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آغاز پیش ثبت نام سفرهای
 عتبات عالیات از امروز 

سازمان حج و زیارت اعالم کرد: متقاضیان سفر 
به عتبات برای اعزام های 13 شهریور تا 15 آبان 
از  امسال شامل روزهای عرفه، تاسوعا و عاشورا 
نام  ثبت  این سفرها پیش  برای  توانند  امروز می 
نمایند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حج 
و زیارت، در متن اطالعیه پیش ثبت نام عتبات این 
 سازمان آمده است: با عنایت به برنامه ریزی های

انجام شده جهت ثبت نام گروههای اعزامی عتبات 
عالیات به اطالع می رساند: در این دوره متقاضیان 
تشرف قبل از ثبت نام در کاروانها در مهلت مقرر 
در سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات به آدرس 
www.atabat.haj.ir نام نویسی و کدرهگیری 
از  نام  ثبت  پیش  شروع  نمود.  خواهند  دریافت 
ساعت 9 صبح سه شنبه پنج مرداد لغایت ساعت 
16 جمعه پانزده مرداد خواهد بود. روز یکشنبه 17 
مرداد قرعه کشی انجام و نتیجه آن دوشنبه 18 

مرداد بر روی سامانه قرار خواهد گرفت.

ترقی ، معاون بین الملل موتلفه : 
جریان اصولگرایی هر ضربه ای 

خورده از احمدی نژاد بوده است

عطریانفر ، عضو کارگزاران :  
موقعیت تضعیف شده اصالحات به دلیل 

حرکات  رادیکال و ناموجه اصالح طلبان بود

استاندار در جمع فعاالن سیاسی : 
تغییر فرمانداران و بخشداران مربوط در 

راستای بخشنامه  ابالغی وزارت کشور بود

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شد:
مهندس زینلی ، مدیرعامل شرکت کویر تایر 

کارفرمای نمونه تامین اجتماعی کشور شد

محمد رضا باهنر : کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم / سفیر ترکیه در ایران : چرا رئیس جمهور ایران  در شب کودتای ترکیه تا صبح نخوابید؟ / ایمانی تحلیگر اصولگرا :  مهم نیست احمدی نژادی ها  به شورا بروند / داوری : مشایی در جلسه احمدی نژاد حضور نداشت /  احمدی نژاد برای جلیلی چه خوابی دیده است ؟ / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

از انباشته شدن نخاله های ساختمانی
تا خرابی وسایل بازی کودکان ؛ 

بوستان آزادی
نفس نمی کشد

شهرداری: پروژه بهسازی پارک 
آزادی امسال تکمیل می شود

60 واحد بدون متقاضی 
مسکن مهر در بیرجند

صفحه 3

صفحه 7

از مجموع 100 میلیارد اعتبار دو بانده شدن راه ها فقط
16 میلیارد تومان در خراسان جنوبی تخصیص پیدا کرده است

خراسان شمالی دستور 100 درصد تخصیص اعتباراتش را گرفت ! 
مسئوالن استانی از قرارگاه خاتم االنبیاء برای راه ها استفاده کنند

یک عذرخواهی
یک درخواست

پس از سوانح جاده ای اخیر توسط معاون عمرانی استاندار عنوان شد ؛

نخعی نژاد : از مردم بابت افزایش سوانح جاده ای و وضعیت راه های استان عذرخواهم و ضمن تشکر
از رسانه ها بابت جریان سازی در این خصوص درخواست می کنم برای جذب  اعتبارات چانه زنی های
 الزم انجام و برای تثبیت وضعیت راه های استان در برنامه ششم کشور تالش ویژه صورت گیرد

یک درصد مشارکت مردم در رعایت قوانین نتیجه 99 درصد تالش مسئوالن است / 44 درصد تصادفات به علت هیجانات اجتماعی است 
گیبدهی 400 میلیاردی دولت به پیمانکاران راه استان / تابلوهای جاده های روستایی خراسان جنوبی غیر استاندارد است
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صفحه 7

 
میزبان شما در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8

05632424342 - 09153613481- یل

بگفتا که این لطف رّب من است    که بر این چنین کار بردیم دست

مدیران و کارشناسان محترم اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

تالش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تالش و کوشش 
 شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیباست. درود بر همت بلند تان!
 بدینوسیله ضمن خداقوت و تبریک به مناسبت ثبت  قنات بلده فردوس   و  نیز کویر لوت  نهبندان  به  عنوان
 نخستین آثار طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو  همت و پیگیری چندین ساله شما را 
می ستایم. بی شک اتفاقی چنین، مایه مسرت ملت عزیز ایران و به ویژه مردم شریف و فرهنگ دوست 

خراسان جنوبی است
توفیق و سالمتی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

محمدرضا رضایی- مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی و مدیر کل اسبق
 میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان

فراخوان طراحی فضا و المان میدان آیت ا... عبادی
شهرداری خوسف در نظر دارد: طراحی  فضای معماری و المان میدان ورودی 
شهر خوسف از سمت بیرجند مشتمل بر طراحی: 1- فضای داخلی میدان 2- 
المان اصلی میدان اقدام نماید. لذا از کلیه هنرمندان محترم دعوت می نماید با 
مراجعه به سایت شهرداری خوسف به نشانی khoosf.ir برای دریافت، تکمیل  

و سپس ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اقدام نمایند. 
مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 95/6/10                        شهرداری خوسف

فراخوان طراحی آرم شهرداری خوسف
شهرداری خوسف در نظر دارد: طراحی آرم خود را از طریق برگزاری فراخوان به مسابقه 

گذارد. بدین منظور از کلیه هنرمندان، طراحان گرافیک، دانشجویان و عالقه مندان 
دعوت می شود با مراجعه

 به سایت شهرداری خوسف به نشانی khoosf.ir برای دریافت 
و سپس ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اقدام نمایند. 

مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 95/6/30    
 شهرداری خوسف

تخفیف ویژه آلومینیوم نما
در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

 از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8
32230023 -آذری

به استحضار کلیه شهروندان محترم می رساند: مطابق استاندارد ملی 1-6303 و دستورالعمل های 
جاری سازمان ملی استاندارد گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور صادرتوسط شرکت های بازرسی فنی 
تایید صالحیت شده و تاییدیه های صادره بر مبنای آن توسط ادارات کل استاندارد استانی، دارای 
اعتبار یک ساله می باشد و الزم است آسانسورها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر 
ماهیانه توسط نصابان مجاز قرار گرفته و به عالوه به منظور وصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد 
به صورت سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تایید صالحیت شده بازرسی ادواری شود. بدیهی 
است در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه مسئولیت مستقیم 

حوادث و سوانح احتمالی برعهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد. 

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 18-32315516 داخلی 231 تماس حاصل فرمایید. 

  

انا هلل و انا الیه راجعون

با ادب و احترام از شما سروران و صاحب دالن بزرگواری 
که با رأفت و محبت تمام چه خاص و چه عام 

در مراسم تشییع و تدفین و ختم سوم
 همسر و پدر عزیز از دست رفته مان 

مرحوم  مغفور

 حاج عباسعلی 
جاهد 

که رحمت خدا بر او باد حضوری دلسوزانه و همه 
جانبه داشتید، صمیمانه سپاسگزاریم. ضمن پاسداشت همت و حضور همه عزیزان و کلیه سرورانی که 
از شهرهای دور و نزدیک و از ادارات و ارگان های مختلف شرف حضور یافتند و با گل و آگهی و تلفن 
با ما همدردی و همراهی نمودند، متشکر و ممنونیم. ان شاءا... که عواطف و مراحم شما را در مراسم 

شادمانه جبران کنیم.

همسر مرحوم  و خانواده های جاهد ، شیوا و شایسته فر

تشکر و اعتذار
 اکنون که نهمین روز عروج روح بلند عاشق دلباخته اهل بیت )ع(

همسری مهربان و پدری دلسوز بزرگ خاندان مرحوم 

حاج علم علمی
 را در نهایت سوگ و ماتم می گذرانیم

به حکم ادب و حق شناسی بدینوسیله از همه اقوام، دوستان، 
آشنایان و نهادهایی که با حضور گرم و دلسوزانه خود و یا از طریق 
 پیامک، نمابر، ارسال اعالمیه، ایمیل، پارچه نوشته، درج آگهی 
و نثار تاج گل مرهمی بر دل داغدار ما بودند، صمیمانه تشکر 
و قدردانی می نماییم. از اینکه به علت تألمات فراوان و کثرت 
بزرگواران قادر به قدردانی حضوری و تلفنی از یکایک شما عزیزان 
نشده ایم، عذرخواهیم و دستان پرمهرتان را به گرمی می فشاریم
از درگاه باریتعالی صحت و سالمتی شما بزرگواران را آرزومندیم. 

خانواده مرحوم علمی

تاریخمکان 
ساعت حضور

بعدازظهرصبح

13-95/05/059سه شنبه میدان ابوذر

21-95/05/0517سه شنبه روبروی درب اصلی پارک توحید

13-95/05/069چهارشنبه میدان امام خمینی )ره(

21-95/05/0617چهارشنبه روبروی درب اصلی پارک توحید

13-95/05/079پنجشنبه میدان آزادی 

21-95/05/0717پنجشنبه بهشت متقین 

به مناسبت روز جهانی هپاتیت
  هفتم مرداد )28 جوالی (

اتوبوس اطالع رسانی هپاتیت در سطح شهر بیرجند 
راه اندازی شد.

جدول زمان بندی و استقرار اتوبوس
 اطالع رسانی هپاتیت  در سطح شهر بیرجند:

روابط عمومی مرکز بهداشت بیرجند 
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یارانه ۵۰ نماینده مجلس حذف شد
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرداد و گفت: امسال حداکثر اسامی ۲۰۰ هزار نفر را برای حذف یارانه 
به سازمان هدفمندی اعالم کردیم. به گزارش جام جم آنالین، احمد میدری با تاکید بر اینکه قانون مشخص کرده است که یارانه چه افرادی باید حذف شود، 
افزود:  ۵۰ نفر از پذیرفته شدگان جدید مجلس شورای اسالمی قباًل یارانه دریافت می کردند که پس از نمایندگی، یارانه آنان حذف شده است.

 بانک مرکزی بانک ها را موظف کرد از مرداد 
ماه جاری نسبت به پرداخت ماهانه 1۵۰ هزار 
فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر اقدام و هر 
1۵ روز آمار و عملکرد خود را در این زمینه به 

این بانک ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، براساس بخشنامه های پیشین 
از  بودند  شده  موظف  ها  بانک  مرکزی،  بانک 
ابتدای مرداد ماه اجرای تبصره ۲9 قانون بودجه 
139۵ کل کشور در زمینه پرداخت وام یکصد 

زوجین  از  یک  هر  به  را  ازدواج  ریالی  میلیون 
بخشنامه  در  مرکزی  بانک  کنند.  عملیاتی 
اولویت  و  اهمیت  به  اشاره  با  خود،  جدید 
فراهم  ضرورت  و  جوانان  ازدواج  موضوع 
تصمیم  امر،  این  برای  تسهیالت الزم  کردن 
های کمیسیون اعتباری را به بانک ها یادآور 
جاری  سال  ماه  مرداد  از  است:  آورده  و  شده 
بانک های عامل باید نسبت به پرداخت ماهانه 
الحسنه  قرض  تسهیالت  فقره  هزار   1۵۰

شعار  به  توجه  با  همچنین  کنند.  اقدام  ازدواج 
سال جاری اقتصاد مقاومتی »اقدام و عمل« و 
تاکید مسووالن نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج، 
الزم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت 
را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در 
این ارتباط و برای کمک به متقاضیان تنها داشتن 
یک ضامن معتبر کافی بوده و الزم است بانک ها 

به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
های  بانک  است،  شده  مقرر  بخشنامه  این  در 

عامل هر 1۵ روز یکبار نسبت به اعالم آمار و 
عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی 
است در صورت اجرای نشدن قانون فوق، مطابق 
در  بانک  این  مرکزی،  بانک  های  ابالغیه  با 
خصوص موضوع تبصره 3 ذیل تبصره ۲9 قانون 
بودجه اقدام می کند. بانک مرکزی وظیفه نظارت 
بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف 

در این زمینه را برعهده دارد.

مدل های  برخی  قطره چکانی  توزیع  با  خودروسازان 
دیگر  تا  زده اند  رقم  را  زیرپوستی  گرانی های  خودرو، 
نیازی به دریافت مجوز گرانی از شورای رقابت نداشته 

باشند و سازمان حمایت هم مسئولیتی نمی پذیرد.
داستان  ایران  در  خودرو  بازار  مهر،  گزارش  به 
گران  خودروها  قیمت  که  چقدر  هر  دارد.  پیچیده ای 
برای  بیشتری  تالش  خودروسازان  حتی  یا  می شود 
و  بازار  می کنند،  خود  تولیدی  خودروهای  فروش 
مصرف کنندگان، بیشتر پس می زنند و خریدهای خود 

را در بازار قفل می کنند.
خودروسازان  فروش  آگهی های  به  است سری  کافی 
بزنیم تا مشخص شود که جذابیت های فروش نسبت 
به ماه های گذشته چقدر بیشتر شده و خودروسازان 

چقدر از مواضع خود در فروش خودرو کوتاه آمده اند.
توزیع قطره چکانی خودرو سبب شکل گرفتن حاشیه 
بازار شده  در  از مدل های خودرو  برخی  قیمتی  بازار 
آزاد  بازار  از  را  خود  نیاز  باید  مردم  بنابراین  و  است 
و  شده  عمل  وارد  هم  دالالن  که  کرده  تامین 

خودروها را گران کرده اند. بنابراین خودروسازان باید 
بازار  در  گذاری  و  گشت  کنند.  فکری  مورد  این  در 
در  خودرو  فروش  آگهی های  به  نگاه  و  خودرو  آزاد 
تائید می کند.  بازار آزاد هم به خوبی این موضوع را 
قیمت برخی مدل های صفر کیلومتر خودرو به شدت 
افزایش یافته و حاشیه بازاری بین ۷۰۰ هزار تومان 
است.  کرده  پیدا  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   3 تا 
افزایش  نیز  کارکرده  قیمت خودروهای  اینکه  ضمن 

قیمت را تجربه می کند.

بانک ها موظف شدند هر ماه ۱۵۰ هزار وام ازدواج بدهند/ یک ضامن کافی است

 گرانی  زیرپوستی خودرو در بازار

 اعزام های آزادبر حج شایعه است

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام های آزادبر حج شایعه است و 
مردم برای سفر به سرزمین وحی فریب این 
وعده ها را نخورند. به گزارش جام جم آنالین، 
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اگر تبلیغاتی 
مبنی بر اعزام های آزادبر وجود دارد توصیه 
می کنیم مردم به دلیل عشقی که به زیارت 
دارند به دنبال این وعده های خالی از واقعیت 
به موضوع دارم  اشرافی که  به  با توجه  نروند. وی خاطرنشان کرد: 
تاکید می کنم که اعزام های آزادبر حج کار سخت و شاید غیرممکن 
است. وی گفت: در سال های گذشته حتی دیپلمات های ما که دارای 
گذرنامه ایرانی هستند امکان سفر از کشور محل ماموریت خود را در 

خارج کشور به مناسک حج نداشتند.

 سقف حقوق در ارائه کارت های
 اعتباری خرید کاال حذف شد

قائم مقام وزیر صنعت از حذف سقف حقوق برای 
دریافت کارت خرید کاالهای ایرانی خبرداد و 
گفت: سقف اعتباری کارت ها هم از ۶ میلیون 
تومان به 1۰ میلیون تومان افزایش یافت. به 
 1.۵ سقف  حذف  از  خسروتاج  مهر،  گزارش 
میلیون تومانی حقوق برای دریافت کارت های 
اعتباری خرید کاالی ایرانی خبر داد و گفت: این 
کارت ها در این مرحله فقط به گروه های خاص اختصاص می یابد که بر 
این اساس، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این کارت ها درنظر 
گرفته شده است و در صورت ایجاد نشدن فشار مالی برای بانک ها، 

گروه های بیشتری در مراحل بعدی از آن برخوردار می شوند.

گذراندن آموزش های »پیش از ازدواج« 
شرط ثبت ازدواج شود

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان بررسی طرح ملی آموزش های پیش 
ستاد  دستورجلسه های  از  یکی  را  ازدواج  از 
ملی ساماندهی امور جوانان ذکر و اظهار کرد: 
این طرح برای ۷۵۰ هزار زوج جوان تدارک 
دیده شده است و قرار است آن ها مهارت های 
به  ببینند.  آموزش  را  اقتصادی  و  اجتماعی  فردی،  از  اعم  مختلف 
قرار شده که طرح  کرد:  اضافه  رستمی  ، محمدرضا  ایسنا  گزارش 
ازدواج و خانواده  به کمیسیون  ازدواج جوانان  از  آموزش های پیش 
برگردانده شود و طرح به منظور بررسی به دستگاه ها ارسال شود و 

در صورت موافقت در این دستگاه ها در سال 9۵ به اجرا دربیاید.

تعمیر خودرو و تعویض قطعات رایگان شد

ایسنا - در اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو، حداقل مدت زمان 
گارانتی خودروها تعیین شده است. در دوره گارانتی 
خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  )تضمین(، 
موظف به تعمیر و تعویض قطعات خودروی عرضه 
شده به صورت رایگان و بدون دریافت وجه شده اند.

