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تصادف زنجیره ای در 
محور  بیرجند -  قاین 
یک فوتی و 10 مصدوم 
بر جای گذاشت

نظرافضلی ، نماینده مردم
 نهبندان و سربیشه در مجلس : 

حاشیه نشینی 
دغدغه پلیس

 و نمایندگان  

رئیس جمهور  : 
برجام و مدیریت بحران سوریه 

نمونه های همکاری ایران و روسیه

سخنگوی دولت   :  
جذب بیش از 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در کشور پس از برجام

رئیس بسیج سازندگی استان  : 
آمار آبرسانی به روستاهای استان

روز به روز بیشتر می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :  
بیش از ۴۰ تن آویشن

در استان برداشت می شود
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8

استاندار عنوان کرد:

مشارکت آستان قدس 

برای محرومیت زدایی
صفحه  7

صفحه  6صفحه  7

تولید 97 درصد عناب کشوردر خراسان جنوبی
صفحه 7

اعالم نتایج اولیه کنکور تا 9 صبح امروز

از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
تا   95 سال  سراسری  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم 
ساعت 9 صبح امروز )چهارشنبه 20 مرداد( خبر 
داد. حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا با اعالم 
خبر فوق افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
مشاهده  به  نسبت   www.sanjesh.org
کارنامه اولیه خود اقدام نمایند. انتخاب رشته یک 

هفته بعد از اعالم نتایج اولیه آغاز خواهد شد.

 تسهیالت یک ونیم میلیون تومانی سفر 
عتبات برای ودیعه گذاران عمره

از  نفر  به هر  زیارت گفت:  و  رئیس سازمان حج 
ودیعه گذاران عمره عالقمند به سفر عتبات 1/5 
میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت پرداخت می 
شود. به گزارش مهر، سعید اوحدی اظهار داشت: از 
آنجا که فعالً  عمره مفرده برگزار نمی شود هر یک 
از ودیعه گذاران عمره در صورت تمایل به سفر به 
عتبات می توانند از تسهیالت یک و نیم میلیون 

تومانی برای سفر به عتبات بهره مند شوند.

 بنزین تک نرخی می ماند

از  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و 
تک نرخی ماندن بنزین خبر داد. مفتح اظهار کرد: 
بودجه  اصالح  الیحه  جزئیات  بررسی  جریان  در 
جرم  انگاری  و  بنزین  قیمت  شدن  پلکانی   ،95
از سوی کسانی که مشمول  یارانه  برای دریافت 
دریافت نیستند حذف شد. به موجب این مصوبه 
و در صورت رای موافق نمایندگان کارت سوخت 

حذف می شود و بنزین تک نرخی باقی می ماند.

  واکنش عارف به نامه احمدی نژاد به اوباما  /  روحانی هوای حامیان را داشته باشد  /  آن هایی که به حج حساس اند، در این سال ها چقدر  به ترکیه رفته اند؟  /  رای 99 درصد سیاه پوستان آمریکا به کلینتون  /  کشته شدن 3۰ سرباز ترکیه در مرز عراق   /   احتمال حمایت جامعه روحانیت از روحانی در انتخابات   /    صفحه 8

جناب آقای 
دکتر محمد شیوا

درگذشت برادر گرامی تان

شادروان علی شیوا 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم 

 علی الخصوص فرزندان آن مرحوم

 آقایان مهندس رضا و حسین شیوا 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 
و آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

بر مصیبت وارده را مسئلت داریم.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
معدن خراسان جنوبی

خانواده های معزز شیوا و اعلم نژاد
آن خاندان  را خدمت  وارده  تأثر مصیبت  و  تأسف  نهایت  با 
محترم تسلیت عرض نموده، صبر الهی یارتان و غفران و رحمت 

پروردگار بدرقه عزیز سفر کرده تان 

شریک غم شما  گلناری- اسالمی

جناب آقای دکتر علیرضا دهقانی
مصیبت درگذشت عموی گرامی تان را تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان
 صبر و سالمتی مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

خانواده های محترم شیوا و اعلم نژاد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شادروان علی شیوا  )کارمند بازنشسته آموزش و پرورش(
 را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: فرزین ، دکتر تبریزی ، آیدا ، مهزاد ، دکتر رفیعی ، دکتر انتظاری  
مهندس نیک آیز ، لطفی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت سومین روز درگذشت عالم ربانی شادروان

 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید علی اکبر حسینی

 )امام جماعت مسجد رضوی بیرجند(
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 1395/5/2۰ از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت رضوی

 )واقع در خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد، حضور شما سروران موجب امتنان است.

مسجد  و هیئت رضوی بیرجند
موسسه خیریه فرهنگی مذهبی هیئت رضوی بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید علی اکبر حسینی

 )امام جماعت مسجد رضوی( 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/5/2۰ از ساعت 17 الی 18

 در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور( منعقد می گردد 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های حسینی و سایر بستگان

استاد گرانمایه جناب آقای مهندس اسدا... سلیم
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس دانشکده فنی ابن حسام بیرجند
 تبریک عرض می نمایم.

مرتضی مقری- دبیر انجمن اسالمی مهندسان خراسان جنوبی

خاندان محترم شیوا و اعلم نژاد
با نهایت تأثر و تاسف درگذشت

 مرحوم علی شیوا  )بازنشسته آموزش و پرورش(
 را خدمت شما سروران ارجمند و همکار گرامی مان جناب سرهنگ شیوا 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل از درگاه ایزد منان آرزومندیم 
ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیریت و کارکنان مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- مدیریت و کارکنان 
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - مجمع خیرین مدرسه ساز 
خراسان جنوبی- خانواده های خیریه ، قره شیر ، قلعه ای ، فرزین، لطفی و صابر تنها

حضرت حجت االسالم والمسلمین
جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی )دامت برکاته(
 انتصاب بجا و شایسته  حضرت عالی را  از سوی رهبر معظم انقالب ، حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای به عنوان

اولین نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
خدمت شما و مردم والیتمدار و شهید پرور خراسان جنوبی تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق 

روزافزون شما را در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( از خداوند سبحان مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت ستاره کیان بیرجند 
 مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی - برادران خیریه ، فرزین و صابر تنها
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کاهش قیمت زعفران ادامه خواهد داشت

عصر اعتبار- نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: میزان صادرات زعفران در سه ماهه اول سال نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است. به گزارش عصر اعتبار، 
غالمرضا میری در خصوص وضعیت قیمت زعفران در بازار بیان داشت: طی هفته های اخیر قیمت این محصول در بازار با کاهش مواجه شده است اما مساله ای حائز اهمیت 
ثبات قیمت این محصول در بازار است. وی یکی از علل کاهش قیمت این محصول در بازار را  کاهش تقاضا و افزایش عرضه طالی سرخ در بازار عنوان کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: مشکل دریافت 
وام ازدواج به یک معضل در جامعه تبدیل شده 

به طوری که اکثر خانواده ها با آن درگیر هستند.
باید هرچه زودتر  این جریان، چالشی است که 
دکتر  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  شود.  مرتفع 
افزود: برای حل این معضل  ساسان شاه ویسی 
ابتدا باید از بانک مرکزی و دولت این پرسش را 
مطرح کرد که سامانه حقوق تسهیالت گیرندگان 
کجاست و چرا یک سازوکار اساسی برای پیگیری 

حقوق این افراد در نظر گرفته نمی شود. وی افزود: 
وام های  اعطای  برای  بانک ها  که  همان طور 
مختلف از تسهیالت گیرنده ضامن می خواهند تا 
برای بازپرداخت آن اطمینان داشته باشند یک 
سامانه هم باید در بانک مرکزی برای پیگیری 
از  بسیاری  باشد.  تسهیالت گیرندگان  حقوق 
جوانان ما بخشی از هزینه های تشکیل زندگی 
خود را از راه وام ازدواج تامین می کنند و معطل 
نگه  داشتن و در صف قرار دادن آنها باعث ترویج 

ناامیدی در کشور می شود. اکنون سن ازدواج در 
باید  آن  کاهش  برای  و  رفته  باال  بسیار  کشور 
انگیزه هایی را برای تشکیل خانواده ایجاد کرد 
اصال  دولت  بدنه  در  موضوع  این  متاسفانه  که 
ترویج  باید  دولتی  نمی شود. هدف هر  مشاهده 
اساس سیاست های  بر  و  باشد  خانواده  تشکیل 
افزایش جمعیت دولت باید حمایت هایی را در این 
زمینه انجام دهد که وام ازدواج یکی از آنهاست. 
دولت این موضوع را به بانک ها محول کرده که 

با استفاده از منابع قرض الحسنه خود وام ازدواج 
بپردازند اما نباید نظارت در این بخش کاهش یابد 
و به طور عمومی باید بررسی و گزارش عملکرد 
آن به مردم بازگو شود. این کارشناس اقتصادی 
بیان کرد: دو شورای بانک های خصوصی و دولتی 
در کشور وجود دارد اما آیا این شورا ها تضمین 
را  مرکزی  بانک  ابالغی  سیاست های  اجرای 
می کنند؟ قطعا این طور نبوده و مشکالتی در این 

راه وجود دارد که باید رفع شود.

 سامانه حقوق وام گیرندگان کجاست؟

 مساله حج تعطیل بردار نیست

مسئول بعثه مقام معظم رهبری گفت: کعبه به عنوان مرکز وحدت و 
توحید است. حج در کنار نماز و روزه یکی از پنج پایه اصلی دین اسالم 
به شمار می رود بنابراین مساله حج تعطیل بردار نیست. خداوند در سایه 
حج، جهان بشریت را با هر پوشش و گویش موظف کرده در کنار هم 
مجموعه مشکالت جهان اسالم را بیان و برای آن راهکار ارائه کنند. به 
گزارش جام جم آنالین حجت االسالم اصغر محمدی گفت: حج عالوه 
بر احکام فردی احکام اجتماعی نیز دارد کسی که درحج حضور پیدا می 
کند مجموعه رمز و راز اسالم را از نزدیک مشاهده می کند. وی درادامه 
گفت: حج تعطیل بردار نیست. تعطیلی حج از سوی عربستان بوده چرا 
که به عزت و کرامت حجاج ایرانی احترام قائل نبودند. مسئول بعثه 
مقام معظم رهبری تصریح کرد: مکه حرم امن الهی است و حرم احکام 

خاصی دارد اما امنیت حرم در چند مورد توسط آل سعود نقض شد.

 توزیع کارت آزمون کاردانی به
 کارشناسی ناپیوسته آغاز شد

کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
ناپیوسته  کارشناسی  به  کاردانی  آزمون  گفت: 
گزارش  به  شود.  می  برگزار  مرداد   22 جمعه 
جام جم آنالین، حسین توکلی افزود:  داوطلبان 
برگ  و  جلسه  به  ورود  کارت  دریافت  برای 
راهنمای این آزمون به پایگاه اینترنتی سازمان 
سنجش www.sanjesh.org مراجعه کنند. 
وی با بیان اینکه اطالعیه جدید سازمان سنجش درباره کد رشته محل 
های جدید و اصالحات آن در این سایت اینترنتی منتشر شده است 
گفت: در این آزمون 102 هزار و 818 داوطلب نام نویسی کرده اند 
که از این تعداد 41 هزار و 538 زن و 61 هزار و 280 نفر مرد هستند.

کاهش مدت زمان تقاضا تا صدور
کارت ملی هوشمند

رییس  درخشان نیا،  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
وزیر  معاون  و  احوال  ثبت  سازمان  جدید 
کشور گفت: تقویت پایگاه اطالعاتی جمعیت 
به  پایگاه  این  ظرفیت های  ارتقای  و  کشور 
منظور خدمت رسانی به مردم، پیگیری صدور 
زمان  مدت  کاهش  و  هوشمند  ملی  کارت 
تقاضا تا صدور از جمله برنامه های پیش روی این سازمان است. وی 
ادامه داد: تالش در جهت سهولت خدمات به آحاد مردم، تقویت و 
تحلیل انتشار آمار و جمعیت برای بهره برداری دستگاه های اجرایی و 
انجام پژوهش های کاربردی با موضوع هویت در فضای مجازی از 

جمله اقدامات دیگر این سازمان است.

مدیر دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای 
طرح آموزش حقوق و تکالیف به دختران دانش آموز در 
همه استان های کشور خبر داد و گفت: مدیران آموزش 
و پرورش جریان سازی عدالت جنسیتی و حضور زنان در 

باالترین سطوح تصمیم گیری را مدنظر داشته باشند.
به گزارش ایسنا، مهناز احمدی درباره عدم به کارگیری 
زنان در مناصب مدیریتی گفت: نیمی از جمعیت شاغل 
در آموزش و پرورش زنان هستند. چه کسی باید به این 
پرسش پاسخ بدهد. در مملکت ما مشکل قانونی در این 

خصوص نداریم و عمده مشکل موجود درباره این عدم 
بکارگیری مربوط به باورها و دیدگاه های مدیران است.

درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  بانوان  امور  دفتر  مدیر 
این  گفت:  ماه   9 به   6 از  شاغل  زنان  زایمان  افزایش 
موضوع در آموزش و پرورش حل و عملیاتی شده است و 
ما آن را اجرا می کنیم در حالی که بسیاری از دستگاه ها 
به علت مشکالت اعتباری هنوز این کار را انجام نداده اند.

به  پرورش  و  آموزش  وزارت  بانوان  امور  دفتر  مدیر 
دختران  بهره مندی  و  دختران  از  محرومیت زدایی 

آموزش  برابر  فرصت های  از  شاغل  زنان  و  دانش آموز 
مادر  دانست  و گفت:  دفتر  این  از دغدغه های  را یکی 
تحصیلکرده می تواند مطلوب تر خانواده را اداره کند. ارتقای 
سالمت دانش آموزان دختر در مناطق محروم و خصوصا 
مدارس شبانه روزی و حمایت از دختران در معرض آسیب 
دیده و حمایت از زنان سرپرست خانوار را نیز در دستور 
کار داریم. وی افزود: بهبود وضعیت بهداشتی دختران در 
مناطق محروم یکی دیگر از دستورالعمل هایی است که 

به استان ها ابالغ خواهد شد.

توزیع 130 میلیون جلد کتابابالغ »بهبود وضعیت بهداشتی دختران مناطق محروم«؛ به زودی
 درسی از 15 شهریور

ایسنا - وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال 
130 میلیون جلد کتاب درسی تهیه شده و از 15 
نظام  در  گفت:  می شود،  توزیع  آماده  ماه  شهریور 
جدید در متوسطه دوم، چهار کتاب جدید را تالیف 
کردیم و موضوعاتی که بخشی از مشکالت نظام 
با  امسال  گنجاندیم.  آن  در  می کند،  را حل  فعلی 
کارآفرینی،  رسانه ای،  و سواد  تفکر  زیست  محیط 
کتاب  چهار  این  موضوعات  سالمت،  و  انسان 
جدید هستند که برای اولین بار وارد نظام آموزشی 
آموزشی  نظام  در  تاکنون  که  می شوند خالءهایی 
تا  را  بوده  بیگانه  دانش آموزان  نیازهای  و  داشتیم 
حدودی جبران می کنند. علی اصغر فانی با بیان اینکه 
قطار تغییرات نظام آموزش و پرورش کشور امسال 
به پایه دهم رسیده است، گفت: آموزش و پرورش 
اقدامات فراوانی برای آماده سازی مدارس و پذیرایی 

از دانش آموزان از ابتدای مهرماه انجام داده است.

