کتاب فروشی منحصربه فرد

دارای  چین  در  منحصربه فردی  کتاب فروشی 
این  به  که  است  قوسی شکل  کتاب  قفسه های 
طریق خریداران احساس بودن در فضا را تجربه 
اینهبیتت،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  می کنند.به 
برای   XL-Muse کارگاه  توسط  طرح  این 
شده  طراحی   Zhongshuge کتاب فروشی 
است. نمای این فروشگاه آب و پل های قوس مانند 
بر روی آن را برای بازدیدکنندگان تداعی می کند.

انسان حس مغناطیسی دارد

نیست  پنجگانه  حواس  دارای  فقط  انسان 
میدان های  درک  قابلیت  با  ششمی  حس  بلکه 
ایسنا و به نقل  مغناطیسی زمین دارد.به گزارش 
حس  از  حیوانات  از  بسیاری  هایر،  ساینس  از 
مغناطیسی برخوردار هستند و به وسیله آن مسیر 
خود را در فواصل دور تعیین می کنند. آنها با قرار 
میدان  به  نسبت  مغناطیسی  میدان  در  گرفتن 

مغناطیسی شمال مسیریابی می کنند.
موسسه  از  ژئوفیزیک  متخصص  کرچ وینک  جو 
فناوری کالیفرنیا قابلیت درک حس مغناطیسی را بر 
روی انسان آزمایش کرد. به عقیده وی این حس 
از احساسات اولیه و ابتدایی بشر است. با این وجود 
آن  از  استفاده  از چگونگی  محققان  و  دانشمندان 
مطمئن نیستند. درک بهتر از عملکرد آن مستلزم 
استفاده از این حس است. در واقع این حس، حسی 
برای مسیریابی بوده و حیوانات از این حس زمان 

شکار، فرار و امثال آن استفاده می کنند.
محققان اظهار کردند: پروتئین درون شبکیه چشم 
آناتومی مگس میوه هم وجود دارد  انسان که در 
توانایی دید میدان های مغناطیسی را دارد و در واقع 
سنسور مغناطیسی بالقوه است اما قابلیت استفاده 

آن در بشر هنوز مشخص نیست.

درمان وسواس در چند دقیقه!

قابل  با دارو  اوقات  اگرچه اختالل وسواس گاهی 
درمان است، اما معموال چند هفته تا چند ماه طول 
می کشد تا تفاوتی مشاهده شود و اکنون یک درمان 
بسیار سریع تر را معرفی کردند.به گزارش ایسنا به 
موش  مدل  یک  از  دانشمندان  گیزمگ،  از  نقل 
استفاده کردند که بطور ژنتیکی برای برخورداری 
این  بود.  شده  مهندسی  مانند  وسواس   رفتار  از 
موش ها فاقد ژن Sapap3 بودند که در تنظیم 
نتیجه،  در  نورون ها کمک می کند.  بین  ارتباطات 
وسواسی،  رفتار  و  اضطراب  از  نشانه هایی  آن ها 
مانند نظافت بیش از اندازه را نشان دادند.محققان 
دریافتند که یک نوع گیرنده برای انتقال دهنده های 
عصبی موسوم به mGluR5 مسئولیت این رفتار 
غیرعادی را برعهده داشت. ژن Sapap3 معموال 

فعالیت این گیرنده را محدود می کند.
محققان به موش های فاقد این ژن، درمانی ارائه 
کردند که فعالیت mGluR5 را مسدود می کرد. 
این درمان باعث شد تا رفتارهای وسواسی موش ها 
بیابد. در مقابل، داروهای  طی چند دقیقه کاهش 
تا  کشید  طول  هفته  چند  معمولی  افسردگی  ضد 
اثر مشابه را نشان دهند.محققان اکنون امیدوارند 
در  بتوانند   mGluR5 کننده  متوقف  داروهای 
نهایت برای درمان سریع و موثر اختالل وسواس 

در انسان ها منجر شود. 

ساخت دستگاه های تصفیه هوا با الهام
 از آنیون اکسیژن هوا

از  الهام  با  خود  اخیر  مطالعات  در  کشور  محققان 
به عرضه 3  در هوا موفق  اکسیژن موجود  آنیون 
بدون  که  شدند  هوا  تصفیه  زمینه  در  محصول 
استفاده از مواد آروماتیک و پروپان قادر به تصفیه 

هوا و توزیع رایحه طبیعی به محیط هستند.

در  طرح  مجری  و  مخترع  نوری،  مجید  مهندس 
پروژه  این  در  این که  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو 
تحقیقاتی دستگاه یون ساز ژنراتور طراحی و ساخته 
شد، گفت: دستگاه مولد آنیون اکسیژن برای تصفیه 
هوا کاربرد دارد.وی اساس عملکرد این دستگاه را 
تولید یون های منفی ذکر کرد و توضیح داد: آنیون 
هوا  تصفیه  و  عامل سالمتی  در طبیعت  اکسیژن 
الگوبرداری  با  ما  تحقیقاتی  طرح  این  در  و  است 
که  کردیم  طراحی  را  دستگاهی  طبیعت،  از 
و  شهرها  کالن  به  اکسیژن  آنیون  ورود  شرایط 
محیط های آلوده را به منظور رفع آلودگی های هوا 
نامطبوع محیط  بوهای  فراهم می کند.وی، حذف 
را از قابلیت های این دستگاه تصفیه هوا نام برد و 
ادامه داد: این دستگاه همچنین قابلیت از بین بردن 
گازهای سمی را دارد؛ عالوه بر آن قادر به ازبین 

بردن قارچ و باکتری مضر معلق در هوا است.

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

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

 بیم
ت و

مان
ل ض

 سا
10

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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فکر کردی کارآفرین شدن به این راحتی هاست؟

پنجشنبه * 31 تیر 1395 * شماره 3558

آیه روز  

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

حدیث روز  

هرکس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند، او را زينت بخشيده و چنانچه علنى باشد سبب ننگ 
و تضعيف او گشته است. امام حسن عسکري)ع(

ماهى تو، که بربام شکوه آمده است
آيينه  ز دستت  به ستوه  آمده است
خورشيد اگر  گرم تماشای تو نيست
دلگير نشو  ز پشت کـوه  آمده است

خوشبختى به چقدر داشتن ثروت نيست
 به چقدر لذت بردن از زندگيست

 الهى خوشبخت باشيد 
وزندگيتون پراز شادی

حرمت ها را نشکنيم  شايد روزی، جايي به دليلى 
 مجبور باشيم به هم “سالم” کنيم!  هميشه  به 

حد يک سالم هم شده  حرمت نگه داريم

واکنش شما دربرابر دشواريها، بيش از هرکار 
ديگری درزندگى، دررقم زدن کاميابى و شکستتان 

تعيين کننده خواهدبود. آنتونى رابينز

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

آياازشكستميترسيد؟

اگر مايليد بفهميد آيا از شکست مي ترسيد يا خير 
جمالت زير را با دقت بخوانيد و شدت هريک از 
آنها را در خودتان ارزيابي کنيد. توجه داشته باشيد 
و  باليني  تشخيص  براي  جمالت  اين  اوال  که 
تهيه  به کسي  بيماري  يا  اختالل  چسباندن يک 
اين  به وجود  تا حدودي  ما  نشده اند و دوما همه 

موارد در خودمان اذعان مي کنيم. 
اگر بعد از خواندن اين جمالت به خودتان پاسخ 
»خيلي« و »زياد« را داديد بهتر است براي کسب 
يک  با  موضوع،  بهتر  بررسي  و  بيشتر  اطالعات 

مشاور مجرب صحبت کنيد.
- شکست، من را از اين نگران مي کند که ديگران 

راجع به من چه فکرهايي مي کنند. 
-  شکست، من را درباره توانايي ام براي رسيدن به 

اهداف آينده ام نگران مي کند. 
- شکست، من را از اين نگران مي کند که نکند 
ديگران عالقه شان را نسبت به من از دست بدهند. 
توانايي ام و  هوش  درباره  را  من  شکست،   - 

نگران مي کند. 
- شکست، من را از اين نگران مي کند که نکند 

کساني را که برايم مهم هستند نا اميد کنم. 
- من مايلم قبل از اعالم شدن نتيجه هر کاري، 
جلو جلو به ديگران بگويم که »موفق نمي شوم« تا 

انتظارات آنها را از خودم کم کنم. 
سختي  به  مي خورم،  شکست  کاري  در  وقتي   -
موفقيت  براي  که  ديگري  راه هاي  به  مي توانم 

وجود دارند فکر کنم. 
کارها  انجام  نوِد  دقيقه  در  اوقات،  اغلب  من   -
و  ديگر مي گيرم  دردهای  يا  و  درد  معده  سردرد، 

نمي توانم آن را انجام دهم. 