و  خودروساز  شرکت های  اساس  این  بر  واقع  در 
واردکننده خودرو، کارکرد صحیح خودرو در مدت 
بروز  در صورت  و  کرده  تضمین  را  گارانتی  زمان 
هرگونه عیب مکلف به تعویض خودرو یا حل عیب 
این قانون  به صورت رایگان هستند. در ماده 1۲ 
تاکید شده است: » دوره تضمین برای خودروهای 
سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به 
مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر با ۴۰ 
هزار کیلومتر - هر کدام که زودتر فرا برسد - است 
سنگین  خودروهای  برای  تضمین  دوره  همچنین 
کامیونت،  اتوبوس،  میدل باس،  مینی بوس،  شامل 
کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده 
هزار   ۲۰۰ با  برابر  کارکردی  یا  سال  دو  حداقل 
کیلومتر - هر کدام که زودتر فرا برسد - است. دوره 
تضمین برای انواع موتورسیکلت نیز از تاریخ تحویل 

به مصرف کننده حداقل یک سال است«.

مصوبه جدید ایران خودرو برای 
قیمت گذاری پژو 2۰۶ و سمند

فارس- یک ماه پس از مصوبه ایران خودرو درباره 
افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند، برخی امکانات 
در  شد.  حذف  جدید  مصوبه  در  خودروها  این 
قیمت گذاری جدید پژو ۲۰۶ تیپ ۵، قیمت تغییری 
و  جانبی  آینه  اتوماتیک،  تهویه  اما حذف  نداشته 
شیشه باالبر عقب برقی اتفاق افتاده که در واقع 
زیرا  است.  خودرو  این  قیمت  افزایش  معنی  به 
خریداران برای برخورداری از این امکانات باید پول 

اضافه ای را پرداخت کنند.

نرخ سود بیمه های زندگی
 و مستمری کاهش یافت

عصر اعتبار- شورای عالی بیمه حداکثر نرخ سود 
فنی بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر 
دو سال را 1۶ درصد تعیین کرد. نرخ سود فنی 
 18 این  از  پیش  مستمری  و  زندگی  های  بیمه 
درصد برای پنج سال تعیین شده بود که با توجه 
شورای  درصد،   1۰ زیر  به  تورم  نرخ  کاهش  به 
عالی بیمه به عنوان نهاد قانونگذار در زمینه نرخ 
اعالم  بر  بنا  داد.  تقلیل  را  آن  مدت  بیمه،  های 
بیمه مرکزی، حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های 
زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال، 1۶ 
درصد برای دو سال اول و 13 درصد برای مازاد 

بر دو سال تعیین شد.

مصوبه کاهش تعرفه اینترنت
 همراه اجرایی شد

ارتباطات  شرکت  مشترک  جلسه  با   - ایسنا 
اجرای  همراه،  تلفن  دوم  اپراتور  و  زیرساخت 
و  مقررات  تنظیم  کمیسیون   ۲3۷ مصوبه 
اینترنت  تعرفه  درباره کاهش  رادیویی  ارتباطات 
ایرانسل  اساس،  این  بر  شد.  عملیاتی  همراه 
تعرفه های   139۵ ماه  مرداد  اول  روز  بامداد  از 
مصرف آزاد اینترنت همراه خود را با ۲۰ درصد 
کاهش، به ۰.۴ ریال به ازای هرکیلوبایت برای 
دوم  داد.اپراتور  تغییر  دائمی  سیم کارت های 
بسته های  ارائه  با  که  کرده  اعالم  همراه  تلفن 
متنوع از نظر حجم و زمان مصرف، متنوع ترین 
بدون  را  همراه  تلفن  اینترنتی  محصوالت  سبد 
قرار  مشترکان  اختیار  در  فناوری  در  محدودیت 
ایرانسل،  اینترنت  بسته های  در  است.  داده 

محدودیت سرعت وجود ندارد.

کاهش قیمت سکه در بازار

روز  بازار  در  جدید  طرح  تمام  سکه   - ایسنا 
میلیون  یک  قیمت،  کاهشی  روند  با  دوشنبه 
تومان   3۵1۴ آمریکا  دالر  و  تومان  هزار   8۴ و 
 18 طالی  گرم  هر  همچنین  می شود.  عرضه 
عیار بیش از 11۰ هزار تومان در بازار آزاد قیمت 
ترتیب  به  ربع سکه  و  نیم سکه  دارد. همچنین 

۵۴3 و ۲8۰ هزار تومان قیمت دارد.

اجرای طرح رجیستری
 تلفن همراه از 5 مرداد

قائم  مقام  خسروتاج  مجتبی   - آنالین  جم  جام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت تعویق 
بحث  شد:  یادآور  هم  همراه  تلفن  رجیستری 
رجیستری از اردیبهشت سال 9۲ به صورت جدی 
در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گرفت و 
و  وزارت صنعت  ارتباطات،  وزارت  با  را  جلساتی 
معدن، گمرک و نهادهای امنیتی دیگر در موضوع 
در  نهایتًا  داشتیم،  همراه  تلفن  قاچاق  با  مبارزه 
رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به  جلسه ای 
اول  از  آزمایشی  به صورت  که طرح  مصوب شد 
مرداد اجرا شود. تعویق این طرح به علت مشکلی 
است که در سرور یکی از اپراتورها اتفاق افتاده 
که با راه اندازی اولین سرور، از پنجم مرداد این 

طرح به صورت سراسری اجرا خواهد شد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان دارای پالک ثبتی 894 فرعی از 250- اصلی بخش 2 به نشانی بیرجند ، خیابان معلم، معلم 12 پالک 26 قطعه شمالی که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 104132 صفحه 314 دفتر 607 - امالک بیرجند به نام آقای امین اله بهارشاهی فرزند محمد علی دارنده شناسنامه 
شماره 20 صادره قاینات به شماره ملی 0889555362 صادر و تسلیم گردیده و ششدانگ ملک محدود به حدود چهارگانه ذیل به شرح 
پرونده ثبتی: شماالً به طول 7 متر درب و دیواریست به خیابان شرقاً به طول 28/10 متر دیوار به دیوار پالک 6895 فرعی جنوبا به طول 7 
متر دیوار به دیوار پالک 594 فرعی غربا به طول 28/10 متر دیوار به دیوار پالک 528 فرعی و فاقد حقوق ارتفاقی که به موجب پرونده های 
اجرایی کالسه 9400728 و 9400729 مستند به چک های بال محل شماره 551606- 94/7/15 و 94/8/15- 551607 عهده بانک سپه 
شعبه شهید محالتی بیرجند در قبال طلب آقای حمیدرضا وردی فرزند رجبعلی دارنده شناسنامه شماره 515 صادره بیرجند به شماره ملی 
0651696623 و حقوق دولتی متعلقه ذیل ردیف 5866 امالک بازداشتی توقیف شده است و پس از طی تشریفات قانونی بنا به درخواست 
بستانکار ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله ششدانگ پالک فوق به موجب صورتجلسه وارده به شماره 9500439 - 95/1/28 مامور اجرا و 
گزارش وارده به شماره 9500646-95/2/8 کارشناس رسمی دادگستری به صورت یک باب ساختمان در پنج سقف )پیلوت و چهار طبقه روی 
پیلوت( با اسکلت فلزی و سقف بتنی اجرا شده است که از نظر استحکام در حد سازه های اسکلت فلزی دارای مهاربند جانبی می باشد. نمای 
ساختمان مزبور ترکیبی بوده و ساختمان در مرحله نازک کاری است با کاربری مسکونی به مبلغ پنج میلیارد و سی و هفت میلیون ریال ارزیابی 
و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و تمامی یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق به ارزش 1/007/400/000 
ریال در قبال مبلغ نهصد و دوازده میلیون ریال مانده طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی در محل بازداشت گردیده است. برابر جوابیه شماره 
301/95/5950 مورخ 95/4/24 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون نسبت به ششدانگ پالک فوق محرز که در بازداشت غیر 
نمی باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی و حسب تقاضای بستانکار در روز یکشنبه مورخ 95/6/7 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.  مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت آقای حمید رضا وردی جایز است. هزینه 
های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ 
آن فعال مشخص نمی باشد برعهده برنده مزایده است. نظر به مشاع بودن مورد مزایده، اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه ای به غیر از تحویل ملک 
نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد 

شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد.

تاریخ انتشار: 9۵/۵/۵          غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - مرحله اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950064 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان درمیان آقای مومن 
خسروی هندواالن فرزند سلیمان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل پیش قسط و مبلغ شانزده میلیون ریال 
بابت اقساط معوقه مهریه از تاریخ 1394/12/29 تاکنون در حق محکوم لها خانم فاطمه خسروی فرزند حسام الدین و پرداخت مبلغ چهار 
میلیون و هشتصد هزار ریال بابت بخشی از حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ لذا مقرر گردیده است یک دستگاه خشت زنی با دلو 
لدری 16 تایی ساخت ایران که توسط شخص ثالث به نام آقای شهرام سیادت در قبال بدهی محکوم علیه معرفی و توقیف شده و حسب 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در 
تاریخ 1395/5/20 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد. قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله  فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است 
در صورت پرداخت کل ثمن در موعد  مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به 
برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه تا ترتیب  

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود

مهدی چاپاری بورنگ-  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فروشــی
والدین بزرگوار که به دنبال آپارتمان 

همکف - دارای حیاط و بدون پله
 و محیطی آرام و آفتابگیر می گردید

85 متر مفید + 10 متر انباری
 در مفتح 55  آماده فروش - سند آزاد

۰9۰3۱6۱432۰

فروشــی 
روستای سورگ- دهکده گلریز- کوچه 
اول با منظره زیبای باغات ، بسیار شیک

آب و برق و گاز- اثاثیه کامل 
60 متر مسکونی + 100 متر حیاط 
10 میلیون وام با اقساط 100 تومان

۰9۰3۱6۱432۰

محالتی - بین توحید و مدرس   ۰9153۶19297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

سال 
 10



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
سه شنبه * 5 مرداد 1395 * شماره 3562

سالم چند روزی است که فضای سیاسی و اجتماعی 
از  نیست  تنش شده که اصال شایسته  استان دچار 
از  شناخت  بدون  و  عجوالنه  تصمیم  طرف  یک 
فضای سیاسی استان توسط نماینده عالی دولت که 
را  تکلیف  و  کنند  قربانی  را  گربه  خواستن  احتماال 
ادبیات  از  که  بزرگوارانی  دیگر  طرف  از  و  یکسره 
برای دولت خط و نشان کشیده  تهدید و دستور و 

و  کار را به بی کفایتی رییس جمهور می کشانند.
915 ... 140

در سازمان جهاد  نفر   93 تعداد  تاکنون  از سال93 
 کشاورزی استان خراسان جنوبی بازنشست شده اند

های  پیگیری  و  منطقه  محرومیت  به  توجه  با 
عزیزان  این  خدمت  پایان  پاداش  گرفته  صورت 
جنوبی  خراسان  در  تبعیض  این  نشده،  پرداخت 
مقدس  دفاع  سال   8 سازان  سنگر  صدای  است. 
شاید   ، برسانید  محترم  استاندار  آقای  گوش  به  را 
درد و رنج سنگرسازان بی سنگر را درک و تدبیری 
بازنشسته  عزیران  روی  به  امیدی  در  و  بیاندیشند 

جهاد کشاورزی استان باز شود .
915...284

استاندار محترم  با ورود  دارم  اعتقاد راسخ  بنده هم 
ایجاد شود که  نباید چالش های جدید  واقعا  جدید 
اما  برود  از دست  عمران  و  سازندگی  های  فرصت 
 !! بابا   نه  دیدم  خواندم  را   ... نشریه  مطالب  وقتی 
ما خیلی ساده و عقب مانده ایم و جدا به این باور 
رسیدم سرنخ همه تغییرات از صدر تا ذیل به نتایج 
انتخابات 7 اسفند برمی گردد. اصال برنامه این است 
که از هر فرصتی ماجرای فیلم خیلی تکراری شده 
به سمع و  قبل  اقدامات دولت  بی مزه  به شدت  و 
لولو  آنقدر  قبل  دولت  واقعا  اگر   . برسد  مردم  نظر 
خورخوره بوده خوب با عملکرد خوبتان کاری بکنید 
که مجددا رأی نیاورند اصال اگر در خرداد 96 مجددا 
رأی آوردید ناچارید واژه اسبق را به جای سابق بکار 
شد.  خواهد  مشکل  خیلی  سخنراندن  وگرنه  گیرید 
چون  به نظر می رسد اگر اصالح طلبان عزیز مانده 
شام اضافه را که مرسوم است در نهار روز بعد تناول 
کنند اگر باب دندان مبارکشان نباشد به دولت قبل 

ربط دهند...
915...639

عنوان  به  است  افکار عمومی الزم  تنویر  به جهت 
برای  دوره  بهترین  کنم  یادآوری  همشهری  یک 
توسعه استان چند ماه اندک حضور رضایی بابادی به 
عنوان استاندار بود و بهترین خدمات به شهر بیرجند 
 . شد  استان  مرکز  و  بیرجند  به  نژاد  نخعی  توسط 
اینها شود ؟ پس الکی از  آیا کسی می تواند منکر 
نیروهای اصالحات طلب بهانه گیری نکنید. بگذارید 
استاندار عزیز تالش خود را بکند بی شک پرویزی ، 
بابادی دوم این استان خواهد بود و هم استان و هم 
البته   . کرد  خواهد  را سرفراز  اصالح طلب  مدیران 
سیاسی  و  عمرانی  معاون  دو  تغییر  بحث  با  هم  ما 
هم  شایعات  این  نکنید  شک  اما  مخالفیم  استاندار 

ساخته و پرداخته دوستان دلواپس است.
930 ... 750
 مقایسه خراسان جنوبی با شمالی در ذهن نمی گنجد

من در روستای )گرو چشمه زرد( نهبندان کسی را 
خودش  با  را  خود  مرغ  و  گوسفند  که  شناسم  می 
داخل یک اطاق نگه می دارد و غذایش پیاز است. 
کجا مشابه آن را سراغ دارید وقتی زنی خدمت امام 
علی)ع( رسید و گفت من همسرم را در راه علی از 
دست داده ام و کسی به ما نمی رسد امام فرمودند 
علی را ببخش که از تو غافل مانده و جبران نمودند. 
915...011

سالم آوا در پاسخ به شهروند گرامی من قصد توهین 
به مردم الهیه را نداشتم و اگر این جور برداشت شده 
صمیمانه عذرخواهی می کنم اما همشهری محترم 
خدا همه مخلوقاتش را دوست دارد فکر نکنم غذا 
دادن به حیوان گرسنه از شأن و منزلت کسی کم 
کند ای کاش شهرداری به جای کشتن سگهای بی 
گناه جایی برای این حیوانات در نظر می گرفت که 
هم باعث آزار و اذیت اهالی محترم الهیه نمی شدند 

و هم از شدت گرسنگی زوزه نمی کشیدند
930...775

چرا پاداش پایان خدمت فرهنگیان که در مهر 94 
بازنشسته شدند پرداخت نمی شود ؟ 

915..423
ولی  شده  جهانی  ثبت  مود  فرش  جدیدا  سالم 
افسوس که فلکه فرش آن اصال در شان مود نیست 
آب  های  و حوض  اکثر المپها سوخته  رفتیم  شب 
خالی از آب و چمن ها خشک شده لطفا تذکر بدید. 
915...793

یکشنبه  روز  استاندار که  آقای  سالم خدمت جناب 
صف  شاهد  نزدیک  از   78 میل  آوردند  تشریف 
و  نوبت  بودن  نامناسبت  و  ها  کامیون  طوالنی 
هستیم   روبرو  رانندگان  ما  که  دیگری  مشکالت 

بودند، انشاا...مورد توجه ایشون قراربگیره
915...692

بایست  می  بزرگ  تابلوهای  با  شهرسازی  و  راه 
را  مسیرها  جهت  و  فاصله  قبل  کیلومتر  چندین  از 
بیلبوردهای  از  استفاده  با  حتی  و  نماید  مشخص 
کند.   معرفی  را  اقامتی  تفریحی  اماکن  بزرگ 
کاشت  و  آبنما  نورپردازی،  از  استفاده  با  شهرداری 
نیروی  کند.  بهسازی  را  مسیر  باید  زینتی  درختان 
های  ماشین  پارک  به  تذکر  به  نسبت  نیز  انتظامی 
سنگین و وانت های میوه فروش در ایمنی و زیبایی 

ورودی شهر موثر باشد.
937...897

جوابیه های شهرداری بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما،   *
آسفالت  خصوص  در   95/4/24 مورخ  شما  پیام 
کوچه های مدرس  به استحضار می رساند: پس 
از روکش معابر اصلی، آسفالت کوچه ها و معابر 

فرعی بر اساس اولویت انجام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/4/23 در خصوص سگ های 
رساند:  می  استحضار  به   6 و   4 امیرکبیر  ولگرد 
همانگونه که بارها اعالم گردیده است شهروندان 
با  ولگرد  های  سگ  مشاهده  صورت  در  گرامی 
پیمانکار  طریق  از  تا  گرفته  تماس  شهرداری 
مربوطه نسبت به جمع آوری سگ ها اقدام گردد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
در  خدمات  کمبود  خصوص  در   95/4/23 شما 
خیابان الهیه غربی به استحضار می رساند: زباله 
های محل مذکور به صورت مکانیزه جمع آوری 
و نظافت محل نیز به صورت گروهی و هفته ای 
جانمایی  و  ساخت،  طراحی،   . پذیرد  می  صورت 
هرگونه وسایل ورزشی و احداث پارک و فضای 
سبز نیز توسط سازمان  پارکها و بر اساس طرح 

تفصیلی شهر انجام می گردد. 
* احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما 95/4/15 در خصوص آسفالت خیابان 9 دی 
رساند: همانگونه که  استحضار می  به  مهر شهر 
اکثریت  سکونت  عدم  دلیل  به  شده  اعالم  قبال 
مالکین و عدم نصب انشعابات در صورت آسفالت 
معابر ، باعث افزایش هزینه حفاری خواهد شد لذا 
از تاریخ 95/2/1 از طریق پیامک به کلیه مالکین 
انشعابات  کلیه  نصب  به  نسبت  تا  گردیده  اعالم 
اقدام نمایند که انشاا... بعد از مهلت مقرر آسفالت 

خیابان 9 دی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/4/22 در خصوص آسفالت و جدول 
می  استحضار  به  مهرشهر   11 حر  کوچه  کشی 
و  کشی  جدول  دستور  در   11 حر  کوچه  رساند: 

آماده سازی، آسفالت معبر انجام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
پیام شما مورخ 95/4/22 در خصوص نخاله های 
کلیه  رساند:  می  استحضار  به  شهر  مهر  ورودی 
کامیون  و  لودر  توسط  در هفته  روز  دو  ها  نخاله 

ساماندهی و جمع آوری می گردد. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

بوستان آزادی نفس نمی کشد
از انباشته شدن نخاله های ساختمانی تا خرابی وسایل بازی

فضای  و  پارک   - کاری  نسرین 
که  است  مکانهایی  جمله  از  سبز 
آن  در  را  فراغتشان  اوقات  شهروندان 
های شب  این  در  مخصوصا  برند  می   بسر 

تابستان خانواده ها، فامیل، دوست و آشنا  با  
چای و شام مختصر دورهمی هایشان را هم 
اکثرا در  پارکها می گذرانند. پارک های شهر 
را می توان نمادی از فرهنگ و جاذبه های 
توریستی شهر هم دانست چون محل اطراق 

اکثر مسافران بین شهری است. 
تمیزی پارکها  و سر سبزی آن باعث نشاط 
برای همشهریان و مسافران می شود. ولی 
شهر  پارک  اولین  عنوان   به  آزادی  پارک 
ورودی  بوستانهای  مهمترین  از  که  بیرجند 
با مشکالتی  روزها  این  باشد  شهر هم می 
دست و پنجه نرم می کند که صدای برخی 

از همشهریان را درآورده است: 

فضای سبز پارک خراب شده است

اکبرپور یکی از همشهریان با بیان اینکه این 
پارک محل ورود بیشترین مسافر به بیرجند 
استانداردهای  از  بازی آن  است ولی وسایل 
الزم برخوردار نیستند  و اکثرا کهنه و قدیمی 
اینجا  به  تنها  مشکالت  افزاید:  می  هستند 
ختم نمی شود و متاسفانه مواد خوراکی که 
توسط  اکثرا  شود  می  عرضه  پارک  این  در 
دستفروشان ارائه شده  و غیر بهداشتی است. 
ثانیا از عید دو سال پیش دقیقا در  بحبوحه 
کندند  را   پارک چمنها  این  به  مسافر  ورود 
نصیب  خاک  فقط  االن  تا  تاریخ  آن  از  و 
مسافران زیاد این پارک مي شود و نمي دانم 
کردن  رها  خود  حال  به  است  دوسال   چرا 
نداشتند  اگربودجه  کنند.  نمي  کاری  وهیچ 
می پرسد چرا فضاي سبز را خراب و به حال 

خودش رها کردند؟

بوستان آزادی نور کافی ندارد

 او در ادامه اضافه می کند: کثیف بودن محوطه 
مجموعه  این  معضالت  از  دیگر  یکی  پارک 
تفریحی است در بیش تر مواقع انباشته شدن 
شدن  جمع  سبب  پارک  محیط  در  ها  زباله 
امکانات  شود.  می  پارک  در  پشه  و  مگس 
تفریحی این بوستان نیز مناسب نیست تاجایی 
ندارد، کمبود  استاندارد هم  نیمکت  که حتی 

دهنده  ارائه  بهداشتی  های  بوفه  و  ها  دکه 
خوراکی و تنقالت، آبخوری و سرویس های 
مشکالت  و  معضالت  دیگر  از  غیربهداشتی 
بوستان آزادی است.شهروند دیگری با اشاره 
به کم نور بودن پارک  در شب ها می گوید: 
این پارک از  فراموش شده های  شهر است و 
امکانات مناسب برای تفریح را ندارد، بنابراین 
مردم به اجبار به پارک های دیگر می روند 
جعفری می افزاید: نبود فضای سبز در بوستان 
آزادی و کم بودن نور آن را به فضایی متروک 
و ترسناک تبدیل کرده است. او معتقد است: 
باید به این فضاها امکانات بیشتری اختصاص 
رسمی  های  پارک  همچون  و  شود  داده 
گفت:  وی  شود.  رسیدگی  آنها  به  بزرگ  و 
ساخت ست های ورزشی، ایجاد وسایل بازی 

مهمی  نقش  و...  گل  کاشت  کودکان،  برای 
در استقبال اهالی از پارک های محلی دارد. 
قرار  با  محله  این  ساکن  خانم  یک  گفته  به 
ساعات  افزایش  و  تابستان  فصل  در  گرفتن 
امکانات  آموزان، کمبود  اوقات فراغت دانش 
در پارک های محله بیشتراحساس می شود 
و باید مسئوالن به این گونه پارکها رسیدگی 
های  پارک  وجود  گوید:  می  عزیزی  کنند.  
در  کودکان  بازی  از  تواند  می  مناسب  محله 
خیابان ها و بروز خطرات احتمالی جلوگیری 

کند، همچنین اگر این اماکن برای گروه های 
سنی مختلف تجهیز شوند، می توانند با جذب 
کردن کودکان و نوجوانان، آن ها را ساعاتی 
به جنب و جوش وا دارند و از پرداختن به بازی 
اینترنت که روی ذهنشان  و  ای  رایانه  های 
کنند.  جلوگیری  گذارد،  می  منفی  تاثیرات 
پارک ها محلی به عنوان جزئی از فضای سبز 
می  ها  پارک  زنجیره  از  ای  حلقه  و  شهری 
باشد اما آنگونه که الزم است به این پارک ها 
بها داده نمی شود.یکی از شهروندان بیرجندی  
با اشاره به انباشت نخاله های ساختمانی در 
پارک  این  گوید:  می  بوستان،  این  محوطه 
بیشتر شباهت به یک زباله دان برای انباشت 

نخاله های ساختمانی دارد تا یک پارک.
 دستگردی می افزاید: پارک آزادی از  نقاط 

گونه  هیچ  که  است  شهر  شده  فراموش 
به  توان  نمی  من  نظر  به  و  ندارد  امکاناتی 
محوطه ای که هیچ فضای سبز و امکاناتی 
ندارد، صرف اینکه فقط مسئوالن شهری به 

آن لقب پارک داده اند، پارک گفت.

به این پارک بها داده نمی شود

 وی اضافه می کند: با وجود اهمیت پارک ها 
در پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوان 

و همچنین تاثیری که این فضاها در سالمت 
جسمی و روانی افراد دارند، متاسفانه مسئوالن 
رسیدگی  و  دهند  نمی  بها  ها  پارک  این  به 
اولویت  در  ها  پارک  این  نابسامان  اوضاع  به 
ندارد.  قرار  شهری  مدیریت  مسئوالن  کاری 
وی خاطر نشان می کند: نقاشی های دیواری 
می توانند جلوه ای نو و زیبا به فضای پارک 
قاعده  بدون  دیواری  بر  اینکه  اما  ببخشند 
نقاشی کشیده شود یا اینکه جای خالی قاب 
کمکی  هیچ  تنها  نه  کند،  خودنمایی  نقاشی 
در زیباتر شدن فضای پارک نمی کند، بلکه 
زشت  بصری  لحاظ  از  بیننده  برای  می تواند 
از  کند.دستگردی  جلوه  بی مفهوم  و  زننده  و 
ریخته شدن انواع زباله در مجاورت این پارک 
و همچنین سوزاندن برخی از زباله ها و بعضا 

نیز الستیک و  در این بوستان گالیه داشت و 
از مسئوالن می خواهد تا برای این پارک نیز 
برنامه ریزی داشته باشند. از دیگر مشکالت 
این پارک می توان به خشک و بی روح شدن 
فلک  به  سر  های  کاج  کرد.  اشاره  درختان 
کشیده که مانع عبور نورهم می شوند نه تنها 
سایه ای به بعضی قسمتهای پارک نمی دهند 
بلکه موجب خشک شدن بسیاری از گیاهان و 

درختچه ها شده اند.
 وی می افزاید: فرزندان ما در این منطقه از 

تاب و  قبیل  از  تفریحی  امکانات  ترین  ساده 
سرسره محروم هستند و این بوستان کوچک 

هیچ گونه امکاناتی ندارد.

پروژه بهسازی پارک
 امسال تکمیل می شود

مسئول روابط عمومی سازمان پارکها و فضای 
پروژه  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرداری  سبز 
از سال 94 شروع شد  بهسازی پارک آزادی 
اعتبار  با کمبود  اینکه  از مدتی بخاطر  بعد  و 
مالی مواجه شدیم تعطیل شد خاطر نشان می 
کند: امسال قطعا این پروژه تکمیل می شود 
. صندوقی ادامه می دهد: روشنایی فاز یک 
پارک  چون  و  شده  تکمیل  آزادی  بوستان 
تکمیل  و  بهسازی  برای  است  بزرگ  بسیار 
سازی  بهینه  به  اقدام  فاز  دو  طی  ما  پروژه 
پایین  . در فاز یک روشنایی قسمت  کردیم 
کل  روشنایی  دو  فاز  در  و  شد  انجام  پارک 
پارک انجام می شود. همچنین در فاز دو به 
زیباسازی و بهینه سازی پارک می پردازیم 
تا این پارک قدیمی زنده تر و جذاب تر شود. 

مشکالت مالی باعث تاخیر
 در بهسازی پارک آزادی شد

قدیمی  از  چون  آزادی  پارک  وی  گفته  به 
ترین پارکهای شهر است نیاز به یک برنامه 
اصولی و درست دارد ولی بواسطه مشکالت 
مالی طرح بهسازی پارک با تاخیر انجام شد  و 
ما نتوانستیم تجهیزات الزم را خریداری کنیم 
و  در نتیجه پیمانکار مجبور شد در زمانی کار 
را تعطیل کند . وی تصریح کرد:  به امید خدا 
تا دهه فجر امسال کار محوطه سازی مناسب 
آبرسانی  شبکه  و  مناسب  سنگفرش  پارک، 

کامل را  در دستور کار داریم.
 وی در مورد بهسازی زمین بازی این پارک 
بازی  وسایل  و  بازی  زمین  گوید:  می  هم 
برای کودکان هم در دستور کار قرار گرفته 
انتقال می  پارک  از  دیگر  به یک قسمت  و 
یابد و با وسایل نو و جدید و کارشناسی شده  
در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت. وی 
پارک  در  است  قرار  همچنین  شد:   یادآور 
را  روی  پیاده  و  سالمت  ایستگاه  آزادی 
تجهیز کنیم و در دهه فجر حتما از این طرح 

رونمایی خواهد شد. 

مسئول فضای سبز شهرداری: پروژه بهسازی پارک آزادی امسال تکمیل می شود

حسرت 6 ساله شنا در استخر حاجی آباد 
فارس- شهرستان زیرکوه با جمعیتی حدود 50 
هزار نفر به عنوان یکی از شهرستان های گرم 
استان خراسان جنوبی محسوب می شود که به 
علت وزش طوفان های موسمی و بادهای 120 
روزه سیستان در برخی مواقع دمای آن به مرز 
40 درجه می رسد.در این میان شنا از مفیدترین 
و مفرح ترین ورزش هایی است که با آغاز فصل 
را به خود جذب  از عالقه مندان  انبوهی  گرما 
مکانی  اینکه  شنا ضمن  استخرهای  می کند، 
منبعی  می توانند  است،  ورزش  و  تفریح  برای 
برای درآمد و مکانی مناسب برای دوستداران 
ورزش باشد.اسفندماه 1389 بود که با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش استان و تنی چند از 
مسؤوالن شهرستان کلنگ آغاز عملیات احداث 

استخر شنا در شهر حاجی آباد به زمین خورد.
پروژه ای که به خاطر اهمیت آن، پای مدیرکل 
شهرستان  به  استان  پرورش  و  آموزش  وقت 
مرزی زیرکوه کشیده شد و قرار بود در آینده 
نه چندان دور عالوه بر پوشش طرح سباح در 
پایه سوم ابتدایی، به عنوان یکی از مکان های 
اوقات  غنی سازی  امر  در  شهرستان  ورزشی 
فراغت جوانان و نوجوانان این شهرستان مرزی 
فعالیت کند.جوانان و نوجوانانی که این روزها و 
شب های گرم تابستان در جستجوی یک قطره 

آب به گوشه و کنار زیرکوه سر می زنند و در 
برخی موارد در استخرهای پرورش ماهی تنی 
به آب می زنند.وردی مدیرکل وقت آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی در آئین کلنگ زنی این 
پروژه ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک و در 
مدت کمتر از دو سال شاهد بهره برداری از این 
استخر باشیم.اگرچه سرعت ساخت و ساز در 
تحسین  قابل  بسیار  ابتدایی  ماه های  و  روزها 
بود اما با گذشت زمان، دست اندازهای کمبود 
اعتبار روز به روز از روند این سرعت کاست و در 
نهایت این پروژه عظیم که از آغاز کلنگ زنی تا 
االن سه مدیر آموزش و پرورش در شهرستان 

را تجربه کرده است، متوقف شد.

داشتن  زیرکوه  جوانان  بزرگ  آرزوی 
یک استخر شنای استاندارد است

ورزشکار  جوانان  از  یکی  محمدحسینی 
جمله  از  شنا  می گوید:  شنا،  به  عالقه مند 
بزرگان  دستورات  در  که  است  ورزش هایی 
دین نسبت به یادگیری آن تاکید شده است.

استخر  ساخت  تعطیلی  می دهد:  ادامه  وی 
شد  خواهد  امکانات  استهالک  سبب  زیرکوه 
و مکان ساخت آن را به زودی به مخروبه ای 

تبدیل خواهدکرد.یکی دیگر از جوانان فعال و 
عالقه مند به ورزش در زیرکوه به فرا رسیدن 
فصل تابستان اشاره کرد و گفت: چون در فصل 
تابستان به ورزش های آبی نیاز زیادی احساس 
می شود، به همین خاطر تعداد زیادی از جوانان 
شهرهای  به  خود  نیاز  رفع  برای  شهرستان 

اطراف رفته و از امکانات آنجا استفاده می کنند.
محمد کارمی خاطرنشان کرد: مسووالن باید 
برای راه اندازی این استخر چاره اندیشی کنند تا 
عالوه بر استفاده دانش آموزان در درس تربیت 
بدنی، محل امنی برای شنای سایر جوانان و 

نوجوانان شهرستان باشد.

نبود اعتبار عامل توقف
 پروژه استخر زیرکوه

مدیر آموزش و پرورش زیرکوه در این ارتباط 
پرورش  و  آموزش  شنای  استخر  کرد:  اظهار 
زیربنای یک هزار و 387 متر مربع  با  زیرکوه 

موتور  ساختمان  متر  و 120  اصلی  ساختمان 
برای  تاکنون  و  است  احداث  دست  در  خانه 
هزینه  تومان  میلیون  پروژه 900  این  احداث 
شده است.علیرضا مهدی  پور با بیان اینکه 400 
میلیون تومان این اعتبارات از محل اعتبارات 
ملی و بقیه از محل اعتبارات ماده 180 استانی 

هزینه شده است، خاطرنشان کرد: برای تکمیل 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  دو  پروژه حدود  این 
ساختمان  درصدی   45 پیشرفت  از  است.وی 
این استخر خبر داد و افزود: عالوه بر اجرای 
اسکلت، دیوار چینی و نصب کانال های تهویه و 
گرمایشی، کاسه استخر اصلی و استخر آموزشی 
آماده شده و فقط نازک کاری های داخلی این 
و  آموزش  است.مدیر  مانده  باقی  ساختمان 
پرورش زیرکوه با بیان اینکه تاسیسات استخر 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   10 از  کمتر 
است، تصریح کرد: در حال حاضر این استخر 
اجرای  برای  اما  است  تاسیسات  اجرای  آماده 
میلیون   800 حدود  استخر  این  تاسیسات 
تومان اعتبار نیاز است.مهدی پور اذعان کرد: 
از کانال های مختلف پیگیر تامین هزینه برای 
راه اندازی این استخر بوده ایم اما راه اندازی آن 
بستگی به اعتبارات ملی دارد و چون هزینه 
میلیاردی نیاز دارد، زمان آن مشخص نیست.
به هر حال آنچه از شواهد امر و صحبت های 
که  است  این  برمی آید  ذیربط  مسؤوالن 
آرزوی و حسرت شنا در تنها استخر زیرکوه 
و  جوانان  و  داشت  خواهد  ادامه  حاالها  حاال 
نوجوانان این شهرستان گرم و مرزی باید به 

فکر ورزشی غیر از شنا باشند.

 بیرجند، امروز میزبان شهید گمنام

صدا و سیما-مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: پیکر مطهر این شهید، امروز 5 مردادماه ساعت 7 و نیم وارد فرودگاه بیرجند می شود .سرهنگ 
قاسمی افزود: این شهید 16 ساله ،سال 1365  درعملیات کربالی چهار در جزیره ام الرصاص  به شهادت رسید.وی گفت : پیکر این شهید پس از وداع در شهرهای بیرجند، سربیشه 

و قاین ،  9 مرداد در سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( در بیرجند تشییع و در ستاد فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی به خاک سپرده می شود .

از اقدام و پیگیری های جنابعالی   شهردار محترم، 
درخصوص تعویض المپ های سوخته فضای سبز 
از  کمتر  در  متشکرم،  خیلی  فکوری  شهید  خیابان 
روزنامه  همین  در  پیامکم  چاپ  از  پس  24 ساعت 

مشکل حل شد.
930...247

روستا  در حد یک  بیرجند اصال  واقعا ورودی های 
شهرداری  لطفا  استان  مرکز  به  برسد  چه  نیست 
پرکارتر شود. البته میادین و بلوارها و پارک جنگلی 
که می شود به یک مکان بزرگ و خوب و زیبای 
تفریحی ایجاد نماید . باور کنیم اینجا مرکز استان 

است و بر همین اساس آن را ساماندهی کنیم 
910 ... 026

را  طلبان  اصالح  جمع  در  استاندار  آقای  سخنرانی 
خواندم حقیقتا لذت بردم  چقدر جالب ، چقدر متین و 
چقدر منصفانه  تا آنجا که امکان داشت مشکالت را 
به دولت قبلی مرتبط و برادران عزیز اصالحاتی سوت 
و کف زده بودند تا آنجا که اعتقاد امام زمانی ) عج ( 
هم ... بگذریم از قدیم گفته اند : خود گویی و خود 
خندی، حقا که هنرمندی . از مقایسه عملکردها فعال 
می گذرم و به خرداد 96 موکول می کنم  اتمام پروژه 
پل پشت تپه قبرستان بزرگترین پروژه عمرانی بیرجند 
بوده ولی تاکنون سابقه نداشته در مقر استانداری یک 
همایش جناحی برگزار شود عیب همه ما این است 
که می گوییم مینی ژوب خوب است اما برای دختر 
بلند صدای  با  اندک  گروهی  را  منتقدین   همسایه. 

آرای  که  شد  چطور  اندک  گروه  این  خوانند.  می 
آنها بر اکثریت پیشی گرفت شما که مانند دوستان 
سال 88 در سازو کار دولت اصالح طلب  نظر وقوع 
تقلب  ندارید . البته از باب انصاف پاک دستی مدیران 
اصالحات قبول ولی دیکته نانوشته غلط هم ندارد . به 

امید پخش دعای فرج از تمام موذنه ها
910 ... 203

دیروز در گزارشی صحبت های سخنگوی قوه قضائیه 
مدیران  برخی  های  پرونده  بود  گفته  که  خواندم  را 
اجرایی در خراسان شمالی را توضیح داده بود . الزم 
دیدم از قاطعیت آقای پرویزی در بحث مفاسد تشکر 
است  بهتر  . ضمنا  است  دلگرمی  باعث  انصافا  کنم 
اجازه دهیم حال که مردم در انتخابات خرداد 92 برای 
را  معتدل  رئیس جمهور  اجرایی کشور یک  رویکرد 
انتخاب کرده اند سیاسیون هم همراهی کنند تا استان 

بجای بازی های سیاسی وارد میدان توسعه شود
915 ... 942
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اعزام خدمه ناسا به اعماق اقیانوس!

سازمان فضایی ایاالت متحده ماموریت جدیدش را با نام ماموریت عملیاتی شدیداً محیط زیستی ناسا)NEEMO( آغاز کرد. در این ماموریت گروهی از فضانوردان، 
مهندسان و دانشمندان بخاطر آماده شدن برای ماموریت های اعماق فضای آینده و سفر به سیاره سرخ مریخ، در اعماق اقیانوس اطلس ماجراجویی می کنند. آنها در 
شرایط یک فضاپیمای شبیه سازی شده زندگی کرده و در فضای خارج از سکونتگاه و در زیر اقیانوس به پیاده روی فضایی مشابه در فضا اقدام خواهند کرد. 

مدیر مسئول انتشارات متخصصان آینده در 
خصوص چاپ کتابی با نام خراسان جنوبی 
از مواردی  اعالم داشت: یکی  تمدن کهن، 
معرفی  و  گردشگر  جذب  در  توان  می  که 
مناطق گردشگری کمک بسزایی کرد چاپ 
کتاب با بهترین کیفیت بوده که بصورت دو 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  جهت  زبانه 
عرضه شود . لذا بر این اساس ما به عنوان 
و  موضوع  این  پیشبرد  جهت  در  ناشر  یک 
باشیم  توانسته  استانمان  برای  اینکه  هم 
گامی برداریم چاپ کتاب نفیس گردشگری 
خراسان جنوبی تحت عنوان خراسان جنوبی 
تمدن کهن را در دستور کار خود قرار داده و 
خوشبختانه پس از گذشت چند سال موفق 

به چاپ این مجموعه ارزشمند شدیم.
این کتاب که مناطق گردشگری استان را به 
 تصویر کشیده باهمکاری یکی از حرفه ای
ترین عکاسان کشور که در زمینه گردشگری 
کتاب های مختلفی را به چاپ رسانده انجام 

گرفته است.
سعی  کتاب  این  در  کرد:  اظهار  شعبانی 
معماری  سبک   ، سنن  و  آداب  ایم  نموده 
و مناطق بکر گردشگری با چشم اندازهای 
استان  های  شهرستان  از  دیدنی  و  زیبا 

کشورمان  مردم  به  و  بکشیم  تصویر  به  را 
بگوییم که خراسان جنوبی نیز جزء برترین 
چه  و  باشد  می  کشور  گردشگری  مناطق 
بسا از بسیاری جهات از استان های مطرح 
 کشور نیز به لحاظ جذب گردشگر می تواند

موفق تر عمل کند.
چاپ این مجموعه در کنار کتاب های نفیس 
بزرگترین استان های کشور از قبیل تهران، 

تبریز ، ارومیه و کاشان قرار گرفته است .
کامال  به صورت  رحلی  قطع  در  کتاب  این 
رنگی همراه با جلد به صورت شکیل به چاپ 
رسیده که می توان بهترین و ارزشمندترین 
هدیه ای باشد که به مهمانان وگردشگران 

هدیه نمود.
دفتر  به  توان  می  کتاب  این  خرید  جهت 
درب  تلفنی  بصورت  یا  مراجعه  انتشارات 

منزل تحویل گرفت.
اثر  این  که  امیدوارم  درآخر  افزود:  وی 
ماندگار را به عنوان هدیه ای ارزشمند برای 
مردمان  و  باشیم  آورده  ارمغان  به  استانمان 
استان با خرید کتاب ما را در تحقق اهداف 
بود  خواهد  نیز  دیگر  کتاب  نشر  که  عالیه 

یاری رسانند . 
حسینی تنها سرمایه گذار این مجموعه نیز 

به عنوان سرمایه گذار  بنده   : اذعان داشت 
استان  مردمان  به  خدمت  هدفم  تنها  که 
توسط  طرح  این  پیشنهاد  از  بعد  باشد  می 
انتشارات متخصصان آینده با خرسندی تمام 
که می توانم به عنوان یک شهروند ، کاری 
برای استانم انجام دهم سرمایه گذاری این 

پروژه را به عهده گرفتم.
گذاری  سرمایه  آنجاییکه  از  افزود:  وی 
جهت انجام کار فرهنگی از لحاظ مالی هیچ 
منفعتی ندارد با نگاه  غیر تجاری و سودآور 
نیتی که در  وتنها  نگاه کرده  این مساله  به 
جذب  با  که  بوده  این  داشتم  اینکار  انجام 
گامی  استان  توسعه  برای  بتوانیم  گردشگر 
مثمر ثمر برداریم و باعث رونق اقتصادی و 
رشد هتل ها و مهمانسراها در استان گردیم.

حسینی خاطرنشان کرد: این کار در نهایت 
استان  دغدغه  مهمترین  که  اشتغال  ایجاد 

می باشد را نیز در پی دارد.
حسینی بیان کرد: کتاب بهترین گزینه جهت 
که  دارم  امید  و  باشد  می  گردشگر  جذب 

مردم استانم از این اثر استفاده کامل ببرند.

برای خرید کتاب می توانید با شماره 
09155610601 تماس حاصل نمایید.

خراسان جنوبی تمدن کهن به چاپ رسید
اثری ماندگار از انتشارات متخصصان آینده :

موضوعاتی  از  یکی  حجاب  و  عفاف  امروزه 
است که متاسفانه در جامعه اسالمی ما مورد 
این موضوع  غفلت واقع شده است. هر چند 
لقلقه زبان اکثر مسئوالن و نهادهای فرهنگی 
جامعه است اما همانند فریضه امر به معروف 
واقع  غفلت  مورد  جامعه  در  منکر  از  نهی  و 
شده است تا جایی که بعد بیش از 10 سال از 
قانون عفاف و حجاب هنوز مسئوالن در خواب 
خوش هستند و مردم به آن بی اهمیت، اما در 
 این بین دشمن هر روز روش ها و ایده هایی
برای به دام انداختن افکار و اندیشه های پاک 
مسلمانی جوانان ، نوجوانان و زنان ما به کار 
گرفته است. به گزارش شبستان؛ با توجه به 
اینکه در قرآن کریم و روایات اسالمی تاکیدات 
فراوانی بر مسئله عفاف و حجاب شده است و 
رهبر معظم انقالب نیز در سخنانشان بارها بر 
توطئه و نفوذ دشمن در عرصه های مختلف 
تاکید داشته اند ولی متاسفانه بعضی از اقشار 
مختلف مردم و مسئوالن نسبت به تذکرات و 

منویات ایشان بی توجه  هستند.

به اجبار همسرم،  چادر 
را کنار گذاشتم

 عصمت. ب، یکی از بانوان بیرجندی می گوید:
قبل از ازدواج و در دوران تحصیل در مدرسه و 
دانشگاه، همیشه با حجاب برتر یعنی چادر بودم، 
اما بعد از ازدواج و با اصرارهای همسرم،  چادر 
را کنار گذاشتم. این بانوی بیرجندی یادآور شد: 
من حتما تالش می کنم که اگر فرزند دختری 
تبیین  برایش  را  فلسفه حجاب  باشم،   داشته 
کنم تا بتواند با امنیت خاطر بیشتری در جامعه 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  حاضر 

امروزه غیرت در وجود جوانان بسیار کمرنگ 
شده است به گونه ای که بسیاری از آنها از 
جمله همسرم به زنان خود تاکید می کنند که 
چادری نباشند و بدون شک این موضوع مهم 

باید ریشه یابی شود.

چادر را در محیط دانشگاه
 کنار نمی گذارم

نیز  بیرجندی  دختران  از  دیگر  یکی  عاطفه، 
که اکنون در مقطع لیسانس مشغول تحصیل 
به  مقید  همیشگی  طور  به  گوید:  می  است، 
دانشگاه،  محیط  در  اما  نیستم  چادر  پوشیدن 

هیچ گاه چادر را کنار نگذاشته ام.

گفت:  خود  کار  این  چرایی  به  پاسخ  در  وی 
از آنجایی که یکی از مهمترین دالیل من از 
رفتن به دانشگاه،  تحصیل و کسب نمرات برتر 
در تمامی دروس بوده و هست،  کنار گذاشتن 
چادر موجب می شود که ناخودآگاه به سمت 
برخی از پوشش هایی که مرا از فکر درس، دور 
کند، بکشاند. عاطفه تاکید می کند: هنگامی که 
همراه پدر و مادرم به مهمانی می روم،  چادر 
نمی پوشم اما در حال حاضر که در سال سوم 

تحصیل دانشگاه هستم،  هیچ گاه از پوشیدن 
چادر، پیشمان نشده ام.

تاکید شهدا به حفظ حجاب
 نادیده گرفته شده است

بانوان جوان  از  دیگر  فر یکی  زهرا محمدی 
بیرجندی  گفت: متاسفانه امروزه زنان ایرانی 

به موضوع حفظ حجاب بی اهمیت شده اند.
نامه های اکثر وصیت  اینکه در  بیان  با   وی 

شهدا بر حفظ حجاب توسط دختران و زنان 
ایران اسالمی تاکید شده است، اظهار داشت: 
عنوان  به  زن  از  غرب  استعمارگر  فرهنگ 
باید  اینکه  به  اشاره  با  یاد می کند. وی  ابزار 
به فرزندان مان از همان کودکی آموزه های 
دینی را بیاموزیم، تصریح کرد: جای تاسف دارد 
حتی بانوان خانه دار فرزندانشان را به مهدهای 
کودک می برند در حالیکه که خانه محل رشد 
این  افزود:  است. وی  فرزند  تربیت درست  و 
موضوع در دوران نوجوانی و جوانی بر کودکان 
تاثیر گذاشته و دیگر نمی توان تربیت صحیح 

اسالمی را به آنها آموزش داد.
نیز  بیرجندی  بانوان  از  دیگر  یکی  احمدی 
عفاف و حجاب را برای زن یک ارزش مهم 
برشمرد و گفت: گاهی برای بانوانی که قبال 
چادر و حجاب اسالمی داشته اند ولی با توجه 
به شرایط جامعه، آن را برداشته اند ناراحت می 
شوم و آرزو می کنم ای کاش بشود دوباره با 

چادر آنها را ببینم.  

فرهنگ استعمارگر غرب از زن به 
عنوان ابزار یاد می کند

حجت االسالم محمدرضا توکلی راد مسئول 
)علیه  انصارالرضا  بسیج طالب سپاه  سازمان 
اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  السالم( 
حجاب برای زن به معنای محدودیت نیست 
گفت:  است،  زن  عصمت  معنای  به  بلکه 
است  بیرونی  و  ظاهری  امری  یک  حجاب 

ولی عفاف یک واژه درونی است که انسان را 
از گناه و حرام باز می دارد. وی با بیان اینکه 
فلسفه عفاف و حجاب به تعبیری سابقه ای به 
اندازه حیات بشری دارد، افزود: حجاب در همه 

مکاتب و ادیان وجود داشته است.
دینی  احکام  باید  اینکه  بیان  با  راد  توکلی 
سالگی  سه  از  را  حجاب  داشتن  بخصوص 
کرد: عنوان  بیاموزیم  خود  فرزندان   به 

می توان آموزه های دینی بخصوص حجاب را 
با تشویق به فرزندان آموزش داد.

وی با اشاره به اینکه دشمن، اصل زن را در ابزار 
بودن زن می شناسد، گفت: فرهنگ استعمارگر 
غرب از زن به عنوان ابزار یاد می کند . مسئول 
)علیه  انصارالرضا  بسیج طالب سپاه  سازمان 
مایه  برای زن  اینکه حجاب  بیان  با  السالم( 
برای  افزود: حفظ حجاب چه  اوست،  آرامش 

مرد و چه برای زن واجب است .
مسئول سازمان بسیج طالب سپاه انصارالرضا 
کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان  السالم(  )علیه 
والدین،  توسط  فرزندان  صحیح  تربیت  عدم 
نفوذ دشمن و بی اهمیتی بانوان و مردان به 
موضوع عفاف و حجاب و فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر از مهمترین آسیب هایی است 

که جامعه ما با آن مواجه است.
وی مهمترین راه مقابله با بدحجابی را توجه به 
ارزش های دینی- اسالمی و قرآنی دانست و 
گفت: الزم است در جامعه مردم و هم مسئوالن 
اجتماعی، دینی  بردن آسیب های  بین  از  به 
اهمیت دهند. احمدی تاکید کرد: بیشتر لباس 
 هایی که در بازار وجود دارد از ترکیه و چین وارد

می شوند و متناسب با افرادی که مایل هستند 
توجه  این  که  نیست  بخرند  با حجاب  لباس 

مسئوالن را می طلبد.

غربت وصیت شهدا در خیابان های شهر
گره چادر بانوی ایرانی به غیرت مردان

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی 
)ESC(چیست؟ 

 ESC (Electronic Stability سیستم  در 
Control) از سنسورهایی با تکنولوژی باال استفاده 
می کنند تا شرایط برای رانندگی ایمن را مهیا کنند.

 Under( هنگامی که در سطح جاده کم فرمانی
Steer( حاصل می شود و نیروی پیش برنده کافی 
برای خودرو وجود ندارد و خودرو تمایل به حرکت 
مستقیم دارد یا بیش فرمانی )Over Steer( وجود 
دارد و خودرو تمایل دارد تا دور بزند تا در خط مستقیم 

حرکت کند سیستم کنترل پایداری الکترونیکی برای 
حل مشکل فوق وارد عمل می شود و کنترل تک 
تک ترمزهای چرخ ها را بر عهده می گیرد و دریچه 
گاز ورودی موتور را هم کنترل می کند تا سرعت 
خودرو به مقدار مطلوب برسد و اختالف زاویه خودرو 
و زاویه چرخش فرمان را به رایانه مرکزی گزارش 

داده تا بهترین تصمیم گرفته شود.
 MSP – : نام های دیگر سیستم فوق عبارتند از
 PSM – DSC – VSC – CST – ESP
 – VDC – VSM – ADVANCED TRAC

STABILITRAK

عادل بهدانی

رکورد پرواز دور دنیا با بالن شکست

گروه پشتیبانی یک بالن سوار روس اعالم کرده 
توقف  بدون  پرواز  برای  جهانی  رکورد  وی  که 
جام  گزارش  به  است.  شکسته  را  دنیا  دور  به 
می  گفته  سی،  بی  بی  از  نقل  به  آنالین  جم 
از  مستقیما  کونیوخوف  فئودور  حامل  بالن  شود 
فراز یک فرودگاه در شهر نورتهم استرالیا عبور 
کرده است، جایی که 11 روز قبل او سفر خود را 
آغاز کرد. اگر رکورد او توسط فدراسیون جهانی 
از  تر  تایید شود دو روز کوتاه  ورزشهای هوایی 
آمریکایی  استیو فوست  بود که  رکوردی خواهد 

در سال ۲00۲ ثبت کرد.

با این تست، IQ خود را مشخص کنید

در آینده ای نه چندان دور روشی نوین با دقت باال سطح 
هوش را اندازه گیری می کند. به گزارش جام جم 
آنالین، کارشناسان شیوه ای جدید برای اندازه گیری 
میزان هوش افراد ابداع کرده اند که توسط تکنیک 
انجام می شود. از مغز  برداری  نوین عکس   های 

نواحی  بررسی  و   MRI از عکسبرداری استفاده  با 
ها سلول  بین  عصبی  ارتباطات  و  مغز   مختلف 

و نورون های مغزی می توان درصد هوش افراد را 
شناسایی کرد و نیازی به انجام تست های سنتی 
نیست. محققان امیدوارند با استفاده از تکنیک نوین 
عکسبرداری از مغز بتوانند سطح هوش دانش آموزان 
را در مدارس به سرعت شناسایی کنند و متناسب با 

آن برنامه درسی آنها را تنظیم کنند.

چین بزرگترین هواپیمای
 دوزیست جهان را ساخت

هواپیمای  بزرگترین  ساخت  تکمیل  از  چین 
دوزیست جهان پس از هفت سال کار خبر داد. به 
ایسنا به نقل از شین هوا، این هواپیمای  گزارش 
و  دریایی  نجات  ماموریت های  برای  آبی -خاکی 

مبارزه با آتش سوزی جنگلها استفاده خواهد شد.
حداکثر برد پرواز این هواپیما 4500 کیلومتر است 
و می تواند 1۲ تن آب را در ۲0 ثانیه جمع آوری 
کند. حداکثر وزن برخاست آن نیز 53.5 تن است.

تایید چهار سیاره قابل سکونت برای انسان

پیش ازاین دانشمندان با کمک تلسکوپ فضایی 
کپلر تعداد زیادی اگزوپلنت یا سیاره فراخورشید 
تعداد  وجود  اکنون  و  بودند  کرده  کشف  بالقوه 
این  در  است.  تثبیت شده  آن ها  از  قابل توجهی 
به  هستند.  سکونت  قبال  سیاره  چهار  میان 
اگزوپلنت ها  دسته  بزرگ ترین  کلیک،  گزارش 
توسط یک گروه بین المللی دانشمندان با استفاده 
از تصاویر جمع آوری شده توسط تلسکوپ فضایی 
کپلر ناسا اعالم شد. تعداد 104 از 19۷ کاندیدای 
اصلی تایید شد که چهار مورد از آن ها سنگی و 

قابل سکونت هستند. 

 ،K ۲-۷۲ مدار  در  مذکور  اگزوپلنت  چهار 
کوتوله های قرمز و سردی در فاصله 1۸1 سال 
نوری از زمین هستند. این اگزوپلنت ها تقریبا ۲0 
تا 50 درصد از زمین بزرگ تر هستند.گرچه برخی 
دریافت  ستاره  نور  میزان  همان  سیارات  این  از 
می کنند که زمین دریافت می کند، اما چیزی در 
مورد اتمسفر آن ها نمی دانیم و نمی توانیم مطمئن 

باشیم دمای کدام یک مانند زمین است.

گوشی های هوشمند آینده با 
حرکت چشم کار خواهند کرد

به گزارش ایسنا، شرکت Eyefluence که در 
زمینه اپتیک، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و 
تولید  رابط  یک  دارد،  فعالیت  مکانیک  مهندسی 
نگاه  طریق  از  می دهد  اجازه  کاربر  به  که  کرده 
ارتباط برقرار کند. ایده اصلی،  با محیط مجازی 
نرم افزار،  رو  این  از  است.  عمل  به  نگاه  تبدیل 
کاربر را قادر می سازد تا از چشمانش برای انجام 
هوشمند  تلفن  روی  بر  انگشت ها  که  کاری  هر 
انجام می دهند، استفاده کنند. با این شیوه، دیگر 
صحبت  حتی  و  کردن  کلیک  تایپ،  به  نیازی 
با نگاه کردن  کردن نخواهد بود. کاربر می تواند 
انتخاب  به  فهرست  صفحه  روی  نمایشگر،  به 

پرداخته و حتی روی تصاویر زوم کند.

محبوب ترین رشته  تحصیلی در دنیا

سیستم  سوی  از  که  تحقیقاتی  آخرین  براساس 
Qs به عنوان یکی از مهم ترین مراجع رتبه بندی 
تحصیل  متقاضی   4000 از  جهان  های  دانشگاه 
در خارج از کشور صورت گرفته است، رشته های 
پرطرفدار و محبوب دنیا معرفی شده اند. طبق این 
آمار مدیریت کسب و کار پرطرفدار ترین رشته است. 
به گزارش اقتصاد آنالین، همچنین بهترین دانشگاه 
هاروارد،  دانشگاه  از،  عبارتند  ترتیب  به  دنیا  های 
دانشگاه  تی،  ای  ام  دانشگاه  استنفورد،  دانشگاه 
برکلی، دانشگاه کمریج، دانشگاه پرینستون، دانشگاه 
کالیفرنیا، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه 
آکسفورد. گفتنی است، مدرسه کسب و کار لندن، 
دانشگاه هاروارد و دانشگاه استنفورد بهترین مراکز 
آموزشی در زمینه محبوب ترین رشته تحصیلی دنیا 

یعنی مدیریت کسب و کار می باشند.

ماهی ها هم آرتروز می گیرند!

کشف جدید دانشمندان دانشگاه جنوب کالیفرنیا 
استخوان دار  ماهی های  که  است  آن  از  حاکی 
نخستین هم به آرتروز مبتال بوده اند؛ این یافته ها 
این  سریع تر  درمان  و  جلوگیری  به  می تواند 
گزارش  به  کند.  کمک  مفصلی  دردناک  عارضه 
ایسنا، این یافته ها با باورهای کلی در مورد اینکه 
مفاصل سینوویال یا زاللی با ورود مهره داران بر 

روی خاک تکامل یافته اند، مغایر است.

به گفته محققان، مشاهده نخستین مورد ابتال به 
رویکردهای  می تواند  گورخرماهی  یک  در  آرتروز 
جدیدی را به سوی شناسایی درمان های جدید برای 
آرتروز که  هنوز درمانی به جز جایگزینی مفصل 

برای آن شناخته نشده، معرفی کند.

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

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

 بیم
ت و

ضمان
ال 

1 س
0

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417
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آیه روز  

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

حدیث روز  

از تو تعريف و تمجيد با تو دشمنی دارد،  انتقاد می کند و کسی که  از تو   کسی که تو را دوست دارد، 
 می کند. امام حسين)ع(

تا از تو جدا شده ست آغوش مـرا
از گريه کسی نديده خاموش مرا

در جان و دل و ديد فراموش نه ای
از بهر خـدا مکن فراموش مرا

گاهی ما هيچ توجهی به کارهايی که ديگران 
 برايمان انجام می دهند نمی کنيم و آن را

 نمی بينيم  تا زمانی که از انجام آن کارها دست 
بکشند اين نوع نابينايی ، بدترين در دنياست.

هميشه سخت ترين نمايش   به بهترين بازيگر 
تعلق دارد، شاکی سختی های دنيا نباش، 

شايد تو بهترين بازيگر خدايی

 يک انديشه زيباومثبت يک بهشت درزندگی 
می سازد و يک انديشه منفی جهنمی را در
  دنيای انسان  خلق می کند. انسانها هرآنچه

 را که بيانديشند خلق می کنند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نگاه راهبردی برای موفقیت:

تا به حال از خود پرسيده ايد که قدرت ليزر از کجا 
برمی خيزد؟ تمرکز و يکسو کردن تمام انرژی ها 

و جهت ها. 
وقتی شما هدف مشخصی نداريد و روی آن متمرکز 
جذب  موضوعی  به  دقيقه  هر  شما  ذهن   نيستيد، 
می شود و چند ثانيه ای به آن فکر می کنيد و سپس 
آن را رها می کند و اينگونه می شود که شما هميشه 
در حال تفکر هستيد اما به هيچ جا نمی رسيد. چرا 

که تمرکز شما تبديل به ليزر نشده است. 
وقتی هدف دارید:

* با ديگران که صحبت می کنيد در مورد مسايل 
روزمره و بيهوده که صحبت نمی کنيد، بلکه در مورد 

موضوعات مرتبط با هدف خود صحبت می کنيد.
در  نشينيد،  می  نيايش  به  خداوند  با  وقتی   *
از وی   مورد اهداف متعالی ای که در ذهن داريد 

کمک می خواهيد.
* وقتی می خواهيد برنامه ريزی روزانه کنيد، زمان 
 خود را نه بر اساس درخواست های ديگران بلکه 

بر اساس اولويت های خود تخصيص می دهيد.
* وقتی به کتاب فروشی می رويد کتاب های مرتبط 

با اهداف برای شما برجسته تر خواهد شد.
کنيد،  می  وبگردی  تفريح،  برای  وقتی  حتی 
موضوعات مرتبط با اهداف شما را پيدا خواهند کرد.

پس همين االن بنشينيد و سه هدف سه سال آينده 
خود را تعيين کنيد و روی آن متمرکز شويد و تالش 

های خود را به ليزر تبديل کنيد. 

نوشته دکتر لشکربلوکی
استاد دانشگاه شريف

 برای موفقیت رمز دیگری وجود ندارد

را پرسيد که  از سقراط رمز موفقيت  مرد جوانی 
چيست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز 

بعد به نزديکی رودخانه بيايد. 
ر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که 
وارد رودخانه  وارد رودخانه شود. وقتی  او  همراه 
شدند و آب به زير گردنشان رسيد سقراط با زير 

آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.
مرد تالش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط 
تا زمانی که رنگ صورتش  را  او  بود و  تر  قوی 

کبود شد محکم نگاه داشت. 
سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولين 
کاری که مرد جوان انجام داد کشيدن يک نفس 
عميق بود. سقراط از او پرسيد، “در آن وضعيت 
تنها چيزی که می خواستی چه بود؟” پسر جواب 

داد: “هوا”
اگر  است!  موفقيت  راز  اين  گفت:”  سقراط 
جستجوی  در  خواستی  می  را  هوا  که  همانطور 
رمز  آورد”  خواهی  بدستش  باشی  هم  موفقيت 

ديگری وجود ندارد.

تا به حال به فکر پیوستن به جرگه میلیاردر 
ها فکر کرده اید؟ شما هم، مثل میلیون ها آدم 
دیگر، دوست دارید میلیاردر بشوید. برای میلیاردر 
شدن چه راه هایی وجود دارد؟ آیا شما با پیمودن 
راه های میلیاردر شدن واقعا میلیاردر می شوید؟ 
چه نوع کارهایی را باید انجام دهید تا شانس 
پیوستن به باشگاه میلیاردر ها را افزایش دهید؟ 
در ادامه به این کارها اشاره شده است.البته که 
پای  وقتی  نیست.  ابدًا  نیست.  همه چیز  پول 
تعریف موفقیت به میان می آید، پول در انتهای 
فهرست رتبه بندی می شود. در این جا گام هایی 
را پیشنهاد می کنم. این گام ها نه تند نه آسان 
برداشته می شوند. ولی از مسیرهای میان بر و 

آسان، بسیار شدنی تر و تحقق پذیرتر هستند.
۱. خودتان را با پول آزار ندهید.

با این که کاماًل خالف منطق است، ولی تمرکز 
لیزری روی این که چقدر پول می سازید شما 
را از کارهایی منحرف می کند که حقیقتًا باید 
برای ساخت و رشد ثروت انجام  دهید. بنابراین 
چشم داشت و نگاه خود را عوض کنید. »پول 

را به عنوان هدف اصلی نبینید، بلکه آن را به 
عنوان محصول فرعی انجام کارهای درست و 

هدفمند ببینید.”
شما  به  حاضرند  نفر  چند  بینید   .۲
کمک کنند، حتی اگر کم تعداد باشند.
موفق ترین آدم هایی را که می شناسم –چه به 
لحاظ مالی چه غیرمالی- به طور تکان دهنده 
و شوک آوری مفید و سودمند هستند. آنها در 
شناخت آدم های دیگر و کمک به آنها برای 
رسیدن به اهداف شان فوق العاده خوب هستند. 
بر  مبتنی  نهایتًا  موفقیت شان  می دانند  آنها 
موفقیت آدم های اطرافشان است. بنابراین آنها 
موفق  دیگر  آدم های  تا  می کنند  کار  سخت 
عامالن  مشتریان شان،  کارکنان شان،  باشند: 
چون  و…  کنندگان شان  عرضه  و  فروش 
می دانند اگر این ها موفق شوند،  یقینًا به دنبال 

موفقیت آنها خواهند بود. 
۳. فکر کردن به درآوردن یک میلیارد 
تومان را متوقف کنید و به خدمت کردن 

به یک میلیون آدم  فکر کنید.

و  دارید،  مشتری  اندکی  عده ی  فقط  وقتی 
هدف تان ساختن پول زیاد است، مشوق شما 
ریال  آخرین  تا  گرفتن  برای  راه هایی  یافتن 
به  که  کنید  پیدا  راهی  وقتی  ولی  است.  آنها 
یک میلیون آدم خدمت کنید، مزایای پرشمار 
یک  تأثیر  داشت.  خواهد  پی  در  را  دیگری 
تبلیغ یا واژه ی شفاهی) که مشتریان تان انجام 
می دهند( بی اندازه عظیم است. بازخوردی که 
دریافت می کنید به صورت نمایی بزرگ تر می 
شود  و به همین دلیل واقعا این فرصت های 
خدمات تان  و  محصوالت  که  هستند  شما 
بیش تری  کارمندان  شما  می دهند.  بهبود  را 
استخدام خواهیدکرد و از تجربه، مهارت، و ابهت 
و روح جمعی آنها منتفع خواهید شد. و در این 
زمان کسب و کار شما به جایی خواهد رسید که 
هرگز در خواب هم نمی دیدید  چون مشتریان و 
کارمندان تان شما را به جایی خواهند رساند که 
حتی نمی توانستید تصور کنید به یک میلیون 
آدم با دل و جان خدمت می کنید و پول خودش 

به دنبال شما خواهدآمد.

راهی  عنوان  به  را  ساختن  پول   .۴
برای انجام کارهای بیش تر ببینید.

دارد.  آدم وجود  نوع  دو  عمومًا گفته می شود 
آن ها که چیزهایی را می سازند برای این که 
فقط پول درآورند: هرقدر که بیش تر بسازند، 
آنها  آن چه  درمی آورند.  هم  بیش تری  پول 
مهم  برایشان  هم  آن قدرها  واقعًا  می سازند 
که  ساخت  خواهند  وقتی  تا  آنها   – نیست 
می خواهند  دوم  نوع  می شود.  انجام  پرداخت 
پول بسازند چون به آنها اجازه می دهد چیزهای 
بیش تری بسازند. آنها می خواهند محصول شان 
را  تولیدشان  آنها می خواهند خط  یابد.  بهبود 
دیگر،  کتاب  می خواهند  آنها  دهند.  گسترش 

ترانه ی دیگر، یا فیلم دیگر خلق کنند.
و  می سازند  که  هستند  چیزی  عاشق  آنها 
برای  روشی  عنوان  به  را  ساختن  پول  آنها 
انجام کاری حتی بیش از آنچه دوست دارند 
می بینند. آنها رویای ساختن یک شرکت را در 
سر می پرورانند که بهترین چیزهای ممکن را 
می سازد. و پول ساختن روشی است که آن رویا 

را تغذیه می کند تا شرکتی را که دوست دارند 
بسازند. با این که یقینًا یافتن محصولی که همه 
آن را بخواهند و بتوان با فروش آن به ثروت 
رسید امکان پذیر است، ولی موفق ترین کسب و 
کارها در حالی که توسعه و رشد می یابد و پول 
می سازند، پول حاصله را در یک کسب و کار 
یا شغل بی نهایت فوق العاده بازسرمایه گذاری 

می کنند.
۵. یک کار برتر انجام دهید.

کاری را انتخاب کنید که قباًل بهتر و برتر از 
آدم های دیگر انجام می دادید. فقط یک چیز. 
تمرکز  کار  یک  همان  روی  فقط  دیوانه وار 
کنید: کار. آموزش. یادگیری. عمل. ارزش یابی. 
تصحیح. بی رحمانه و سخت گیرانه از خودتان 
بلکه  خودآزارانه،  روشی  به  نه  کنید.  انتقاد 
اطمینان یابید به کار ادامه خواهیدداد تا تمام 

جنبه های همان کار را بهبود دهید.
آدم هایی که به لحاظ مالی موفق هستند دست 
کم یک چیز را بهتر از هرآدمی که اطرافشان 

هست انجام می دهند

عارفانه روز

نه آن شدم که خواستی! نه آن شدم که خواستم! 
تکليف من اين وسط چيست خدايا؟

خدايا اشتباهم اين بود، جای تو، خودم 
را به خودم سپردم

طراح: نسرین کاری                        
بسیار   - غذا  به  میل   -1 افقی: 
تعجب آور 2- پول حرام - ملحد 
مجهز  3-گروه  جوشکاری  گاز   -
- افتادن - شهری نزدیک تهران 
4- سیاستمدار - پوشاک - حرف 
 - دستی   - انتها  و  آخر   -5 ندا 
ناپخته  خشت   - دریافت  سند 
امواج 7-  تقویت  بوکشیدن -   -6
تارمی و پرچین - پارچه لطیف زخم 
اتفاق و پیشامد 8-کشت  بندی - 
بارانی - نهاد و سرشت - آتشدان 
گرمابه - چین و چروک 9-شهری 
بلندای   - بوشهر  غربی  شمال  در 
-10 مالیدنی  داروی   - آسمان 

دیدگان  آسیب   - شاعرانه  را  من 
بلم   - قدیمی  مردانه  لباس   -11
- متکدی - ضمیر وزنی 12-نفی 
زینتی  گلوبند   - گناهکار   - تازی 
زبانه   - طایفه  و  قبیله   -13 زنانه 
یاررس  نیست 14-  اهلی   - آتش 
سازه  نوعی   - صومعه  ساکن   -
15-یکی از دو قسمت اسکندرنامه 

- شکل هندسی

سر  و  1-مرید  عمودی: 
عسگرپور  ساخته  سپرده-فیلمی 
سنگ  چشم-  حساس  2-پرده 

غصه  از  همراهی-  حرف  بیابان- 
ماشینی- شبیه  نگارش  مردن 3- 
دامن   -4 معاشرت  حسن  انسان- 
سنگ  سطح-  واحد  چین دار- 
زمان  عار-  و  عیب   -5 طلق 
جالل  و  جاه  صاحب  معین- 
6- محل استراحت سالخوردگان-

و  مهربانی  اروپایی7-  رود  آبدار- 
کامل  شطرنج-  بازنده  دلسوزی- 
چوب  سرنهفته-  8-رهن-  کننده 
نیرنگ  فرعونی 9-  دست- حجم 

علف  شکننده-  جادوگران- 
حرف  بار-  10-لنگه  ونبات 
زاکانی  عبید  از  مثنوی  نداری- 
و  یاری  نظام-  سوار  11-عده ای 
شجاع   -12 نیست  خوب  کمک- 
و بی باک- یک دندگی- ساز گران 
13- سرگشته و حیران- شیطان-
تنبل- کدو  14-پهلوان-  دریایی 
هندسی  انتخاباتی-حجم  عقاید 
مثل  در  خطرناک-  15-دیوانه 

کسی که نا آشنا با تمدن است.
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قلنهدخینرتمیط1

اوناخرتدنیارب2

یناریایرهدفنا3

ددشمنامکراتال4

ینریویرویتم5

اناداهمکاجاسن6

یانهنایهناحبص7

شرهرگمسرزابیو8

یگراوارانجنکر9

کلاشراهنادوهی10

ادونیچدورما11

قایرتاشنانزبا12

ابابارتنادشاج13

سکتروکایکرایو14

یمهکرابمدنمرف15

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

تجربه کنید.   09158668002

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099
منشی خانم آشنا به امور اداری و دفتری 

نیازمندیم.      خیابان فردوسی - ساختمان 
ونوس - پالک 34    09035413846

به یک آقا برای نگهداری از سالمند مرد 
در منزل نیازمندیم.
09159634172

به یک استادکار و شاگرد نیمه 
 MDF ماهر برای کار در کارگاه

نیازمندیم. 
نبش پاسداران 27- کابینت ایده آل

32433535

به یک حسابدار و یک فروشنده 
خانم برای کار در فروشگاه 

مواد پروتئینی در دو شیفت 
)صبح و عصر( نیازمندیم. 

مراجعه حضوری 
 بازار روز پاسداران - غرفه 22 

کلنگی خواه

به دو نفر کارگر 
ساده خانم و یک خانم 

صندوقدار برای کار در 
فست فود نیازمندیم.
محالتی - روبروی پمپ 

بنزین - دنیا برگر
09129150355

05631996

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

32210570  - 09159618050

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش

 6 متر رایگـان
 دریافت کنید

* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

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 کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

فروش منزل ویالیی 150 متری - دو طبقه  
200 متر بنا - نوساز - واقع در مهرشهر

09125725020

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

وانت پیکان مدل 88 تا 90 تمیز 
ترجیحا دوگانه سوز خریداریم. 

09151609391

فروش مغازه مرغ و ماهی با موقعیت 
عالی به علت خدمت سربازی با کلیه 

امکانات     09155622969

فست فود با کلیه تجهیزات و امکانات
 با موقعیت عالی واقع در خیابان آوینی 
به فروش می رسد.  09158677045

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

ملک با یک شبانه روز )24 ساعت( 
آب و زمین ، حدود 150 نهال عناب 
و انواع میوه های دیگر و 30 درخت 
عناب بزرگ ، منزل و بند آبی و دیمه 
از روستای چشمه زرد از توابع براکو 
با فاصله 30 کیلومتری از مرکز استان 

به فروش می رسد. ضمنا روستای 
مذکور دارای آب دائمی می باشد

09153623505

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

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 علی آبادی    
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم( نانو گستر شرق

اجرای عایق بام پلیمری
 با شرایط ویژه

ارزان و سبک با عمر باال
مناسب پشت بام
 منابع آب و استخر

مدرس 21 - چهار راه دوم
09155628497

32421707
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مدال برنز بوکسور استان در رقابت های قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدیار علیزاده بوکسور نوجوان 
مرحله  به  خود  بوشهری  حریف  شکست  با  جنوبی  خراسان  استان 
یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی کشور راه یافت. این مسابقات 
بابل درحال برگزاریست. 6 مرداد در شهرستان  31 تیر ماه تا  از 

بانوی والیبالیست استان در اردوی اسلوونی

مهسا کدخدا  والیبالیست ملی پوش استان  همراه تیم ملی بانوان شنبه 
گذشته به اسلوونی رفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان، پنجمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان ایران، 
برون مرزی و در کشور اسلوونی است که مهسا کدخدا والیبالیست 
پر افتخار استان هم در این اردو شرکت دارد. پنجمین دوره مسابقات 
جام کنفدراسیون والیبال آسیا در گروه بانوان به میزبانی ویتنام و با 
حضور 8 تیم برتر آسیا از 24 شهریورماه سال جاری آغاز می شود و با 
معرفی تیم های برتر در 30 شهریورماه سال جاری به پایان می رسد.

معرفی برترین های پینگ پنگ دانش آموزان استان 

مسابقات انتخابی تیم دانش آموزان استان در مقطع متوسطه اول، برای 
حضور در رقابت های قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در پایان این رقابت ها 
که با حضور 9 نفر برتر استان انجام شد، علی بذر افشان از فردوس، امیر 
علی چهکندی و آرمین  عبدالهی  از بیرجند، محسن بذر افشان از فردوس 
و مهدی وداد از بیرجند ضمن کسب عنوان های اول تا پنجم به عضویت 
تیم استان درآمدند. تیم استان در رقابت های قهرمانی دانش آموزان 
کشور که از 16 مرداد ماه جاری در قم آغاز می شود حضور می یابد.

دعوت از 2 والیبالیست نوجوان استان به اردوی ملی

2 والیبالیست نوجوان استان خراسان جنوبی با درخشش در رقابت های 
قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند. رئیس هیئت 
والیبال استان با بیان این که از بین 120 ورزشکار حاضر در رقابت های 
قهرمانی کشور فقط 4 نفر توسط مربیان تیم ملی دعوت شدند، گفت:  
با درخشش والیبالیست های نوجوان استان،2 نفر از این 4نفر از استان 
خراسان جنوبی هستند. به گفته ملکی،  رامین رفیعی و محمد بهمدی، 2 
بازیکن استان هستند که جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

جوانان ایران عنوان سوم واترپلو آسیا را کسب کردند

ایرنا - به گزارش فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، تیم ملی واترپلو جوانان 
ایران روز گذشته با کسب پنج امتیاز در پنجمین دوره مسابقات واترپلو 
قهرمانی جوانان آسیا )زیر 19 سال( عنوان سوم آسیا را کسب کرد و 
جواز حضور در مسابقات جهانی 2017 روسیه را کسب بدست آوردند.

1- در سکوت شبکه پیش فرض مغز فعال می شود: 
هنگامی که به تمرکز می پردازیم، شبکه پیش فرض 
مغز فعال می شود. این شبکه در واقع شبکه ای از 
بخش های مختلف مغز است که با یکدیگر تعامل 
دارند و فعالیت آن ها به شدت با یکدیگر ارتباط دارد و 
زمانی بیشترین فعالیت را دارد که شخص به دنیای خارج 

توجهی نداشته باشد 2- سکوت امکان بازسازی سلول 
های مغز را فراهم می کند: دو ساعت سکوت روزانه 
منجر به شکل گیری سلول های جدید در هیپوکامپ 
می شود. این بخش از مغز مسئولیت یادگیری، حافظه 
و کنترل احساسات را برعهده دارد  3- سکوت، توان 
ذهنی را بازیابی می کند: در هنگام تمرکز، مغز فرصتی 

برای بازسازی توان خود به دست می آورد 4- سکوت 
موجب کاهش استرس و تنش می شود: آلودگی صوتی، 
عامل فشارخون باال و حمله قلبی است و موجب کاهش 
شنوایی و افت سالمت عمومی بدن می شود. صداهای 
بلند با تحرک بخش آمیگدال مغز که وظیفه درک 
احساسات را برعهده دارد، باعث افزایش استرس می شوند.

هشدار ، تخم مرغ شانه ای نخرید !
 

پوسته تخم مرغ، حداقل 11 هزار منفذ دارد. از 
این رو، امکان خروج دی اکسید کربن از پوسته و 
ورود اکسیژن از طریق این منافذ به بافت تخم مرغ 
تخم مرغ های  هم  دلیل  به همین  دارد.  وجود 
شانه ای و فله ای، بیشتر از تخم مرغ های بسته بندی 
در معرض فساد و آلودگی قرار می گیرند. تخم مرغ 

باید در یخچال نگهداری شود اما مراکز عمده 
پخش تخم مرغ ممکن است آنها را در محیط هم 
نگهداری کنند. بهتر است بدانید تمام مقررات و 
کنترل های بهداشتی در مراکز بسته بندی روی 
و  می گیرد  انجام  بسته بندی شده  تخم مرغ های 
تخم مرغ های معیوب از تخم مرغ های سالم، جدا 
خواهند شد. اما معموالً تخم مرغ های شانه ای به طور 
مستقیم از مرغداری به فروشگاه ها فرستاده می شوند.

پی بردن به سالمتی از این نقطه بدن ! 
  

پوست انسان یکی از ارگان های مهم در بدن 
های  بیماری  از  پیشگیری  و  شناسایی  برای 
مختلف محسوب می شود به طوری که اگر شی 
با اشتباه وارد پوست بدن شود سلول های روی 
پوست به آن واکنش نشان داده و پوست تاول می 
زند. هنگامی که بر روی پوست تاول یا قرمزی رخ 

می دهد نشان دهنده از بین رفتن تعادل هورمونی 
و آنزیمی است. مصرف باالی غذای کنسروی و 
چرب سبب بروز استرس ناشی از هیدرونات و قند این 
گونه مواد غذایی شده و باعث هضم سخت در درون 
معده می شود. مصرف سیگار نیز سبب ضعیف شدن 
جریان خون می شود که افراد با کاهش مصرف 
کافئین و نوشیدنی شیرین و جایگزین کردن آن با آب 
می توانند عمری بلند همراه با سالمتی داشته باشند.

بیهوده از کنار دل دردها نگذرید 

دل درد یکی از شایع ترین درد هاست، اما برخی 
دردهای شکمی هستند که نباید نادیده گرفته 
شوند. این دردها می توانند نشانه آپاندیس یا دیگر 
مشکالت بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. چه کار 
کنیم: درد شکمی تیز که هنگام حرکت یا بیدار 
شدن از خواب بدتر شود می تواند نشانه مشکل 

خطرناکی باشد، آپاندیس و یا حتی کیسه صفرا 
و مشکل روده بزرگ. اگر درد با تب، تورم، باال 
آوردن، اسهال یا یبوست، تغییر در رنگ ادرار و 
یا زرد شدن رنگ پوست یا سفیدی چشم همراه بود، 
بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید و یا به اورژانس 
مراجعه کنید. اگر درد شکمی ناگهانی داشتید که به 
کمر و کشاله ران سرایت کرد نیز همین کار را بکنید، 
مخصوصا اگر در سرتان احساس سبکی کردید.

درمان آسم با این خوراکی ها

1- عسل: استفاده از عسل، به ویژه عسل گندم 
سیاه که پررنگ و سرشار از آنتي اکسیدان است، 
براي درمان سرفه توصیه شده است 2- ماهي 
چرب: منبع اسید چرب امگا3، ماهي تن، سالمون 
براي درمان آسم سودمند  و ساردین است که 
است 3- موز: نفس کشیدن را آسان تر مي کند 

4- ورزش: انجام روزانه ورزش تنفسي 5- کافئین: 
عامل  درمان خس خس سینه 6-  قهوه،  مانند 
تشدیدکننده آسم را شناسایي کنید: گرد و خاک، دود و 
... 7- آب میوه هاي سالم 8- فلفل قرمز 9- نخود بو 
داده: نخود غني از پروتئین است و در صورت مصرف 
آن با یک لیوان شیر، باعث باز شدن راه هاي تنفسي 
مي شود 10- انجیر 11- شلغم 12- از مصرف هر 
نوع تنباکو بپرهیزید 13- چربي اضافه را آب کنید

هشدار ! 
این اشتباهات چاق تان می کند 

1- صبحانه را نزدیک به وعده های دیگر میل 
املت، غالت  به جای  کنید 2- صبحانه  می 
صبحانه می خورید 3- دیگر قهوه / چای نمی 
نوشید 4- به اندازه کافی آب نمی نوشید 5- از 
دمبل استفاده نمی کنید 5- خیلی سریع دمبل 

می زنید 6- رژیمتان را می شکنید 7- خیلی 
می نشینید 8- فقط سریال های درام می بینید 
کالری  مقدار  تواند  می  خندیدن  دقیقه   10  :
سوزی مان را افزیش دهد 9- خیلی استرس 
ساز  و  می شود سرعت سوخت  باعث  دارید: 
بیاید. 10- خیلی کم می خوابید:  پایین  بدن 
بدن برای اینکه کارش را به خوبی انجام دهد 
به 7 تا 9 ساعت خواب هنگام شب احتیاج دارد.

ساکت باشید تا مغزتان بهتر کار کند ...

انفجار  در معدن سنگ شهرستان نهبندان 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع حادثه در 
معدن سنگ کالته جنگل واقع در شهرستان نهبندان خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد رضا 
سرفرازی گفت: روز یکشنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر وقوع سانحه در معدن سنگ کالته جنگل در 
نهبندان، بالفاصله مأموران به محل سانحه اعزام شدند. وی 
افزود: آتش سوزی در داخل ساختمان نگهبانی رخ داده و بر 
اثر شدت انفجار، دیوارها و لوازم جانبی ساختمان نیز تخریب 
شده بود. سرفرازی تصریح کرد: در این حادثه یک نفر به شدت 
مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. کارشناسان علت وقوع حادثه 
را نشت گاز کپسول که در ساختمان نگهبانی بوده اعالم کردند.

مسافر اتوبوسی که سوداگر مرگ از آب درآمد

فرمانده انتظامي شهرستان زیرکوه از دستگیری عامل توزیع مواد 
مخدر صنعتي خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
جواد بخشی در تشریح این خبر گفت: روز یکشنبه مأموران 
انتظامی زیرکوه، هنگام کنترل محورهای فرعی شهرستان به 
یک دستگاه اتوبوس مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف 
کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی از اتوبوس به یکی از 
سرنشینان مشکوک و وی را به محل قرنطینه جهت بازرسی 
هدایت کردند. سرهنگ بخشی افزود: مأموران در بازرسی از 
وسایل متهم، مقدار 10 گرم مواد مخدر صنعتي از نوع شیشه 
کشف کردندکه سوداگر مرگ پس از تشکیل پرونده به همراه مواد 
کشف شده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفی شد.

واژگونی سواری  ال 90 حادثه آفرید

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی، از 
واژگونی یک دستگاه سواری ال 90 خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبرگفت: 
صبح روز یکشنبه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر واژگونی خودرویی در یکی از محورهای فرعی شهرستان 
بیرجند، بالفاصله کارشناسان پلیس راه و نیروهای امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در محل 
حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری ال 90 با دو نفر 
سرنشین به دالیل نامعلومی واژگون شده است که سرنشینان 
خودرو مصدوم و توسط اورژانس جاده ای به بیمارستان 
اعزام شدند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

کشف60 میلیون ریال کاالی فاقد اسناد گمرکي

فرماندهي انتظامي شهرستان نهبندان از کشف کاالی قاچاق 
به ارزش 60 میلیون ریال خبر داد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ غالمرضا شاهوردی با اعالم این خبر گفت: 
طی 48 ساعت گذشته، مأموران انتظامی نهبندان در اجراي 
طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق، به دو دستگاه اتوبوس که 
از سیستان و بلوچستان عازم خراسان رضوی بود مشکوک و 
خودروها  را جهت بازرسي متوقف کردند. وي افزود: مأموران 
دربازرسي ازخودروها، چهار هزار نخ سیگار قاچاق و 400کیلو 
گرم برنج خارجی که فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود را کشف 
کردند و دو نفر متهم دستگیر شد. وی تصریح کرد: کارشناسان 
ارزش ریالي کاالی قاچاق کشف شده  را 60 میلیون ریال برآورد کردند.                                                                                                                      

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
یر

ه ا
یم

و ب

صول
ع  مح

تنو

فروشـــی 
منزل به همراه یک دربند مغازه به متراژ 120 متر زیربنا 

100 متر در حاجی آباد ، مقداد با موقعیت عالی زیر قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد.  09156667028

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

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

بارُکــــــــد

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

خانه بازی کودک 

خندوانـه 
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

و مادران شاغل هر روز صبح تا شب 
ماهیانه 100 هزار تومان

 ظرفیت 30 نفر
با برنامه های متنوع سرگرمی 

و آموزشی و تفریحی
حکیم نزاری 14، بعد از بانک سپه یا 
جمهوری 8 ، فرعی دوم ، سمت راست

مــوســوی
 09159254650

32225032 

صوتی - تصویری - مخابراتی

 انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار
تلفن تماس: 32224852
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برگزاری اولین دوره آموزش پخل بافی در شهرستان بشرویه

تسنیم- رئیس میراث فرهنگی بشرویه با اشاره به هدف احیای صنایع دستی خاص شهرستان ها در استان گفت: نخستین دوره پخل بافی در شهرستان بشرویه برگزار شد. سلیمانی 
رباطی بیان کرد: مواد اولیه در دسترس و هنرمندان پیشکسوت مجرب زمینه مناسب را فراهم کرد تا پخل بافی در نیمه دوم سال گذشته بعد از چند دهه فراموشی دوباره احیا شود. وی 

افزود: مقرر شد از حجم های استاندارد پخل به عنوان بسته بندی سوغات محلی شهرستان استفاده شود که این عامل خود در راه ترغیب هنرمندان پیشکسوت موثر واقع شده است.
سه شنبه * 5 مرداد 1395 * شماره 3562

7
فردا ؛ آرامگاه 
پروفسور گنجی
گلباران می شود

رئیس  حسینی- 
استان  نخبگان  بنیاد 
مراسم  برگزاری  از 
استاد  آرامگاه  گلباران 
داد.  خبر  گنجی 
احمدی زاده بیان کرد: 

دانشگاهیان،  نخبگان،  حضور  با  مراسم  این 
مسئوالن و عموم مردم روز چهارشنبه 6 مرداد 
ماه ساعت 10 صبح در آرامگاه استاد واقع در 
افزود:  وی  شد.  خواهد  برگزار   گنجی  پارک 
پس از این مراسم سرای علم پروفسور گنجی 
واقع در پارک صیاد شیرازی با همت شهرداری 
و  استاد  تالیفات  و  آثار  آوری  جمع  منظور  به 
انتشارات  به  مربوط  افزاری  نرم  امور  انجام 
افتتاح خواهد شد. احمدی زاده  آثار تشکیل و 
حضور  با  گردی  میز  برگزاری  از  همچنین 
منظور  به  کشور  برجسته  اساتید  و  شاگردان 
نمودن  جاری  و  استاد  بزرگداشت  و  تکریم 
آثار و اندیشه های وی در تاریخ 20 آبان ماه 
امسال خبر داد و عنوان کرد: هنرنامه پروفسور 
گنجی منتشر و به تمام مراکز علمی و فرهنگی 

فرستاده خواهد شد.

تاکید بر کاربردی شدن مصوبات جلسه 
شورای فرهنگ عمومی فردوس

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  سربازی- 
فردوس تشکیل شد. امام جمعه فردوس در این 
جلسه گفت : به منظور تقویت بنیه های اعتقادی 
و فرهنگی روستائیان، جمعی از مبلغه های حوزه 
روستاها  نوربه  سفیران  عنوان  تحت  علمیه  ی 
اعزام شده اند. سرپرست فرمانداری فردوس نیز 
فرهنگ عمومی  : شورای  این جلسه گفت  در 
بایست آسیب ها  جای سخنرانی نیست و می 
و معضالت فرهنگی جامعه درکارگروه های زیر 
مجموعه این شورا مطرح و پخته شود و درجلسه 
شورای فرهنگ عمومی مصوب شود و مصوبات 
الزام  بایست  می  هم  فرهنگ  شورای  جلسه 

اجرایی داشته باشد وروی زمین نماند.

راه اندازی اتوبوس اطالع رسانی  
هپاتیت  در سطح شهر بیرجند

هپاتیت   جهانی  روز  مناسبت  به  مقدم-   دادرس 
هفتم مرداد اتوبوس اطالع رسانی هپاتیت در سطح 
شهر بیرجند راه اندازی شد. دکتر ضیایی در این 
ریشه  برنامه  به  باتوجه  اتوبوس  این   : گفت  باره 
هدف  با  سال 1410  تا   C هپاتیت  جهانی  کنی 
بیماری  عوارض  پیرامون  مردم  توده  سازی  آگاه 
هپاتیت  و روش های پیشگیری از آن به صورت 
نمادین از تاریخ 5 مرداد تا 7 مرداد در سطح شهر 
بیرجند فعال می باشد. از جمله خدمات قابل ارائه 
در این اتوبوس می توان به ارائه خدمات مشاوره 
ای، پیشگیری، آموزش، اطالع رسانی، توزیع متون 
آموزشی و ارجاع رایگان افراد پر خطر برای انجام 
آزمایش هپاتیت، به آزمایشگاه های منتخب سطح 
رسانی  اطالع  اتوبوس  نمود.  اشاره  شهرستان 
ابوذر،  میدان  مرداد   5 شنبه  سه  روز  هپاتیت  
شنبه  پنج  و  )ره(  خمینی  امام  میدان  چهارشنبه 
میدان آزادی از ساعت 9 الی 13 استقرار خواهد 
و  شنبه  سه  روز   21 الی   17 ساعت  از  و  داشت 
و  توحید  پارک  اصلی  درب  روبروی  چهرشنبه 

پنجشنبه بهشت متقین خواهد بود.

آشنایی فعاالن فرهنگی تبلیغی استان 
 با روش های اجرای چند رسانه ای

به همت مجمع کانون های فرهنگی  سربازی- 
تبلیغی استان، دوره آموزشی کوتاه مدت اجراهای 
چندرسانه ای ویژه مبلغین و سخنرانان، مداحان، 
راویان دفاع مقدس و شهدا، مجریان برنامه های 
فرهنگی، تبلیغی و هنری برگزار می شود. ناظری 
رئیس مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان 
ابزارها، روشها وآشنایی با  با  عنوان کرد: آشنایی 
بسته های  اجرای چند رسانه ای،  از اهم سرفصل 

های این کارگاه خواهد بود.

اصالحیه : در اصالح خبر دیروز روزنامه با عنوان 
آموزی معلوالن کم سواد و  اجرای طرح سواد 
بی سواد مبلغ پرداختی به آموزشیاران بیش از 7 

میلیون ریال صحیح می باشد.

آمادگی استانداری برای تکمیل
 راه های ارتباطی  میان ایران و افغانستان

مشترک  نشست  در  استاندار  مقدم-  دادرس 
اسالمی  جمهوری  و  کشور  مرزی  استانداران 
زیرساخت های  به  اشاره  با  مشهد  در  افغانستان 
موجود و مشترک در کشورهای ایران و افغانستان 
ارتباطی  راه های  تکمیل  برای  استان  آمادگی  از 
میان این دو کشور در حوزه خراسان جنوبی خبر 
داد. پرویزی اظهار کرد: طی بازدیدها از مرز بین دو 
کشور آمادگی تقویت زیرساخت های این مناطق و 
تکمیل آن در امسال وجود دارد. وی با بیان اینکه 
در همین راستا می توان محور ارتباطی والیت فراه 
را تکمیل کرد گفت: امسال اعتبارات مناسبی در 
یافته است. وی خاطرنشان  این زمینه اختصاص 
کرد: یکی از درخواست های ما از کشور افغانستان 
فراهم کردن تسهیالتی برای سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی در آن کشور است این در حالیست 
سرمایه گذاری های  امکان  نیز  حاضر  حال  در  که 
مشترک وجود دارد. استاندار با بیان اینکه روزانه 
نزدیک به 700 نفر از کارگران افغان در مرزهای 
ایران مشغول به کار هستند، گفت: امکان افزایش 
اشتغال  ایجاد  و  این وضعیت  ارتقاء  و  میزان  این 

جدید در این زمینه در استان فراهم است.

استاندار : تغییرات اخیر در راستای 
بخشنامه ابالغی وزارت کشور بود 

نمایندگان  از  جمعی  نشست صمیمی  در  استاندار 
احزاب و فعاالن سیاسی گفت: در مباحث توسعه ای 
آماده استفاده از تمامی نظرات و پیشنهادات دلسوزان 
از تمامی سالیق ، گروه ها، احزاب و جناح ها هستیم 
چرا که استفاده از خرد جمعی می تواند در توسعه 
استان نقش مهم و بی بدیلی ایفا نماید. پرویزی به 
برگزاری منظم و دوره ای نشست های صمیمی و 
هم اندیشی با احزاب و نمایندگان گروه های سیاسی 
در استان تاکید کرد و افزود: باید از حواشی و مباحث 
بیهوده ای که جز عقب ماندگی و به حاشیه بردن 
استان و عقب ماندن از قطار توسعه حاصل دیگری 
ندارد به جد پرهیز نماییم. وی به انتصابات اخیر در 
سطح فرمانداران و بخشداران اشاره کرد و ادامه داد: 
این تغییرات نیز مربوط به بخشنامه ای بود که در 
و  بود  ابالغ شده  وزارت کشور  از سوی  سال 92 
نیز  آنان و  استقرار فرمانداران معاونین  در راستای 
بخشداران در حوزه خدمتی خود بود که قطعاً این 
امر می تواند ضمن تسریع روند خدمت رسانی به 
تسهیل امور در زمان بحران و یا حوادث احتمالی می 
تواند راهگشا باشد. این گزارش حاکیست، در این 
جلسه نمایندگان هر یک از احزاب و فعالین گروه 

های سیاسی استان به ارائه نقطه نظرات پرداختند.

مدیرکل جدید پزشکی قانونی معرفی  شد

ظهر  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  فارس- 
دیروز با حضور قائم مقام پزشکی قانونی کشور 
از این  معرفی شد. محسن جعفرزاده که پیش 
قانونی  آزمایشگاهی پزشکی  معاون پزشکی و 
جدید  مدیرکل  عنوان  به  است  بوده  استان 
حسن  همچنین  شد.  منصوب  قانونی  پزشکی 
محمدزاده مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان 

در خراسان رضوی ادامه خدمت می دهد.

 نشست صمیمی مدیرکل بهزیستی استان
 با تعدادی از معلوالن ضایعه نخاعی

انتظارات  و  مشکالت  بررسی  جلسه  حسینی- 
مدیر  با حضور  استان  نخاعی  معلوالن ضایعه  
این  در  برگزارشد.  اداره  این  مسئوالن  و  کل،  
نمایندگان آن  جلسه معلوالن ضایعه نخاعی و 
ها مشکالت و دغدغه های تامین هزینه های 
درمانی، پیگیری  و کمک جهت ایجاد اشتغال، 
توسعه کمی و کیفی خدمات مراقبت در منزل و 
آموزش جهت توانمندی اشتغال را مطرح کردند.
نمایندگان معلوالن ضایعه نخاعی استان همچنین 
از وضعیت نامناسب اماکن عمومی و معابر شهری 
جهت تردد ابراز نارضایتی نموده و خواستار توجه 
ادارات دولتی شدند و  و  ویژه مسئوالن شهری 
برخورد جدی راهنمایی و رانندگی با وسایط نقلیه 
پالک  دارای  معلوالن  اختصاصی  پارکینگ  که 

ویژه را اشغال می کنند را خواستار شدند.

برزجی- علی رغم تعدیل شرایط فروش واحدهای فاقد 
متقاضی مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی 
واحدهاست  این  از  استقبال  عدم  از  حاکی  گزارش ها 
بطوریکه تنها دو نفر برای 60 واحد مسکونی ثبت نام 

و درخواست خرید کرده اند.
به گزارش خبرنگار آوای خراسان جنوبی، حذف چهار 
شرط برای خرید واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر 
با  بطوریکه  شود  مردم  استقبال  موجب  نتوانست  نیز 
گذشت بیش از یک ماه از این اقدام تنها 2 نفر برای 
نام  ثبت  متقاضی  فاقد  مهر  مسکن  واحدهای  خرید 
کرده اند. یکی از شروط چهارگانه ای که حذف آن می 
توانست کمک زیادی به استقبال متقاضیان و ثبت نام 
شود  مهر  مسکن  متقاضی  فاقد  واحدهای  خرید  برای 

حذف شرط قرمز بودن فرم »ج« است.

دولتی  امکانات  از  قبال  که  افرادی  شرط  این  در 
برای خرید واحدهای  توانند  نیز می  اند  استفاده کرده 
مسکن مهر فاقد متقاضی ثبت نام کنند،اما حذف این 
شرط که خیلی هم نباید آنرا به فال نیک گرفت باعث 
نشده تا متقاضیانی که حتی تمکن مالی مناسبی دارند 
استقبال کنند.دومین شرط حذف شده  برای خرید  نیز 
هم  سال   18 باالی  افراد  و  مجردها  که  است  این 
مسکونی  واحدهای  این  خرید  به  نسبت  توانند  می 
فراوانی  اشکاالت  دارای  شرط  این  کنند.حذف  اقدام 
است که ظاهرا این روش هم برای ترغیب متقاضیان 
برای  شده  حذف  شرط  سومین  است.  نبوده  کارساز 
به  مربوط  متقاضی  فاقد  مسکونی  واحدهای  نام  ثبت 
مسکونی  واحد  دارای  که  متقاضیانی  که  است  این 
نام  ثبت  به  نسبت  توانند  می  هستند  نیز  شخصی 

اقدام کنند. فاقد متقاضی مسکن مهر  واحدهای 
سابقه  سال   5 به  مربوط  شده  حذف  چهارم  شرط 
سکونت است. بدین معنی که متقاضیانی که به عنوان 
هستند  ساکن  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  مثال 
شهرستان  در  واحدها  این  خرید  برای  توانند  می 

نام کنند. نیز ثبت  بیرجند  
واحدهای  فروش  نام  ثبت  از  که  آماری  آخرین  اما 
که  است  این  شده  استخراج  متقاضی  فاقد  مسکونی 
در  مهر  مسکن  متقاضی  فاقد  مسکونی  واحد   60 از 
بیرجند در  حد یک یا دو  نفر یعنی برای خرید مسکن 
اداره  اند. مدیرمسکن و شهرسازی  مهر متقاضی شده 
درخصوص  جنوبی   خراسان  شهرسازی  و  راه  کل 
گفت:بخشی  ما  خبرنگار  به  متقاضی  فاقد  واحدهای 
هزار   25 زیر  در شهرهای  متقاضی  فاقد  واحدهای  از 

خانوار است که بیشترین تعداد آن 60 واحد است که 
بیان  با  مطلق  پور  ولی  است.  مسکن  بنیاد  آن  متولی 
متقاضی  فاقد  بیرجند  شهر  در  واحد   60 تا   30 اینکه 
این تعداد واحد  افزود: گرچه ما نگران واگذاری  است 
این  برای  نفر  دو  یا  یک  حد  در  تاکنون  اما  نیستیم 
واحدها که در مهر شهر هست متقاضی شده اند.  وی 
اند  کرده  نام  ثبت  قبل  از  که  افرادی  اینکه  بیان  با 
صورت  به  شد:  آور  یاد  هستند  واگذاری  اولویت  در 
مداوم با این افراد در تماس و مکاتبه هستیم تا حقی 
افراد  کرد:  نشان  خاطر  وی   نشود.  ضایع  کسی  از 
نقدی  آورده  تومان  میلیون   25 حداقل  باید  متقاضی 
برای این واحدها داشته باشند. الزم به ذکر است این 
صورت  به  اند  شده  ساخته  شهر  مهر  در  که  واحدها 

100 درصد تکمیل شده واگذار می شود.  

60 واحد بدون متقاضی مسکن مهر در بیرجند 

اجرایی  کمیسیون  جلسه  سومین  مالیی- 
حمل و نقل و مدیریت سوانح رانندگی استان 
با توجه به تصادفات اخیر د رجاده های استان 
به فوریت با موضوع راهکارهای اصلی برای 
معاونت عمرانی  در  این سوانح  از  جلوگیری 
این جلسه   ابتدای  در  برگزار شد.  استانداری 
این  در  درگذشتگان  روح  شادی  برای 
همین  که  شد  فرستاده  صلواتی  تصادفات 
موضوع نشان دهنده اهمیت و حساس بودن 

مسئوالن استان را نشان داد.

یک درصد مشارکت مردم 
در رعایت قوانین نتیجه 99 درصد 

تالش مسئوالن است

نخعی نژاد ، رئیس ستاد و معاون هماهنگی 
که  این  بر  تاکید  استانداریبا  امور عمرانی  و 
برای برون رفت از این مشکالت باید تالش 
برنامه  در  استان  های  راه  وضعیت  کنیم 
ششم توسعه تثبیت شود گفت : از مردم بابت 
حوادث اخیر در جاده های استان عذرخواهی 
جراید،  حمایت  از  تشکر  با  وی   . کنم  می 
رسانه ها و فضای مجازی درباره جاده های 
تا  توانست  حمایت  این  کرد:  تاکید  استان 
راحت تر مشکالت را پیگیری کنیم. معاون 
 99 مسئوالن  کرد:  بیان  استاندار  عمرانی 
درصد تالش می کنند اما نتیجه تالش سهم 
1درصدی مردم است که با رعایت قوانین از 
تصادفات پیشگیری می کنند .  رئیس جلسه 
مدیریت  و  نقل  و  حمل  اجرایی  کمیسیون 
سوانح رانندگی استان با اشاره به محرومیت 
تاریخی گفت: جاده های بیرجند در سال 74 

مصوبه دارند.
چانه  را  دولت  از  اعتبار  گرفتن  اصل  نخعی 
و  دانست  مجلس  در  مردم  نمایندگان  زنی 
اعتبار  جذب  برای  نمایندگان  کرد:  تاکید 

استان به ویژه راه تالش کنند.
استفاده  بیشتر   : کرد  تصریح  نژاد  نخعی 
سیستان  سمت  از  استان  های  جاده  از 
خصوص  این  در  که  است  بلوچستان  و 
توانند  می  مجلس  در  استان  نمایندگان 

برای جذب اعتبار  با همکارانشان در استان 
همسایه وارد تعامل شوند.

 
بهترین راهکار برای رعایت

 قوانین فرهنگ سازی است 

وی افزود: فرهنگ سازی مهمترین اصل در 
جنوبی  خراسان  در  که  است  قانون  رعایت 

رئیس  شود.  می  محسوب  راهکار  بهترین 
و  نقل  و  حمل  اجرایی  کمیسیون  جلسه 
ترحم  کرد:  تاکید  رانندگی  سوانح  مدیریت 
معنایی  های  جاده  در  رانندگی  متخلفان  با 

ندارد، به شدت اعمال قانون شود.

بدهی 400 میلیاردی دولت 
به پیمانکاران راه استان

و  راه  مدیرکل  و  ستاد  دبیر  جعفری 
های  جاده  وضع  کرد:  عنوان  شهرسازی 
استان نسبت به تراکم و پراکندگی جمعیت 
موقعیت خوبی ندارد. وی با بیان اینکه 16 

هزار و 48 کیلومتر راه های مواصالتی در 
استان وجود دارد افزود: آزاد راه های استان 
در رتبه 13کشور، راه های شریانی 5،اصلی 

7، روستایی در رتبه 5 کشورقرارداریم.
 16 افزایش  از  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
خبر  جاری  سال  در  راه  اعتبارات  درصدی 
باندهای  ساخت  برای  کرد:  اضافه  و  داد 
داشته  افزایش  اعتبارت  درصد   100 دوم 

که متاسفانه در سال گذشته تخصیص کم 
بوده است.

راه  بزرگ  کیلومتر   158 تکمیل  از  جعفری 
در استان خبر داد و بیان کرد: در نظرداریم 
تا پایان سال جاری 255کیلومتر از راه های 

استان آسفالت کنیم.
وی با اشاره به برنامه سال جاری اداره کل 
خاطرنشان کرد: 250 کیلومتر آماده آسفالت 
و در بزرگراه ها 90 کیلومتر مانده است. به 
گفته وی 14 کیلومتر از بزرگ راه ها زیر بار 
ترافیک است. دبیر کمیسیون اجرایی حمل 
و نقل و مدیریت سوانح رانندگی از مطالبات 
و  داد  خبر  پیمانکاران  تومانی  میلیارد   400

طلبی  پیمانکاران  اینکه  باوجود  کرد:  تاکید 
کار  پیمانکاری  هیچ  دارند  دولت  از  بزرگی 
راه تعطیل نکرده است و این امر جای تقدیر 

و تشکر دارد.

سهم 10 درصدی اعتبارات 
راه خراسان جنوبی در بین

7 استان کشور

جعفری از جذب 10 درصد از اعتبارات راه 
تصریح  و  داد  خبر  استان  به  کشور  های 
های  پروژه  جزء  بیرجند-قاین  جاده  کرد: 
در  طرح  این  و  باشد  می  مقاومتی  اقتصاد 
بین 7 استان اعتبار به خود اختصاص داده 
که  است  ذکر  به  الزم   : گفت  وی  است. 
اقتصاد  های  پروژه  به  ها  تخصیص  اولین 
از  جعفری   شد.  خواهد  داده  مقاومتی 
سال  در  روستایی  راه  آسفالت  120کیلومتر 
جاری خبر داد  و افزود : روستاهای باالی 
آماده  برای  خانه  وزارت  اولویت  خانوار   50

سازی است.

تابلوهای جاده های روستایی 
غیر استاندارد هستند

رضایی رئیس پلیس راه استان نیز با اعالم 
خیز،  حادثه  اصلی  نقاط  درباره  پیشنهاد   5
کیلومتر  طبس،  در  خررواج  پیچ  کرد:  بیان 
30 تا 45 جاده بیرجند- قاین، کیلومتر 10 
در  راه  پلیس  ساخت  بشرویه،  25 طبس  تا 
باید در جهت  حدفاصل سربیشه و ماهیرود 

ایمن سازی راه ها در اولویت قرار گیرد.
عدم  را  اخیر  تصادفات  اصلی  علت  وی 
رعایت حق تقدم، انحراف به چپ و هیجان 
های اجتماعی ذکر کرد و یادآورشد: راه های 
درصد   40 اصلی  درصد،   53 با  روستایی 
خود  به  را  فوتی  تصادفات  های  واژگونی 
پلیس  رئیس  گفته  به  اند.  داده  اختصاص 
تصادف  مستعد  و  خیز  حادثه  نقطه   46 راه 
در جاده های استان وجود دارد که متاسفانه 
عالئم موجود هشدار دهنده اثر بخشی الزم 

را ندارد و ساده نصب شده اند. 
قاسمی نماینده اداره کل حمل و نقل و پایانه 
های استان نیز عنوان کرد: 42 دوربین ثبت 
تخلف تا آذر امسال نصب می شوند. وی با 
اشاره به گشت های محسوس و نامحسوس 
در جاده های تاکید کرد: متاسفانه این طرح 
ها ردیف اختصاصی بودجه ای ندارد که باید 

در این باره چاره اندیشی شود.
تامین  اولین مصوبه     : مصوبات جلسه 
مانند:  راه  پلیس  نیاز  مورد  تجهیزات  تمام 
برای  خودرو  و  تخحلف  ثبت  های  دوربین 
رئیس  پیشنهاد   5 بود،  ها  جاده  در  گشت 
خیزنیز  حادثه  اصلی  نقاط  درباره  راه  پلیس 
دومین مصوبه این ستاد بود . سومین مصوبه 
4میلیارد  اعتبار  با  خرواج  پیچ  تکمیل  نیز 

تومان و نورواج تا 2ماه آینده اعالم شد.
های  عکس  مراسم  این  در   : حاشیه  در 
داده شد  نشان  به مسئوالن  اخیر  تصادفات 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  آرین  که 
با  قانون  اعمال  از  قبل  کرد:  بیان  ریزی 
نشان  را  ها  عکس  این  متخلف  رانندگان 
دهید تا وضع جاده و نتیجه تخلف را ببینند.    

عدم استقبال از واحدهای مسکن مهر ؛ متقاضیان انگشت شمار اند

یک عذرخواهی ؛ یک درخواست
پس از سوانح جاده ای اخیر توسط معاون عمرانی استاندار عنوان شد ؛

نخعی نژاد : از مردم بابت افزایش سوانح جاده ای و وضعیت راه های استان عذرخواهم و ضمن تشکراز رسانه ها بابت جریان سازی در این خصوص
  درخواست می کنم برای جذب  اعتبارات چانه زنی های الزم انجام و برای تثبیت وضعیت راه های استان در برنامه ششم کشور تالش ویژه صورت گیرد

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

شرکت میناب سیر شرق  32221719- 09159618005

تورهای مرداد گروهی: مشهد مقدس ، همدان ، کرمانشاه و بازارچه 
جوانرود 12 مرداد ، سرعین و آستارا و اردبیل ، کیش هوایی

تورهای خارجی: مالزی، چین، هند، دبی، تایلند
 قبرس ، گرجستان و ... 

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 

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

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 
32443737-32444340

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
     نبش انقالب 6- شهریاری      32229117    09151643778

آدرس: بیرجند- جمهوری اسالمی 8- نرسیده به بانک سپه مرکزی
32220655 -09152695168

  پــوشــاک دادرس
عرضه کننده انواع: مانتو شلوار اداری و مجلسی

مانتو اسپرت و لباس های شب و نامزدی
مردانه: کت و شلوار مردانه و مجلسی،

 پیراهن مردانه مجلسی و اسپرت

خدمتی دیگر از این پس لوازم 

آرایشی خود را از ما بخواهید
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
ان السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛

همانا سعادتمند )به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( 
را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

)مجمع  الزوائد عالمه  هیثمی  ، ج  9 ، ص  132( 

صعود تیم کوهنوردی کارکنان اداره کل بهزیستی استان به قله 4811 متری سبالنعکس روز 

جریان اصولگرایی هر ضربه ای خورده
از احمدی نژاد بوده است

به  اشاره  با  موتلفه  حزب  الملل  بین  معاون 
ریاست  انتخابات  درباره  اصولگرایان  اینکه 
نگرفته  تصمیمی  هنوز  آینده  سال  جمهوری 
تاکنون هر ضربه  اند، گفت: جریان اصولگرایی 
است  بوده  نژاد  احمدی  محمود  از  خورده،  ای 
افزود:  ترقی   کند.  تکرار  نباید  را  اشتباه  این  و 
در میان اصولگرایان نیروهایی که بتوانند مشی 
کم  کنند،  دنبال  را  نهم  دولت  در  نژاد  احمدی 
به  انقالب  معظم  رهبر  از  تبعیت  با  تا  نیستند 
و  باشند  پایبند  نیز  انقالب  اصیل  های  آرمان 
پرقدرت  و  پرتالش  گری،  اشرافی  از  دوری  با 
برای  این ضرورتی  بنابر  باشند.  داشته  مدیریت 
رفتن سمت احمدی نژاد نیست و این بازگشت 

ها جواب هم نداده است.

کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

در  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس 
اخباری درباره کاندیداتوری اش  انتشار  به  واکنش 
قصد  وجه  هیچ  به  گفت:  ریاست جمهوری  در 
ندارم.  را  پیش رو  انتخابات  در  کاندیداتوری 
سازندگی  کارگزاران  حزب  اعضای  از  عطریانفر 
تنها  که  شد  مدعی  روزنامه  یک  با  گفت وگو  در 
رقیب روحانی در بین اصولگرایان در انتخابات 96، 

محمدرضا باهنر است.

الریجانی ازعارف کارآمدتراست

گفت:  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
نسبت  کارآمدتری  و  موثر  ظرفیت  از  الریجانی 
به عارف برای نقش آفرینی در مجلس برخوردار 
جریان  ضعیف  موقعیت  به  عطریانفر  است. 
اذعان  اصالحات در شرایط فعلی سیاسی کشور 
کرد و گفت: موقعیت تضعیف شده کنونی جریان 
رادیکال  حرکت های  برخی  دلیل  به  اصالحات 
انجام  پیش تر  که  بود  اصالح طلبان  ناموجه  و 
دلیل  به  می پردازیم  امروز  ما  که  بهایی  دادند، 
فرصت سوزی های تاریخی گذشته است. وی از 
انتقاد  دهم  مجلس  در  امید  فراکسیون  مدیریت 
کرد و گفت: اصالح طلبان منتخب مجلس باید به 
و فرهیخته ای در مجلس مدیریت  فاخر  صورت 
و  بی نظمی  دچار  امید  فراکسیون  تا  می شدند 

بی قید و بندی احتمالی نمی شد.

مهم نیست احمدی نژادی ها  به شورا بروند

یک تحلیلگر اصولگرا در رابطه با انتخابات شورای 
شهر گفت: هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب 
نسبت به کرسی شورای شهر طمع دارند. ایمانی در 
رابطه با احتمال حضور طیف نزدیک به احمدی نژاد 
در انتخابات شورای شهر، گفت: در اینجا باید به 
تفاوت میان انتخابات ریاست جمهوری  و شورای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کنیم.  توجه  شهر 
اما در  انتخاب دارند،  مردم تنها یک گزینه برای 
کنند  انتخاب  را  نفر  باید 30  مردم  شورای شهر، 
و حاال اگر 2 نفر از طیف نزدیک به احمدی نژاد 
هم باشند، چندان به چشم نمی آید و مهم نیست. 
او معتقد است که »اصولگراها خودشان را صاحب 

منصب در شورای شهر می دانند.«

داوری : مشایی در جلسه حضور نداشت

 مشاور وزیر کشور در دولت دهم گفت: حساسیت 
آن  در  احمدی نژاد  آقای  برنامه هایی که  مورد  در 
حضور دارد قدری غیرعادی است. به نظر می رسد 
برخی به دنبال حاشیه سازی برای مجموعه آقای 
شد:  یادآور  داوری  عبدالرضا  هستند.  احمدی نژاد 
یک سایت خبری مدعی شده بود که  آقای مشایی 
در نشست اخیر سخنرانی کرده است؛ در حالی که 
این خبر از اساس دروغ بود و دفتر مشایی هم این 
خبر را تکذیب کرد. ضمن اینکه اصال آقای مشایی 

در این نشست حضور نداشته است. 

احمدی نژاد برای جلیلی چه خوابی دیده ؟

انتخاب نوشت : در کنار دعواي دو تیم احمدي نژاد 
و کیهان که از الیه هاي پنهاني رفته رفته به سطح 
عمومي و کانال هاي تلگرامي کشیده شده است، 
شنیده ها و شواهد نشان مي دهد احمدي نژاد براي 

جلیلي برنامه خاصي را تدارك دیده است. 

چرا رئیس جمهور ایران 
 در شب کودتای ترکیه تا صبح نخوابید؟

درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  ایران  در  ترکیه  سفیر 
صحبت های روحانی و اردوغان در رابطه با اینکه 
ترکیه می خواهد همکاری های بیشتری با ایران و 
روسیه در منطقه داشته باشد و این از تغییر سیاست 
گفت:  دارد،  حکایت  کودتا  از  پس  ترکیه  خارجی 
»روحانی به رئیس جمهور ما گفت همان گونه که 
شب کودتا شما تا صبح بیدار بودید، ما نیز در ایران 
نخوابیده و تحوالت ترکیه را بررسی می کردیم. در 
این مکالمه اردوغان بر لزوم همکاری بیشتر ترکیه، 
روسیه و ایران درباره منطقه تأکید کرد و در این 
او  بودند«.  هم نظر  ترك  و  ایرانی  مقام  دو  رابطه 
در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادعای یک روزنامه 
ترکیه  به  شیعه  جنگجوی  هزار    ٥0 اعزام  درباره 
برای همکاری در کودتا گفت: »بعد از کودتا آن قدر 
اخبار غیرواقعی منتشر شده که ما دیگر نمی دانیم 
مقام های  به عنوان  ما  اما  کنیم،  تکذیب  را  کدام 
رسمی ترکیه قطعا این خبر را باور نداریم و مهم تر 
اینکه سندی هم در این رابطه وجود ندارد و این 
خبر غیرواقعی است. از ساعات اولیه کودتا تا صبح 
همان روز وزیر خارجه ایران سه بار با وزیر خارجه 
ترکیه تماس داشت و ایران جزو اولین کشورهایی 
بود که علیه کودتا موضع گرفت و در کنار دولت 
قانونی ترکیه قرار گرفت و ما هیچ شکی در این 

 خصوص درباره ایران نداریم.«

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

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

به مناسبت یازدهمین سالگرد

 عروج ملکوتی معلم اخالق و محبت 

شادروان حسن موذنی
)رئیس فقید سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی( 

یاد و خاطره اش را با ذکر صلوات گرامی می داریم.

خانواده موذنی

جناب سرهنگ اسماعیلی
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه و ارزشمند جناب عالی در ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

جمعی از فرماندهان و یگان های بسیج سپاه بیرجند

جناب سرهنگ فالحی 
مطمئناً فرماندهی اثربخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جناب عالی

 موجبات ارتقای سطح رزمی و معرفتی مجموعه بسیج را فراهم خواهد نمود 

از درگاه حضرت سبحان تداوم توفیق، سعادت و سیادت شما را مسئلت داریم. 

جمعی از فرماندهان و یگان های بسیج سپاه بیرجند

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

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

عرضه کننده محصوالت لبنی: 
شیر، ماست، دوغ

 با بهترین کیفیت و نازل ترین 
قیمت آماده عقد قرارداد
 با کلیه ادارات، ارگان ها 

نهادها، رستوران ها و ...

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش غربی 5

تلفن:   09154811459 /  05632255736-9

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

افتخــاری  دیگـــر برای کویـرتایــر

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شد:

مدیرعامل شرکت کویر تـایر 
کارفرمـای نمونه تامین اجتمـاعی کشور شد

مدیرعامل شرکت کویرتایر با حرکت در مسیر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار 
در پنجمین همایش ملی تکریم کارفرمایان نمونه 
 ایران به عنوان کارفرمای نمونه کشوری معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ آقای سید محمد حسین 
زینلی، تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی در 
جهت پرداخت حقوق سازمان و خوش حسابی و 
پرداخت به موقع حق بیمه 1200 نفر از کارکنان 
و ایجاد دلگرمی و انگیزه خدمت بین کارکنان را 
از مهمترین فاکتورهای معرفی کویرتایر به عنوان 
 برترین های کشور در این همایش ملی اعالم کرد.

پنجمین همایش ملی تکریم کارفرمایان نمونه 
سازمان تامین اجتماعی کشور با حضور وزیران 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،   - دادگستری 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید 

که هدف آن تقدیر از کارفرمایانی بود که در شرایط 
حفظ  به  موفق  اقتصادی  مشکالت  و  تحریم 
جریان تولید کشور و اشتغال نیروهای کار شده اند.
این همایش که همزمان با اولین سالگرد تشکیل 

شورای راهبردی شرکای اجتماعی برگزارگردید در 
حضور اعضای این شورا به 33 تن از کارفرمایان 
شرکت   مدیرعامل  جمله  از  کشوری  نمونه 
 کویرتایر تقدیرنامه و تندیس همایش اهدا شد.