قیمت محصوالت جدید پژو اعالم شد

ایسنا - معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران 
خودرو قیمت فروش محصوالت جدید پژو که تا دو 
را اعالم  ایران عرضه می شود  بازار  آینده در  سال 
کرد. مصطفی خان کرمی اظهار کرد: خودروی پژو 
301 بسته به نوع مدل و دنده دستی یا اتوماتیک 
بودن آن در بازه های قیمتی بین 4۷ تا 60 میلیون 
تومان عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه قیمت پژو 
208 نیز بسته به مدل ها و آپشن های آن بین 60 تا 
65 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: خودروی 
پژو 2008 نیز بسته به نوع موتور و مدل های آن در 
سطوح قیمتی بین ۷5 تا 90 میلیون تومان عرضه 
می شود. وی افزود: پژو 508 نیز اگرچه هنوز تعیین 
قیمت نشده اما مطمئنا قیمتی رقابتی در بازه های 
تعیین  آن  برای  تومان  میلیون  تا 185  بین 160 
خواهد شد. وی افزود: خودروی پژو 2008 از دی 
به تولید خواهد رسید. پژو 301 نیز از نیمه اول سال 
1396 وارد بازار خواهد شد. پژو 308 نیز سال  آینده 
عرضه می شود. خودروی پژو 20۷ هم به صورت 
فیس لیفت و داخلی سازی شده عرضه خواهد شد. 
خان کرمی با بیان اینکه رنو کپچرهای پیش فروش 
شده تحویل خریداران شده است، تصریح کرد: در 
 98 قیمت  با  خودرو  این  پیش فروش  اول  مرحله 
میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد اما در مرحله 
جدید قیمت آن به 110 میلیون تومان رسیده است.

افزایش اجاره بهای خوابگاه ها 
در سال تحصیلی جدید

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت 
بهداشت از افزایش اجاره بهای خوابگاه ها در سال 
بسیار  افزایشی  مبلغ  این  داد و گفت:  جاری خبر 
ناچیز است و دانشجویان مبلغ اجاره بها را بعد از 
فارغ التحصیلی تسویه خواهند کرد. اما اجاره بهای 
خوابگاه های خودگردان و مشارکتی در سال جدید 
براساس نوع شهر و میزان اجاره  بها افزایش پیدا 
می کند و این خوابگاه ها نرخ مشخص و مصوب 
ندارند. دکتر محمدرضا فراهانی در گفت وگو با ایسنا 
خوابگاه های  تبدیل  وضعیت  آخرین  درخصوص 
کرد:  خاطرنشان  نیز  مشارکتی  به  خودگردان 
به مشارکتی  اینکه خوابگاه های خودگردان  برای 
تبدیل شوند باید بخشی از هزینه ها را دانشجویان 
و بخشی دیگر را وزارت بهداشت پرداخت کنند. 
در حال حاضر بخشی از این خوابگاه ها مشارکتی 
شدند اما به دلیل منابع ناکافی، دانشگاه ها الزامی 
منابع و  براساس  و  ندارند  این طرح  اجرای  برای 

بودجه خود عمل می کنند.

 خرید و فروش سهام عدالت در حال 
حاضر ممنوع و غیرقانونی است

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 
برگه های سهام عدالت فعال ارزش خرید و فروش 
ندارد و داد و ستد سهام عدالت در حال حاضر ممنوع 
و غیرقانونی است. به گزارش فارس، سبحانی گفت: 
برگه سهامی که در دست مردم است، برگه ثبت 
نام سهام عدالت است که مشخص می کند آنها 
در  وی  هستند.  عدالت  سهام  دارنده  و  مشمول 
خصوص زمان آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: 
شهروندان  تا  کنیم  می  تالش  سال 95  پایان  تا 
 49 حدود  آنها  تعداد  که  عدالت  سهام  مشمول 
میلیون نفر است، از میزان ارزش سهام خود اطالع 
پیدا کنند. وی اضافه کرد: دو دهک پایین درآمدی 
امام خمینی  امداد  جامعه شامل مددجویان کمیته 
و سازمان بهزیستی و روستائیان فاقد شغل از 50 
درصد تخفیف در سهام عدالت برخوردار هستند و 4 

دهک بعدی تخفیفی ندارند.

برگزاری آزمون دکتری در آبان  لغو شد

مورد  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
برگزاری آزمون دکتری در آبان اظهار کرد: امسال 
آزمون دکتری در آبان برگزار نخواهد شد. به گزارش 
نتایج  اعالم  مورد  در  خدایی  ابراهیم  دکتر  ایسنا، 
پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 95 اظهار کرد: 
دانشگاه ها باید تا 28 مردادماه اسامی پذیرفته شدگان 
را به سازمان سنجش اعالم کنند و پس از اینکه 
اسامی توسط سازمان سنجش تایید شد از طریق 

دانشگاه ها به پذیرفته شدگان اعالم می شود.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

 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 

دختران: چهارشنبه 95/5/20      پسران: پنجشنبه 95/5/21

   جلسه هماهنگی انتخاب رشته کنکور سراسری 95

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده- پالک 5  تلفن:32232943

با حضور اساتید ارجمند

 جناب آقایان: دکتر حسینایی و ابوالفضل زمینی

 ساعت 18 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستيک، اکروليک، 

مولتی کالر، کنيتکس، کناف و....
 با قيمت مناسب

  09156633230- برگی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263

09151642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 
شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زير پا رايگان(، پيچ و رولپالك نما

کتـاب نفیس )خراسان جنوبی تمدن کهن(
 به چاپ رسید

این کتاب در قطع رحلی و در 176 صفحه با جلد سخت و قاب به دوستداران عرضه می شود
کتاب فوق دو زبانه )فارسی و انگلیسی( است

برای خرید با شماره 09155610601 تماس حاصل فرمایید

اجــرای سنــد بالســت
انواع پروژه های صنعتی، کارخانجات، مخازن و ماشین آالت

خدمات و تعمیرات و اجاره انواع کمپرسورهای هوای فشرده

آدرس: بیرجند - جاده شکراب - مجتمع کارگاهی خودروکاران
همراه: 09157234683   مدیریت: محمدمهدی زرگری

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم                        مادرم ما همگی چشم به راهت هستیم 
تو سفر کرده و آسوده شدی از دوران                            همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت  همسری دلسوز و مادری فداکار 

مرحومه مغفوره طوبی پیرتاج
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/5/20 از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل 

هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : علی اکبری ، پیرتاج و سایر بستگان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
باسالم وتشکر از یادداشت جنگ آب بیشترین هدر چهار شنبه * 20 مرداد 1395 * شماره 3574

رفت آب در بخش کشاورزی است که بازده آن بعضا 
مبلغی که  اگه نصف  است  کیفیت   بی  محصوالت 
از همین  دولت  را  آب هزینه شود  انتقال  برای  باید 
هزینه  مهندسین  و  متخصصین  تربیت  برای  االن 
کند و آن ها را وارد امور ساماندهی و مدیریت آب 
های کشاورزی کند در حال حاضر بهترین نتیجه رو 
در برخواهد داشت با مصرف حداقل آب ، در بخش 
را  باکیفیت  محصول  برداشت  بیشترین  کشاورزی 
خواهیم داشت چرا که باتوجه به رشد جمعیت  تولید 
محصوالت کشاورزی به روش های سنتی جوابگوی 
نیاز مصرف نیست و چند برابر بازدهی که دارد هزینه 
بر است . ارزش آب خیلی بیشتر از بنزین و نفت و 
گاز است اما چون آن قدر برایش هزینه نمی پردازیم 
شاید برای مان مهم نیست که چگونه مصرف کنیم 
وقتی بر مصرف آب در بخش کشاورزی نظارت نباشد 
چطور باید کشاورز درک کند که این آبی که به راحتی 
هدرمی دهد سال ها طول کشیده که ذخیره شده و 
باید برای نسل های بعد هم بماند فعال منطقی ترین 
راه حفظ داشته هایمان است . ولی در بلندمدت حتما 
باید به فکر انتقال آب بود شرطش تغیر روش مصرف 

در دو بخش است  
915...693
سالم .فوالد قاین .کک طبس .چدن فوالد خوسف 
طبس  .فوالد  فردوس  و  سربیشه  منیزیم  .توسعه 
وروغن  شتر  شیر  وفراوری  نهبندان  معادن  .فراوری 
کنجد .جناب استاندار و نمایندگان استان و نماینده آقا 
در استان همراهی و همکاری وجدیت و غیرت تان را 

می طلبد این بار باز
935...032
تحت  آوا  دردآلود  البته  بسیارخوب  ازبحث  باسپاس 
این  است  لبخند(شایسته  درحسرت  عنوان)بیرجند 
معضل واکاوی بیشتر از منظرعلوم روانشناختی،جامعه 
شناسی وحقوقی توسط صاحبنظران پی گیری نمایید 
.واقعاگاهی احساس می شود روابط انسانی ما نیزبه 
شدت درحال تأثیر جدی از این آسیب است.البته با 
های  محرومیت  و  خشک  طبیعی   محیط  به  نگاه 

فراوان و متنوع منطقه.
915...278
مدعی هستند  سبز  فضای  و  پارکها  محترم  ریاست 
از  ولی  شود  نمی  افسردگی  باعث  کاج  درختان  که 
نظر روانشناسی قابل اثبات است که یکنواختی باعث 
افسردگی می شود تنوع تیره درختان باعث شادابی 

محیط و جامعه می شود
915....212
باسالم یادداشت های روزدرخصوص جنگ آب واقعا 
و  مسؤلین  است  امید  است  اثرگذار  و  هشداردهنده 
مردم به سادگی از آن نگذرند جنگ آب در آینده نه 
از وقوع  چندان دور جدی است عالج واقعه را قبل 

باید کرد
915...211
سالم: نحوه پرداخت سپرده گذاران میزان منصفانه 
نیست، بعضی ازسپرده گذاران که بصورت روزشمار 
در موسسه میزان پول داشتن هنوز نوبتشان نرسیده 
در حالیکه افراد سپرده یکساله داشتن چون مبلغشان 
کمتر بوده به پولشان البته با کسرسود دوساله رسیدن 

خواهشا رسیدگی کنید
915....051

پیام شما

کارخانهتولیدعرقیاتگیاهیدرطبسافتتاحمیشود

تسنیم-مدیرجهادکشاورزیشهرستانطبسگفت:کارخانهتولیدعرقیاتگیاهیشهرستانطبسدرهفتهدولتافتتاحمیشود.
داوودبخشاییاظهارداشت:کارخانهتولیدعرقیاتگیاهیشهرستانطبسباسرمایهگذاری10هزارو860میلیونریالامسال

درهفتهدولتافتتاحمیشود.

مسکنگویسبقتراازبازارسکهوارزمیگیرد؟

در شرایطی که سود بانکی در حال کاهش است 
به نظر می رسد اگر تا یک سال آینده بازار بورس 
نتواند به شرایط ایده آلی برسد دو بخش سکه 
و ارز و با فاصله از این دو، مسکن رونق خواهد 
گرفت.به گزارش ایسنا، خروج سرمایه های خرد 
از سیستم بانکی تا یک سال آینده اگر با ناتوانی 
دولت در هدایت سرمایه ها به بخشهای غیرمولد 
همراه شود ممکن است موجب تکانه در یکی از 
یا جهش  ارز  و  غیرمولد همچون سکه  سطوح 
قیمت در بخش مسکن شود. البته جهش قیمت 
در بخش مسکن با توجه به نبود تقاضای موثر، 
معتقدند  کارشناسان  اما  نیست  محتمل  چندان 
در بازار سکه و ارز تهدید بالقوه ای برای شوک 
وجود دارد.از ابتدای دولت یازدهم سود بانکی در 
محدوده 30 درصد می چرخید که طی یک سال 
اخیر در چند مرحله کاهش یافت و نهایتا به 15 
درصد رسید و گفته می شود بانکها قصد دارند آن 
را به 13 درصد برسانند. گذشته از اینکه این اقدام 
با توجه به کاهش نرخ تورم به 9 درصد ضروری 
بود و الزم است نرخ سود وام بانکی نیز کاهش 
یابد، یکی از نگرانی ها سرگرانی سرمایه های خرد 
در بخشهای اقتصاد طی یک سال آینده خواهد 
بانکها  معتقدند  کارشناسان  برخی  که  چرا  بود؛ 
دیگر جای مطلوبی برای سرمایه گذاری سودآور 
و مطمئن نخواهند بود و مشتریان بانکی باید به 

دنبال بازارهای جایگزین بگردند. 

اگر سرمایه ها به بخش مسکن بیاید 
یک فرصت و یک تهدید ایجاد می کند

با توجه به اینکه هم اکنون بخشهای تولیدی در 
شرایط پررونقی قرار ندارند، سه گزینه بازار مسکن، 
ارز و سکه از جمله بخشهایی است که احتمال 
ورود سرمایه ها در آن وجود دارد. قیمت مسکن 
تا حدودی به کف رسیده و تقاضایی البته نصفه 
و نیمه در این بازار وجود دارد. سکه و ارز نیز به 
عنوان دارایی های تقریبا مطمئن که همواره مورد 
توجه بوده است می تواند انتخاب دیگر سرمایه 
گذاران باشد.اگر سرمایه ها به بخش مسکن بیاید 
یک فرصت و یک تهدید ایجاد می کند. فرصت 
از جهت ایجاد اشتغال 15 درصدی که هم اکنون 
به دلیل رکود مسکن از دست رفته است و تهدید 
از جهت افزایش قیمت که البته نمی تواند منجر به 

شوک شود؛ چرا که تقاضای این امر مهیا نیست و 
طبیعتا اقتصاد بدون تقاضا توجیهی نخواهد داشت.
اما اگر سرمایه ها از بخشهای غیرمولد سکه و 
ارز سر درآورد پیامدهای منفی برای اقتصاد به 
دنبال می آورد. با این حال نباید از این احتمال 
در  ببندند.  را  آن  راه  باید  دولت  و  کرد  غفلت 
کاالهای  بازار  قیمتی  نوسانات  فعلی  شرایط 
صاحبان  شده  باعث  صنعتی  تولیدات  و  بادوام 
به  ورود  برای  نقدینگی  خروج  ریسک  سرمایه 
بازار تولید را نپذیرند. به همین دلیل با توجه به 

از زمان  افزایش قیمت سکه و طال بخصوص 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این احتمال قوی 
تر می شود که سرریز نقدینگی در چند ماه آینده 

به سمت بازار سکه و طال و ارز برود.

نقدینگی باید به سمت تولید
 و سرمایه گذاری برود

مرتضی دلخوشـ  کارشناس اقتصادیـ  با اشاره 
به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد گفت: 
فرض ما در اقتصاد سالم این است حاال که سود 

بانکی کاهش یافته نقدینگی باید به سمت تولید 
فضای  به  توجه  با  اما  برود.  گذاری  سرمایه  و 
کسب و کار در ایران این اتفاق نخواهد افتاد. لذا 
ورود سرمایه ها به دو بخش محتمل است که از 
گزینه ها بازار ارز و دیگری بازار مسکن است که 
معتقدم تقاضای پنهانی در این بخش وجود دارد 
و می تواند به یکباره با جذب سرمایه ها مجددا به 
ایجاد حباب قیمت مسکن بینجامد. با این وجود 
بخش مسکن با توجه به ارتباطش با 300 نوع 
حرفه و صنعت و ظرفیت باالی ایجاد اشتغال، 

بهتر از سکه و ارز است.

بخش مسکن یک اقتصاد
 کامال درون زا است

مسکن  بخش  وارد  ها  سرمایه  اینکه  برای  اما 
شود چه باید کرد؟

کارشناسان معتقدند تقویت طرف تقاضا از طریق 
وامهای درازمدت و ارزان قیمت، یکی از اقدامات 
ضروری در کوتاه مدت است. البته به شرطی که 
وامها وارد چرخه خرید و فروش در بنگاههای 

کارشناس مسکن، همچنین  نشود.یک  امالک 
دو اقدام فوری اصالح قوانین و اصالح عملکرد 
سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه مسکن را 
ضروری عنوان کرد. فرشید پورحاجت با اشاره 
افزود:  به ورود مسکن به چهارمین سال رکود 
اقتصاد کامال درون زا است  بخش مسکن یک 
که شاخص های اقتصاد مقاومتی را می توان در 
دل صنعت ساختمان به خوبی مشاهده کرد اما 
باعث شده  این صنعت  رکود  نظر می رسد  به 

بسیاری از فرصت ها از دست برود.