آنهايیکهخاکرابهيکنظرکيميا
میکنندچهکسانیهستند؟

بزرگ  مغازه  يک  به  کنگ  هنگ  در  جهانگردی 
تماشای  فروشى رفت و مشغول  زيبای جواهر  و 
جواهرات  ميان  در  شد.  آنجا  قيمتى  های  سنگ 

سنگ تيره ای بود که هيچ جلوه ای نداشت. 
سنگ  اين  گفت:  فروش  جواهر  به  جهانگرد 
اصال زيبا نيست. جواهر فروش گفت: صبر کن؛ 
بعد سنگ را برداشت و در مشتش گرفت و چند 
 دقيقه بعد مشتش را باز کرد، سنگ از زيبايى برق 
عقيق  سنگ  اين  گفت:  فروش  جواهر  زد.  مى 
سنگ را  آن  اسم  ها  فروش  جواهر  ما  دارد   نام 

»هم دل« گذاشته ايم.  
ميان  را  سنگ  اين  لحظه  چند  است   کافى 
دست تان بگيريد تا با حس همدلى شما، زيبايى و 

درخشندگى خود را ظاهر سازد. 
نکته: آنهايى که خاک را به يک نظر کيميا مى 
کنند چه کسانى هستند؟ کسانى که با هم دلى و 
رفتارهای حمايتى، خزان تنهايى افراد دل شکسته 

را به بهار اميد، تبديل مى کنند. 
منبع: به دنيا آمده ايم تا آن را تغيير دهيم 

را  خود  همه  روزها  این  که  می رسد  نظر  به 
زیادی  صحبت های  می نامند.  »کارآفرین” 
درباره ی رها کردن شغل فعلی تان، دنبال کردن 
رویاهای تان، کسب درآمد حتی در زمان خواب 
و زندگی همراه با شور و هیجان می شنوید. و 
گاهی آنچنان مدهوش این داستان ها می شوید 
فنجان  نوشیدن  از  بعد  می گیرید  تصمیم  که 
چای تان بروید و کسب و کار خود را راه بیندازید.

همه ی این ها فوق العاده هستند. اما، چیزهای 
مشتاق  کارآفرینان  که  دارند  وجود  زیادی 
هیچ کس  که  هستند  چیزهایی  نمی شنوند. 
درباره ی شروع یک کسب و کار به شما نخواهد 
گفت، و من فکر می کنم وقت آن رسیده است که 

یک نفر آنها را با شما در میان بگذارد.
را که  باشید و 5 چیزی  ما همراه  با  ادامه  در 
هیچ کس درباره ی شروع کسب و کار جدید به 

شما نخواهد گفت را بخوانید.
به  خود  کار  و  کسب  شروع  برای   .۱
برای  اما  کافی خوب هستید  اندازه ی 

برنده شدن هنوز آماده نیستید.

شما باید همیشه پیشرفت کنید و برای کارتان 
وقت بگذارید تا هر روز بهتر از روز قبل باشید. 
نباید آن قدر صبر کنید تا قبل از شروع کار تمام 
دانش الزم را کسب کنید )شما باید همیشه در 
حال کسب دانش باشید(، اما قبل از رسیدن به 
جایی که مد نظرتان است، باید بیش تر از آن چه 

اکنون می دانید، یاد بگیرید.
مهارت ها و استعدادی که همین حاال دارید، برای 
شروع کمک تان می کند، اما برای موفقیت باید 
بهتر شوید. شما نمی توانید به پیروزی برسید اگر 
هرگز مهارت هایی که شما را به این کار کشاند، 

بهبود ندهید.
۲. شما باید خود را در اولویت قراردهید.

اگر نتوانید از خودتان مراقبت کنید، نمی توانید 
از دیگران نیز مراقبت کنید. این مراقبت شامل 
کار  هر  و  راهنمایی  تربیت،  هدایت،  آموزش، 
است،  الزم  کردن  رهبری  برای  که  دیگری 
می شود. اگر نتوانید خودتان را هدایت کنید، قادر 

به هدایت دیگران نیز نخواهید بود.
شما همچنین باید وظایف و فعالیت های تان را 

به  باعث می شود  کار  این  کنید،  اولویت بندی 
اهداف خود برسید. 

زمانی که یک کسب وکار جدید را شروع می کنید، 
نه تنها باید بدانید انجام چه کارهایی الزم است، 
بلکه باید متوجه باشید که خودتان باید این کارها 
را انجام دهید و مطمئن شوید که تمام کارها در 

پایان روز تکمیل می شوند.
۳. شما باید نخستین مشتری 

خودتان باشید.
استفاده  و خدمات خودتان  از محصوالت  اگر 
کنند؟  استفاده  باید  دیگران  چرا  نمی کنید، 
خودتان،  محصوالت  از  استفاده  با  عالوه،  به 
می توانید آنها را آزمایش و ارزیابی کنید، و دقیقا 
بدانید که سری دوم محصوالت تان چه طور باید 
باشند.بسیاری از کارشناسان داروی خودشان را 
استفاده نمی کنند. چند طراح وب می شناسید که 
وب گاه شان طراحی ضعیفی داشته باشد؟بهترین 
از  قبل  را  غذا  که  هستند  کسانی  سر آشپزها 
می کنند.  امتحان  مشتری،  میز  به  فرستادن 
مشاورها  که،  بگویم  باید  هم  خودم  درباره ی 

می دهند، یاد  خود  رجوع  ارباب  به  که   آن چه 
به کار نمی برند.

 اگر می خواهیم در کسب وکار خود موفق شویم، 
باید این روند را تغییر بدهیم؛ اگر می خواهیم 
باید  کنند،  استفاده  را  ما  محصوالت  دیگران 

خودمان هم از محصوالت مان استفاده کنیم.
4. چیزهایی وجود دارند که باید کنار 

بگذارید، اگر می خواهید پیروز شوید.
تقریبا هر هفته با یک نفر صحبت می کنم که 
می خواهد کسب و کار جدیدی را شروع کند یا 
کسب وکار فعلی خود را بهبود دهد؛ اما خواهان 
فداکاری و حذف بعضی چیزها از برنامه ی زمانی 
خود نیست. قطعا در تقویم شما چیزی وجود 
دارد که )هر چه که باشد! ( باید آن را ابطال یا 
حذف کنید، اگر می خواهید برای تحقق رویا و 

کسب وکارتان زمان صرف کنید.
استراحت،  برای  را  زمانی  می توانید  شما  بله، 
غیره  و  بچه ها  دوستان،  خانواده،  با  گذراندن 
برنامه ریزی کنید، در واقع باید هم چنین کاری 
بکنید، اما اگر می خواهید موارد قابل حذف را 

به دقت بررسی کنید، بهتر است روی کارهایی 
تمرکز کنید که باید انجام بپذیرند.

5. نخستین  ایده ی شما لزوما 
بهترین ایده ی شما نیست.

ایده ها فراوان و ارزان هستند. اگر برای شروع 
یک کسب و کار برنامه ریزی می کنید، مواقعی 
ایده تان یک  می کنید  تصور  که  می آید  پیش 
ایده ی نسبتا خوب است. نمی خواهم بگویم که 
این طور نیست، در حقیقت شاید ایده ی خوبی 
باشد. اما باید بگویم که نخستین ایده های من 

معموال بهترین ایده هایی که دارم نیستند.
نخستین ایده ی شما برای عنوان یک مطلب 
محصول  یک  یا  وب گاه  طراحی  وبالگ،  در 
جدید هر چه که باشد مشکلی نیست زیرا بعدها 
می توان آ نها را با موارد بهتری جایگزین کرد. در 
هنگام تولید محصوالت کسب تجربه می کنید و 
متوجه می شوید که با گذشت زمان ایده های شما 
بالغ تر و بهتر می شوند. در کنار گذاشتن ایده های 
اولیه تان راحت باشید و اجازه بدهید که ایده هایی 

بهتر در ذهن تان تولد بیابند.

عارفانه روز

بر طاعت خدا صبر کن، از معاصي  خدا صبر کن، 
دنيا همان ساعتي است، آنچه رفته نه شادي دارد 

و نه غم، آنچه نيامده نداني که چيست ؟

352746918
184329657
679851423
913462875
728935146
546178392
865294731
431587269
297613584

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

تجربه کنید.   09158668002

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

به یک خانم برای نگهداری از دختر بچه 
3 ساله در منزل نیازمندیم.

32444467 -09151613312

به تعداد 5 نفر بازاریاب آقا
 حداکثر سن 30 سال نیازمندیم 

شرکت دوشه آمل هراز 
آدرس:بلوار شهدای عبادی جنب اداره امور 

عشایری داخل باسکول 60تنی 

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

32210570  - 09159618050
پخش  تراکت تبلیغاتی

تضمینی و در اسرع وقت
09389282099

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

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

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشیانواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

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

فروش پراید مدل 82، مشکی  متالیک 
یک سال بیمه ، تمیز   فی: توافقی

 یا معاوضه با نیسان    09157236500

نیسان از مدل 81 تا 86
تمیز، دوگانه  خریداریم.

09159626514

باغی به مساحت 1200 مترمربع واقع در روستای کوشک القور )20 
کیلومتری شمال بیرجند( دارای امتیاز برق و 50 دقیقه آب از قنات، 
دیوار کشی شده، آبیاری قطره ای، آالچیق، کلبه، سرویس بهداشتی 
و ماشین رو به فروش می رسد.   09153045228- 09394306245

مفقودی
کارت دانشجویی محمد حقداد فرزند حسن رضا به شماره 
دانشجویی 39000133 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد 
واحد سما مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

سپیـدار گرافیـک
چاپ کارت ویزیت 16000

تراکت گالسه روغنی 05 تیراژ 1000 عدد 
65000 - پخش تراکت تخصصی

  32233143 - 09368545254 حسینی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

مزون عروس با موقعیت عالی به 

صورت سرقفلی با سابقه 7 ساله 
واقع در خیابان معلم واگذار می گردد   

09158636232

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331
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سرایان از سد سربیشه گذشت/ قاینات مغلوب نهبندان شد

در نخستین دوره از مسابقات والیبال جام مرزداران استان، تیم بسطاق 
سرایان بر درح سربیشه غلبه کرد و والیبال قاینات بازی را به نهبندان 
واگذار کرد. در این مسابقات هشت تیم از شهرستان های  درمیان، زیرکوه، 
سربیشه، قاین، سرایان، نهبندان در سالن ورزشی فتح المبین روستای درح 
سربیشه با یکدیگر به رقابت می پردازند. در نخستین دیدار از مسابقات 
والیبال جام مرزداران خراسان جنوبی تیم بسطاق سرایان در مقابل میزبان 
رقابت ها به میدان رفت که با نتیجه 2 بر یک از سد والیبال درح سربیشه 
گذشت. سپس والیبال مختاران سربیشه به مصاف تیم رزدنبل قاین رفت 
که مختاران سربیشه در دو ست پیاپی نماینده قاینات را شکست داد. 
در آخرین دیدار از نخستین روز مسابقات والیبال جام مرزداران خراسان 
جنوبی تیم پایگاه شهید مطهری روستای شیرمرغ قاینات در مقابل والیبال 
نهبندان صف آرایی کرد که با نتیجه 2 بر صفر بازی را به شیرمرغ واگذار کرد. 

شکست ازبک ها مقابل ایران

ایرنا- تیم ملی فوتبال جوانان ایران عصر روزگذشته، تیم ملی جوانان 
ازبکستان را در چارچوب مسابقات چهارجانبه سنگاپور که در ورزشگاه 
بیشان این دولت )شهر جنوب شرق آسیا( برگزار شد شکست داد و به 
فینال این رقابت ها راه یافت. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان توانست 
تیم قدرتمند ازبکستان را در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به 
رختکن بفرستد. بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ضربات پنالتی 
نیز بهتر از رقیب ظاهر شدند و دروازه بان تیم کشورمان توانست یک ضربه 
بازیکن ازبک را مهار کند و تیم ایران با نتیجه 5 بر 4 پیروز این رقابت شد.

پیروزی مجدد تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر هلند

ایرنا- تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدار تدارکاتی مقابل 
هلند، برابر این تیم به پیروزی دست یافت. ملی پوشان ایران در این 
دیدار تدارکاتی با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند. با این پیروزی 
پرونده دیدارهای تدارکاتی والیبال نشسته ایران تا بازی های پارالمپیک 
2016 ریو بسته شد. تیم ملی والیبال نشسته ایران در روزهای گذشته 
ابتدا در آلمان چهار دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور و دو دیدار با تیم 
چین برگزار کرد و سپس عازم هلند شد. نمایندگان کشورمان در آمستردام 
نیز دو بار مقابل تیم ملی هلند به میدان رفتند و هر دو بازی را بردند.

برد ذوب آهن در سوپرجام فوتبال ایران

ایرنا- سوپرجام فوتبال ایران بین استقالل خوزستان ) قهرمان لیگ برتر( و 
ذوب آهن اصفهان ) قهرمان جام حذفی( از ساعت 20 و 45 دقیقه روزگذشته 
در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان و در حضور 2500 تماشاگر آغاز شد و در 
نهایت بازی با نتیجه مساوی 2 بر 2 در طول 90 دقیقه به پایان رسید تا این 
دیدار همچنان ادامه پیدا کند و به وقت های اضافه کشیده شود. در نهایت 
در وقت های اضافه بازی با نتیجه 4 بر 2 به سود ذوب آهن به پایان رسید. 

یکی از عادات نادرست افراد هنگام استراحت، خوابیدن 
روی شکم است. خوابیدن در این حالت می تواند میزان 
خرخر کردن را کاهش دهد اما فشار زیادی به کمر و 
به  عادت  که  افرادی  از  بسیاری  می کند.  وارد  گردن 
خوابیدن روی شکم دارند در ناحیه گردن، کمر و مفاصل 
احساس درد می کنند. این درد می تواند بر میزان خواب 

شما تاثیر بگذارد و باعث شود در طول شب چندین بار 
از شدت درد از خواب بیدار شوید. خوابیدن روی شکم 
عالوه بر فشاری که روی کمر وارد می کند به ستون 
فقرات آسیب می زند زیرا قسمت میانی بدن جایی است 
که بیشتر وزن در آن جا قرار دارد. همچنین افراد زمانی 
که روی شکم می خوابند مجبور می شوند برای نفس 

کشیدن سر خود را به یک سمت بچرخانند و موجب 
می شود سر و ستون فقرات از ردیف همدیگر خارج 
شوند. برای کاهش عوارض این وضعیت: 1- از بالش 
بسیار باریک استفاده کنید یا اصال بالش زیر سرتان 
نگذارید 2- زیر استخوان لگن خود بالش قرار دهید 
3- پس از بلند شدن از خواب حرکت کشسانی انجام دهید.

۷ فرمان 
تا ۱۰۰ سال زنده باشید!

1- فعال باشید.کم تحرکی می تواند 4 سال از 
دوره زندگی یک فرد بکاهد 2- سطوح کلسترول 
خود را کنترل کنید 3- از رژیم غذایی مناسب 
کنید.  کنترل  را  فشارخون   -4 کنید  پیروی 
درصد  تا 40  را  سکته  خطر  منظم  فشارخون 

و خطر حمله قلبی را تا 25 درصد کاهش می 
دهد 5- وزن مناسب داشته باشید و آن را حفظ 
کنید.چاقی می تواند تا 4 سال از عمر شما بکاهد 
6- دیابت را کنترل کنید. دیابت؛ خطر فشارخون 
باال، تصلب شرایین، تنگی عروق، بیماری تصلب 
عروق و سکته را افزایش دهد 7- از تنباکو دوری 
کنید. به محض این که از مصرف سیگار خودداری 
کنید، خطر بیماری قلبی و سکته کاهش می یابد.

برای درمان بواسیر چه باید کرد؟
 

1- استفاده از انجیر خشک: با آب گرم بشویید 
آب  با  نمایید. صبح همراه  را خیس  آن  وشب 
آن میل نمایید. خوردن انجیر هنگام عصر نیز 
مفید میباشد. 2- تخم انبه: آنرا خشک کرده و 
بخورید 3- مصرف  روز  در  دوبار  و  پودرنمائید 
تربچه 4- شلغم 5- خوردن کدو  6- زنجبیل: 

نصف قاشق چایخوری از آب زنجبیل تازه را بایک 
قاشق چایخوری آبلیموی تازه ونعنا و یک قاشق 
عسل ترکیب کنید 7- مصرف پیاز : آن را درآب 
رنده و میل کنید 8- مصرف علف: تنقیه آب علف 
دیواره روده را از مدفوع پاک میکند مرحله عادی 
تنقیه با آب ولرم میباشد 9- دانه کنجد: آن را 
در پانصد میلی گرم آب بجوشانید تا به شکل 
یک شیرینی دربیاید  )خمیر( 10- هلیله کابلی

موثرترین توصیه ها 
برای رفع سیاهی های آرنج و زانو

1- کرم های حاوی AHA و اسید سالیسیلیک: 
این ترکیبات در کرم های چرب اگر ساخته شوند 
کمک خوبی به روشن تر شدن پوست می کند 
2- کــرم های کراتولیتیک: الیه  شاخی را نازک 
ناحیه  این  پوست  تیرگی  و  ضخیم شدن  از  و 

پیشگیری می کنند 3- کرم های حاوی اوره 5 
تا 10 درصد: با نفوذ در الیه های عمیق پوست، 
آن را نرم کرده و پوسته ریزی  را آسان می کند 
4- کرم های اسکراب یا ساینده: برای برداشتن 
پوست های مرده مناسب هستند البته نباید سایش 
روزانه باشد چون باعث می شود پوست آسیب 
ببیند و تیره تر شود 5- کرم های مرطوب کننده: 
بعد از حمام کردن و نیز قبل از خواب مفید است.

جگر سفید بخوریم یا نخوریم؟

و  سیرابی  همراه  بیشتر  را  سفید  جگر  معمواًل 
آن  از  هم  جغوربغور  در  اما  می خورند،  شیردان 
در  هم  آن  کاربرد  بیش ترین  می شود.  استفاده 
صنعت فرآورده های گوشتی است. درواقع به ریه 
دام جگر سفید گفته می شود و اگرچه برخالف 
کبد دام آلودگی ندارد، اما مواد مغذی آن به اندازه 

جگر سیاه نیست. پروتئین آن کمتر از جگر سیاه 
و گوشت قرمز است و از نظر ویتامین A فقیر و 
آهن کمتری دارد و کلسترول آن بیشتر از گوشت 
گاو کم چرب و برابر جگر سیاه است. به همین 
دلیل بهتر است جگر سیاه را که ارزش تغذیه ای 
بیشتری دارد، برای خوردن انتخاب کنیم. جگر 
سفید به دلیل آن که نایژه ها و کیسه های هوایی 
زیادی دارد باید حداقل دو ساعت داخل آب بجوشید.

۱۰ نکته طالئی آب غوره 
  

1- غوره از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض 
است 2- در درمان ورم مخاط دهان و نرمی 
آب  است  مفید  مفرط   -3 است  موثر  ها  لثه 
را  دختران  بلوغ  چاقی 4-  درمان  برای  غوره 
جلو می اندازد و قاعده را باز می کند 5- آبغوره 
چون دارای تارتارات پتاسیم است، برای درمان 

سیاتیک و رماتیسم حاد بسیار مفید است 6- 
حرارت و صفرای بدن را دفع می کند و روده 
تقویت  آبغوره  را ضد عفونی می کند 7-  ها 
کننده است 8- برای برطرف کردن ورم گلو  ، 
آب غوره قرقره کنید 9- برای دفع کرم روده 
و تقویت معده باید مدت پنج روز آش آبغوره 
همراه با زیره سیاه مصرف کنید 10- آب غوره 
درمان کننده پا درد و کمردرد نیز می باشد.

اصالً در این حالت نخوابید!

علی خالدی تبار، ملی پوش واترپلو کشور
در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد

گاز  و  نفت  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  رسانه  مسئول  ایرنا- 
گچساران گفت: علی خالدی تبار ملی پوش واترپلو، روز گذشته 
در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. امین دهقان افزود: 
این ورزشکار با اخالق کشورمان در حادثه واژگونی پژو 405 در 
جاده لیشتر و پنج کیلومتری شهر دوگنبدان از توابع گچساران  و 
پرت شدن به  داخل یک کانال کشته شده است. علی خالدی 
که 21 سال سن داشت سابقه حضور در مسابقات جهانی استرالیا 
را به همراه تیم ملی واترپلوی کشور در کارنامه خود دارد. رئیس 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گچساران نیز تصریح 
کرد: در این حادثه دو نفر کشته و یک نفر مصدوم شده اند.

اتوبوسی با ۱۰۰میلیون کاالی فاقد مجوزگمرکی

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف محموله کاالی 
قاچاق به ارزش 100میلیون ریال خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ غالمرضا شاهوردی در تشریح این خبر 
گفت: روز گذشته مأموران ایست و بازرسی سهل آباد هنگام 
از  که  اتوبوس  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل 
سیستان و بلوچستان عازم استان خراسان رضوی بود، مشکوک 
و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از 
خودرو مقدار 240 کیلوگرم برنج خارجی و 57 کیلوگرم پارچه که 
فاقد هر گونه مجوز گمرکی بود، کشف شد. کارشناسان ارزش 
ریالی کاالهای کشف شده را 100میلیون ریال برآورد کردند 
و در این رابطه خودرو توقیف و یک متهم روانه دادسرا شد.

تایید خبر خودکشی پرسنل روزنامه همشهری

عصر ایران- مدیر مسؤول روزنامه همشهری خبر سقوط یکی 
از پرسنل خود در پی سقوط از ساختمان روزنامه را تایید کرد. 
حسین قربانزاده در گفت و گو با ایسنا، درباره ی شرایط جسمی 
این فرد که از خبرنگاران تحریریه همشهری بوده است، گفت: 
ایشان هم اکنون در بیمارستان بستری و در کما به سر می برد. 
طی 48 ساعت گذشته برخی رسانه ها گزارش کردند که یک 
پرسنل 55 ساله بخش استانهای روزنامه همشهری که به 
گزارش همکاران وی سابقه مشکالت روحی داشت، ابتدا حدود 
ساعت 12 ظهر دچار تشنج  شد و دقایقی بعد از حضور اورژانس 
و بهبودی اولیه مجددا دچار تشنج شده و از طبقه دوم ساختمان 
تحریریه استانهای روزنامه همشهری به پایین سقوط کرد.

توقیف یک تیبا با ۱6۰کیلومتر سرعت در فردوس

با سرعت غیر مجاز  تیبا که  یک دستگاه خودروي سواری 
160کیلومتر در حرکت بود، توقیف شد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: تیم 
کنترل سرعت پلیس راه فردوس هنگام کنترل خودروهاي 
که  تیبا  دستگاه سواري  به یک  فردوس،  محور  در  عبوري 
باسرعت160کیلومتر در حال حرکت بود دستور ایست دادند. 
سرهنگ حسین رضایی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه 
ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده متخلف مبلغ دو 
میلیون ریال جریمه و پنج نمره منفی در سوابق گواهینامه وی 
ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

 تخفیف ویژهآهن آالت سپاهان

تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...
تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 

برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 
معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 

همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778    32229117

آدرس :چهارراه اول توحید

322۱25۱9  - ۰9۱5۱6۰6528   

ایزوگام سلیمانی 
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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
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درخت سرو کهنسال استند زیرکوه از کم آبی رنج می برد

سروش سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زیرکوه گفت درخت سرو کهنسال استند در این شهرستان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، 
از کم آبی رنج می برد و توسط دوستداران میراث فرهنگی  آبیاری می شود. عضوشورای اسالمی بخش شاسکوه می گوید: بعد از اینکه خبر در خطر بودن درخت 1300 ساله استند به 
پنج شنبه * 31 تیر 1395 * شماره 3558گوش مردم رسید تعدادی از جوانان روستا برای حفظ این اثر طبیعی همت کردند و درعین حال که مزارع آنها نیاز به آب داشت از سهم خود گذشته و به آبیاری این درخت پرداختند.

7
هم اندیشی استاندار و نمایندگان 

در پایتخت

پس از اتفاقات اخیر در استان و واکنش نمایندگان 
نمایندگان  مجمع  گذشته،  روزهای  انتصابات  به 
استان باحضور هر چهار نماینده استان در مجلس 
تهران  در  جنوبی  خراسان  استاندار  پرویزی  و 
استانداری   عمومی  روابط  داد.  جلسه  تشکیل 
هدف از این جلسه را تقویت تعامل و استفاده از 
تمامی ظرفیت های موجود استان اعالم کرد. این 
گزارش حاکیست مهمترین مباحث و موضوعات 
کاری استان  موضوع بحث و گفتگو  نمایندگان 
با  استاندار بوده و مقرر شده این جلسات به شکل 
منظم و فصلی با دستورکارهای مشخص برگزار 
نحوه  استان،  ای  توسعه  مباحث  بررسی  شود. 
پیش  از  بیش  استفاده  مرکز،  در  امور  پیگیری 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  ظرفیت  از 
اسالمی و نیز بررسی مهمترین مشکالت منطقه 
مهم  محورهای  دیگر  از  کالن  های  حوزه  در 
مورد بحث در این نشست بود. گفتنی است طی 
نصب  و  وعزل  انتصابات  موضوع  اخیر  روزهای 
های  فرمانداران و بخشداران در استان با انتقادات 
به  توجه  با  که  شده  مواجه  نمایندگان  گسترده 
تاکید پایگاه اطالع رسانی استانداری در درج خبر 
فوق در عنوان  » تعامل بیشتر  با وکالی ملت«  
امید است خروجی این جلسه به همگرایی بیشتر 

نمایندگان دو قوه در استان منجر گردد.

برداشت خاکشیر در استان
 ۲۸ درصد افزایش یافت

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
با برداشت ۹0 تن خاکشیر ۹  اینکه امسال  بیان 
میلیارد ریال نصیب بهره برداران شد، گفت: امسال 
برداشت خاکشیر در استان نسبت به سال گذشته 
مطلق  ولی پور  هاشم  داشت.  افزایش  درصد   ۲۸
عنوان کرد: سال گذشته از ۲0۸ هکتار اراضی زیر 
برداشت  محصول  تن  استان70  خاکشیر  کشت 
شد. وی با بیان اینکه خاکشیر فروردین ماه کاشته 
این  و  می شود  برداشت  ماه  اردیبهشت  اواسط  و 
التهابات پوستی،  از بین بردن  برای  گیاه دارویی 
ویتامین  کمبود  از  ناشی  بیماری های  درمان 
خاکشیر  خصوصیات  از  افزود:  است  مفید  ث 
شهرستان بشرویه ارگانیک بودن آن است و هم 
اکنون این شهرستان قطب تولید خاکشیر بوده و 

از کیفیت زیادی برخوردار است.

۱۱۵ میلیارد ریال تسهیالت
 به گلخانه داران استان پرداخت شد

جهاد  سازمان  گذاری  سرمایه  امور  مدیر  مهر- 
کشاورزی استان از پرداخت تسهیالت به 1۹ طرح 
داد.  خبر  ریال  میلیارد   11۵ مبلغ  به  ای  گلخانه 
مهدی بهدانی با اشاره به پرداخت تسهیالت بانکی 
برای احداث و سرمایه در گردش واحدهای گلخانه 
ای در راستای حمایت از گلخانه داران، اظهار کرد: 
در سال مالی گذشته هیچ گونه محدودیتی برای 
پرداخت تسهیالت به این واحدها نداشته ایم. وی 
با بیان اینکه این تسهیالت بر اساس نرخ توجیهی 
بانک ها پرداخت می شود، بیان کرد: به عنوان مثال 
زمانیکه نرخ متوسط  تسهیالت بانک ها ۲1 درصد 
بود این تسهیالت با نرخ 1۸ درصد اعمال می شد.

مراجعه دو هزار و 4۱0 نفر
به مراکز مشاوره ژنتیک

از  پیشگیری  دفتر  مسئول  کارشناس   ایسنا- 
دو  مراجعه  از  استان  بهزیستی  های  معلولیت  
در  استان  مشاوره  مرکز  پنج  به  نفر  و 410  هزار 
نشست  در  ظریفی  شهناز  داد.  خبر  گذشته  سال 
بیان  ژنتیک  حوزه  فعال  دستگاه های  تخصصی 
از  امسال  نفر   61۹ و  هزار  دو  مجموع  در  کرد: 
خدمات دفتر ژنتیک استان بهره مند شدند که از این 
تعداد هزار و 346 نفر یارانه ویزیت پزشک، ۸43 
نفر  و 430  آزمایش ها  پرداخت  هزینه  نفر کمک 
پاراکلینیک »سونوگرافی« برخوردار  کمک هزینه 
از ازدواج  شدند. وی به اجرای طرح مشاوره قبل 
در شهرستانهای بیرجند، قاین، درمیان و سربیشه 
اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح با تعداد هزار و 
4۵0 زوج مصاحبه انجام شده که از این تعداد ۵71 
زوج دارای خطر شناسایی شدند. ظریفی بر حمایت 
بیمه ای آزمایشات ژنتیک برای افراد ناقل تاکید کرد 
در  متخصص  پزشکان  می شود  پیشنهاد  گفت:  و 
ارجاع موارد تشخیصی به مراکز مشاوره همراهی 
شوند  و معرفی پزشکان متخصص داوطلب در تیم 

تشخیصی مشاوره معرفی شوند. 

اهداء ۱0هزار مترمربع زمین
 برای ساخت اسکلت ساختمان امداد قاینات

اهدا  از  قاینات  احمر  ایرنا- رئیس جمعیت هالل 
مترمربع  10هزار  مساحت  به  زمین  قطعه  یک 
اسکلت  ساخت  برای  ریال  میلیارد  دو  ارزش  به 
داد. این شهرستان خبر  نجات  و  امداد  ساختمان 
داوطلب  و  قاینی  خیر  یک  کرد:  اظهار  یوسفی 
این  خیرخواهانه  اقدامی  در  احمر  هالل  جمعیت 
خیز  حادثه  به  اشاره  با  وی  کرد.  اهدا  را  زمین 
سه  اهدایی،  زمین  در  افزود:  شهرستان  بودن 
احداث  زیربنا  مترمربع  هزار   3 با  امدادی   سوله 
می شود که در حال حاضر تجهیزات فوالدی یکی 
از سوله ها به مساحت هزار متر و به ارزش بیش 
ریال خریداری شده  میلیارد و۲00میلیون  از یک 
حمایت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  یوسفی  است. 
های  کمک  و  استان  احمر  هالل  جمعیت  های 
فرمانداری قاینات این پروژه به بهره برداری برسد.

بخش صنعت در بشرویه 
مورد توجه ویژه قرار گیرد

به  اشاره  با  بشرویه  فرمانداری  سرپرست  مهر- 
بخش  در  شهرستان  مشکالت  و  ها  خشکسالی 
کشاورزی گفت: توجه به بخش صنعت شهرستان 
مورد توجه ویژه مسئوالن استانی قرار گیرد. حسین 
مرادی وضعیت شهرستان در خصوص پتانسیل های 
موجود برای فعال شدن بخش صنعت در بشرویه را 
مثبت ارزیابی کرد و افزود: با این وجود باید موانع 
موجود در بخش صنعت را رفع کرد و وضع مزایده 
های شش ماهه و  محدوده های به ثبت رسیده 
و بال استفاده باید تشریح شوند. خدایی رئیس اداره 
صنعت، معدن، تجارت شهرستان بشرویه همچنین 
نمودن  فعال  برای  کنونی  وضعیت  در  کرد:  بیان 
بخش صنعت نیازمند تسهیل موانع سرمایه گذاری 
هستیم. وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار 
گفت: برای تحقق این امر نیازمند همکاری تمام 

مسئوالن مرتبط و بانک ها هستیم.

۱00 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته
راه آهن به استان اختصاص نیافت

ایرنا- مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: 100 
میلیارد ریال اعتبار سال ۹4 راه آهن استان اختصاص 
نیافته است. جعفری با اشاره به اینکه متولی ساخت 
پروژه راه آهن در استان شرکت ساخت و توسعه 
زیربنایی حمل و نقل کشور است، گفت: پروژه راه 
آهن زاهدان، بیرجند، گناباد و کال شور 700 کیلومتر 
است که 4۲۵ کیلومتر آن در حوزه خراسان جنوبی 
قرار دارد.وی افزود: پس از گذشته ۹سال از طرح راه 
آهن استان، سال گذشته مردم خبر تازه ای مبنی بر 
در نظر گرفتن 100 میلیارد ریال اعتبار برای راه آهن 
استان در بودجه سال ۹4 از مسئوالن شنیدند که 

تاکنون این اعتبار اختصاص نیافته است.

سمن ها بازوان توانمند محیط زیست
 در حفظ و حراست از مواهب الهی

ایسنا- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
سمن ها یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی به 
بازوان  عنوان  به  آنها  از  می توان  و  می روند  شمار 
از  حراست  و  حفاظت  در  زیست  محیط  توانمند 
تشکیل  از  هدف  آرامنش،  برد.  نام  الهی  مواهب 
شبکه سمن های محیط زیست را حرکت به سمت 
سازماندهی سمن ها عنوان کرد و ادامه داد: چنانچه 
سمن ها به خوبی توانمند شده و از استقاللی شایسته 
بهره مند شوند، می توانند به برون سپاری وظایف که 
توسط دولت در حال انجام است، کمک نمایند. وی 
هدف سازمان را تالش در جهت تسهیل زمینه برای 

فعالیت آزادانه سمن ها دانست.

خدمات واحد های درمانی تامین 
اجتماعی در تمام استان رایگان است

محمد جاللی معاون بیمارستان حضرت ابوالفضل 
بیمارستان  این  بر  عالوه  کرد:  اعالم  العباس)ع( 
تامین  ملکی  درمان  واحدهای  خدمات  تمام 
اجتماعی استان برای بیمه شدگان اجباری تامین 

اجتماعی رایگان می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره 
چاه های  خرید  اعتبار  گذشته  سال  اینکه  به 
گفت:  نیافت  تخصیص  بازده  کم  کشاورزی 
سال گذشته نتوانستیم چاه های کم بهره ای که 

شناسایی شده بود را خریداری کنیم.
حسین امامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
مهمترین برنامه امسال این شرکت در اجرای 
تعدیل  را  آب  منابع  بخشی  تعادل  طرح 
آب  میزان  به  کشاورزی  چاه های  پروانه های 
از 7۵ درصد  استفاده  یعنی  برنامه ریزی  قابل 
آب تجدید شونده دانست و اظهار کرد: به دلیل 
محقق نشدن اعتبارات خرید چاه های کم بهره 
کشاورزی که با هدف حفاظت از منابع دشت ها 
سال  شده  گنجانده  بخشی  تعادل  طرح  در 

گذشته هیچ چاهی خریداری نشد.
به  تخصیص  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
زمینه  این  در  بتوان  امسال  اعتبارات  موقع 
گروه های  البته  افزود:  و  داد  انجام  اقدامی 
گشت و بازرسی که از برداشت اضافه چاه ها 
و منابع استان جلوگیری می کنند تقویت شدند 
به طوری که هم اکنون 1۵ اکیپ که بر روی 
شده  نصب   GPS دستگاه  آنها  خودروهای 

 فعالیت شبانه روزی دارند.
امامی اعتباری که برای این اکیپ ها به لحاظ 
گرفته  نظر  در  بارزسی  و  کشت  هزینه های 

شده  را حدود ۵00 میلیون تومان اعالم کرد و 
گفت: همراه این اکیپ ها یک تکنسین گزارش 

بازرسی ها را به طور دقیق آماده می کند.
وی تصریح کرد: هر چند در برخی قسمت های 
طرح احیا و تعادل بخشی هنوز اعتبارات به 
طور کامل تخصیص نیافته اما این روش هم 
یکی از طرح های یازده گانه است که می تواند 
تا حد زیادی به منابع استان کمک کند. امامی 
در این باره گفت: پروانه چاه های کشاورزی با 
توجه به وضعیت دشت ها بین ۲۵ تا ۵0 درصد 
کاهش می یابد که این تعدیل در دشت های 
در  و  بیشتر  سرایان  و  بیرجند  مانند  بحرانی 

دشت های دیگر کمتر خواهد بود.
اجرای طرح  از  اینکه هدف  بر  تاکید  با  وی 
تعادل بخشی این است که در دو سال آینده 
برسانیم  صفر  به  را  استان  مخزن  کسری 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از محل 
کاهش پروانه ها 176 میلیون متر مکعب در 
برداشت آب از منابع استان صرفه جویی شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: 
برای جلوگیری از تبعات احتمالی اجرای این 
طرح باید قبل از فصل زراعی جدید این اقدام 
عملی تا کشاورزان با مدیریت مصرف دچار 
چالش های  به  امامی  نشوند.  زیان  و  ضرر 
و  غیرمجاز  چاه های  خصوص  در  موجود 

نیز  چاه ها  این  افزود:  و  کرد  اشاره  متروکه 
نسبت  و  تکلیف  تعیین  باید  زودتر  چه  هر 
اقدام شود چرا که پیش بینی  آنها  انسداد  به 

بتوان 4  این چاه ها  انسداد  از محل  می شود 
آب  منابع  از  برداشت  در  مترمکعب  میلیون 

صرفه جویی کرد.
آب  شبکه  به  بیرجند  مهر  مسکن 

شهری متصل شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان نیز 
توسط  که  نقاطی  تمامی  اینکه  به  اشاره  با 
اعالم  شرکت  این  به  شهرسازی  و  مسکن 

شهری  آب  شبکه  از  اکنون  هم  بود  شده 
شبکه  زمینه  این  در  گفت:  است،  برخوردار 
آب مسکن مهر بیرجند تکمیل شد. مهدی 

هاشمی مقدم ظهر دیروز در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: طبق لیستی که اداره کل مسکن 
و شهرسازی در اختیار این شرکت قرار داده 
فردوس،  مود،  بیرجند،  آب شهرهای  شبکه 
اتمام  به  نیمبلوک  و  دشت بیاض  خضری 
رسد و هم اکنون تمامی پروژه های مسکن 
مهر این شهرها به شبکه آب شهری متصل 
این  سنگین  حجم  به  اشاره  با  وی  است. 

پروژه ها در بیرجند گفت: با اجرای شبکه آب 
بهزیستی،  دادگستری،  مهر  مسکن های  در 
کویرتایر  پروژه  از  بخشی  و  ارتش   04
پروژه  کیلومتر   4 طول  به  پیمانکار  توسط 
در  مهر  مسکن های  به  آب  شبکه  توسعه 
پایان رسید.  به  ماه  از سه  بعد  بیرجند  شهر 
هاشمی مقدم بیان کرد: در این پروژه تعداد 
160 واحد مسکونی از واحدهای مسکن مهر 
و 7۹۸  بهزیستی  از  واحد  دادگستری، ۲۵۲ 
واحد از 04 ارتش و ۵۲ واحد از کویرتایر و 
در مجموع تعداد هزار و ۲00 واحد مسکونی 
شدند.  برخوردار  آشامیدنی  آب  نعمت  از 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: همچنین پروژه آبرسانی مسکن 
 ۵۵0 حدود  اعتباری  با  نیز  مود  شهر  مهر 
واحد   ۸۵ تعداد  برخورداری  و  ریال  میلیون 
مسکونی در مدت دو ماه به پایان رسید. وی 
همچنین از اتمام عملیات اصالح شبکه آب 
در شهر خوسف خبر داد و گفت: در راستای 
تعداد  کاهش  و  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری 
صورت  هماهنگی های  از  پس  اتفاقات، 
و  خوسف  شهرستان  ادارات  سایر  با  گرفته 
اخذ مجوزهای حفاری، اصالح شبکه توزیع 
مدت یک  از  پس  و  آغاز  آب شهر خوسف 
ماه به متراژ هزار و ۲6۵ متر به پایان رسید.

مدیرعامل آب منطقه ای استان مطرح کرد:

حضور  با  استان  نمایش  انجمن  رئیسه  هیات  انتخابات 
مدیرکل و معاون فرهنگ و ارشاد اسالمي، ناظران مرکز 
هنرهاي نمایشي و اعضاي گروه ها در سالن گلبانگ این 

اداره کل برگزار شد.
تیرماه   ۲۹ گذشته  شب  انتخابات،که  از  دوره  این  در 
برگزار  کل  اداره  این  گلبانگ  تئاتر  آمفي  در  جاري 
انجمن  این  رئیسه  هیات  تشکیل  براي  نفر  شد،پنج 
انتخابات  برگزاري  از  پس  که  کردند  آمادگي  اعالم 
حسین ابراهیمي،محمد زهرایي و علي شریفي با کسب 
بیشترین راي به عنوان اعضاي اصلي هیات رئیسه این 
نمایش  انجمن  عمومي  شدند.مجمع  انتخاب  انجمن 
و  یابد  مي  رسمیت  نفر  یک  عالوه  به  نصف  حضور  با 
هیات رئیسه انجمن هنرهاي نمایشي در استان، توسط 

 مجمع عمومي انجمن که متشکل از هسته هاي مرکزي 
از  شدند.  انتخاب  است،  دار  پروانه  نمایشي  هاي  گروه 
آنجا که خراسان جنوبي 14 گروه نمایشي پروانه دار را 
نفر؛  از راي گیري 3  انجمن نمایش خود دارد، پس  در 
حسین ابراهیمي با 6۵ راي ،محمد زهرایي با ۵۸ و علي 
شریفي با ۵1 راي حائز بیشترین آراء و به عنوان هیئت 

رئیسه انجمن نمایش استان انتخاب شدند.
تئاتر ظرفیتهاي بسیار خوبي

براي انتقال مفاهیم به دیگران و
به خصوص نسل جوان در جامعه دارد

احمد محبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي در این 
در سطح  باید  نمایش  انجمن  اینکه  به  اشاره  با  مراسم 
جامعه جریان ساز باشد بیان  کرد: هنر تئاتر ظرفیتهاي 

به  و  دیگران  به  مفاهیم  انتقال  براي  خوبي  بسیار 

خصوص نسل جوان دارد. وی افزود: امروز براي حرکت 
در مسیري که پیش رو داریم از ظرفیت هاي هنر استان 

باید استفاده کنیم چرا که می توان بسیاري از مشکالت 
روحي و رواني مردم را با یک تئاتر پر محتوا رفع کرد و 
این امر با ورود فعاالن و هنرمندان تئاتر به این عرصه 
میسر خواهد شد. محبی در ادامه با اشاره به اینکه امسال 
شد،  برگزار  نمایش  انجمن  انتخابات  بار  نخستین  براي 
دانست  موثر  استان  در  هنر  این  رونق  در  را  اقدام  این 
کل  اداره  این  نمایش  انجمن  مسئول  تاکنون  افزود:  و 
با تایید رئیس  انتصابي به پیشنهاد مدیر کل و  بصورت 
انجمن نمایش ایران مشخص و معرفي مي شد و امسال 
انجمن  نامه اي که  آیین  به  با توجه  بار  براي نخستین 
مقدمات  است  کرده  ارسال  ها  استان  به  ایران  نمایش 
براي تعیین هیات رئیسه این انجمن فراهم و انتخابات 

نیز با حضور نمایندگان گروه هاي نمایشي برگزار شد.