توسعه  کشورهای  در  کارشناس،  این  گفته  به 
رکود  به  صنعت  یک  وقتی  معموال  یافته 
بخشودگی  مشمول  را  بخش  آن  می خورد 
عوارض می کنند تا مجددا احیا شود اما در حال 
حاضر می بینیم که هر ساله عوارض مربوط به 
بخش مسکن افزایش پیدا می کند که از عوامل 

بازدارنده رونق این حوزه است.
افزایش  اقساطی،  فروش  راهکارهایی همچون 
چند مرحله ای تسهیالت مسکن و رساندن آن 
به سقف 160 میلیون تومان و حتی انتشار اوراق 
رهن ثانویه طی یک سال اخیر تمهیداتی بوده 

اند که برای بیدار کردن بخش مسکن از خواب 
نتیجه در حدی که  اما  اندیشیده شد  سه ساله 
انتظار آن می رفت نبود. البته در سه ماهه اخیر 
تقاضا برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن 
به ترتیب 14 و 34 درصد رشد داشته است که 

باعث شد وزیر راه و شهرسازی بگوید.
بخش مسکن از رکود خارج شده است. ادعایی 
که با توجه به رکود معامالت، چندان مورد تایید 
کارشناسان نیست.در هر حال و با فرض ورود 
سرمایه ها به بخش مسکن طی یک سال آینده 
نفع  به  تنها  نه  مسکن  قیمت  یکباره  افزایش 
مصرف کنندگان بلکه به سود تولیدکنندگان هم 
نیست؛ زیرا در این صورت، اندک مشتریانی که 
به تازگی وارد بخش مسکن شده اند از دست می 
روند. بنابراین به نظر می رسد باید با بازار شیشه 

ای مسکن بسیار با احتیاط برخورد کرد.

سودی  با  مسکن  بازار  است  بهتر 
خود  فعالیت  به  تورم  نرخ  با  متناسب 

ادامه دهد

این مساله را عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان 
نیز تایید می کند. سید محمد مرتضوی تصریح 
کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است 
که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت 
سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری 
برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی 
خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید 
این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با 
هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.
وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم 
در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و 
این  تمام  که  دهد  می  رخ  افزایش  این  نیز   ...
هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور 
نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند بلکه 
هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی 
از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه 
هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می 
شود خریداری که به سختی و با برنامه ریزی 
جذب کرده ایم از دست بدهیم. لذا بهتر است 
با نرخ تورم به  با سودی متناسب  بازار مسکن 
فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و 

تقاضا دچار شوک نشوند.

سرمایههاتاسالآیندهبهکدامبازارمیرود
جوابیه های شهرداری بیرجند 

پیام  در ستون  مندرج  به مطلب  پاسخ  در  *احتراما 
هزینه  اخذ  خصوص  /95در   5/  12 مورخ  شما 
توسط آتش نشانی از منازل باالی 40 سال ساخت 
شهر  گسترش  به  توجه  با  رساند  می  استحضار  به 
بیرجند و بلند مرتبه سازی و افزایش آمار حوادث در 
سال های 92 به 93 که با افزایش %7 در مباحث 
حریق و حادثه%10.5 بوده است،به جهت باال بردن 
ضریب ایمنی شهر این پیشنهاد به مراجع ذیصالح 
از  که  گردیده  ارائه  نمودن  مصوب  جهت  قانونی 
مبحث  در  حوادث  آمار  پیشنهاد  این  مصوبه  تاریخ 
بوده است و بطور کلی  با%5 کاهش مواجه  حریق 
دو ساله  دوره  در یک  حادثه(  و  مباحث حریق  )در 
یافته  دست  بیرجند  شهر  سطح  در  کاهش   2% به 
ایم. ضمنا این سازمان هیچ گونه افزایش هزینه ای 
رفاه  جهت  به  بلکه  نداشته   1394 سال  به  نسبت 
نیز  گیری  چشم  کاهش  محترم  شهروندان  حال 

داشته است.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
برای تخریب  مورخ 27/ 4 /95 در خصوص مجوز 
رساند  می  استحضار  به  فرسوده  بافت  نوسازی  و 
واحدهای  تعمیرات  مجوز  صدور  برای  شهرداری 
مسکونی و تجاری در بافت فرسوده )با رعایت ضوابط 
و  تخریب  ندارد.برای  محدودیتی  هیچ  شهرداری( 
بازسازی در بافت فرسوده باید می بایست بر اساس 
نقاط  دیگر  شهر،شهروندان)همانند  تفصیلی  طرح 
شهر( رعایت عقب نشینی و سایر ضوابط شهرسازی 
را نمایند.همچنین هنگام مراجعه شهروندان مقیم در 
بافت فرسوده به منطقه یک، شهرداری منطقه ضوابط 
شهرسازی را به شهروندان اعالم می نمایند و قانون 
تراشی نمی کند. در خصوص راهنمایی شهروندان به 
مسکن و شهرسازی توسط منطقه الزم به ذکر است 
هر ساختمان قدیمی واقع در محدوده ی قانونی شهر 
که شهرداری موظف به صدور پروانه و پایانکار باشد.
می بایست مالکیت متقاضی برای شهرداری مشخص 
شود که در خصوص مالکیت بعضی از امالک تنها 
مرجع قانونی  استعالم از اداره مسکن و شهرسازی 
و  معبر  تعریض  و  ضوابط  اساس  باشد.بر  می  الزم 
عقب نشینی مالکین موظف به رعایت عقب نشینی 

می باشند.
پیام  در ستون  مندرج  به مطلب  پاسخ  در  *احتراما 
شما مورخ6 /5/ 95 بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری 
در خصوص آسفالت غفاری به استحضار می رساند 
آسفالت  روکش  شهری  تاسیسات  اجرای  از  پس 
خیابان غفاری در برنامه کاری شهرداری قرار دارد.

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 6/5/95 بنابر اعالم منطقه دو شهرداری 
غفاری  بلوار  و فضای سبز  زیباسازی  در خصوص 
به استحضار می رساند اجرای هرگونه فضای سبز 
بر  بر اساس طرح تفصیلی شهر بوده و شهرداری 

اساس آن اقدام می نماید.

مزایده یک دستگاه خودروی پراید

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد: 
و طبق  زائد  های  اتومبیل  از  استفاده  نحوه  قانونی  الیحه  ماده 2  استناد  به 
صورتجلسه کمیسیون شماره 940082 و 950010 مورخ 95/4/5 نسبت به 
فروش یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند برای دریافت اوراق مزایده 
و بازدید به آدرس بیرجند- سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تاریخ 

95/5/21 لغایت 95/5/26 مراجعه نمایند. 
مشخصاتخودرویموردمزایده:

پالک 293-12 شماره  به  مشکی  مدل 1383  پراید  خودروی  دستگاه   یک 
 الف 13

نشانیدریافتاوراقمزایده:
بیرجند- بلوار شهدای عبادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی - طبقه 

سوم اداره پیمانها و قراردادها
زمان و مکان بازدید خودرو ساعات اداری از تاریخ 95/5/21 لغایت 95/5/26
تاریختسلیمپیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز1395/5/30 می باشد. 

تاریخبازگشاییپیشنهادات:95/5/31 ساعت 9 صبح در محل دفتر معاونت 
توسعه مدیریت و منابع انسانی انجام خواهد شد.

ضمناً شرکت کارمندان دولت در مزایده خودروی فوق بالمانع می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به خانم شهربانو نعمتی فرزند احمد به شماره ملی 0073102385 به عنوان وام گیرنده و آقای محمد کاری 
نژاد به عنوان ضامن تسهیالت بانکی ابالغ می شود که بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره 
833100218 - 83/09/21 جهت وصول مبلغ 8/985/502 ریال طلب خویش بدین شرح مبلغ 3/337/616 ریال بابت اصل و 
مبلغ 5/647/886 خسارت تاخیر تا روز درخواست 94/2/31 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه بر 
علیه شما به عنوان متعهد و ضامن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400078 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ آدرس شما به شرح متن سند به نشانی بیرجند، سجادشهر، 
امامت 13، پالک 4 شناسایی نگردیده است و بانک بستانکار آدرس دیگری از شما معرفی ننموده ، لذا بنا به تقاضای بانک 
تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به عنوان بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه 
صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ نیز 

محسوب می گردد، علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

تاریخانتشار:95/5/20غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 4  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

 ششدانگ مزرعه و قنات بیشه رزق در گردش 14 شبانه روز و شبانه روزی 100 سهم تحت پالک 615- اصلی واقع در بخش 4 
قیس آباد بیرجند مورد تقاضای آقای جمشید حسن زاده  در روز 1395/06/14 ساعت 10 صبح در محل  شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخانتشار:1395/5/20رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

تلفن رزرو 32324444
خیابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبیده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

تـاالرپذیرایـــیدرویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کلیه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دلیل پاره ای تعمیرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست

توجــهتوجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

دستگاهسابسیار
امیرآبادیزاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 

و موزاییک ساده      09156706538

آدرس:نبشغفاری4
32212519-09151606528
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چهارشنبه * 20 مرداد 1395 * شماره 3574

 لباسی که به نگاه دیگران واکنش نشان می دهد 
بهناز فرهی در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی آمریکا که در رشته معماری و طراحی تحصیل کرده است، لباس هوشمندی را طراحی کرده که از آن بعنوان نسل آینده پوشش یاد می شود. در داخل این لباس، دوربین و حسگرهایی 
تعبیه شده که در صورتیکه افراد دیگر به کاربری که آن لباس را به تن دارد خیره شوند، با توجه به سن و جنسیت آنها، از خود واکنش نشان می دهد و به نوعی کاربر را نسبت به این مسئله مطلع می کند. هنگامی که 
دوربین تشخیص دهد فردی به کاربر خیره شده است، رشته های روی لباس مانند یک شقایق دریایی شروع به حرکت می کنند و حتی به کاربر امکان می دهند سن و جنس شخص را تخمین بزند.

استفاده از زباله های الکترونیکی در پزشکی

می تواند  که  است  یافته  راهی   IBM موسسه 
به  را  سمی  قدیمی  هوشمند  گوشی های 
به  تبدیل کند.  قابلیت پزشکی  با  پالستیک هایی 
گزارش ایسنا، انتظار نمی رود که مشکل زباله های 
الکترونیک صنعت فناوری به زودی حل شود، اما 
موسسه IBM راه حلی یافته است که می تواند به 

این موضوع کمک کند و یکی از محققان این طرح 
می گوید این موضوع از خیلی جهات یک  موفقیت 
فرایند چرخه  محققان یک  است.  زیستی  محیط 
جدید یافته اند که می تواند پلی کربناتی را که برای 
ساختن گوشی های هوشمند و سی دی ها استفاده 
می شود تبدیل به پالستیک های غیرسمی کند که 
به اندازه ای ایمن و محکم هستند که می توانند در 

مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.

نقش آب و هوا و تاثیر آن روی قد انسان

محققان آمریکایی متوجه شدند که شرایط آب و 
آنها  افراد و حجم بدن  هوایی علت اصلی قامت 
نیست. به گزارش مهر ، در قرن ۱۹ میالدی بر 
نام  به  اروپایی  بزرگ  دو محقق  مطالعات  اساس 
های »آلن رول« و »برگمان رول« اعالم شد که 
آن دسته از افرادی که به قسمت خط استوا نزدیک 
تری  بلند  قد  و  تر  اندامی الغر  دارای  تر هستند 
هستند و اشخاصی که به نواحی قطب نزدیک تر 
هستند دارای قامت کوتاه تر و نیز چاق تر هستند.

بر همین اساس محققان دانشگاه »تنسی«  آمریکا 
طول  اندازه  که  شدند  متوجه  خود  تحقیقات  در 
اقلیم نیست  به عواملی نظیر  انسان وابسته  اندام 
بلکه یکسری عوامل در رشد آنها دخیل هستند. 
محققان دانشگاه »تنسی«  در ۴ منطقه جغرافیایی 
آفریقا،  شمال  آفریقا،  ساحری  قبیل  از  مختلف 
اروپا و نواحی قطب شمال به بررسی  از  قسمتی 
انسان  بدن  مختلف  استخوان   ۴ طول  مقایسه 
پرداختند. نتایج نشان داد که بر خالف نظر  »آلن 
برای  مختلفی  عوامل  رول«،  »برگمان  و  رول« 
تعیین اندازه استخوان ها وجود دارد. در واقع اندازه 
قامت  به طور کل  و  پا  تحتانی  استخوان  صاعد، 

افراد با این قوانین سازگاری ندارد. 

بزرگراه های آینده چه شکلی خواهند بود؟

ماشین  با  بزرگراه  یک  در  که  کنید  فرض 
را  ایمیل هایتان  می کنید.  حرکت  خودران تان 
خودروی  سرعت  ناگهان  و  می خوانید  گوشی  با 
شما کم می شود. از پنجره به بیرون نگاه می کنید 
نوشته  جاده   LED چراغ های  در  که  می بینید  و 
»مراقب باشید! خطر ریزش سنگ در ارتفاع ۳۰۰ 

الین  تغییر  فورا  اینترنتی  خودروهای  متری«. 
بزرگراه ها  آینده  از  ما  چشم انداز  این  می دهند. 
جاده هایی  به  هوشمند«  »بزرگراه های  است. 
اطالق می شود که در آنها فناوری های مختلفی 
به کار رفته تا هم از انرژی خورشیدی، برق تولید 
بهتر  خودران  ماشین های  عملکرد  هم  و  شود 
بزرگراه های  برای  اصلی  تکنولوژی  سه  شود. 
و  بی سیم  شارژ  خورشیدی،  جاده های  هوشمند 

سیستم های حمل و نقل هوشمند هستند.

تلفن همراه در ایران 22 ساله شد

که  زمانی  از  اما  باشد  باور کردنش سخت  شاید 
خدمت  کشور  در  همراه  تلفن  کارت  سیم  اولین 
رسانی خود را آغاز کرد ۲۲ سال می گذرد. دیروز 

تولد تلفن همراه در کشور مان بود. 

ارتباطات  شرکت  ارتباطات  کل  اداره  گزارش  به 
با واگذاری ۴ سیم  ایران، ۱۹ مرداد ۱۳۷۳،  سیار 
کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه 
ی سیم کارت تلفن همراه در ایران رسماً آغاز شد.

 ۷ میلیارد جمعیت جهان به
 چه کاری مشغول هستند؟

 ۷ گزارشی  در  )فائو(  جهانی  خواروبار  سازمان 
کار  چه  اینکه  نظر  از  را  جهان  جمعیت  میلیارد 
گزارش  به  است.  کرده  تفکیک  می دهند  انجام 
فائو، ۱۹ درصد جمعیت جهان که ۴ میلیارد نفر  
هستند در بخش کشاورزی فعالیت می کنند. این 
تأمین  را  جهان  جمعیت  میلیارد   ۷ غذای  بخش 
که  جهان  جمعیت  درصد   ۲۳ همچنین  می کند. 
خدماتی  کارهای  در  هستند  نفر  میلیون   ۱.۷
این است که  از  اما گزارش فائو حاکی  مشغولند 
 6 که  هستند  بیکار  جهان  در  نفر  میلیون   ۴۳۰

درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد.

در بین مردم دنیا 8۰۰ میلیون نفر )۱۲ درصد( در 
 5۷۷ همچنین  می کنند.  فعالیت  صنعتی  مشاغل 
میلیون نفر از جمعیت جهان در سن باالی 6۴ سال 
هستند که ۹ درصد جمعیت ۷ میلیارد نفری دنیا را 
شامل می شود. بر اساس این گزارش، ۲6 درصد 
جمعیت جهان معادل ۱.۹ میلیارد نفر کم سن و 
سال هستند که هنوز قادر به فعالیت و کار نیستند. 
گزارش سازمان خواروبار جهانی نشان می دهد که 
5 درصد جمعیت جهان که حدود ۴۰۰ میلیون نفر 

هستند در کارهای شرکتی مشغول به کارند.

توییتر فروخته می شود

شاهزاده  و  مایکروسافت  سابق  اجرایی  مدیر 
دارند  قصد  تجاری  تیم  یک  تشکیل  با  سعودی 
تا ۲6  پیشنهادی ۲۲  به قیمت  را  توییتر  مشترکاً 
برای  توییتر  از سهام  میلیارد دالر بخرند. بخشی 
کمپانی  کل  خرید  پتانسیل  و  عرضه شده  فروش 
استیو  مانند  افرادی  توسط  سهام  این  تصاحب  با 
بالمر و پرنس ولید بن طالل باالست. ارزش سهام 
توییتر که روزگاری به ۲5 میلیارد دالر رسیده بود 

در ماه های اخیر به زیر ۱۰ میلیارد رسیده است. 

پراستفاده ترین اپلیکیشن 
کاربران کدام است؟

تحقیقاتی  مرکز  توسط  که  جدید  تحقیق  یک 
دارندگان  که  می دهد  نشان  شده  انجام  فورستر 
اپلیکیشن   ۲۴ از  متوسط  طور  به  همراه  تلفن 
نصب شده روی موبایل خود در طول ماه استفاده 

روی  تنها  را  زمانشان  از  درصد   8۰ اما  می کنند 
گوگل  و  فیس بوک  می دهند.  قرار  اپلیکیشن   5
دارند.  قرار  کاربران  استفاده  بیشترین  صدر  در 
قابل  بخش  تبلیغات  نظر  نقطه  از  همچنین 
تعدادی  روی  تنها  نیز  موبایلی  درآمدهای  توجه 
از اپلیکیشن های صدر جدول متمرکز شده است.

»اصالحیه«

 ۴ صفحه  در  شده  منتشر  مطلب  خصوص  در 
روزنامه »آوای خراسان جنوبی« به تاریخ سه شنبه 
نهادینه  برای  »کمپین  عنوان  با  مرداد ۱۳۹5   ۱۹
با  سوم  تیتر  میان  در  کتابخوانی  فرهنگ  کردن 
عنوان »استان مقام دوم سرانه مطالعه را در کشور 
طبق  »بر  باشد:  می  صحیح  ذیل  عبارت  دارد«، 
 آخرین آمار اعالم شده از سوی نهاد کتابخانه های
عمومی کشور، استان مقام دوم سرانه اعضا را در 
کشور دارد«. ذیل همان میان تیتر به نقل از مدیرکل 
آمده: »بعد انقالب در استان احداث کتابخانه جدید 
نداشته ایم« که عبارت زیر صحیح می باشد: »بعد 
بیرجند ساخت  یا  استان  استان شدن، در مرکز  از 
ایم.« *شایان  نداشته  اعتبارات دولتی  با  کتابخانه 
ذکر است: بعد از استان شدن در بیرجند، کتابخانه 
عمومی محمدتقی کریم پور، توسط خّیر در سال 

۱۳8۷، احداث شده است.

خراسان جنوبی،  در  کودک  روانشناس  یک 
می کنند،  فکر  والدین  از  بعضي  گفت: 
می شوند  نابغه  کودک  مهد  در  تنها  بچه ها 
حساب  و  بلندمدت  برنامه ریزي هاي  با  اما 
شده می تواند نقش بسزایی در نابغه پروری 

کودک خود داشته باشند.
به گزارش ایسنا، سیدعلی حسینی ، با بیان 
اینکه باید آموزش کودکان کمتر از ۷ سال 
کرد:  اظهار  باشد،  غیرمستقیم  صورت  به 
پدر  ذهن  که  مهمی  مسائلی  از  یکی  امروز 
مساله   کرده  مشغول  خود  به  را  مادرها  و 

مهدکودک برای فرزندشان است.

کودک زیر 7 سال را نباید به
 طور مستقیم آموزش داد

وی با بیان اینکه خیلی از پدر و مادرها در 
به  کودک شان  فرستادن  خصوص ضرورت 
را  فشار ها  افزود:  هستند،  مردد  مهدکودک 
فرصت  او  به  و  بردارید  فرزند تان  روی  از 
کافی داده تا بتواند به آرامی در مراحل رشد 

خود قدم بردارد.

بیان کرد:  استان  در  روانشناس کودک  این 
کودک زیر ۷ سال را نباید به طور مستقیم 
از  باید  او  آموزش  برای  و  داد  آموزش 

روش های تخصصی کمک گرفت.
حسینی عنوان کرد: پدر و مادر باید مراحل 

رشد کودک خود را بشناسند و بدانند در هر 
نوع  چه  آمادگی  کودک  زمان،  از  مقطعی 

یادگیری هایي را دارد.

وی عنوان کرد: تعامل اجتماعی کودکان در 
محیط خارج از خانه مانند مهدکودک ها بسیار 

بیشتر از محیط خانه بوده همچنین کودکان 
در مهد با همساالن خود ارتباط برقرار کرده 
این  می کنند.  کسب  را  مختلفی  تجارب  و 

اینکه  بیان  با  استان  در  کودک  روانشناس 
دقت  مهدکودک  انتخاب  در  باید  والدین 

الزم را داشته باشند، افزود: مهدکودک های 
اجتماعی  و  روانشناختی  رشد  به  استاندارد 
در  و  می کند  زیادی  کمک  اطفال  شدن 
این رشد  نیز  استاندارد  مقابل مهدهای غیر 

را به تعویق می اندازد.
برای  اجباری  هیچ  اینکه  بیان  با  حسینی 
نیست،  کودک  مهد  به  کودکان  فرستادن 
تعداد  مانند  متعددی  عوامل  شد:  یادآور 
تحصیلی  آمادگی  مهد،  یک  در  کودک 
از  مناسب  مراقبت  و  مربی  یا  مراقب 
کودک در ارزیابی یک مهدکودک مناسب 

است.  دخیل 
ویژگی های  که  در صورتی  شد:  یادآور  وی 
یک مهد کودک مطلوب باشد، کودکان در 
بهتر  اجتماعی،  رشد  و  هوش  ارزیابی های 

عمل می کنند.
خاطر  استان  در  کودک  روانشناس  این 
آموزش  افرادی  مربیان،  اگر  کرد:  نشان 
دیده، کارآمد در زمینه تربیت کودکان باشند 
در  را  کودکان  نحو  بهترین  به  می توانند 

مهد ها تربیت کنند.

معموال ما ایرانی ها خیلی خوش مان نمی آید که 
کسی در زندگی مان سرک بکشد. مثال هیچ 
و  درآمد  میزان  از  دیگران  که  نداریم  دوست 
دخل و خرجمان سر در بیاورند اما در عوض 
خیلی مایلیم که بدانیم بقیه چقدر درآمد دارند، از 
کجا می آورند و چطور می خورند. نمونه بارزش 
هم این است که وقتی به مطب یک پزشک 
حساب  یک  با  انتظار،  لحظات  در  می رویم 
سرانگشتی چرتکه می اندازیم که درآمد ماهیانه 

آقای دکتر چقدر است! 
به گزارش عصر اعتبار به نقل از اقتصادآنالین، 
واضح است که بسیاری از مشاغل داخل ایران 
درآمدهای چشمگیری دارند و افرادی که وارد 
پردرآمدترین ها  جزو  می شوند  شغل ها  این 
ایران  البته پردرآمدترین مشاغل  خواهند بود. 
یک  فقط  و  ندارد  پولدارترین ها  به  ارتباطی 

بررسی ساده در باب یکسری مشاغل است.

جراح زیبایی
می آید  میان  به  پردرآمدترین ها  حرف  وقتی 
جراحان  سراغ  ناخودآگاه  ایرانی ها  تمام  ذهن 
پزشکان  بازار  روزها  این  می رود.  زیبایی 
متخصص زیبایی از همه داغ تر است. اصوال 
از  ایرادگیری  در  زیادی  استعداد  ایرانی ها 
و  دارند  خودشان  بینی  خصوص  به  و  چهره 
همین استعداد، پای آنها را به مطب پزشکان 
باز  پالستیک  جراحی  و  زیبایی  متخصص 
کالن  درآمدهای  که  اینجاست  و  می کند 
پزشکان زیبایی توجیه می شود ، بازار عرضه 
افزایش  تناسب  به  و  می آید  پیش  تقاضا  و 
تقاضا، نرخ جراحی ها هم افزایش پیدا می کند 
تخصص  و  محبوبیت  شهرت،  با  متناسب  و 
شروع  تومان  میلیون  دو  از  مربوطه،  پزشک 
می شود و تا 8 میلیون تومان هم باال می رود. 
معموال جراحان حرفه ای و سرشناس دو یا سه 
روز در هفته را به جراحی اختصاص می دهند و 
سایر روزهای هفته در مطب به ویزیت بیمار و 
عوض کردن چسب و تامپون بینی می پردازند و 
البته در این روزها هم ویزیت بیماران را دریافت 
می کنند. در هر وعده عمل جراحی هم 6-5 
نفر را عمل می کنند و به طور میانگین هفته ای 
۲۰ نفر زیر تیغ جراحی این پزشکان می روند که 
درآمد حاصل از جراحی های بینی در پزشکان 
معروف به هفته ای صد و پنجاه میلیون تومان 
می رسد که البته عمل گونه و کشیدن پوست و 
تزریق ژل و چربی که زحمت و خطر کمتری 

طبیعتا  و  می شود  اضافه  لیست  این  به  دارد 
درآمدهای خاص خود را دارد که از احتساب آن 
می گذریم. طبق تحقیقات انجام شده یک جراح 
زیبایی در حالت متوسط ساالنه یک میلیارد و 
صد و پنجاه و دو میلیون تومان درآمد دارد و 
این رقم در مورد پزشکان معروف به ساالنه 
دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون تومان 
جراحی های  که  اینجاست  مشکل  می رسد. 
زیبایی قیمت ثابتی ندارند و عرضه و تقاضاست 
که قیمت ها را مشخص می کند. در هر حال 
موج شدید گرایش به جراحی بینی، باعث شده 
جراحی زیبایی به یکی از پردرآمدترین مشاغل 
ایران تبدیل شود و پزشکان این رشته در زمره 

پردرآمدترین های کشور باشند.

مهندس کامپیوتر
که  شده  همه گیر  چنان  کامپیوتر  روزها  این 

بعضی  نیست.  تصور  قابل  اصال  نبودنش 
مشاغل که بدون کامپیوتر فلج هستند. مثال 
بانک ها و تحریریه روزنامه ها! واقعا اگر یک 
روز کامپیوتر را از تحریریه روزنامه ها بردارند 
همه دچار ناتوانی خواهند شد. حتی اگر یک 
روز اینترنت های کشور قطع شود آن روز یقینا 

کل سیستم کشور به هم خواهد ریخت.
تجاری  معامالت  تمامی  روزها  این  واقع  در 
شبکه های  در  پول  شدن  بدل  و  رد  و  مهم 
بانکی داخلی و خارجی کشور توسط اینترنت 
و از طریق کامپیوتر صورت می گیرد و قطعا 

در پس این ماجرا افرادی هستند که درآمدهای 
کالنی را کسب می کنند که این افراد همان 
متخصصین کامپیوتر هستند. آمار و ارقام نشان 
متخصص  یک  متوسط  درآمد  که  می دهد 
کامپیوتر در سال ۳۰ میلیون تومان و در حالت 

ایده آل سالی ۱5۰ میلیون تومان است.

وکیل خانواده
طبق  می کند.  بیداد  روزها  این  طالق  آمار 
در  شده  ثبت  ازدواج   ۳ هر  از  گزارشات 
و  می شود  طالق  به  منجر  یکی  کشورمان، 
در این بین چند سالی است که شغل وکالت 
به ویژه به شکل تخصصی در زمینه طالق، 
تبدیل به یکی از حرفه های پردرآمد در جامعه 
ایرانی شده است. البته در میزان موفقیت وکال 
برای کسب درآمدهای باال تبلیغات نقش بسیار 
نوع  با  متناسب  وکال  دستمزد  دارد.  مهمی 

پرونده متغیر است و حتی گاهی تا یک میلیارد 
هم گزارش شده است اما به طور متوسط درآمد 
یک وکیل معمولی ساالنه ۷۲ میلیون تومان 
برآورد شده است که طبیعتا این رقم می تواند 
تا ثریا باال برود. بنابراین وکالت هم یکی از 

مشاغل پردرآمد ایران محسوب می شود.

بازیگران سینما و تلویزیون
ستاره بودن خرج دارد. نمی شود بازیگر مطرح 
سینما و تلویزیون باشی و پراید سوار شوی یا 
این که گوشی موبایلت آنچنانی نباشد یا این 

که لباس های درپیت بپوشی. خب طبیعی است 
که هر چقدر مطرح  تر باشی دستمزد باالتری را 
هم جهت بازی در فیلم هایت طلب می کنی که 
این میزان بین بازیگران مطرح از 5۰ میلیون 
تومان تا ۲5۰ میلیون تومان برای بازی در یک 
فیلم سینمایی یا سریال متغیر است. بعضی از 
کارگردانی  هیچ  سینه  به  رد  دست  بازیگران 
نمی زنند و از فیلم های شونه تخم مرغی گرفته 
کارنامه  در  را  و مذهبی  تاریخی  فیلم های  تا 
کاری خود ثبت می کنند. با این وجود بعضی 
از بازیگران معتقدند که نباید با هر کارگردان 
و هر فیلمنامه ای کارنامه خود را خدشه دار کنند 
پیشنهاد  آنها  به  ارزشی  با  و  فیلم خوب  تا  و 
نشود  هرگز بازی در هر فیلمی را نمی پذیرند. 
شرایط  با  متناسب  بازیگران  درآمد  بنابراین 
میلیون   8۰۰ تا  میلیون   ۱5۰ بین  شده  ذکر 
در سال متغیر است. البته ناگفته نماند که در 

این بین هستند بازیگرانی که همچنان ارزش 
کاری خود را حفظ کرده و تن به بازی در هر 
فیلمی نداده و سرگذشت های مالی نابسامانی 
دارند و حتی گاهی در بستر بیماری هستند و 
هیچ کس سراغی از آنها نمی گیرد. بسیاری از 
بازیگران هم معتقدند که بازیگری به هیچ وجه 
شغل پردرآمدی نیست و اکثر بازیگران امنیت 
که  ناچارند  بازیگری  کنار  در  و  ندارند  شغلی 
مشاغل دیگری را هم داشته باشند.با این وجود 
بازیگران هم در شرایط خاص که شهرت و 
محبوبیت یکی از آن شرایط است و تن دادن به 

بازی در هر فیلمی می توانند به پول های کالن 
دست پیدا کنند و هزینه های ستاره بودن خود 

را به این روش تامین کنند.

مربی و بازیکن فوتبال
با همه  که  تب هاست  آن  از  فوتبال  داغ  تب 
تندی اش هیچ وقت در جامعه ما به عرق سرد 
نمی نشیند. همین تب تند تبدیل به تقاضایی 
شده که بازار عرضه را داغ تر می کند و به تبع آن 
نرخ دستمزد بازیکنان و مربیان مطرح را باالتر 
می برد. البته وضعیت پرداخت دستمزد بازیکنان 
و مربیان در ایران در حد سایر کشورهای مطرح 
و  بازیکنان  این وجود  با  اما  نیست  آسیا  قاره 
مربیان طراز اول فوتبال ما ساالنه کمتر از ۴۰۰ 
میلیون دریافت نمی کنند. این در حالی است 
که بازیکنان سطح اول فوتبال ما این امکان 
را دارند که با دو فصل بازی در تیم های عربی 
پول خوبی کسب کنند. عالوه بر این بازیکنان 
و مربیان فوتبال به دلیل محبوبیت در جامعه از 
امتیازات خوبی هم برخوردارند که شامل حال 
ویژه  نمی شود. مثال تخفیف های  اقشار  سایر 
هنگام خرید کاالها و یا حتی اهدای کاال به 
بازیکن حین خرید از موارد عادی جامعه ماست.

بساز بفروش ها
بازار مسکن حتی در حالت رکود هم داغ است. 
به هر حال این همه آدم که در شهرها زندگی 
می کنند. نیاز به سقفی دارند که باالی سرشان 
باشد. در این بین بساز بفروش ها می توانند از 
این آب گل آلود بازار مسکن ماهی های درشت 
بگیرند و حساب بانکی شان را پر و پیمان کنند.

البته بسته به منطقه ساخت خانه و باال شهر 
بودن و پایین شهر بودن محل ساخت و ساز 
است.  متفاوت  بفروش ها  بساز  درآمدهای 
درآمد سالیانه بساز بفروش ها بسته به شرایط 
مختلف از چند صد میلیون تا یک میلیارد در 

سال متغیر است.
که  باورند  این  بر  پولدارها  اغلب  آخر:  حرف 
ایران، جای خوبی است برای پول در آوردن، 
ندارند  آن  به  اعتقادی  بی پول ها  که  حرفی 
زندگی  جای  مملکت  این  می گویند،  مدام  و 
و  ماشین ها  گران ترین  وجود  این  با  نیست. 
دیده  ایران  در  ویال   ها  و  خانه ها  شیک ترین 
ایران  در  دنیا  مطرح  مارک های  و  می شود 
در  شدن  پولدار  پس  دارند.  زیادی  طرفداران 

ایران غیرممکن نیست، البته از راه درستش!

چگونه یک کودک نابغه داشته باشیم؟

 چه کسانی پول پارو می کنند؟

نگاهی به مشاغل پردرآمد در ایران
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آیه روز  

کسی که دیدار پروردگارش را تمنامی کند،  عمل صالح بجای بیاورد و در عبادت پروردگارش هیچ کس 
را شریک قرار ندهد.کهف آیه ١١٠

حدیث روز  

بي ارزش ترین دانش، دانشي است که بر سر زبان است، و برترین علم، علمي است که در اعضا و جوارح 
آشكار است. حضرت علی)علیه السالم(

ما درس صداقت و صفا می خوانیم
آیین محبت و وفا می دانیم

زین بی هنران سفله ای دل! مخروش
آنها همه می روند و ما می مانیم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

یک مدیر حرفه ای
مدیر ماهر شدن چیزی نیست که یک شبه اتفاق 
بیفتد، ولی از راه انضباط، سخت کوشی و تعهد به 
پیشرفت تجربی می توان به آن دست یافت این ١٠ 

قانون نقطه ی شروع خوبی هستند:
به  بدهید. همیشه  تیم تان گوش  به حرف های   .١
آن چه اعضای تیم تان باید بگویند گوش بدهید، حتی 

اگر موضوعی  است که دوست ندارید.
۲.به اثربخش ترین شكل ممكن ارتباط برقرار کنید. 
انتظارات و احساسات تان را هر چند وقت یک بار به 

روشنی بیان کنید.
بهتر  نگفتن  چیزی  گاهی  کنید.  صحبت   ۳.کم تر 

از هرچیزی گفتن است.
۴.الگو باشید. شخصیتی داشته باشید که دوست دارید 

اعضای تیم تان آن شخصیت را داشته باشند.
۵.پرشور باشید. اگر درمورد کسب و کارتان پرشور و 

مشتاق نیستید، کسب و کار اشتباهی را برگزیده اید.
تا  باشید  ثابت قدم  رفتارتان  در  باشید.  ۶.ثابت قدم 
اعضای تیم تان بدانند چه انتظاری از شما داشته باشند.

مدتی  برای  را  کارها  بگیرید.  قاطع  ۷.تصمیم های 
طوالنی بالتكلیف نگذارید، و وقتی تصمیمی گرفتین 

درمورد آن تزلزل نشان ندهید.
خوب  به  اگر  کنید.  مداخله  لزوم  مواقع  در  ۸.فقط 
کارکردن تیم تان اعتماد دارید، در امور آنها دخالت 

نكنید مگر در مواقع لزوم.
۹.حد و اندازه های خود را بشناسید. از حد اعتدال خود 

فراتر نروید.
١٠.توانایی های تان را بشناسید. اگر حل اختالف تان 
خوب است، هرازگاهی وارد عمل شوید و اختالف ها 

را حل کنید.

 ما در این کشور اجازه  اسراف نداریم

به  تجاری  قرارداد  یک  عقد  برای  قبل  ها  سال 
چین رفتم. میزبان مرا به یكی از رستوران های 

خوب شهر پكن برد. 
غذایی چینی برای من آوردند که با برنج درست 
حساب  به  پلو  نوعی  حقیقت  در  و  بود   شده 
می آمد. من همه ی آن را خوردم ولی مقداری از 

آن روی میز ریخت. 
وقتی که خدمتكار آمد میز را مرتب کند، مقدار 
ریخته  میز  روی  سهوا  من  که  دید  برنج  کمی 
من  شما  اجازه ی  با  گفت:  مودبانه  خیلی  بودم. 
این برنج ها را جمع می کنم. وقتی از او راجع به 
علت این کار سوال کردم، گفت:” کشور من بیش 
از یک میلیارد جمعیت دارد و اگر هر روز هر کدام 
از ما اسراف کنیم و فقط ١٠ دانه ی برنج را هدر 

دهیم حجم زیادی دور ریخته می شود.
 ما در این کشور اجازه ی اسراف نداریم و کسی 

از این گناه نمی گذرد. 
بهارلو، محمد اسماعیلی - منبع: شما یک جوجه 

اردک زشت نیستید - مسعود لعلی

 در حالی که استیو به خاطر بازاریابی بی نظیر 
خود و بیرون کشیدن اپل از پرتگاه مشكالت و 
هدایت آن به سوی باارزش ترین و محبوب ترین 
برند در جهان شهرت دارد، اما او قادر بود همه 
این کارها را انجام دهد؛ زیرا او فروشنده نهایی 

بود و در آن کار هم نابغه محسوب می شد!
البته او را به عنوان یک فروشنده نمی شناسند 
بلكه به او می گویند: نابغه، متحول کننده، رهبر، 
پیشرو، بانفوذ، درخشان و این لیست ادامه دارد. 
در این جا نكاتی چند از نحوه دستیابی او به این 
همچون  می توانید  چگونه  این که  و  پیروزی 
استیو باشید، آورده شده است؛ به عنوان یک 

فروشنده و همچنین مدیر فروش.
نکته۱: به تنهایی روی قیمت رقابت نکنید

دلیل  به  را  اپل  محصول  تاکنون  کس  هیچ 
قیمت آن خریداری نكرده است. در واقع اپل 
از دیگر محصوالت مشابه رقیب خود گران تر 
است. اما مردم اپل را به دلیل ارزش محصول 
به هزینه ها.  با توجه  نه  و  خریداری می کنند 
با  هست.  نیز  شما  برای  بزرگ  درسی  این 

شرکت های رقیب خود در بازار، بر مبنای قیمت 
رقابت نكنید. به جای آن، روی ارزش رقابت 
نمایان گر  که  دهید  ارائه  بهتری  کار  و  کنید 

ارزش محصول یا خدمات شما باشد. 
نکته ۲: مردم نمی دانند چه می خواهند 

تا وقتی که شما به آن ها نشان دهید
این درست همان جایی ست که مشتریان  باید 
بدانند که چرا به محصول شما نیاز دارند. پس 
از آن بهترین طرفداران شما خواهند بود و در 
ارائه کالم به نفع شرکت و محصول تان فعال 
بازار آمد، هیچ  خواهند شد. وقتی آی فون به 
کس  هیچ  اکنون  اما  نبود،  آن  منتظر  کس 
نمی خواهد تنها کسی باشد که از محصوالت 
آن استفاده نمی کند.محصول شما هم می تواند 
به همین صورت عمل کند، تنها اگر شما و 
مشتریان  به  آموزش  فروش تان  نمایندگان 
بازار را بر اساس دنیای بهتری که محصول و 

خدمات تان خلق می کند، بر عهده بگیرید.
نکته ۳: نمایشی بی نظیر خلق کنید

را برترین سخنران راهنمای دوران  من جابز 

خودمان در آمریكای شمالی می دانم. جیم ران، 
دو خطیب را از دوران قدیم توصیف کرده است. 
یكی از آنان سیسرو بوده و دیگری دموسینز. 
گفته شده که وقتی سیسرو سخن می گفته، 
دیگران مبهوت می شدند و اعتراف می کردند 

که چه سخنرانی درخشانی!
مردم  دمویسینز سخنرانی می کرده  وقتی  و   
برویم!« استیو جابز،  می گفتند: »بگذارید رژه 
سخن  که  وقتی  بود.  مدرن  دموسینز  همان 
آن  از  »برویم  می گفتند:  مردم  می گفت، 
محصول بخریم!« برای تشویق شدن سخن 
نگویید. سخن بگویید که محرک عملی باشید.

بسیاری از سخنرانان برای فروش انتهای سالن 
سخنرانی می کنند. به دست آوردن چند صد 
هزار دالر پس از یک سخنرانی، روزی حماسی 
اش،  سخنرانی  از  پس  استیو،  می آفریند. 
میلیاردها دالر به دست می آورد. او تا این اندازه 
برای تقویت  اغلب  مهارت داشت. کتابی که 
توصیه می کنم  به همگان  مهارتهای عرضه 
محصول«  معرفی  در  جابز  استیو  »رازهای 

نوشته کارمین گالو است.
نکته ۴: »تجربه خرید« ایجاد کنید

جابز نمی خواست فقط فروش داشته باشد. او 
ببینید  ارائه دهد.  می خواست تجربه ای کامل 
یک فروشگه اپل چگونه تنظیم شده تا تجربه 
کردن را تسهیل کند. ببینید محصول چگونه 
طراحی، بسته بندی، توزیع و پشتیبانی می شود. 
این تجربه ای خاص است که با دقت و ظرافت 
خلق شده است. به همین دلیل است که اپل 
توانسته است چنین طرفداران مشتاقی داشته 
باشد. شما چطور؟ آیا می خواهید فقط فروش 

داشته باشید یا دنبال تجربه ای کامل هستید؟
نکته ۵: از خطا نترسید

جابز در خط فكری »متفاوت فكر کن« زندگی 
می کرد. او همیشه می خواست به راهی خارج 
از جعبه فكر کند یا جعبه ای کامال جدید بسازد 
که ایده هایی بسیار مهم و بزرگ در آن باشد. 
او می خواست چیزهای جدید را امتحان کند و 

شكست بخورد.
اپل را به خاطر خطاهایش به یاد نمی آورند، اما 

خطاهای بسیاری هم در آن وجود دارد. مثالی 
از خطاها عبارتند از: اپل نیوتون، لیسا، پاورمک 
جی۴ و… اما جابز از شكست ها و تجربیاتش 
موفقیت  که  آموخت  آموزنده ای  درس های 

بعدی او را شكل دادند.
شكست  از  تان،  فروش  تیم  و  خودتان  پس 
برای  بزرگ  راهی  خطا  از  آموختن  نترسید؛ 
عنوان  به  زیگالر،  زیگ  است.  سریع  رشد 
»انتظار  می گوید:  دیگر  موفقی  فروش  مدیر 
بهترین ها را داشته باشید و خود را برای بدترین 
چیزها آماده کنید و روی آن چه پیش می آید 
به  و  همیشه  بنابراین،  کنید.«  سرمایه گذاری 
طور مدام، به سرعت به سمت شكست بروید 
و تمامی آن خطاها، مهارت های شما را تقویت 
می کنند و شما را پاالیش کرده است و از شما 

فردی مجرب می سازند.
به طور خالصه:  تنها بر سر قیمت رقابت نكنید.
به  چرا  که  دهید  آموزش  خود  مشتریان  به 
ای  دارند.معرفی و عرضه  نیاز  محصول شما 

عالی داشته باشید.»تجربه خرید« ایجاد کنید.

عارفانه روز

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه
 تو پیداست، با الالیی مهربان خود، آرام کن تا 
وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم...

در دنیا هیچ چیز پایدار نیست، و اگر انسان توقع
 بقای چیزی را داشته باشد، احمق است.
 باید از آنچه که دارد نهایت لذت را ببرد.

همه می خواهند به اوج برسند و در اوج زندگی 
کنند اما مهم اینجاست  که خیلی ها راه های 

رسیدن، به اوج را فراموش کرده اند.

683154927
479382516
251796348
192563874
547928631
836471259
725819463
368247195
914635782

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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»سكوت« و »لبخند« و ابزار قدرتمندند.
»لبخند« راهی است، برای حل بسیاری از 

مشكالت.»سكوت« روشی است، 
برای اجتناب از مشكالت بسیار

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

تجربه کنید.   09158668002

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

مسئولیت     09155619059 

زمین فروشی 2 قطعه: 1- زمین به مساحت 
9400 متر کاربری کارگاهی و انبار دارای یک 

چشمه آب، سند ششدانگ چسبیده به مهرشهر 
متری 35 هزار تومان 2- زمین به مساحت 

6000 متر با همان شرایط بدون آب متری 35 
هزار تومان زمین شماره 2 با منزل یا آپارتمان 

معاوضه می گردد.      09153620375

فروش منزل به مساحت 165مترمربع 
 دوطبقه ، قدیمی ساز، تیرآهن ،

 آب، برق ، گاز، تلفن  فی: 115میلیون 
منتظری 10- پالک 27 

09158642336

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

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

09159647685

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

 09153613243
شریفی

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک نفر منشی خانم با روابط عمومی 
باال و چند نفر بازاریاب حضوری خانم  

وآقا برای کار تبلیغاتی نیازمندیم.
32430537 -09152651699

به چند نفر نیروی خانم برای کار 
در رستوران نیازمندیم.

خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان
ساعت تماس: 11 الی 22

09152694969

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OF  OF

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

یک شرکت مواد غذایی 
برای تکمیل پرسنل خود 
نیاز به افراد واجد شرایط 

ذیل با حقوق و مزایای مکفی، 
پورسانت و بیمه دارد:

بازاریاب حضوری و حرفه ای
بازاریاب تلفنی و غیر حضوری

09154811461
09150069386
09373591323

کارت دانشجویی سید علی پای الخی فرزند 
سید امین به شماره دانشجویی 

922711408 رشته الکترو تکنیک دانشگاه 
آزاد واحد سما مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

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

09157561075 

فروش
سوپرمارکت با تمامی امکانات و تجهیزات

09158613686

فروشی - معاوضه
زمین  با موقعیت عالی برای 

احداث ویال، گلخانه، تاالر با قیمت 
مناسب واقع در دشت بجد

09376234005

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

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

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه، 200 متر بنا، نوساز و قابل معاوضه
 با ملک در تهران و حومه با 20 میلیون تومان

 وام 7 درصد     09125725020

فروش دو قطعه زمین کشاورزی 
برای باغ ویال در روستای تقاب

هر کدام 4000 متر
09153621595

فروش یا معاوضه 
 مرغداری 30 هزاری تمام اتومات 

همراه با آب شیرین اختصاصی 
و دوربین مدار بسته 

آدرس: روبروی کویر تایر 
09151636368-09153610176
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کسب سه پیروزی نمایندگان ایران 
در روز نخست رقابت های قهرمانی شطرنج جهان

قهرمانی  شطرنج  های  رقابت  از  دور  نخستین  در  ایران  نمایندگان 
شکست  یک  و  تساوی  دو  پیروزی،  سه  به  هند  در  جهان  جوانان 
دست یافتند. به گزارش ایرنا، از فدراسیون شطرنج، این رقابت ها از 
18 تا 31 مرداد به میزبانی هند در حال برگزاری است و تیم شطرنج 
پور،  مسعود مصدق  مقصودلو،  پرهام  باز  با شش شطرنج  کشورمان 
سید خلیل موسوی، شاهین لرپری زنگنه، آرین غالمی و مبینا علی 
نسب به هند اعزام شدند. در روز نخست این مسابقات آرین غالمی 
و مسعود مصدق پور و مبینا علی نسب برابر حریفان خود به پیروزی 
رسیدند. پرهام مقصودلو و سید خلیل موسوی هم به تساوی رضایت 
دادند و شاهین لرپری زنگنه دیدار خود را مقابل حریف واگذار کرد.

فغانی امشب برزیل ـ دانمارک را سوت خواهد زد

داور بین المللی فوتبال کشورمان امشب دومین دیدار خود را در المپیک 
داور  فغانی  علیرضا  فارس،  گزارش  به  کرد.  خواهد  قضاوت   ۲۰1۶
بین المللی فوتبال کشورمان که برای قضاوت در بازی های المپیک ۲۰1۶ 
ریو در برزیل به سر می برد، دومین قضاوت خود را به همراه کمک هایش 
امروز انجام خواهد داد. فغانی به همراه کمک های خود امشب از ساعت 
۲۲ به وقت محلی دیدار تیم های برزیل و دانمارک را قضاوت خواهد کرد. 
این دومین دیدار تیم داوری ایرانی حاضر در المپیک ۲۰1۶ خواهد بود.

فدراسیون دوچرخه سواری 
یک بار دیگر نماینده تایم تریل ایران را تغییر داد!

فدراسیون دوچرخه سواری یک بار دیگر نماینده ایران در بخش تایم 
به گزارش  را معرفی کرد.  میزبانی  قادر  و  داد  تغییر  را  المپیک  تریل 
فارس، در حالی که فدراسیون دوچرخه سواری، صبح روز گذشته اعالم 
کرده بود به دلیل آسیب دیدگی قادر میزبانی، آروین معظمی جایگزین 
این  سایت  اما  است،  شده  المپیک  تریل  تایم  در  حضور  برای  وی 
فدراسیون در خبری دیگر، قادر میزبانی را به عنوان نماینده تایم تریل 
ایران معرفی کرد تا مخاطبان این رشته دچار سردرگمی شوند. سرمربی 
تیم ملی دوچرخه سواری در این باره گفت: قبل از اعزام تیم ملی به 
ریو، آروین معظمی گودرزی به عنوان نماینده ایران در مسابقه تایم 
تریل معرفی شده بود اما همانطور که مقرر شد بود نماینده کشورمان در 
رشته تایم تریل بعد از رسیدن تیم ملی به ریو و انجام تمرینات در مسیر 
مسابقه مشخص خواهد شد، که قادر میزبانی بعد از انجام تمرینات به 
عنوان رکابزن ایران در رشته تایم تریل انتخاب شد، اما بعد از سانحه ای 
که برای میزبانی در مسابقه استقامت به وجود آمد حضور او در مسابقه 
تایم تریل در هاله ای از ابهام قرار گرفت ولی با بهبود وضعیت جسمانی 
صورت  مسابقه  مسیر  در  که  خوبی  تمرینات  انجام  و  میزبانی  قادر 
گرفت، حضور او در مسابقه تایم تریل انفرادی جاده قطعی است و 
در جلسه فنی مسابقات به مسئولین برگزار کننده اعالم خواهد شد. 

حواستان بیشتر به بینایی تان باشد با هربار مشاهده 
صفحه تلفن همراه سالمتی چشمانتان را به خطر می 
اندازید و موجب بروز مشکالت زیادی در بینایی تان 
از جمله پیرچشمی می شوید توصیه های متخصصین 
استفاده کمتر از تلفن همراه و مراقبت های تغذیه ای 
برای بینایی است. پزشکان می گویند استفاده بیش از 

اندازه از تلفن های همراه و سایر گجت های الکترونیکی 
موجب پیرچشمی در سنین پایین می شود. معموال 
اختالالت چشمی در میانسالی و پیری اتفاق می افتد 
و موجب از بین رفتن قابلیت ارتجاعی عدسی چشم می 
شود. به گفته محققان، بیماری پیرچشمی که عمدتا در 
سن ۴۰ سالگی روی می دهد، با استفاده مکرر و مداوم 

از گجت های الکترونیکی نظیر موبایل در سنین 
پایین تر اتفاق می افتد. استفاده بیش از اندازه از 
زودتر  چشم  عدسی  که  شود  می  موجب  موبایل 
ارتجاعی  از موعد سخت و ضخیم شود و قدرت 
خود را از دست دهد. نتیجه آن، کاهش تدریجی 
توانایی چشم بر فوکس بر اشیای نزدیک خواهد بود.

شفاف سازی موها با آب سیب

اگر دوست دارید  موهای شما  براق و  همچنین 
سالم و زیبا باشد بعد از تمیز کردن و شستن اینکار 
را انجام دهید: به اندازه یک سوم پیمانه آب سیب 
سفید  سرکه  غذاخوری  قاشق  دوم  یک  با  را 
مخلوط کرده و بعد از شستشوی معمول موها، آن 
را بر روی موها اسپری کنید. یک ربع صبر کرده و 

سپس موها را با آب ولرم آبکشی نمایید. آب سیب 
دارای پکتین است که موجب جذب چربی های 
اضافه مو شده و آنها را براق و آراسته می سازد. 
برای جلوگیری از چربی اضافه موها، از شامپوی 
مناسب نوع و بافت موهای خود استفاده کرده 
و رژیم غذایی مغذی و کاملی داشته باشید. در 
ضمن باقی ماندن شامپو بر روی موها هم به 
مرور می تواند موجب کدر شدن موها شود.

ماکارونی را سرد بخورید

گرم   غذاهای  از سرد شدن  که  مقاوم  نشاسته 
نشاسته ای  بوجود می آید منفعت های زیادی 
و  معمولی  نشاسته  دارد.  انسان  سالمتی  برای 
دارند. هنگامی که  بدن  بر  متفاوتی  تأثیر  مقاوم 
نشاسته موجود در پاستا هضم شود به سرعت به 
قند تبدیل می شود اما پختن و سپس سرد کردن 

آن می تواند نشاسته مقاوم این غذا را باال برد. 
خوردن نشاسته مقاوم می تواند برخی از تغییرات 
مضری را که خوردن گوشت قرمز می تواند برای 
روده داشته باشد کاهش دهد. این نشاسته به طور 
طبیعی در بسیاری از غذاها مانند موز )موز سبز(، در 
برخی دانه ها و نیز جو خام وجود دارد. اما پختن 
غذاهای نشاسته دار و سپس سرد کردن آن ها 
می تواند نشاسته مقاوم آن ها را افزایش دهد.

عالیم افزایش چربی خون

این عالیم به طور خالصه عبارتند از: 1- احساس 
سنگینی، خستگی یا کوفتگی در بدن ۲- خواب 
آلودگی 3- سوزش و احساس افزایش حرارت 
نقاط مختلف بدن به خصوص کف پا که معمواًل 
در شب تشدید می شود ۴- دردهای نسبتاً مقاوم 
به درمان در ناحیه ساق و کف پا)گاهی هم در 

سایر نواحی بدن( 5- سردردهایی که معمواًل به 
کند  می  خودنمایی  سر  سنگینی  صورت 
یا تلخی دهان 7- سرگیجه و  خشکی و   -۶
گاهی وزوزگوش 8- سرگیجه، سنگینی، خواب 
آلودگی، طپش قلب و عالیمی از این دست، پس 
از مصرف غذاهای چرب و تسکین این عالیم 
یا سرکه  آبلیمو  آبغوره،  مثل  موادی  با مصرف 
9- افزایش تعریق بدن 1۰- ورم کردن صورت.

این رفتارهای شایع
در افراد ُاتیستیک بروز میکند

 1- اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات 
۲- در بیان نیازهای خود دچار مشکل هستند و 
به جای استفاده از کلمات از اَداها و اشاره استفاده 
می کنند 3- تکرار کلمات، خنده نابجا ، گریه بی 
مورد ، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت ۴- 

ترجیح می دهند که تنها باشند 5- پرخاشگری 
۶- به سختی با دیگران رابطه برقرار می کنند 7- 
بازی های غیر عادی انجام می دهند 8- ظاهراً 
از چیزی نمی ترسند  9- حرکات بدنی آنها به 
صورت نرم و عادی نیست 1۰- دلبستگی غیر 
عادی به بعضی از اشیاء پیدا می کنند 11- اشیاء 
در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی 
می کنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند.

خواب زیاد و ارتباط آن با سکته

اگر فردی خوابالو باشید بیشتر به مرگ نزدیک می 
شوید. در حالت کلی میتوان گفت هم کم خوابی 
و هم پرخوابی ریسک سکته قلبی را در بدنتان 
باال خواهد برد. آن هایی که به طور منظم هفت 
تا هشت ساعت در شب می خوابند، نسبت به 
کسانی که کمتر یا بیشتر از این مقدار می خوابند، 

اما  می شوند.  دچار  سکته  به  کمتر  درصد   ۲5
یافته ها ثابت نمی کند که خواب کافی می تواند از 
سکته جلوگیری کند، بلکه می گوید که پیوندی 
بین مقدار خواب کافی و ریسک سکته وجود 
دارد. برخی از ما به خواب به چشم دشمنی نگاه 
می کنیم که مانع از انجام کارها می شود. اما شواهد 
رو به افزایشی وجود دارد که خواب کافی در کنار 
رژیم متعادل و ورزش، سومین ستون سالمت است.

به خاطر وسایل هوشمند، بینایی تان را به خطر می اندازید ...

با تالش ماموران آتش نشانی
 ۲۱۰ حادثه دیده در بیرجند نجات یافتند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از وقوع ۴15 حادثه در 
چهارماهه نخست امسال در بیرجند خبر داد. به نقل از مهر، 
موسی میرزایی گفت: از این تعداد 1۴3 حادثه در منطقه یک 
شهرداری و ۲1۶ حادثه نیز در منطقه دو شهرداری به وقوع 
پیوسته است، همچنین 5۶ حادثه در خارج از محدوده شهری 
نیز رخ داده که  در این حوادث ۲1۰ نفر با تالش ماموران آتش 
نشانی نجات یافته اند، وی افزود: این حوادث چهار کشته و 
۴۶ زخمی به دنبال داشته است. میرزایی از مهار 153 حریق 
در چهارماهه خبر داد و از مردم بیرجند خواست در راستای 
جلوگیری از وقوع این گونه حوادث نکات ایمنی را رعایت کنند.

توقیف یک دستگاه کامیون اویکو در فردوس
که فقط حامل بار چوب نبود

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس خبر از توقیف یک دستگاه 
کامیون اویکو با 77 کیلوگرم تریاک در این شهرستان داد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی فردوس گفت: 
کنترل  هنگام  فردوس  گلشن  بازرسی   و  ایست  مأموران 
خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون اویکو حامل بار 
چوب که عازم شهرهای شمالی کشور بود مشکوک شدند و 
خودرو را جهت بررسی بیشتر به داخل ایستگاه هدایت کردند. 
سرهنگ اسماعیل واعظی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو 
77 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز 
شده بود کشف کردند و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

تصادف زنجیره ای در محور بیرجند- قاین، یک فوتی و ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی از برخورد ۴ دستگاه خودرو در محور بیرجند - قاین با یک فوتی و 1۰ مصدوم 
خبر داد. به نقل از فارس، علی دلخروشان گفت: ساعت 1۲:1۰ دقیقه ظهر روز گذشته حادثه برخورد ۴ دستگاه خودروی پراید، پژو ۴۰5، پژو پارس 
و نیسان در کیلومتر ۴۰ محور بیرجند- قاین به مرکز پیام اورژانس بیرجند اعالم شد. وی افزود: بالفاصله ۶ دستگاه آمبوالنس اورژانس 115، یک 
دستگاه خودروی فرماندهی عملیات اورژانس، 1 دستگاه آمبوالنس و یک خودروی نجات هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.  دلخروشان 
افزود: این حادثه 11 مصدوم داشت که پس از انجام مراقبت های پیش بیمارستانی منتقل بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند شدند.  وی تصریح 
کرد: یکی از مصدومین خانم ۶۰ ساله ای فاقد عالیم حیاتی بود که به همراه احیاء قلبی ریوی منتقل بیمارستان شد و علیرغم تالش کارشناسان 
اورژانس و کادر درمانی، فوت کرد و حال یک نفر دیگر هم نیز وخیم است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضایی در مورد علت 
وقوع این حادثه گفت: با انحراف به چپ خودروی پژو ۴۰5 ، این خودرو با نیسان وانت و پراید که در الین مقابل در حرکت بوده اند برخورد و 
خودروی پژو پارس هم برای جلوگیری از تصادف با این خودروها با گاردریل جاده برخورد کرده است. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان نیز از رانندگان خواست با رعایت اصول ایمنی به هنگام رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، جان اعضای خانواده خود را 
در معرض خطر قرار ندهند و در هنگام وقوع حادثه، در صورتی که خطر آتش سوزی، انفجار خودرو و نشت بنزین وجود ندارد، بیمار را جابجا نکنند.

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

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

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

زاپــــــــاس کفشهایم  کو

  @ sinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

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 

 0 9 1 5 9 6 3 4 0 3 8

09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

همراه: ۱۱۲۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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-  3778  164 0915    

به یک مربی باسابقه پیش دبستانی 
نیازمندیم. ساعت تماس 16 الی 22

09382225775
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کودک 11 ساله بشرویه ای، برگزیده کشوری ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی

پیشه ور- »زهرا فاطمی پور« کودک 11 ساله هم استانی به عنوان یکی از نفرات برگزیده »ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی« معرفی شد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
گفت: نقاشی زهرا فاطمی پور، در بخش مسابقه نقاشی جشنواره از کتاب »دوست مهربان کبوترها« از بین 709 اثر ارسالی در بخش کودک، اثر برگزیده کشوری شد. رضایی افزود: 
ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی، 15 نفر برگزیده استانی نیز داشت که از بین 2018 اثر ارسالی در بخش های مختلف، در اختتامیه استانی این جشنواره از ایشان قدردانی خواهد شد.

چهارشنبه * 20 مرداد 1395 * شماره 3574
7

تولید ۹۷ درصد عناب کشور

در خراسان جنوبی

سازمان  رئیس  مهر- 
اشاره  با  جهاد کشاورزی 
به تولید 97 درصد عناب 
گفت:  استان  در  کشور 
این  اینکه  رغم  علی 
تولید عناب  استان قطب 

محصول  این  رسمی  صادرات  اما  است  کشور 
تولید  به  اشاره  با  مطلق  پور  ولی  نداریم.  را 
ساالنه چهار هزار و 8۶0 تن عناب از باغستان 
8۶2 هکتار  و  هزار  دو  کرد:  اظهار  استان  های 
قرار  عناب  درخت  کشت  زیر  استان  اراضی  از 
بهره  نفر  هزار   9 بر  بالغ  داد:  ادامه  وی  دارد. 
هستند  مشغول  عناب  محصول  کشت  به  بردار 
که بیشترین آن ها مربوط به شهرستان سربیشه 
در  عناب  فرآوری  درباره  مطلق  پور  ولی  است. 
استان نیز گفت:  تنها یک کارخانه تولید مقطر 
قابلیت  هرچند  است،  فعال  استان  در  عناب 
بهبود  وی  دارد.  وجود  نیز  دیگر  موارد  فرآوری 
کمی و کیفی محصول عناب برای صادرات را از 
مهم ترین اهداف جهاد کشاورزی استان عنوان 
کرد و افزود: باید قانون حمایت صادراتی برای 

این محصول راهبردی  تنظیم کنیم.

حضور هنرمندان خراسان جنوبی
در هشتمین نمایشگاه صنایع دستی اردبیل

کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  مقدم-  دادرس 
در  استان  هنرمندان  حضور  از  فرهنگی  میراث 
داد. خبر  اردبیل  سراسری  نمایشگاه   هشتمین 

عباس زاده گفت: هشتمین نمایشگاه ملی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل 
 18 اردبیل  بین المللی  نمایشگاه   دائمی  محل  در 
حضور  با  مردادماه    22 تا  و  شده  برپا  مردادماه 
برگزار  مختلف  استان های  از  شرکت کنندگانی 
پوشش  با  هنرمند  دو  داشت:  بیان  وی  می شود. 
دو غرفه از هنرمندان این اداره کل در رشته معرق 

چوب در این نمایشگاه فعالیت می کنند.

برگزاری مسابقه پیامکی
»چهل حدیث از خورشید خراسان«

شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  غالمی- 
درمیان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مسابقه  کرامت  دهه  مناسبت  به  شهرستان،  این 
پیامکی »چهل حدیث از خورشید خراسان« ویژه 
این ایام را برگزار می نماید. در این مسابقه، چهل 
قرار  عالقمندان  اختیار  در  رضا)ع(  امام  از   حدیث 
می گیرد و پس از آن شرکت کنندگان می توانند 
به ده سؤال مطرح شده پاسخ داده و جهت شرکت 
در مسابقه، پاسخ های خود را به صورت یک عدد 
10 از سمت چپ به شماره 30007۶50002384 
ارسال نمایند. احادیث و سؤاالت مسابقه در سایت 
اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به 
پورتال  بخش   ،www.birjandpl.ir آدرس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان درمیان، قابل 
دریافت می باشد. آخرین مهلت شرکت در مسابقه 

و ارسال پاسخ ها، 21 مرداد ماه می باشد.

طلب ۵۳ میلیارد ریالی کشاورزان استان

مهر- مدیر صندوق بیمه کشاورزی از طلب 53 
خبرداد  بیمه  از صندوق  کشاورزان  ریالی  میلیارد 
کشاورزان  به  پرداختی  سال  ماه  دی  از  گفت:  و 
نداشته ایم. جواد غنچه اظهار کرد: در حالی که 
گذشته  زراعی  سال  در  دیده  خسارت  کشاورزان 
24 میلیارد ریال از صندوق بیمه کشاورزی استان 
میلیارد  بر 29  بالغ  نیز  امسال  کار هستند،  طلب 
اینکه  با بیان  ریال به آن اضافه شده است. وی 
دی   20 به  مربوط  کشاورزان  پرداختی  آخرین 
از  بعد  کرد:  بیان  است،  بوده  گذشته  سال  ماه 
مبلغی  ماه هنوز هم صندوق هیچ  گذشت هفت 

به کشاورزان پرداخت نکرده است.

بیش از ۴۰ تن آویشن
در استان برداشت می شود

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
بیان اینکه 30 گونه گیاهی در منطقه وجود دارد، 
گفت: پیش  بینی می شود امسال بیش از 40 تن 
آویشن در خراسان جنوبی برداشت شود که این 
میزان نسبت به سال گذشته به دلیل خسکسالی 
و کمی بازار فروش، کاهش داشته است. ولی پور 
مطلق با بیان اینکه آویشن در استان به صورت 
امسال  افزود:  نیست،  مرسوم  مزرعه ای  کاشت 
این  از  آزمایشی  به صورت  هکتار  درصد   3 تنها 
در  آن  نتایج  که  شده  کاشت  دارویی  محصول 
حال بررسی است. وی عنوان کرد: زمان برداشت 

آویشن مردادماه تا اواخر شهریور است.

جشنواره غذای محلی بانوان رسانه ای 
استان برگزار شد

محلی  غذای  جشنواره  برگزاری  مسئول  مهر- 
گرامیداشت  مناسبت  به  گفت:  رسانه  بسیج 
بانوان  هفته خبرنگار جشنواره غذای محلی ویژه 
حاشیه  در  اربابی  شد.  برگزار  دیروز  رسانه ای 
جشنواره  کرد:  اظهار  جشنواره  این    برگزاری 
غذا های سنتی و محلی با هدف ترویج فرهنگ 
و سنن غذایی و نمایش خالقیت در سفره آرایی، 
امروز در مجتمع غدیر بیرجند برگزار شد. وی ادامه 
با  استانی  مسئوالن  حضور  با  جشنواره  این  داد: 
رویکرد تقویت و نزدیکی فرهنگ ها و همبستگی 

بین بانوان خبرنگار برگزار می شود.

اتمام عملیات ماسه آسفالت
راه روستایي بشرویه - رقه 

شهرستان  وشهرسازی  راه  اداره  رئیس  قوسی- 
بشرویه از اتمام عملیات ماسه آسفالت راه روستایي 
زیبائیان  کیلومترخبرداد.   8 بطول  رقه  بشرویه- 
دراین باره اظهار کرد: این پروژه دارای عرض ۶/5 
متر و طول 8 کیلومتر بوده و حجم آسفالت سرد 
به میزان 3900 تن استفاده گردیده که در حوزه 
استحفاظي راه هاي روستایي شهرستان بشرویه در 
اوایل مرداد امسال آغاز و هم اکنون باتمام رسیده 
است. وی درباره اعتبار هزینه شده در این پروژه 
افزود: این پروژه با هزینه اي بالغ بر 1830 میلیون 
افتتاح و به  انجام گردیده و در هفته دولت  ریال 
بهره برداري خواهدرسید. الزم بذکر است با اتمام 
این پروژه 1۶ روستا با ۶48 خانوار و جمعیت 2218 
بشرویه  به مرکز شهرستان  این مسیر که  از  نفر 

متصل می شود بهره مند مي شوند.

۲۵۰۰ اولیای بی سواد دانش آموزان
در استان شناسایی شدند

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: 
استان  در  بی سواد  اولیای  و 500  تاکنون 2 هزار 
هوشمندسازی  مدارس  از  درصد   35 و  شناسایی 
کل  اداره  مدیران  جمع  در  دیروز  المعی  شد. 
کم سواد  والدین  آمار  درباره  پرورش  و  آموزش 
شدن  ریشه کن  برای  گفت:  استان  در  بی سواد  و 
عزمی  نیازمند  استان  در  بی سوادی  شوم  پدیده 
در  کرد:  اظهار  وی  هستیم.  انقالبی  و  جدی 
و  آموزش  در  ما  مشکالت  از  یکی  حاضر  حال 
 پرورش استان به روز نبودن کارگاه ها و تجهیزات

هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای است که باید 
این مدارس به تجهیزات روز مجهز شوند تا رغبت 

دانش آموزان به سمت این رشته ها بیشتر شود.

استخراج ۴۴۰ هزار تن زغال سنگ خام 
از معادن طبس

فارس- مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس 
گفت: میزان استخراج زغال سنگ خام از این معدن 
حدود 440 هزار تن است که تحقق 120 درصدی 
آمار  ارائه  با  کریتی ثانی  می دهد.  نشان  را  برنامه 
امسال  نخست  ماهه  چهار  در  شرکت  تولیدات 
حفریات  بخش های  در  چشمگیری  رشد  افزود: 
زیر زمین، تولید زغال سنگ خام و تولید و فروش 
کنسانتره زغال سنگ با همدلی و همراهی نیروها 
آنان در تمام سطوح عملیاتی و  و تعهد حرفه ای 
مدیریتی از عوامل این موفقیت است. وی عنوان 
شامل  معدن  زمینی  زیر  حفریات  میزان  کرد: 
پانل های  و  معدن  اصلی  مسیرهای  در  پیشروی 
سال  نخست  ماه  چهار  در  استخراج،  کارگاه های 
جاری بالغ بر 2 هزار و 230 متر بوده که حاکی از 

تحقق 75 درصدی برنامه این دوره است.

آمار آبرسانی به روستاهای استان
روز به روز بیشتر می شود

جنوبی  خراسان  سازندگی  بسیج  رئیس  تسنیم- 
را  استان  روستای  به 500  نزدیک  اینکه  بیان  با 
آبرسانی می کنیم، گفت: متأسفانه روز به روز آمار 
روستاهایی که آبرسانی می شوند افزایش می یابد 
نخبگان  چاره اندیشی  نیازمند  آب  زمینه  در  و 
 493 گذشته  سال  کرد:  اظهار  زهرایی  هستیم. 
با  و  شدند  آبرسانی  سیار  تانکر  طریق  از  روستا 
افزایش خشکسالی باید به جای احداث چاه آب در 
مناطق ممنوعه برای برداشت بیشتر آب، این چاه 
ها برای آب شرب مردم احداث شود. وی افزود: 
تفاهم نامه ای در خردادماه امسال با اداره کل آب 
و فاضالب استان امضاء شد تا برای آبرسانی به 
روستاهای استان که آب آشامیدنی ندارند، با اعتبار 

27 میلیارد ریال به مدت یکسال اقدام شود.

اجرایی شدن طرح آمایش مساجد استان 

اجرای  از  استان  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  مهر- 
داد. خبر  جنوبی  خراسان  مساجد  آمایش  طرح 

اجرای  برای  اظهار کرد:  حجت االسالم کمیلی 
ریزی  برنامه  نزدیک  ای  آینده  در  طرح   این 
می کنیم. وی در توضیح اجرای این طرح بیان 
نیازمند  که  مناطقی  طرح  این  اساس  بر  کرد: 
قرار  کار  دستور  در  هستند  مسجد   ساخت 
مسجد  ساخت  اینکه  بیان  با  کمیلی  گیرند.  می 
در مناطقی که نیازمند هستند از برنامه های روز 
از  ارتش یکی  افزود: مسکن مهر  مساجد است، 

نقاط بحرانی در ساخت مسجد است.

کاروان دوی جاده والیت به ایستگاه میقات 
الرضا رسید

کاروان  میزبان  دیروز  طبس  شهرستان  مهر- 
فرهنگی  ورزشکاران هفتمین جشنواره  نفره   33
جشنواره  هفتمین  بود.  والیت  جاده  ورزشی 
ورزشی رضوی تحت عنوان جاده والیت درحال 
با استقبال  امروز  این کاروان  برگزاری است که 
شهر  این  وارد  طبسی  ورزشکاران  و  مسئوالن 
شد. 17 دونده از استان خراسان رضوی به مدت 
14 روز با پرچم حرم به صورت دو امدادی طی 
به  امام رضا )ع(  طریق نموده و در روز والدت 

حرم مطهر رضوی خواهند رسید.

آستان  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
های  پروژه   اجرای  برای  رضوی  قدس 
آمادگی  اعالم  استان  در  محرومیت زدا 
سید  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به  کرد. 
دیدار  در  دیروز  صبح  پرویزی  علی اکبر 
رضوی  قدس  آستان  عظمای  تولیت  با 
به منظور  این دیدار  در مشهد اظهار کرد: 
استان  مشکالت  و  مسائل  رفع  و  پیگیری 
مختلف  حوزه های  در  جنوبی  خراسان 

به  رئیسی  آیت اهلل  چه  اگر  شد  انجام 
در  جنوبی  خراسان  مردم  نماینده  عنوان 
با  خوبی  به  نیز  رهبری  خبرگان  مجلس 
این مشکالت آشنایی دارد. وی ادامه داد: 
با مذاکراتی که صورت گرفت از ایشان به 
و  استان خراسان جنوبی  در  منظور حضور 
کمیته  یا  اداری  شورای  جلسه  در  شرکت 
تا  دعوت شد  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
تنگناهای  و  خواسته ها  جریان  در  بیشتر 

قدس  آستان  مشارکت  برای  استان  این 
خاطرنشان  استاندار  گیرند.  قرار  رضوی 
مهمی  دستاوردهای  دیدار  این  کرد: 
اعالم  شدن  قطعی  محض  به  که  داشت 
تولیت  که  است  حالی  در  این  شد  خواهد 
به  عالقه مند  نیز  رضوی  قدس  آستان 
پروژه های  اجرای  زمینه  در  سرمایه گذاری 
سبب  که  هایی  طرح  و  محرومیت زدا 

اشتغال زایی در استان شود بودند.

تولیت  شد  مقرر  کرد:  اذعان  پرویزی 
آستان قدس رضوی یک نفر را به عنوان 
نیز  جنوبی  خراسان  استانداری  و  نماینده 
پیگیری  منظور  به  را  معاونان  از  نفر  یک 
تا  معرفی  استان  مطالبات  و  ها  درخواست 
اقتصادی  مشارکت  زمینه  زودتر  چه  هر 
آستان قدس رضوی در اجرای پروژه های 
تفاهم نامه  قالب  در  خصوصی  و  دولتی 

فراهم شود. همکاری مشترک 

مشارکت آستان قدس برای محرومیت زدایی

استاندار عنوان کرد:

نماینده شهرستان های نهبندان و سربیشه در 
مجلس گفت: حاشیه نشینی دغدغه مشترک 
پلیس و نمایندگان است. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم نظر افضلی در دیدار با فرمانده انتظامی 
استان اظهار کرد: امنیت منطقه مرهون زحمات 
است  انتظامی  نیروی  کارکنان  روزی  شبانه 
که با اخالص به مردم خدمت می کنند. وی 

معیشتی شهرستانهای  به مشکالت  اشاره  با 
دو  این  در  مردم  گفت:  سربیشه  و  نهبندان 
شهرستان از نظر شاخصه های زندگی نسبت 
افضلی  هستند.  عقب تر  شهرستانها  سایر  به 
و  عادالنه  توزیع  با  باید  مسئوالن  کرد:  بیان 
متوازن بودجه شاخصه های زندگی را در مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته افزایش دهند تا از 

مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک 
به شهرهای بزرگ تر جلوگیری شود. نماینده 
مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه افزود: 
خالی شدن روستاها از سکنه مشکالت امنیتی 
را در آن مناطق دربردارد و از طرفی مهاجرت 
روستائیان به شهرها و حاشیه نشینی زمینه ساز 

مشکالت و معضالت اجتماعی زیادی است.

فرمانده انتظامی استان نیز در این دیدار گفت: 
مجلس  در  جنوبی  خراسان  نمایندگان  از 
بیکاری  مسأله  داریم  انتظار  اسالمی  شواری 
از طریق مجلس به صورت  را  و خشکسالی 
اظهار  شجاع  مجید  کنند.  پیگیری  جدی تر 
کرد: موضوع حاشیه نشینی در استان به معضل 
اجتماعی تبدیل شده است و با روند خشکسالیها 

و بیکار شدن عده زیادی از مردم سیر مهاجرت 
به شهرها و حاشیه نشینی در حال افزایش است. 
وی تصریح کرد: فرماندهی انتظامی خراسان 
جنوبی آمادگی دارد تا در امور انتظامی و امنیتی 
مشاوره  الزم را به نمایندگان منتخب مردم در 
مجلس ارائه دهد تا راهکارهای عملی از طریق 

تدوین قوانین اندیشیده شود.

حاشیه نشینی دغدغه پلیس و نمایندگان

 چهارمین روز دیدار ها به بهانه روز خبرنگار

اتاق  اجرایی  دبیر  علیزاده  محمدرضا   - برزجی 
در  بیرجند  کشاورزی   و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
گفت:  آوا  روزنامه  کارکنان  و  مسئول  مدیر  با  دیدار 
اتاق بازرگانی، به عنوان زبان گویای بخش خصوصی 
شود  می  تلقی  یافته  توسعه  ای  جامعه  دارد  اعتقاد 
معیار  بر  اقتصادی،  های  شاخصه  کنار  در  بتواند  که 
دانایی رشد  و در حقیقت عنصر  اطالعات  و  آموزش 
نماید و در چنین جامعه ای، رسانه ها با تولید و توزیع 

مطلوب اطالعات، نقش اساسی دارند.
تنها  را  اتاق  ها  »رسانه  اینکه  بر  تاکید  با  علیزاده 
واقعیتی  را  آن  وجود  و  علم  یک  را  رسانه  نگذارند« 
امید  و  تدبیر  دولت  سیاست  به  توجه  با  که  دانست 
و  اقشار  سازی  آگاه  و  سازی  راستای شفاف  در  باید 
صنوف جامعه گام بر دارد. وی گفت: رسانه ها زبان 
اتاق بازرگانی  با  گویای یک ملت هستند و امیدوارم 
پارلمان  و  بلندگو  و  باشند  داشته  بیشتری  همکاری 
بخش خصوصی را تنها نگذارند. مدیر مسئول روزنامه 

اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  آوای 
رسانه رسالت مهمی در بحث اطالع رسانی بر عهده 
دارد گفت: همواره در انعکاس فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی اتاق بازرگانی کوشش می کنیم. غالمرضا 
جعفرپور مقدم با تاکید بر تقویت بخش خصوصی در 
استان اظهار کرد: فعالیت های اتاق بازرگانی در جذب 

سرمایه گذاران شایسته انعکاس است.  

رسانه ها زبان گویای یک ملت هستند
 

مالئی - رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی استاندار در 
دیدار با مسئوالن روزنامه آوا عنوان کرد: کشورهای 
نا امنی در اطراف خراسان جنوبی است که منبع شیوع 
اما خوشبختانه  انسانی و دامی هستند،  بیماری های 
نداریم.  استان  در  دامی  حاد  بیماری  گونه  هیچ 
طرف  از  موقع  به  رسانی  اطالع  کرد:  عنوان   وی 
های  بیماری  از  پیشیگیری  در  درصد   70 ها  رسانه 

دامی و تجهیزات 30 درصد نقش دارند. 
است  سال   3 اینکه  بیان  با  دامپزشکی  مدیرکل 
در  نداریم  کنگو  کریمو  تب  بیماری  استان  در  که 
حالی که استان های هم جوار خراسان جنوبی دچار 
در  دام  افزایش  کرد:  تاکید  اند،  شده  بیماری  این 
در پست های  نیرو  نامناسب، کمبود  استان، وسعت 

سازمانی جزئی از مشکالت است.

نقش 70درصدی رسانه در پیشگیری از بیماری های دامی

شورای  رئیس  خبرنگار  روز  مناسبت  به   - مالئی 
استان و برخی اعضای این شورا با کارکنان روزنامه 
از  گری  مطالبه  بر  دیدار  این  در  دیدارکردند.  آوا 
مشترک  هدف  و  مردم  حق  عنوان  به  مسئوالن 

شوراها و رسانه ها تاکید شد.
مخابرات  شرکت  مدیران  زمان  هم  است  گفتنی 

استان نیز برای عرض تبریک و خدا قوت به دیدار 
کارکنان روزنامه آوای خراسان جنوبی آمدند. 

ذکر  با  استان  مخابرات  مسئوالن  دیدار  این  در 
دارد  ای  رسانه  کارکرد  نکته که مخابرات خود  این 
تعامل  برای همکاری خواستار  آمادگی  ضمن اعالم 

هر چه بیشتر با رسانه ها شدند.

مالئی- اعضای کانون هنرمندان به بهانه روز خبرنگار 
با کارکنان روزنامه آوا دیدار کردند. در این بازدید رئیس 
هنرمندانی  خبرنگاران  کرد:  عنوان  هنرمندان  کانون 
دغدغه  فقط  و  گیرند  می  را  مردم  حق  که  هستند 
مشکالت اجتماع را دارند. وی صداقت و دردشناسی را 
وجه اشتراک هنرمند و خبرنگار دانست و یادآورشد: شأن 

خبرنگار و هنرمند باید همیشه حفظ شود. رئیس کانون 
هنرمندان از ثبت نام ۶00 شاعر اصیل خراسان جنوبی 
تاکید کرد: مسئوالن  این کانون خبر داد و  در وبالگ 
فرهنگی استان باید بیشتر به هنرمندان بهاء دهند. وی 
عنوان کرد: مدیرانی ماندگار هستند که همیشه در جمع 

مردم حاضر و به حرفشان توجه و عمل کنند.

صداقت و دردشناسیمطالبه گری هدف مشترک شورا و رسانه
اشتراکات هنرمند و خبرنگار است

پنجمین  اختتامیه  شب  دوشنبه  مالئی- 
جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی در 
سال همایش فرزان برگزار شد. در این مراسم 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی 
عنوان کرد: گسترش فعالیت های فرهنگی، 
از  تجلیل  و  فرهنگ رضوی  ترویج  و  اشاعه 
تولیدکنندگان آثار هنری پیرامون امام رضا )ع( 
از جمله اهداف این جشنواره است. به گفته وی 

122 اثر مربوط به بخش حروف نگاری و 149 
اثر مربوط به بخش نقاشی خط است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: 
امسال بخش جنبی جشنواره با موضوع سبک 
زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به 
این دوره از جشنواره اضافه شد که هنرمندان 
با انتخاب حدیثی از امام رضا )ع( در راستای 
ترویج سبک زندگی اسالمی در این جشنواره 

شرکت کرده اند. محبی با اشاره به اینکه 41 اثر 
جشنواره به مرحله نمایشگاهی راه یافت، افزود: 
این آثار در نگار خانه شهر بیرجند در معرض 

دید عموم قرار گرفته است.

 هنر ایرانی به نام چینی ها

نیز در  ارشاد  معاون هنری وزارت فرهنگ و 

این مراسم عنوان کرد: معرفی دقیق و درست 
فرهنگ و هنر دینی از وظایف مهم جشنواره 
است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از 
جشنواره های هنری نتوانسته ایم هنر دینی ارائه 
دهیم. مراد خانی تصریح کرد: طی سال های 
ارائه شده  آثار فاخری در حوزه دینی  گذشته 
است که به جذب مخاطب کمک شایانی می 
کند. وی با بیان اینکه آثار هنری صرفاً نباید 

در فضاهای دولتی و رسمی ارائه شود تاکید 
اشاعه  بین مردم  باید در  آثار  این گونه  کرد: 
پیدا کند. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان اینکه متاسفانه در دنیا هنرهای 
شرق  هنر  عنوان  به  را  سنتی  و  تجسمی 
نمی شناسند، اظهار کرد: این گونه آثار را متعلق 
به کشورهایی چون چین و ژاپن می دانند که 

نشان از کم کاری در این حوزه است.

اختتامیه پنجمین جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاری رضوی برگزار شد
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 امام حسین علیه السالم فرمودند:
اَلُبکاُء ِمن َخشیِه ا...ِ نَجآٌة ِمَن الّناِر 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهّنم است.
)حیات امام حسین)ع( ج 1 / ص 183(

  دولت، صنعت هسته ای را
 به روزهای قبل مذاکرات بازگرداند

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه برجام 
برای مردم هیچ نتیجه مثبتی نداشت، گفت: برجام 
قرار بود برای ما عزت بیاورد ولی این گونه نشد، 
بگویند  و  باشند  پاسخگو  مردم  به  باید  دولتمردان 
شد؟ چه  بیاورد  خود  با  بود  قرار  برجام  که   عزتی 

مردم  تاکنون  مطمئنا  کرد:  اضافه  آقاجری  صادق 
متوجه این شده اند که برجام فایده ای برای کشور 
نداشته و اعتماد به آمریکا از اساس اشتباه است. امروز 
اگر دولت با اقدامی انقالبی صنعت هسته ای و همه 
مسایل را به حالت اول و به حالت قبل از مذاکرات 
برگرداند، می تواند چهره خود را بین مردم ترمیم کند 

که امیدواریم چنین اتفاقی رخ بدهد.

آن هایی که به حج حساس اند، 
در این سال ها چقدر  به ترکیه رفته اند؟

نماینده  عسکر،  قاضی   علی  سید  حجت االسالم   
ولی فقیه در امور حج و زیارت اظهار کرد: همان هایی 
که سعی می کنند حج را ضد ارزش جلوه دهند، در 
همین مدت چقدر به کشورهای جنوب خلیج فارس 
یا ترکیه رفته اند؟ ما به مردم نمی گوییم سفر نکنند، 
ولی چرا این حساسیت را فقط به حج نشان می دهند؟ 
وی تأکید کرد: نباید با عقاید دینی مردم بازی شود. 
وظیفه علما و دانشمندان جامعه است مقابل موجی 
قاضی عسکر  بایستند.  می کند،  ایجاد  دشمن  که 
اظهار  تفاخر و حج تجملی  به  پاسخ  در  همچنین 
کرد: قبول دارم زمانی افرادی که به حج می رفتند 
به  تفکر  آن  حاضر  حال  در  ولی  می کردند،  تفاخر 
خاطر کارهای فرهنگی تغییر کرده است. مطلع ام 
بسیاری از حجاج با حذف ولیمه،   مدرسه ها ساخته اند 

و جهیزیه هایی را تأمین کرده اند.

پزشکیان: روحانی
 هوای حامیان را داشته باشد

شورای  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان،  مسعود 
اسالمی در مورد اینکه آیا حمایت اصالح طلبان از 
روحانی مشروط خواهد بود یا نه گفت: به هر حال 
آقای روحانی باید کسانی را که از وی پشتیبانی و 
دفاع کردند و او را قبول کردند مورد حمایت قرار 
کسانی  هوای  باید  جمهور  رئیس  واقع  در  و  دهد 
که خواهان وی بوده و هستند، داشته باشد. وی با 
بیان اینکه دولت آقای روحانی در خیلی جاها هوای 
افرادی را که از وی حمایت کرده اند نداشته، گفت: 
در واقع اگر ما هوای مشتری را نداشته باشیم همان 
مشتری بعد از مدت ها در دکان ما نمی آید، اولین 
قدم آقای روحانی برای موفقیت در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده باید این باشد هوای کسانی را که 
از وی حمایت کرده اند، داشته باشد و می توانند با 
دیدار مسئوالن با دست اندرکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی به مناسبت روز خبرنگارعکس روز کسانی که وی را قبول ندارند، بنشینند و بحث کنند.

 الریجانی: مسئله هسته ای بدون وفاق
 همه نظام قابل حل نبود

رئیس مجلس گفت: در مسئله هسته ای اگر همه 
نظام وفاق نداشتند، قابل حل نبود اما ما توانستیم 
با ایستادگی بر خواسته مشروع به دانش هسته ای 
دست پیدا کنیم. الریجانی اظهار کرد: وفاق ملی 

بر روی یک موضوع ما را به نتیجه می رساند.

واکنش عارف به نامه 
احمدی نژاد به اوباما

نامه  سابق سومین  رئیس جمهور  نژاد،  احمدی   
خود به رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما نوشت. 
وی در این نامه به رای دادگاه عالی آمریکا مبنی 
بر توقیف دو میلیارد دالر ایران انتقاد کرده است. 
در  این خصوص می گوید:  در  محمدرضا عارف 
مورد انتقادی که درباره لزوم هماهنگی این اقدام 
با وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی مطرح 
می شود، باید گفت که از اساس شخصیت های 
با  را  الزم  های  هماهنگی  باید  کشور   سیاسی 

نهادهای ذیربط  داشته باشند.

رای 99 درصد سیاه پوستان آمریکا 
به کلینتون

 به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی سراسری نشان 
از ترامپ در بین رای دهندگان  داد، میزان حمایت 
سیاه پوست به پایین ترین حد رسیده و این حمایت 
به طور انحصاری در اختیار کلینتون قرار گرفته است 
چرا که میزان حمایت ها از کلینتون 99 درصد و از 

ترامپ یک درصد است.

کشته شدن 30 سرباز ترکیه در مرز عراق

 شاخه نظامی گروهک حزب کارگران کردستان 
این  عناصر  حمله  در  که  شد  مدعی  )پ.ک.ک( 
گروهک به مواضع ارتش ترکیه، 30 سرباز ترک 

و 6 عنصر پ.ک.ک کشته شدند.
ما  نیروهای  است:  آمده  گروهک  این  بیانیه  در   
در  ترکیه  ارتش  مواضع  به  را  گسترده ای  حمله 
توابع  از  »ماسیرو«  و  »قرکا«  »کنیش«،  مناطق 
منطقه »شمزینان« در نزدیکی مرز عراق ترتیب 
دادند که این حمله منجر به کشته شدن 30 سرباز 

ارتش ترکیه شد.

نوبخت: جذب بیش از 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام

   نوبخت، سخنگوی دولت در نشستی با خبرنگاران گفت : در سه ماهه پایانی امسال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 28 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 
873 میلیون دالر و در چهار ماه و نیم امسال در 38 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 295 میلیون دالر انجام شده است که در مجموع سه ماهه پایانی سال 
گذشته تا نیمه مرداد امسال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 66 طرح کشور به مبلغ 5 میلیارد و 168 میلیون دالر رسید. وی گفت: این 66 طرح عمدتا 
در بخش های حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آالت بوده است و کامال مشخص است و 

می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد. وی گفت: البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

احتمال حمایت جامعه روحانیت از روحانی در انتخابات

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران درباره احتمال حمایت این تشکل 
 از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: همه چیز احتمال دارد. مصطفی

 پور محمدی گفت: هنوز جامعه روحانیت مبارز تهران درباره موضوع انتخابات 
ریاست جمهوری بحث نکرده است. مقدماتش همچون تحلیل شرایط و اوضاع و 
عناصر فعال و وضعیت کشور را شروع کردیم اما هنوز به این بحث ها نرسیدیم.

نزدیک  رایزنی های  و  همکاری 
در  روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
موضوع  حل  مسیر  در  اخیر  سال  چند 
با  توافق  به  رسیدن  ایران،  هسته ای 
اجرای  و   5+1 گروه  عضو  کشورهای 
تعامل  و  همکاری  همچنین  برجام، 
در  کشور  دو  این  سازنده  و  مثبت 
الگوی  نمونه و  مدیریت بحران سوریه، 
همکاری  و  تعامل  از  دیگری  ارزنده 

منطقه ای این دو کشور بوده است.
ایران،  جانبه  سه  اجالس  در  روحانی 
اینکه  به  اشاره  با  آذربایجان  و  روسیه 
کشورهای  با  همه  جانبه  روابط  توسعه 
کرد:  تصریح  است،  اولویت  در  همسایه 
جمهوری اسالمی ایران، از هر نوع ایده و 
ابتکاری برای افزایش تعامل و همکاری 
با همسایگان استقبال می کند. وی افزود: 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

در قبال سایر کشورها و به طریق اولی 
همکاری،  بر  مبتنی  همسایه  کشورهای 
دستیابی  راه های  یافتن  و  هم افزایی 

در  و  متقابل  سود  مشترک،  منافع  به 
در  است.  برد   - برد  سیاست  کلمه  یک 
کشورهای  با  مشارکت  چارچوب،  همین 

از مکانیزم گفتگوهای  استفاده  و  منطقه 
و  ضروری  مفید،  بسیار  را  چندجانبه 

کارگشا می دانیم.

جمهوری  دیدگاه  از  اینکه  بیان  با  وی 
ایران،  کشور  سه  تعامل  ایران،  اسالمی 
فرمت  یک  در  روسیه  و  آذربایجان 

و  توسعه  به  می تواند  تنها  نه  سه  جانبه 
بالقوه  قابلیت های  و  ظرفیت ها  تقویت 
حوزه های  در  کشور  سه  بین  موجود 
اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  مختلف 
بلکه  کرد:  اظهار  نماید،  مساعدت 
می تواند با ایجاد هم افزایی و همگرایی، 
با  مقابله  در  را  جدیدی  فرصت های 
فراهم  منطقه  در  موجود  چالش های 
نماید. بدیهی است چنین ترتیباتی، علیه 
هیچ کشور و یا طرف ثالثی نبوده و صرفًا 
معطوف  گفتگوهای  برای  چارچوبی 
سه  منطقه ای  همکاری های  توسعه  به 
کرد:  نشان  خاطر  روحانی  است.  کشور 
و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  تردید،  بدون 
استقرار  مستلزم  کشورها  اجتماعی  رفاه 
که  است  امنیت  و  ثبات  صلح،  آرامش، 
امروز منطقه ما بیش از هر زمان دیگری 

نیازمند آن است.

روحانی: برجام و مدیریت بحران سوریه ، نمونه های همکاری ایران و روسیه 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید علیرضا عبادی
 انتصاب شایسته حضرت عالی را از سوی مقام عظمای والیت حضرت امام خامنه ای )حفظه ا...( به عنوان

 اولین نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
  خدمت روحانیت، خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شریف استان تبریک عرض می نماییم.

جمعی از بسیجیان عضو پایگاه های شهید علی مرکی، حنانه )خواهران(
 جلسه قرآنی منتظران مهدی )عج(، کانون های مسجد و هالل احمر روستای مرک

خاندان محترم معصومی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان 

شـادروان عبـاسعلی معصـومی
 را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 

رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

یوسفی -  حسینی

دعــوت بــه همکــاری
موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه خیریه 

حضرت ولی عصر )عج( برای تکمیل کادر درمانی خود از دندانپزشکان و 
کارشناسان محترم مامایی که حاضر به همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت 

می باشند، دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس: 09151639806 - 09155618525

مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور و پرسنل محترم

17مرداد ماه ، روزخبرنگار
راخدمت جناب عالی وهمکاران خستگی ناپذیر عرصه رسانه صمیمانه تبریک 
وتهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خدای یگانه خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند