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان

انعقاد  از  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
آموزش  اداره کل  با  اداره کل  این  تفاهم نامه همکاری 
فنی و حرفه ای و بهزیستی با هدف ارتقای توانمندی های 

شغلی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  محمد سنجری صبح امروز 
در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای و اداره کل بهزیستی استان اظهار کرد: برای 
استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود ادارات و 
به منظور توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی، تعاون و 
فنی و حرفه ای این تفاهم نامه به امضا رسید. وی هدف 
از این تفاهم نامه را ارتقا سطح توانمندی های مهارتی و 
شغلی افراد تحت پوشش بهزیستی و تعاون به منظور 
با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  عنوان  پایدار  اشتغال  ایجاد 
امضای این تفاهم نامه بتوانیم نسبت به آموزش و ارتقا 

مهارت افراد تحت پوشش گام موثری برداریم. سنجری 
دارای  و  دیده  آموزش  مددجویان  ساماندهی  داد:  ادامه 
و  فنی  کارآموزان  و  بهزیستی  پوشش  تحت  مهارت 
حرفه ای در قالب تعاونی های اشتغال زا،  از دیگر اهداف 
این تفاهم نامه است که با تشکیل تعاونی می توان افراد 
تحت پوشش بهزیستی را مورد حمایت و اشتغال پایدار 
برای آنها ایجاد کرد. وی گفت: ادارت متعهدند تا نیاز 
سنجی، برنامه ریزی، ساماندهی، اجرا و ارزشیابی دوره های 
آموزشی مهارتی جهت جامعه هدف را انجام داده و با 
تدوین دستورالعمل های الزم به منظور اجرای قانون الزام 
فراگیر آموزش های فنی وحرفه ای برای شاغالن و افراد 
تحت پوشش تعاون و بهزیستی اقدام کنند. سنجری از 
ارائه عملکرد و گزارش مربوط به تفاهم نامه خبر داد و 
گفت: تمام فعالیت ها برای ارائه به مسئوالن به صورت 

گزارش 6 ماهه ارائه خواهد شد.

اداره کار، فنی و حرفه ای و بهزیستی استان 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تعدیل پروانه  های بهره برداری چاه های کشاورزی

مدیر کل کار استان:

بیان  با  و حومه  بیرجند  اتوبوسرانی  مدیرعامل سازمان 
اینکه دولت تاکنون سهم خود را برای نوسازی اتوبوس ها 
پرداخت نکرده است، گفت: اگر دولت سهم خود را برای 
نیز  بیرجند  کند شهرداری  پرداخت  اتوبوس ها  نوسازی 

آماده است سهم خود را بپردازد.
به گزارش خبرگزاری فارس یداهلل غالمپور اظهار کرد: در 
حال حاضر 160 دستگاه اتوبوس در سازمان اتوبوس رانی 
بیرجند و حومه وجود دارد که از این تعداد تنها 110 دستگاه 
اتوبوس فعال بوده که حدود 3۵ دستگاه اتوبوس فرسوده 
و از رده خارج هستند. وی با بیان اینکه کمبود اعتبارات 
دولتی یکی از دالیل افزایش عمر مفید اتوبوس ها می تواند 
باشد، تصریح کرد: اتوبوس های درون شهری با توجه به 
فشار کاری که دارند از استهالک بیشتری برخوردارند. 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه خاطرنشان 
کرد: دولت از چند سال اخیر تاکنون برای نوسازی ناوگان 

اتوبوسرانی به تعهدات خود عمل نکرده است و همواره 
به سمت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی رفته اند. غالمپور با 
بیان اینکه سهمیه اتوبوسی از سال ۸۹ به بعد از طریق 
یارانه دولتی به استان های کشور اختصاص پیدا نکرده 
است، اظهار کرد: اختصاص پیدا نکردن اتوبوس از سال 
ناوگان  عمر  رفتن  باال  دالیل  از  یکی  نیز  تاکنون   ۸۹
اتوبوسرانی است. وی افزود: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
بیرجند و حومه در شورای شهر طرح موضوع شد که 
بعد از بررسی های انجام شده، سال گذشته شورا به این 
نتیجه رسید باید ۵ تا 6 دستگاه اتوبوس در بودجه سال 
۹۵ به صورت آزاد خریداری شود. غالمپور با بیان اینکه 
همشهریان و هم استانی های ما مستحق اتوبوس های 
فرسوده و از رده خارج نیستند، اظهار کرد: امیدواریم 
شاهد  کشور  اقتصادی  وضعیت  شدن  درست  با 

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی باشیم.

دولت سهم خود را برای نوسازی اتوبوس ها 
پرداخت نکرده است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه:

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

رستوران و تاالرسیمرغ
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حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف  چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
09۱۵7۲۱3۵7۱ - صالحی منش

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
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بلوک کف بسته سه جداره 700 تومان
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رسول اکرم )صلّی   ا... عليه  و آله( فرمودند:
الَة، فإنَّها َرأُس اإلسالِم بعَد اإلقراِر  َك الصَّ لَِيُکْن أْکَثُر َهمِّ

باید بيشترین دغدغۀ تو نماز باشد؛ زیرا نماز، بعد از اقرار به دین، 
سرآمد اسالم است.  ميزان الحکمه، ح 10529

مهر -  نابسامانی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بیرجندعکس روز 

حضور در بهترین هتل های دبی، لیموزین 
و بادیگارد شخصی: از جیب ملت!

خبرگزاری تسنیم نوشت: به اسناد متعددی دست 
و  اشرافی  مدیریت  نشان دهنده  که  است  یافته 
بیت  میل  و  حیف  در  عجیب  لجام گسیختگی 
المال توسط علی رستگار سرخه ای مدیر بازداشت 
شده بانک ملت دارد. بر اساس این اسناد وی در 
سفرهای خارجی خود در بهترین هتل ها اقامت 
وی  غذایی  وعده  هر  هزینه  که  جایی  تا  داشته 
بر  معموال به 600 هزار تومان می رسیده است. 
 944 از  بیش  هزینه  آمده  دست  به  آمار  اساس 
در  اقامت  برای  سرخه ای  رستگار  ریالی  میلیون 
اقامت در  میلیونی،  هتل های مجلل و خریدهای 
اجاره  دالر(،  هزار   ۵ شب  )هر  متری   ۵00 اتاق 
خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم 
این  اشرافی  از زندگی  تنها گوشه ای  بیت المال  و 

مدیر دولتی است.

سخنان وزیر اسبق خارجه درباره کودتای 
ترکیه برخالف سیاست نظام بود 

کواکبیان گفت: سیاست رسمی نظام، محکومیت 
کودتای اخیر در ترکیه است اما متکی وزیر اسبق 
بر خالف مصالح  ملی سخنانی  رسانه  در  خارجه 
رسمی کشور بیان کرد. وی تاکید کرد: در صدا و 
سیمای ما آزادی بیان با رعایت موازین اسالمی و 

مصالح کشور باید تببین شود.

سازمان انرژی اتمی طرح راه اندازی 
کارخانه هسته ای را تهیه کند

از  تاسف  کمال  با  مجلس  گفت:  مجلس  رئیس 
و  آمریکا  دولت  به  ملل،  سازمان  دبیرکل  اقدام 
مجلس نمایندگان و سنا هشدار می دهد اقدامات 
ایذایی در مقابل توافق هسته ای به نقطه ای رسیده 
است که راهی  جز مقابله برای ایران باقی نمانده 
است. الریجانی افزود: الزم است سازمان انرژی 
برای  هسته ای  کارخانه  راه اندازی  طرح  اتمی 
نیاز کشور را آماده و  غنی سازی در درجات مورد 

مجلس را در جریان قرار دهد.

منظور الریجانی ، بازگشت پذیری است

آقای  منظور  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
بحث  سازی،  غنی  کارخانه  ایجاد  از  الریجانی 
در  جدیدی  کارخانه  و  بود  پذیری  بازگشت 
این  افزود:  دستور کار نیست. علی اکبر صالحی 
تصمیم نظام است، این آمادگی را داریم و از قبل 
پیش بینی های الزم انجام شده و ما این اطمینان 
مراتب  به  به شرایطی  را می دهیم که می توانیم 

بهتر و باالتر از قبل بازگردیم.

کواکبیان به دنبال »فراکسیون دیپلماسی«

مصطفی کواکبیان در صحن علنی پارلمان اقدام 
ایجاد  برای  ملت  وکالی  از  امضا  جمع آوری  به 
ملی«  منافع  تأمین  برای  دیپلماسی  »فراکسیون 
کرد. کواکبیان هم اکنون عضو کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس است.

احمد توکلی : رئیس جمهور یا از برادرش 
رفع اتهام کند یا با او برخورد کند

احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و 
عدالت با بیان اینکه سکوت آقای روحانی در برابر 
اتهام رانت خواری های برادرش با شفافیت مورد 
نظر وی سازگاری ندارد، گفت: آقای روحانی اگر 
دفاعی از برادرش ندارد وی را مجازات کند. وی 
رئیس جمهور  که  داریم  اصرار  ما  کرد:  تصریح 
اتهام  رفع  یا  و  برادرش  با  برخورد  راه  یا  حتمًا 

ویژه خواری ها از وی را انتخاب کند.

»آیت  ا... جنتی« دبیر و »کدخدایی« 
سخنگوی شورای نگهبان شد

 اولین نشست شورای نگهبان در دوره سی وششم   
برگزار شد که در این جلسه، آیت ا... جنتی برای 
دبیر  اعضا،  اکثریت  رأی  با  متوالی  بار  چندمین 
جلسه،  این  در  همچنین  شد.  نگهبان  شورای 
شورای  حقوقدان  عضو  کدخدایی  عباسعلی 
نگهبان  با رأی اکثریت اعضای این نهاد به عنوان 
سخنگوی شورای نگهبان در این دوره انتخاب شد.

زمینه نفوذ داعش در ایران فراهم نیست

فرمانده کل سپاه گفت: مردمی بودن نظام زمینه 
از  را  کشور  در  داعش  نفوذ  و  تالش  گونه  هر 
با  کرد:  اظهار  جعفری  سرلشکر  است.  برده  بین 
در  داعش  تالش  زمینه  مردم  محکم  اعتقادات 
ایران فراهم نیست، بسیاری از  گروه های منهدم 
ضد  های  گروه  از  نیز  گذشته  روزهای  در  شده 

انقالب  هستند که کاری از پیش نمی برند.

قدردانی بان کی مون از پایبندی ایران 

دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه ای، تصویب 
پیروزی  را  برجام  خصوص  در   ۲۲۳۱ قطعنامه 
از  تقدیر  ضمن  مون  کی  بان  خواند.  دیپلماسی 
برجام،  مصوب  مفاد  به  پایبندی  دلیل  به  ایران 
خواستار اجرای دقیق بندهای برجام توسط همه 

طرف ها شد.

جان کری: شاه کلید حل بحران سوریه 
دست من و الوروف است 

سرگئی  و  او  کرد:  تاکید  آمریکا  خارجه  وزیر 
الوروف همتای روسش مسیر حل بحران سوریه 
را می دانند. کری افزود: دو تیم ما به زودی درباره 
برای توقف حمالت  به نظام سوریه  انگیزه  دادن 
دیدار می کنند. وی گفت:  ما به برنامه ریزی برای 

حل بحران سوریه ادامه می دهیم.

روحانی گزینه اول و آخر اصالح طلبان است
 

رئیس مجلس ششم گفت: اصولگرایان می دانند  نایب 
اعتدالگرای  یا  اصالح طلب  نیروی  هر  یا  روحانی  اگر 
او حمایت  از  و اصالح طلبان  میدان شده  وارد  دیگری 
نحوه  خاتمی  محمدرضا  می خورند.  شکست  کنند، 
حمایت اصالح طلبان از نامزدهای انتخاباتی سال 96 
گفت: گزینه اول و آخر اصالح طلبان آقای روحانی است و اگر ایشان در عرصه 

باشند، هیچ فرد دیگری از جریان اصالحات نامزد نخواهد شد.

روحانی : اتکای درآمد شهرداری ها به فروش تراکم مضرتر از اتکا به درآمدهای نفتی است
 

رئیس جمهور در نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران ۲0۱6 گفت : به رغم اینکه در شهرهای بزرگ از جمله تهران اقدامات بزرگ و 
گسترده ای در بخش های مختلف شهری انجام شده است، اما در عین حال، مردم آن را احساس نمی کنند؛ دلیل آن این است که گاهی اوقات برای 
احداث یک بزرگراه، تونل و مترو از تراکم و یا تغییر کاربری اراضی استفاده می شود و به تعبیری هم از لحاظ عمودی و هم از لحاظ افقی مشکالتی 
برای شهر به وجود می آید. روحانی تصریح کرد: به همان میزان که اتکای کشور به درآمد نفتی مضر است از آن زیان بارتر، اتکای درآمد شهرداری ها 

به فروش تراکم است و برای این کار همان طور که باید بودجه کشور از درآمد نفتی جدا شود از آن طرف هم باید منابع درآمد پایدار و سالمی برای اداره شهرها ایجاد شود.

متاسفانه روحانی پاسخی نمی دهد
 

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی درباره 
انتقادات  نمایندگان  افزود:  فریدون«  تخلفات »حسین 
خود را درباره تخلفات و اتهامات برادر رئیس جمهور به 
از سوی  انتقال داده  اند و همچنان منتظر پاسخ  دولت 
نتیجه ای  تاکنون  متأسفانه  که  هستند  رئیس جمهور 
امیدواریم هرچه  حاصل نشده است. حسینعلی حاجی دلیگانی تصریح کرد: 

سریع تر دولت در این زمینه پاسخ مناسبی را ارائه دهد.

درباره  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت 
در  حضور  سبب  به  مذکور  فرد  گفت: 
برخی  تری که  بزرگ  اقتصادی  پرونده 
حضور  آن  در  دیگر  افراد  و  سیاسیون 

داشته اند، دستگیر شده است. 
دستگیری  پیرامون  جعفری  سردار 
گفت:  ملت  بانک  معزول  مدیرعامل 
سپاه  اطالعاتی  پروژه های  از  یکی 
با  مرتبط  پرونده های  بررسی  و  رصد 
بحث  و  نفوذ  بحث  امنیتی،  مباحث 
دنبال  که  است  اقتصادی  فسادهای 
پروژه هایی  از  یکی  هم  این  می کند. 
گزارش  قضائیه  قوه  به  وقتی  که  است 
صدور  از  پس  و  کردیم  دنبال  ما  شد، 
دستور  قضایی،  دستگاه  توسط  حکم 
فرمانده   شد.  صادر  نیز  دستگیری 

مردم  کرد:  عنوان  پاسداران  سپاه  کل 
در  دستگیری  این  می کنند  تصور 
نجومی  حقوق های  دریافت  با  رابطه 

حقوق ها  آن  دریافت  قطعًا  است؛  بوده 
فرد  اما  است،  بوده  تخلفات  از  یکی 
فساد  یک  در  حضور  به  دلیل  مذکور 

شده  است.  دستگیر  بزرگ تر  اقتصادی 
آیا دستگیری ها  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
پرونده  این  در  داشت:  دارد،اظهار  ادامه 

برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور 
به  اشاره  با  جعفری  سرلشکر  داشته اند. 
طول  در  متعدد  رزمایش های  برگزاری 

امسال  گفت:  کشور  سراسر  در  سال 
برگزار  کشور  در  بسیاری  رزمایش های 
آمادگی  حفظ  ضمن  تا  کرد  خواهیم 
به  را  خود  پیام  خود،  نظامی  نیروی 
دفن کردن  آمادگی  بر  مبنی  دشمن 

آن ها در آب های خلیج فارس برسانیم.
دستگیری های  با  رابطه  در  وی 
کشور  در  اخیر  تروریستی  تیم های 
نیروهایی  از  برخی  تنها  داشت:  اظهار 
که در کشور دستگیر شده اند وابسته به 
تروریست های  سایر  و  بوده اند  داعش 
ضدانقالب  گروه های  به  دستگیری 
تعلق داشته اند. داعش در زمینه اقدام و 
انجام عملیات های تروریستی در کشور 
فعالیت های  با  و  نداشته  قدرتی  هیچ 
جلوی  تا  هستیم  درصدد  نیز  اطالعاتی 

این اتفاقات را بگیریم.

حضور برخی سیاسیون در شبکه بزرگ فساد بانکی
دستگیری به  دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ است

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

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیحاصل از آن، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد  به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند. 

دوربیـن مداربستـه

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

طراحی ، اجرا و توزیع کننده 
سیستم های حفاظتی و نظارتی در شرق کشور 

* انتقال تصاویر به هر نقطه دلخواه * امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

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

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

بــاغ ویال
 فروشـی

09395625280

جناب آقای دکتر سرافرازی
از بذل توجه و عنایت جناب عالی بدون هیچگونه چشم داشتی در طراحی گنبد آستان امامزاده 

سید نجم الدین حسین )ع( در نهایت زیبایی و ظرافت کمال تقدیر و تشکر را داریم
 امید است در پناه حق تعالی پیروز و سربلند باشید.

هیئت امنای امامزاده سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو

کـــاالی چـــوب مظلومـــی

شعبه یک : بیرجند- نبش مطهری 16
شعبه 2: خیابان مدرس – نبش بیست متری چهارم خلیل طهماسبی
09155619149 -09155618059

* مــرکــز تــولیــد ســرویــس خــواب سیسمــونـــی و ... 
* معمــار رویاهایتــان »گـــل چـــوب« 

PVC -آیشیک – AGT پخــش انواع ام. دی. اف *

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه

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 به بازسازی عتبات مقدسه کمک کردند.

روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی










