
 وضع ارتباطات بانکی
 ۳ ماه آینده بهتر می شود

قبل  ماه  با ۵  را  امروز  اگر  ارتباطات گفت:  وزیر 
مقایسه کنیم تعداد بانکها و شرکتهای بین المللی 
قطعا  و  نیست  مقایسه  قابل  کشور  با  مراوده  در 
بهتر می شود. وی  آینده وضعیت  ماه  دو سه  در 
ادامه داد: امروز شاهد تحول در حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات هستیم.

 رئیس جمهوری الیحه استخدامی 
شهرداریها را به مجلس تقدیم کرد

»استخدامی  رئیس جمهور الیحه  روحانی،  دکتر 
وزیران  هیئت  تصویب  به  که  را  شهرداریها« 
رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کرد. به منظور ساماندهی 
امور اداری و استخدامی شهرداری های کشور این 

الیحه به مجلس شورای اسالمی فرستاده شد. 

 ارائه خدمات ارتباطی رایگان
 به زائران اربعین حسینی

ارتباطی  خدمات  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
رایگان به زائران اربعین حسینی ارائه خواهد کرد.

احمدی جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات نجف 
اشرف گفت: این ستاد با تشکیل کارگروه مردمی 
»وصال الحسین )ع(« خدمات ارتباطی رایگان را با 

همکاری اپراتور همراه اول ارائه خواهد کرد.

رئیس جمهور :
به برجام خوشبین و 

به آمریکا بدبین هستیم

سید حسن نصر ا... :
جنگ بعدی با اسرائیل در سرزمین اشغالی 

و حیفا و شهرهای پس از حیفا خواهد بود

دبیر کل موتلفه :
الیحه  برنامه ششم که دولت آماده 

کرده است مشکل امنیتی دارد

شجونی  : 
آقای احمدی نژاد خودش را گم کرد
و فکر کرد برای خودش کسی شده!

آقای روحانی! فیش های نجومی اصلی ترین چالش دولت شماست / عبارات نسنجیده درباره رئیس جمهور نادرست است / هاشمی : پدرم از روحانی عبور نمی کند / نعمتی : ما نبودیم لیست امیدی هم نبود / عارف : از روحانی عبور نمی کنیم / قوه قضائیه با گذشت سه سال پاسخی درباره پرونده های احمدی نژاد نمی دهد/ صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آمار تلخ
افزایش محسوس آسیب های اجتماعی در استان

وضع آسیب های اجتماعی کشور نگران کننده است اما به گفته 
مدیرکل بهزیستی  خراسان جنوبی ، آمارهای دستگاه های اجرایی 

استان در خصوص روند افزایش آن نسبتا قابل قبول است

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

افق های روشن در آسمان هتل 5 ستاره بیرجند

یک مقام مسئول در گفتگو با آوا : 

افزایش 5 درصدی 
معامالت مسکن
در مرکز استان

صفحه 7

24 قنات 
در نهبندان 
خشک شد

اتمام فاز اول طرح ژئوفیزیک 
هوایی در خراسان جنوبی

مسئوالن به پیروی از امام رضا 
باید دغدغه رفع مشکالت 
مردم را داشته باشند

محضر مبارک حضرت حجت االسالم  و المسلمین

 جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی 
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان

 نماینده  معظم له در استان خراسان جنوبی 
موجب افتخار و مباهات  است. خداوند را بر این نعمت شاکریم و رجاء واثق داریم خیرات 
و برکات این توفیق بزرگ نمایندگی والیت فقیه نصیب مردم والیتمدار استان خواهد بود. 

نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 

خراسان جنوبی - مجتبی اوحدی

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی
مدیریت محترم حج و زیارت خراسان جنوبی

افزایش پروازهای عتبات عالیات نتیجه پیگیری ها و تالش مجدانه حضرتعالی و 

برادر پرتالش آقای حاج علی جلیلی مدیرعامل شرکت مرکزی زیارتی
 است که زمینه بیشتر سفر عاشقان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( را

 فراهم نموده اید، صمیمانه  از شما بزرگواران تشکر می نماییم.

 دفاتر و شرکت های زیارتی بیرجند تنعیم، فدک، نورالمهدی و عماد بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومـه انسیـه راستیـن
 بازنشسته آموزش و پرورش همسر شادروان علیرضا فرخی
الی 18/30  از ساعت 17/30  امروز دوشنبه 95/5/25  بزرگداشتی   جلسه 
در محل هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب منعقد می گردد. حضور شما 

سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: فرخی - راستین و سایر بستگان

واگذاری بوتیک زنانه در خیابان معلم
09199314200 - 09359526633

NANOاستخدام بازاریاب
                                                شرح در صفحه 5

خدمات دهشیبی
تعمیر کولر آبی

نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی
لوله کشی  و برق کشی ساختمان

لوله بازکنی با فنر
نصب و تعمیر مشعل گازی و گازوئیلی

09151633903

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به واگذاری خدمات امور حمل و 
نقل شرکت در سال 1395 با مشخصات زیر به شرکتهای واجد صالحیت 

اقدام نماید:
نام و نشانی مناقصه گذار:

خیابان   - بیرجند  آدرس  به  ای خراسان جنوبی  منطقه  آب   شرکت 
پاسداران - پاسداران 30- تلفن  32445590-4

موضوع مناقصه: 
واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و 

درون شهری با خودروهای پژو با سمند )مدل 1393 به باال(
شرایط شرکتهای متقاضی:

الف: داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار رفاه و تامین اجتماعی 
محل فعالیت در رشته و پایه یا سقف مالی مورد نیاز

ب: نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته
ج: دارا بودن سوابق کاری مشابه

د: مدت پیش بینی انجام خدمات 12 ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان  181/500/000 )یکصد و هشتاد و 
یک میلیون و پانصد هزار( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار( به نفع شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی 
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

اداری  وقت  پایان  تا   1395/05/25 تاریخ  از  متقاضی  شرکتهای 
1395/05/31 با تقاضای کتبی و معرفی نماینده جهت دریافت اسناد 
مناقصه پس از واریز مبلغ اسناد به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت آب 

منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ  مهلت تحویل اسناد: حداکثر 

1395/06/14 خواهد بود.
مکان تحویل اسناد : شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، دفتر 

حراست و امور محرمانه
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:

ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/06/14 در محل دفتر فنی و 
امور قراردادها شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم جهت دریافت اسناد: 
الف: فیش واریزی به مبلغ 545/000 )پانصدو چهل و پنج هزار( ریال 
)شامل 500/000 هزار ریال بابت هزینه اسناد و 45/000 ریال بابت ارزش 
افزوده(  که باید به حساب سیبا  شماره  2175082197005  بانک ملی 
شعبه مرکزی بیرجند بنام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی واریز 
)کلیه حساب ها از طریق کارتهای عضو شتاب در محل آب منطقه ای قابل 
پرداخت می باشد( و رسید آن هنگام دریافت اسناد به دفتر فني و امور 

قراردادهاي شرکت  تحویل گردد. 
ب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر 

آگهــی فراخـوان مناقصـه عمومــی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

با اجرای روش های نوین آبیاری
 سهمی در تداوم این منابع ارزشمند برای

 نسل آینده داشته باشیم

نجات آب کشاورزی
در گرو آگاهی
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28 مرداد آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور

تسنیم - فرآیند انتخاب رشته کنکور 95 از طریق سایت سازمان سنجش قابل اجراست و داوطلبان باید با مراجعه به سایت 
سازمان سنجش برای انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند. هر داوطلب قبل از اقدام به انتخاب رشته باید دفترچه راهنما را به 
صورت دقیق مطالعه کند و فرصت انتخاب رشته تا  پنجشنبه 28 مرداد ادامه دارد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: خرید 
اینترنت از طریق بسته هایی که اپراتورها برای 
به  قیمت  نظر  از  گیرند  نظر می  در  مشترکان 

سود آنان است.
سازمان  مصوبه 237  پایه  بر  ایرنا،  گزارش  به 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( 
تعرفه انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در 
بخش ثابت و سیار از اول مردادماه از نیم ریال 
به 0.4 ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش یافت 

و  سرعت  از  نهایی  کاربران  ترتیب  این  به  تا 
کیفیت بهتر بهره مند شوند. 

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره خرید 
به  گذشته  های  قیمت  با  اینترنتی  های  بسته 
خبرنگار ایرنا گفت: خرید بسته های اینترنتی هر 
اپراتور به سود مشترک است زیرا اپراتورها هر 
»مگابایت« اینترنت این بسته ها را حتی پایین 
تر از0.4 ریال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 

در نظر گرفته اند.

اینترنتی  های  بسته  افزود:  زارعیان  داود 
راهکاری تشویقی از سوی هر اپراتور است که 
برای مشترک خود در نظر می گیرد تا وی بتواند 

از تخفیف این بسته ها بهره مند شود.
مقررات  تنظیم  کمیسیون  مصوبه  گفت:  وی 
در باره کاهش تعرفه اینترنت آزاد است و اگر 
اپراتورها  اینترنتی  های  بسته  از  شهروندان 
از  باالتر  مراتب  به  قیمتی  باید  نکنند  استفاده 

بسته خریداری شده پرداخت کنند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: ممکن 
است اپراتورها با کاهش قیمتی که در تعرفه رخ 
داده است با تعدیل دوباره نرخ بسته ها، آنها را با 

نرخ های به مراتب کمتر عرضه کنند.
سرعت  اول  اپراتور  مدیرعامل  این  از  پیش 
باالی اینترنت همراه را دلیل اتمام زودهنگام 
تاکید  و  دانسته  اینترنت  های  بسته  حجم 
اطالعات  باره  این  در  مردم  باید  بود  کرده 

کافی به دست آورند.

 خرید بسته اینترنت تلفن همراه به سود مشترکان است

بازار مرغ متعادل شد/ نهایت قیمت ۷۳۰۰ تومان

در شرایطی که طی ماه گذشته قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش 
از سوی  یافت و ذخایر گوشت مرغ منجمد 
وزارت جهاد کشاورزی برای تعادل قیمت در 
بازار عرضه شد، قائم مقام وزیر کشاورزی از 
مرغ  گوشت  قیمت  شدن  منطقی  و  کاهش 
خبر داد و گفت: از نظر این وزارتخانه حداکثر 
قیمت گوشت مرغ برای بازار مصرف حدود 
کیلویی 7300 تومان بوده و بیش از این منطقی نیست. علی اکبر 
مهرفرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود یک سال است که 
قیمت مرغ در بازار از هزینه تمام شده تولیدکنندگان کمتر است و 
را کاهش  تولید خود  از مرغداران  برخی  تا  همین عامل سبب شد 

دهند که یکی از عوامل افزایش قیمت این محصول شد.

مستر کارت به ایران آمد

تجارت  قوانین  چارچوب  در  پست  شرکت  گفت:  ارتباطات  وزیر 
بین الملل قراردادی را با یکی از شرکت های 
با  اعتباری  کارت  از  استفاده  برای  خارجی 
منعقد  ایران  در  ایرانیان  کارت  ویژن  عنوان 
کرده است.  به گزارش خبرگزاری صدا وسیما 
، محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح های 
پستی افزود:  شرکت پست با انعقاد قراردادی 
ویژن  با شرکت  را  بین الملل  اعتباری  کارت  توزیع  توانست موضوع 
باشد.   داشته  روزانه  دالر  هزار   10 اعتباری  سقف  با  ایرانیان  کارت 
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است 
گفت: با استفاده از کارت های اعتباری بین الملل مشکالت مردم برای 
سفرهای خارجی و پرداخت های بین المللی تا حدی حل خواهد شد .  

سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی شود

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سودی که در 
عده ای  به  عدالت  سهام  بابت  گذشته  دولت 
بوده،  غیرقانونی  شده  پرداخت  شهروندان  از 
سهام  بابت  سودی  عنوان  هیچ  به  می گوید 
عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه 
تنها در پایان سال 95 بابت مقدار آزادسازی این 
سهام تعیین تکلیف می شود. به گزارش ایسنا، 
سبحانی اظهار کرد: ما از دولت قبل گله داریم که چرا به بعضی از 
شهروندان بابت سهام عدالت سود پرداخت کرده است. در دولت قبل به 
بعضی از شهروندان 40 هزار تومان، به بعضی 80 هزار تومان و به بعضی 
120 هزار تومان سود پرداخت شده است.وی ادامه داد: سهام عدالت هیچ 

گونه قابلیت نقل و انتقال ندارد.

گرچه قرار بود طی مذاکراتی بین برخی بانک ها و سازمان 
نظام وظیفه، شرایطی برای اعطای وام به عنوان کمک 
هزینه به مشموالن غایب سربازی اعطا شود، اما به نظر 
می رسد هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است. تبصره 
11 قانون بودجه، این اختیار را داد تا دولت کلیه مشموالن 
خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند 
همچنین  کند.  معاف  غیبت  مدت  جریمه  پرداخت  با  را 
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد طی مذاکراتی با 
بانک ها، فضایی فراهم می آید تا به مشموالنی که امکان 

پرداخت هزینه خرید را به طور یکجا، وام بانکی اختصاص 
برخی  که  حال  عین  در  انتخاب؛  گزارش  به  شود.  داده 
بانک ها نیز که قرار بود در این موضوع مشارکت داشته 
باشند اعالم کردند با وجود اینکه در قانون بودجه الزامی 
برای پرداخت وام از سوی بانک ها به منظور تامین مالی 
خرید جریمه سربازی وجود ندارد اما به طور داوطلبانه در 
حال مذاکراتی با سازمان های ذیربط از جمله ستاد نیروهای 
مسلح و سازمان وظیفه عمومی بوده تا بتوان سازوکارهای 
مورد  اصلی  موضوع  شود.  تعیین  تسهیالت  این  اعطای 

بررسی بین دو طرف دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی 
بود چرا که بر اساس قانون این زمان به پایان سال 95 و 
به عبارتی یک دوره یکساله محدود می شد، این در حالی 
بود که اگر قرار بود وام پرداختی هم در همین دوره برگشت 
شود با اقساط سنگینی همراه می شد که نمی توانست برای 

افرادی که توان مالی خوبی نداشتند، مناسب باشد.
اما درحالی سه ماه از ابالغ قانون بودجه می گذرد که ظاهرا 
بررسی های انجام شده برای اعطای وام هنوز به توافق 

نهایی منتهی نشده و سرانجام آن در ابهام است.

 مرکز آمار ایران نرخ رشد وام خرید جریمه سربازی در ابهام
۴ درصدی را تایید کرد

ایسنا - مرکز آمار ایران رشد اقتصادی فصل بهار 
را 4.4 درصد اعالم کرد. بر اساس اطالعات مرکز 
آمار ایران، نتایج مذکور حاکی از آن است که در 
بهار سال جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
4 درصد، گروه صنعت 8.8 درصد و گروه خدمات 
2.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 
از  ناشی  عمدتا  صنعت  گروه  رشد  است.  داشته 
افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

سرمایه بیمه »عمر« و »حوادث« 
بازنشستگان افزایش یافت

اجتماعی  بیمه های  دفتر  مدیرکل  اعتبار-  عصر 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: هیات 
وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 
به منظور رفع مشکالت بازنشستگان سرمایه بیمه 
برای هر نفربابت فوت به هرعلت و نقص عضو و 
یا ازکارافتادگی دائم )کلی و جزئی( دراثر حوادث را 
درسال اول به مبلغ 50 میلیون ریال افزایش داده 
است. گرجی پور با بیان این که این مصوبه از اول 
فروردین امسال به مدت 5 سال الزم االجراست. 
افزود: سرمایه بیمه برای هر نفر در مصوبه قبلی 
30 میلیون ریال بوده است که به 50 میلیون ریال 
افزایش پیدا کرده است. حق بیمه ماهانه به مبلغ 
30هزارریال برای هر نفر بدون در نظرگرفتن سقف 
سنی در نظر گرفته می شود. وی افزود: همچنین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درنظر دارد برای 
نخستین بار پس از گذشت سالها سرمایه بیمه عمر 
و حوادث این موضوع را در سطوح باالتر صرفا با 
برسقف 50  مازاد  بازنشستگان  اختیاری  مشارکت 

میلیون ریال  تدوین و جهت اجرا ابالغ کند.

هزینه های پیوند مغز استخوان مشمول 
تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

ریه،  قلب،  کبد،  پیوند  های  هزینه  اعتبار-  عصر 
روده، پانکراس و مغز استخوان، با تصویب هیات 
وزیران ، مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های 
اقدامات  کلیه  همچنین  گرفت.  قرار  گر  بیمه 
تشخیصی و درمانی سرپایی و بستری پس از پیوند 
همه ارگان ها، مشابه سایر بیماران تحت پوشش 

سازمان های بیمه گر می باشد.

 کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟

وام  که  اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  تعداد 
گزارش  به  رسید.  عدد   29 به  دهند  می  ازدواج 
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  آنالین،  جم  جام 
قرض الحسنه ازدواج می توانند از 24  مرداد 1395 
ازدواج  سامانه  در  سینا  بانک  انتخاب  به  نسبت 
اقدام کنند. گفتنی است با افزوده شدن این بانک 
در سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، تعداد 
می  ازدواج  وام  که  اعتباری  موسسات  و  بانکها 
دهند به 29 عدد رسید. در حال حاضر بانک های 
کشاورزی،  سپه،  مسکن،  کارگران،  رفاه  ملت، 
پارسیان،  ایران،  صادرات  تجارت،  ایران،  ملی 
دی،  انصار،  ایران،  مهر  الحسنه  قرض  سامان، 
قرض الحسنه رسالت، توسعه تعاون، ایران زمین، 
نوین،  اقتصاد  آینده،  پاسارگاد،  ایرانیان،  حکمت 
بانک  پست  سینا،  گردشگری،  شهر،  قوامین، 
ایران، صندوق کارآفرینی امید، موسسه اعتباری 
موسسه  و  کوثر  اعتباری  موسسه  عسکریه، 
اعتباری نور، بانک های پذیرفته شده در سامانه 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج هستند.

افزایش قیمت صدور و تعویض
 گذرنامه در داخل کذب است

هرگونه  خارجه  امور  وزارت  کنسولی  معاون 
تعویض  و  صدور  خدمات  در  قیمت  افزایش 
گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند. به 
گزارش جام جم آنالین، حسن قشقاوی با تاکید 
از  برخی  که  دولت  هیئت  نامه  تصویب  براینکه 
قیمت  اند  گفته  و  کرده  استناد  آن  به  ها  رسانه 
تومان  هزار   330 تا  گذرنامه  تعویض  و  صدور 
گران شده، اساسا مربوط به داخل کشور نیست و 
همانگونه که در تصویب نامه » آیین نامه تعیین 
مخاطب  شده،  ذکر  کنسولی«  خدمات  تعرفه 
سیاسی  های  نمایندگی  خارجه،  امور  وزارت  آن 
جمهوری  منافع  از  حفاظت  دفاتر  و  کنسولی  و 

اسالمی ایران در خارج از کشور است.

آمادگی برای کاهش نرخ 
سود تسهیالت به ۹ درصد

مدیرعامل بانک مسکن در جلسه اقتصاد مقاومتی 
با اعالم آمادگی بانک مسکن برای کاهش نرخ 
درصد   91 رشد  از  درصد   9 به  تسهیالت  سود 
تسهیالت برای ساخت خبر داد. وی تاکید کرد: 
بانک مسکن آمادگی دارد تا نرخ سود تسهیالت 
را تا 2 واحد درصد کاهش دهد و اگر این اتفاق 
 9 به  تسهیالت  سود  نرخ  بار  اولین  برای  بیفتد 
وی  رسید.  خواهد  است  رقمی  تک  که  درصد 
افزود: فکر می کنم این پیام خیلی مناسبی برای 

فضای تامین مالی مسکن است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 ۴۴ 66 66    ۳2 ۴2 ۴۳ 2۰ -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

تلفن رزرو 32324444

خيابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبيده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهريان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایــی درویــش
آماده پذيرايی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درويش تا اطالع ثانوی به دليل پاره ای تعميرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذيرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

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

آدرس :چهارراه اول توحید

۳221251۹  - ۰۹1516۰6528   
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در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 1۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضايی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

 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 

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

عرضه کننده انواع: مانتو شلوار اداری و مجلسی
مانتو اسپرت و لباس های شب و نامزدی
کت و شلوار مردانه و مجلسی
 پیراهن مردانه مجلسی و اسپرت

خدمتی جدید:  از این پس لوازم آرایشی خود را از ما بخواهید

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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از مرکز بهداشت بابت زحماتشان کمال تشکر را دارم 
امروز برای واکسن فرزندم به یکی از مراکز بهداشت 
و  بود  عالی  و  خوب  برخورد  انصافا  کردم  مراجعه 

خدماتشان هم بسیار قابل تقدیر . 
915 ... 990
سالم در مورد صحبت های آقای ... معاون آموزشی 
اداره آموزش و پرورش در برنامه بازتاب در خصوص 
هدایت تحصیلی پایه دهم و مثال هایی که می آوردند 
از جمله پذیرش دانش آموزان را به ورود به یک سالن 
نظر شما  به  کردند  مقایسه می  نفر  با ظرفیت 100 
درست و منطقی هست؟ از یک طرف سیاست های 
جمعیتی و از یک طرف بحث محدود کردن ظرفیت 
های رشته های علوم پایه . من و چند نفر به آموزش و 
پرورش شهرستان مراجعه کردیم و با توجه به خواسته 
فرزندانمان برای رشته انسانی و تجربی و اینکه می 
فرمایند ظرفیت این رشته ها پر شده فرمودند خوب بچه 

های شما ترک تحصیل کنند و به مدرسه نروند   .... 
915...794
افغانی  اتباع  به  ای شده  زمانه  آواجان.عجب  سالم 
بگو اگر هزینه هایی که ازشون بابت امنیت وآرامش 
ببرن  تشریف  زیاده  میشه  گرفته  ایران  در  وکار 

کشورشان راحت زندگی کنن.
915...402
بازم تشکر از شهر داری بیرجند  ال اقل جواب انتقادات 
مردم رو میده ولی مخابرات که اصال مردم رو تحویل 

نمی گیره  انگار مدیریتی در این مجموعه نیست.
936...245
از شهردار بیرجند می خواهیم قبل از اینکه تصادفات 
دهد  رخ  مهرشهر  9دی  خیابان  در  مرگ  به  منجر 
آسفالت  هم  را  بلوار  راست  سمت  فرمایند  دستور 

نمایند. باتوجه به اینکه میدان بار اینجا امده.
915...937
خواستار  که  محترم  همشهری  پیام  تایید  ضمن 
هستند،  نمایندگانشون  از  شهروندان  گری  مطالبه 
در  ما  مردم  نماینده  وقتی  یک  بگم  میخواستم 
که  میزد  حرفهایی  مجلس  تو   70 تا   66 سالهای 
نماینده هیچ استانی جراتش رو نداشت و ما دانش 
آموزان از عصبانیت مدیر سر صف میفهمیدیم که باز 

نماینده کوالک کرده، اما حاال...
915...347
سالم از رئیس و پرسنل اداره راه و شهرسازی سربیشه 
بابت باز گشایی جاده روستای زرخوان تقدیر می کنیم 
939..958
شهر آرین شهر گوی سبقت را در نصب سرعت گیر 
غیر استاندارد از مرکز استان ربود. سرعت گیر خط 

تندرو بیشتر از کندرو. پیشرفت قابل تحسین
915...044
آنتن دهی گردنه روستای خوان نیاز به یک ریپیتر دارد 
را  اطراف آن  نوقند و  که روستاهای مجاور خصوصا 

پوشش موبایل دهد نیاز مبرم به مساعدت دارد. 
915...092
از  آوا خواهش کنم که یک گزارشی  از خبرنگاران 
محله کوه جلیلیان تهیه کنند که مسووالن ببینند و 
بخوانند بابا مگر مردم این محله چه گناهی مرتکب 
راه درست  از نعمت گاز نعمت یک  نباید  شدن که 

یک محله بدون نخاله ساختمانی را داشته باشن ؟
915...533
 از شهردار بیرجند و شهردار منطقه1بخاطر تخریب و 

زیباسازی دیوار بوستان آزادی کمال تشکر را داریم.
915...168
نکنه طرح  درد  بنیاد مسکن  کارشناسان  واقعا دست 
هادی روستاها رو برای واگذاری اراضی طوری تعیین 
می کنند که قیمت یک خانه در شهر را باید برای آماده 
سازی اراضی روستا خرج کنیم با چه امیدی مردم بروند 

در روستاها آن همه هزینه آماده سازی بدهند.
0936...068
در خیابان های سنبل و شکوفه با توجه به اینکه حدو 
350 خانوار زندگی می کنند فاقد آسفالت می باشد از 

شهرداری محترم تقاضای مساعدت داریم.  
0915...121
چرا سایت شورای شهر بیرجند از دسترس خارج شده در 

سال آخر خدمت شورا عجیب نیست؟؟؟!!!
0935...258

آبرسانی به ۱۰ روستای قاین آغاز می شود
مهر- مدیر آب و فاضالب روستایی قاین گفت: در هفته دولت امسال پروژه آبرسانی به 10 روستای این شهرستان کلنگ زنی می شود.

محمد رضا عیدی بیان کرد: در این هفته به نمایندگی از 10 روستا مجتمع روستایی کرغند از بخش نیمبلوک، روستای شندان عرب و دره باز با 
حضور مسئوالن کلنگ زنی می شود.

افق های روشن در آسمان هتل 5 ستاره بیرجند 
عصمت برزجی-  هتل به عنوان زیرساختی  
اقبال  مورد  همواره  گردشگری  در صنعت  مهم 
بخش خصوصی است و از آنجایی که برخالف 
سایر زیرساخت های صنعت گردشگری همچون 
جاده، حمل و نقل هوایی و زمینی توسط بخش 
از  شود  می  اداره  و  گذاری  سرمایه  خصوصی 
تنها  نه  زیرا  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
احداث ، تجهیز و اداره  آن مسؤولیتی را به دولت و 

مدیران تحمیل نمی کند بلکه خود محل درآمدی 
به صورت پرداخت عوارض و مالیات مستقیم و 
غیر مستقیم به دولت است و در ایجاد اشتغال که 
از مشکالت اصلی جامعه امروز است نیز نقش 
موثری ایفا می  کند. سرمایه  گذاری عظیم ساخت 
باال و  از سوی دیگر، هزینه های  و ساز هتل و 
مخارجی که خواسته یا ناخواسته به آن تحمیل 
می شود و به طبع آن، نرخ باالی اسکان و نیز 
از  هتل  از  استفاده  در  عمومی  فرهنگ  مشکل 
جمله مشکالت و مسائل چند وجهی فرا روی 
و  شیک  هتل های  است.ساخت  صنعت  این 
را  مجلل خود می تواند زمینه جذب گردشگران 
فراهم کند، خراسان جنوبی در این میان با داشتن 
ظرفیت های بسیار ارزشمند در حوزه گردشگری و 
بناهای تاریخی و جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی 
می توانسته و می تواند سهم قابل توجهی از درآمد 
و سهم اقتصادی گردشگری داخلی و خارجی را به 
خود اختصاص دهد اما به دلیل نداشتن هتل هایی 
متناسب با نیاز روز گردشگران با چالش جدی در 
این زمینه روبه روست، ساخت هتل کویر بیرجند 
22 سال است که به طول انجامیده است و برای 
تکمیل این طرح تاکنون قول هایی داده شده که 

هیچ کدام به سرانجام خود نرسیده است.

ساخت هتل کویر جزو اولویت های اصلی  
برای سرمایه گذاری مرکز هلدینگ رفاه

گردشگری  و  رفاه  هلدینگ  مدیر  گذشته  سال 
تأمین اجتماعی در سفری که به خراسان جنوبی 
داشت با استاندار وقت دیدار و گفتگو کرد . ابراهیم 
بای سالمی در این دیدار  با بیان اینکه هتل کویر 
بیرجند در صورت تکمیل می تواند خالء نبود هتلی 

با استانداردهای بین المللی در شرق کشور را پر 
کند، یادآور شد: مرکز هلدینگ رفاه و گردشگری 
اولویت های  جزو  را  کویر  هتل  ساخت  می تواند 

اصلی برای سرمایه گذاری قرار دهد.
این  در  نیز  وقت   استاندار  خدمتگزار  اله  وجه 
استان در زمینه  به  ظرفیت های  اشاره  با  دیدار 
گردشگری گفت: از شرکت های وابسته به برخی 
تامین  سازمان  جمله  از  دولتی  سازمان های  از 
اجتماعی انتظار می رود با توجه به محرومیت هایی 
که در این استان وجود دارد جدی تر از گذشته به 

سرمایه گذاری توجه کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری نیز بیان کرد: ساختمان نیمه تمام 
هتل  یک  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  کویر  هتل 

پنج ستاره را دارد .
هادی معین فرد ؛ مدیر هتل جهانگردی بیرجند 
در استان خراسان جنوبی و نماینده تام االختیار 
پروژه هتل کویر پیرامون تاریخچه ساخت هتل 
کویر  هتل  پروژه  گفت:  ما  خبرنگار  به  کویر، 
در سال 1372 توسط شرکت کویر تایر به نام 
هتل ستاره کویر کلنگ زنی شد و تا سال 1376 
ادامه داشت.معین فرد  ادامه داد: 5 هزار و 400 
متر از این پروژه سفت کاری شده اما به دالیل 

مختلف در پایان سال 1376 این پروژه تعطیل و 
از دستور کار کویر تایر خارج شد.وی با اشاره به 
اینکه این پروژه متعلق به شرکت ایرانگردی و 
جهانگردی است، تصریح کرد: در سال 1380 
با توجه به استان شدن منطقه و با توجه به نیاز 
استان این پروژه توسط شرکت سرمایه گذاری 

ایرانگردی و جهانگردی خریداری شد.

میلیارد   20 نیازمند  کویر  هتل  تکمیل 
تومان اعتبار است

مدیر هتل جهانگردی بیرجند در استان خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه هتل کویر 
نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار است، افزود: این 
طرح که ادامه عملیات ساخت آن مجدد آغاز شده 

ظرفیت تبدیل به هتل پنج ستاره را دارد.
پروژه  این   1386 سال  از  فرد  معینی  گفته  به 
برای تکمیل در دستور کار شرکت قرار گرفته  و 
چون  بنا به درخواست استان و  با توجه به ساخت 
فرودگاه جدید نیاز به یک هتل 5 ستاره محسوس 
بود ، شرکت ایرانگردی و جهانگردی با توجه به 
موقعیت و درخواست استان طرح بازنگری هتل 
کویر را در دستور کار خود قرار داد.وی اضافه کرد:  
بنای این پروژه از 5 هزار و 400 متر به 13 هزار 
و 185 متر توسعه یافت که هزینه مالی زیادی را 

برای شرکت سازنده به بار آورده است.

پیشرفت 40 درصدی پروژه هتل کویر

: کد  بیرجند عنوان کرد  مدیر هتل جهانگردی 
ارتقاء  به 29 متر  از 18 متر  پروژه  این  ارتفاعی 

یافت، و با توجه به شرایط و وضعیت جغرافیایی 
پروژه ارتفاع هتل ارتقا داده شد تا رستوران بام 
شهر در طبقه هفتم احداث شود که دریافت مجوز 
ظرف  کشور  فرودگاه های  از  ارتفاعی  کد  تغییر 
مدت چهار ماه انجام شد.معین فرد  اضافه کرد: با 
توجه به موقعیت پروژه در منطقه زلزله خیز استان 
مطالعات ژئوتکنیک دوباره انجام و پس از ارائه این 
گزارش و اخذ مجوز بالمانع بودن ادامه پروژه از 

وزارت راه مسکن و شهرسازی مشاوران طرح های 
جدید را ارائه کردند.وی به طرح مقاوم سازی این 
مقاوم سازی  طرح  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  پروژه 
سازه قدیم و اجرای طرح های سازه های الحاقی 
نظام  تأییدیه  و  متعدد  جلسات  از  پس  و  ابالغ 
مهندسی نقشه ها تکمیل شده است.معینی فرد از 
پیشرفت 40 درصدی کل پروژه خبر داد و افزود: 
این مجموعه شامل 100 اتاق و 200 تخت است.

تکمیل هتل کویر بیرجند چشم انتظار 
تسهیالت بانکی  

مدیر هتل جهانگردی بیرجند در استان خراسان 
جنوبی اعالم کرد: در صورت پرداخت تسهیالت 
بانکی شرکت ایرانگردی و جهانگردی که مجری 
را ظرف  پروژه  که  کرده  اعالم  است  این طرح 
دو سال آینده به پایان برساند که این امر همت 
مسؤوالن را می طلبد.معین فرد گفت: تاکنون هیچ 
کمکی از سوی مسؤوالن استانی برای تکمیل 
این پروژه نشده و نیازمند تسهیالت کم بهره برای 
منابع  محدودیت  به  هستیم.وی   هتل  تکمیل 
مالی اشاره و بیان کرد: تکمیل این هتل نیازمند 
کمک های استانی است.معین فرد در پایان با تاکید 

بر اینکه تاکنون این پروژه حتی یک ریال هم 
کمک دولتی نداشته است به تاثیر مثبت بازسازی 
و افزایش 10 درصدی ضریب اشتغال هتل پس 
از انجام اتمام پروژه اشاره کرد و  گفت: شهرستان 
بیرجند با وجود اینکه توسط معاونت گردشگری 
برتر  مقصد   10 جزو  فرهنگی  میراث  سازمان 
شده؛  انتخاب  جدید  سال  در  کشور  گردشگری 
گردشگری  حوزه  در  بسیاری  مشکالت  دارای 
است که در این میان می توان به مشکل حمل و 
نقل و نبود پروازهای کافی در فرودگاه، و همچنین 
ورود ارگان هایی مانند آموزش و پرورش به اقامت 

گردشگران اشاره کرد.

موافقت بانک ملی با تسهیالت 
18 درصدی

وی از موافقت بانک ملی با پرداخت تسهیالت 
15 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: با توجه به 
باال بودن سود این تسهیالت شرکت رغبتی به 
استفاده از آن را ندارد لذا انتظار می رود مسئوالن 
سود  درصد  زمینه  این  در  مساعدت  با  استان 
را پایین تر بیاورند. وی با بیان اینکه اگر اعتبار 
تامین شود ظرف دو سال پروژه به بهره برداری 
می رسد.  خاطر نشان کرد: این پروژه در صورت 
تکمیل و بهره برداری باعث ایجاد اشتغال برای 

100 نفر می شود. 

تخصیص 8 درصد یارانه سود و کارمزد 
تسهیالت بانکی به پروژه هتل کویر

و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
صنایع دستی استان نیز در گفتگویی با خبرنگار 
ما، در خصوص کمک های این سازمان به پروژه 
اظهار کرد: به محض اینکه پروژه شروع به فعالیت 
کند سازمان میراث فرهنگی متعهد می شود که 
8 درصد یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی را 
پرداخت کند. عربی ادامه داد: همچنین تمام تعرفه 
با تعرفه  انرژی این پروژه نیز  های حامل های 

بخش گردشگری محاسبه می شود. 
وی از انجام مکاتبات مختلف در زمینه راه اندازی 
این  تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  کویر  هتل  پروژه 
مکاتبات نتیجه ای نداشته از جمله مکاتبه ای بوده 
که جهت کمک به پروژه با نماینده مردم بیرجند، 
پاسخی  هنوز  و  شده  انجام  درمیان  و  خوسف 

دریافت نکرده ایم. 

مساعدت استانداری به شرط تعهد 
اتمام پروژه 

معاون عمرانی استاندار نیز در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنگارما، در خصوص کمک های استانداری 
به پروژه عنوان کرد: برای کاهش سود تسهیالت 
پروژه هتل کویر تاکنون هیچ مراجعه و پیگیری 
به استانداری نشده است و اگر مسئوالن پروژه 
مراجعه داشته باشند هر کمک و مساعدتی که 
مقدور باشد به شرط تعهد انجام و اتمام پروژه از 
طرف استانداری انجام می شود. نخعی نژاد تاکید 
کرد: این موضوع درباره تمامی طرح ها و پروژه 

های اثر گذار استان صادق است. 

تکمیل بزرگترین هتل جهانگردی استان؛ معطل 2۰ میلیارد تومان اعتبار
جوابیه معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احترما 
شما  مورخ 95/5/13 در خصوص گرفتن حق فنی 
در داروخانه به استحضار می رساند: تعرفه اخذ شده 
در داروخانه مطابق تعرفه اعالمی از طرف انجمن 

داروسازان بوده است.

جوابیه مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
های  هزینه  خصوص  در   95/5/10 مورخ   شما 
مطابق  رساند:  می  استحضار  به  تصادفی  مریض 
پنجم  پنجساله  برنامه  قانون   37 ماده  بند ب  مفاد 
به  مواد  از  برخی  الحاق  قانون   30 ماده  و  توسعه 
بهداشت   وزارت  دولت  مالی  مقررات  تنظیم  قانون 
و  فوری  درمان  به  ملزم  پزشکی  آموزش  و  درمان 
بدون قید  و شرط مصدومین حوادث رانندگی می 
باشند ولی درمان رایگان این افراد منوط به رعایت 
رعایت، هزینه  و در صورت عدم  است  موارد ذیل 
ارایه  باشد. 1-  قابل وصول نمی  از وزارت  درمان 
 115 اورژانس  برگه  ارایه  جمله  از  الزم  مستندات 
گزارش  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی  کروکی  ارائه  یا 
حوادث  وقوع  بر  دال  انتظامی  قضائی  مراجع  از 

ترافیکی.
2- ارایه کپی کارت ملی و یا مدرکی که دارای کد 

ملی مصدوم باشد. 
گرفته  موتوری صورت  نقلیه  وسایط  با  حادثه   -3

باشد. 
و  کشاورزی  های  ماشین  از  ناشی  حوادث   -4
تراکتور/ همانند  سازی  ساختمان  و  ساختمانی 

جرثقیل/بولدوزر در صورتی که این وسایل به عنوان 
یک ماشین حمل و نقل در جاده های مواصالتی ، 
بزرگراه ها و سایر معابر رسمی ترافیکی در حال تردد 
باشند به عنوان حوادث ترافیکی تلقی می گردند و 

در سایر موارد حادثه ترافیکی نیست.

 جوابیه شبکه بهداشت و درمان درمیان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
برق  قطع  خصوص  در   95/5/11 مورخ  شما 
بیمارستان اسدیه به اطالع می رساند: بیمارستان 
دارای نیروی کارشناسی تاسیسات بوده و با توجه 
گذشته  ماه  یک  در  شده  انجام  های  بررسی  به 
وقوع  به  بیمارستان  در  برق  قطع  گونه  هیچ 

است.  نپیوسته 

جوابیه بنیاد مسکن خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما در 
خصوص پروژه 96 واحدی شمال شهر به استحضار 
می رساند: پروژه 96 واحدی شمال شهر بیرجند که 
توسط بنیاد مسکن ساخته و واگذار شده است از ابتدا 
نیز اجرای آسانسور در برنامه نبوده تا قیمت واحدها 
مناسب تر منظور شود همچنین واحدهای موصوف 
کلیه  رویت  به  موجود  وضع  با  و  مناسب  قیمت  با 
آسانسور  وجود  عدم  به  علم  با  و  رسیده  خریداران 
اند  نموده  اقدام  واحدهای مسکونی  به خرید  نسبت 
لذا متقاضیان این واحدها می توانند با توجه به امکان 
نصب آسانسور با مدیریت مجموعه و دستگاه های 
نظارتی مربوطه نسبت به نصب آسانسور اقدام نمایند. 

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
شما مورخ 95/5/14 به استحضار می رساند: طرح 
برای  پیگیری  و  تهیه  نهبندان   2 فاز  مهر  مسکن 

اقدامات اجرایی در حال انجام است. 

 را برگزار نماید. لذا از کلیه هم  استانی های عزیز علی الخصوص سرمایه گذاران  و 
تولید کنندگان محترم درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص 

موضوع نشست به

 شماره پیامک 3000272424 

یا تلگرام 09017245463  

و یا آدرس ایمیل

 ava.khjnews@yahoo.com 

تا روز سه شنبه 95/5/26 اعالم نمایند.

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار از نظر مردم

به اطالع می رساند: روزنامه آوای خراسان جنوبی درنظر دارد نشست تخصصی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

چون در پرونده 940832 و 940917 اجرایی در قبال محکومیت آقای علی زنگویی به پرداخت مبلغ 19/749/961 ریال 
و خانم سیده فاطمه موسوی به پرداخت مبلغ 25/586/646 ریال در حق آقای سید مهدی موسوی و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف یک دستگاه پخت نان لواش توسط محکوم علیه ردیف اول که حسب 

نظریه کارشناس مشخصات دستگاه شامل:

ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادنوع لوازم دیف

دستگاه پخت نان لواش دوار ساخت شرکت تولیدی 1
صنعتی پخت خراسان مدل 300 که مستعمل بوده دارای 
مشعل های گازی و تجهیزات کامل و آماده بکار می باشد

 1
دستگاه

62/500/00062/500/000

11/150/0001/150/000 عددمیز چانه گیری نانوایی به ابعاد 2*1 متر2

تشتک خمیر گیری نانوایی از جنس استیل دور چوب با 3
پایه مربوطه با ظرفیت 180 کیلوگرم )3 کیسه ای(

12/250/0002/250/000 عدد

جمع کل: شصت و پنج میلیون و نهصد هزار ریال                                                           65/900/000 ریال

که از طریق مزایده در روز چهارشنبه  تاریخ 95/06/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر 
اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیراجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942104 محکوم علیه آقای سید ابراهیم حاجی نژاد فرزند محمد حسین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1/655/303/5541 ریال در حق محکوم لها مریم نادری نوبندگانی و پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک قطعه اراضی مشجر باغ ویال به مساحت 2400 متر مربع واقع در روستای پیرنج بصورت 
محصور، مشجر، آبی و باغ ویال در شیب تپه حدفاصل روستا با ضلع غربی جاده آسفالته بیرجند به قاین مشتمل بر یک ساختمان ویالیی، 
آالچیق، استخر ، محوطه سازی و همچنین چشمه کم آب با آبدهی حدود 0/2 لیتر در ثانیه 1- قیمت 2400 متر مربع اراضی با توجه 
به موقعیت، ییالقی بودن روستا با کاربری زراعی از قرار هر متر مربع 650/000 ریال جمعاً 1/560/000/000 ریال 2- ساختمان ویال 70 
متر مربع از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال جمعاً 175/000/000 ریال 3- تعداد 241 اصله اشجار آبی عمدتاً زرشک، عناب و بادام 
و غیره با توجه به سن متفاوت بین 10 تا 20 سال آنها جمعاً به مبلغ 110/000/000 ریال 4- قیمت آالچیق، استخر و محوطه سازی 
و هزینه اشتراک آب و برق و غیره 85/000/000 ریال 5- قیمت 12 سهم آب چشمه از قرار هر سهم مبلغ 20/000/000 ریال جمعاً 
240/000/000 6- قیمت کل عرصه و اعیان ملک مورد نظر مبلغ 2/170/000/000 دومیلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال کارشناسی 
شده است که  از طریق مزایده در روز سه شنبه  تاریخ 95/06/09 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

     افتتاح شد

مجموعه تنیس خاکی اندیشه 
)مکانی مفرح برای همشهریان محترم و خانواده های گرامی(

آدرس: معصومیه،شهرک شهید مفتح، انتهای خیابان شهید شهاب
 جنب مسجد بالل      شماره رزرو: 09156702830

مــژده مــژده
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این روستا داخل یک غار قرار دارد
مشرق -  ژونگ دونگ روستایی استثنایی در چین است که داخِل غاری در دل کوه قرار دارد. 
این روستا در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا واقع شده و تنها با یک ساعت کوهنوردی قابل 
دسترسی است و به همین دلیل ساکنان آن زندگی دشواری را می گذرانند.

نقد فیلم

»زاپاس« عشق و دیگر هیچ

جواد قوسی - »زاپاس« بدون درنظرگرفتن سابقه 
بود؛  پارسال  برتر جشنواره  فیلم  سه  جزو  خالقش 
مطمئنا بهتر از ابدویک روز. فیلمی که حد نگه می 
دارد و می خنداند و حس می آفریند بدون هیچ گونه 
ادعایی. روشنفکران فیلم را تحویل نمیگیرند؛ چون 
فیلم برای آنها چیزی ندارد. آنها به دنبال حرف های 
عمیق فلسفی و اجتماعی هستند، آنهم بدون بیان 
سینمایی. به ظاهر فرم می فهمند ولی همه شان 
محتوازده هستند. زاپاس قصه ی سرراستی دارد و 
همه آن را می فهمند و با آن ارتباط برقرار می کنند. 
در سینما که بودم تعدادی از مددجویان بهزیستی هم 
برای تماشای فیلم حضور داشتند. جالب بود که همه 
ساکت نشسته بودند و غرق فیلم بودند. فیلم تا پایان 
سرگرم می کند و فرصت حرف زدن با کناردستی 
را نمی دهد. یک عشق فانتزی شیرین بین دختر و 
جواد عزتی خلق می کند. دراین بین، پدر به فکر 
دختر است، سخت می گیرد ولی آدم بدی نیست 
و بیننده به او حق می دهد. بازی پدر و عزتی قوی 
است علی الخصوص عزتی که فیلم تا حدود زیادی 
متکی به بازی اوست. فیلمساز نگاه درستی به مردم 
شهرستانی دارد و به آنها توهین نمی کند. آدم های 
شمالی که گاهی لباس محلی هم می پوشند. بیننده 

همه شان را دوست میدارد. فضای شمالی دوست 
داشتنی که با تصاویردلنشین طبیعت همراه می شود 
چشم نواز است و در سینمای آپارتمانی ایران غنیمتی 
است. از این دست تصاویر به همراه اینگونه آدم ها 
در سینمای ایران کم وجود دارد و اگر هم داشته باشد 
به جز بدبختی و عقب ماندگی روستانشینان و حاشیه 
نشینان چیزی نمی بینیم؛ آدم های بدوی که همیشه 
مرعوب دیگران بودند. ولی خوشبختانه در این فیلم 
این نگاه وجود ندارد و فیلم ساز به ما توهین نمی 
کند. فیلم، عشق را زیبا جلوه می دهد. در واقع انسان 
دلش برای عاشق شدن تنگ می شود. هوس می 
کند به کسی عشق بورزد. یک عشق سالم هرچند 
کوچک در اثر وجود دارد. عشق زیبایش ما را به یاد 
فیلم »در دنیای تو ساعت چند است« می اندازد، 
البته اینجا عشق، دوطرفه و کمی کودکانه و یک 
خرده هم عامه پسندتر است. »نریشن« های پسر 
کوچک بامزه است، ولی قصه ی او چفت وبست 
خوبی در اثر ندارد. در واقع خرده قصه های فیلم با 
هم خوب متصل نشده اند. صحنه ی پریدن پدر و 
عزتی در آب با پرداخت بدی که دارد، حسش از بین 
رفته. اسلوموشن، جای دوربین و کات بد، آن صحنه 
مهم را ضایع ساخته. قصه دریاچه و ترس پدر هم 
ناقص است. نیک نژاد در دومین فیلمش، ملودرامی 

دوست داشتنی و گرم ساخته است.

ارائه یک روش جدید برای بازیابی 
اطالعات گوشی های هوشمند

دانشمندان موفق به توسعه یک تکنیک جدید شدند 
هنگام  در  تا  کند  کمک  مقامات  به  می تواند  که 
رسیدگی به جرائم، داده های گوشی های هوشمند را 
جمع آوری کنند. به گزارش ایسنا، افزایش استفاده از 
فناوری تلفن همراه در جامعه سبب شده تا  امروزه 
اطالعات در حافظه گوشی های هوشمند ذخیره شده 
و به عنوان مدرک مهمی در صحنه های جرم مورد 

استفاده قرار گیرد. این روش جدید، تمرکز خود را بر 
روی رم گوشی های هوشمند قرار داده است. برای 
در گوشی های هوشمند،  موجود  داده های  کشف 
محققان به جای تمرکز بر جستجوی  داده ها، بر 
متمرکز شدند که  رندر گرافیکی گوشی  روی کد 
نمایش  و  داده ها   آوردن  دست  به  برای  می تواند 

داده های قبلی از آن استفاده کرد.

تالیف کتابی که دانش آموزان را از
 حفظ فرمول بی نیاز می کند

و  حرفه ای  و  فنی  کتب  تالیف  دفتر  مدیرکل 
کتاب  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  کاردانش 
از  دهم  پایه  در  که  شده  تالیف  هنرجو  همراه 
خواهد  توزیع  هنرجویان  میان  در  امسال  ابتدای 
شد. به گزارش ایسنا، احمدرضا دوراندیش گفت: 
این کتاب از پایه دهم به دانش آموزان تا سه سال 
ارائه می شود. این کتابچه به محتوای سایر کتاب ها 
اشاره دارد و به موضوعات کلیدی پرداخته است و 
با به همراه داشتن آن دیگر اضطراب  دانش آموز 

حفظ فرمول و نحوه برخورد با تجهیزات را ندارد.

جشنواره کشیدن موی زنان در بولیوی!

به گزارش جام جم آنالین یکی از جشنواره های 
عجیب جهان که هر ساله در کشور بولیوی برگزار 
می شود و البته عنوان ورزشی را هم با خود یدک 
موهایشان  از  استفاده  با  باید  زنان  کشد  می 

بکشند!  طرف  آن  و  طرف  این  به  را  همدیگر 
یک شرکت کننده با کشیدن موی دیگری او را 
جابه جا کند و دیگری باید در برابر این کشیدن 

مقاومت کند و کمتر از جایش تکان بخورد!

آمارهایی وحشتناک از
 فاجعه ای که در پیش است

یکی از آمارهایی که به تازگی در حوزه منابع آبی 
منتشر شده کاهش 32 درصدی حجم روان آب های 
کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت است که در 
نوبه خود فاجعه تلقی می شود و این در حالی است 
که حجم روان آب های کشور در سال آبی گذشته 
3۷ میلیارد و ۴۹3 میلیون مترمکعب و در میانگین 
مترمکعب  میلیون   ۵۹۵ و  میلیارد   80 بلندمدت، 
ثبت شده است. به گزارش انتخاب؛ وضعیت منابع 
آبهای زیرزمینی نیز شرایط بدتری دارند و بر اساس 
مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه ۴0 درصد از 
منابع تجدیدشونده از آب استفاده کنند آن منطقه در 
مرحله تعادل و اگر بیشتر از ۴0 درصد استفاده شود 
در مرحله تنش آبی و اگر بیش از ۶0 درصد از منابع 
تجدیدشونده مورد استفاده قرار بگیرد آن منطقه در 
مرحله بحران قرار گرفته و این در شرایطی است که 
در حال حاضر 8۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده در 
ایران مصرف می شود. این موضوع که ایران در بین 
180 کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در 
رتبه ۵0 و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع 
آب در جایگاه 112 دنیا قرار دارد، بیانگر این است که 
وضعیت کشور در حوزه منابع آبی خوب نیست و باید 

فکر اساسی برای این بحران کرد.

بزرگ ترین هتل جهان افتتاح می شود

و  اتاق  10هزار  بیش از  با  جهان  هتل  بزرگ ترین 
سوئیت اقامتی با هزینه ای بالغ  بر 3.۵ میلیارد دالر 
در حال ساخت است. به گزارش جام جم آنالین، 
این هتل متعلق به وزارت دارایی و اقتصاد عربستان 

سعودی است و با داشتن 12 برج در کنار ساختمان 
اصلی و داشتن 10هزار اتاق و بیش  از ۷0 رستوران از 

مسافران ورودی به این شهر میزبانی می کند.

هیچ  بود،  کرده  پر  را  فضا  عجیبی  سکوت 
تنها  نمی شود،  شنیده  باد  نفس  جز  صدایی 
اینجا  در  گذشتگان  از  مانده  باقی  میراث 
فقط یک کفش بچگانه است که از دختری 

نوجوان به جا مانده است...
از  یکی  سربیشه  شبستان؛  گزارش  به 
خراسان  مرزی  و  محروم  های  شهرستان 
جنوبی است که دارای روستاهای پراکنده و 
برخی  فاصله  که  روستاهایی  است.  آب  کم 
 1۵0 از  بیش  به  شهرستان  مرکز  تا  آنها  از 
کیلومتر هم می رسد و این دوری خود عامل 

افزایش محرومیت و بیکاری شده است.
کشاورزی  سربیشه  روستائیان  اصلی  شغل 
و  طبیعت  قهر  حاال  و  است  دامداری  و 
خشکسالی چندین ساله در شرق کشور باعث 
و  بپیوندد  تاریخ  به  کشاورزی  دیگر  تا  شده 
جوابگوی امرار معاش مردم این منطقه نباشد.

و  کشوری  مسئوالن  توجهی  بی 
اشتغال  موضوع  به  شهرستانی  و  استانی 
باعث  مرزنشینان  خصوص  به  روستائیان 
شدن  خالی  شاهد  روزها  این  تا  شده 
به  مهاجرت  و  سکنه  از  روستاها  این 
تواند می  که  موضوعی  باشیم،   شهرها 

آثار نامطلوبی را به همراه داشته باشد و اگر از 
سوی مسئوالن مورد توجه واقع نشود عالوه 
بر خالی شدن روستاها از سکنه به فرهنگ 

مهاجرت به شهرها تبدیل شود.
»دهنه تنگل« یکی از روستاهای شهرستان 
سربیشه است که در بخش درح واقع شده و 
اکنون با داشتن نعمت برق و مدرسه در روستا 
از سکنه شده  اما چند سالی است که خالی 
است، البته به گفته اهالی روستاهای اطراف، 
مردم این روستا به مرور زمان و در یک فاصله 
زمانی 10 ساله جمعیتی که بالغ بر 1۵0 خانوار 
بوده است از روستا مهاجرت کردند و اکنون 
برخی ها در شهرهای بزرگ مانند تهران و 
مشهد و برخی ها هم در بیرجند و در حاشیه 

شهرها ساکن شده اند.

آخرین کفش به جا مانده!

ابتدا فکر می کردیم که حداقل 10 خانواری 

باید در روستا سکونت داشته باشند اما وقتی 
وارد شدیم فضا بگونه ای دیگر بود.

نزدیک اذان ظهر به »دهنه تنگل« رسیدیم. 
هیچ  است؛  حاکم  روستا  بر  مطلق  سکوت 
تنها  نمی شود،  شنیده  باد  نفس  جز  صدایی 
میراث باقیمانده از گذشتگان در اینجا فقط 
یک کفش بچگانه است که از دختر بچه ای 
در حال تخریب  دیوارها  است،  مانده  به جا 
و برخی از منازل هم دیگر به تلی از خاک 

تبدیل شده است.
بیش از دهها منزل که روزی با هزاران امید 
در کنار کوه خاک برداری شده و برای ساختن 
آن زحمت ها کشیده اند، امروز به مکانی برای 

تبدیل  صحرایی  حیوانات  و  پرندگان  زندگی 
شده اند. شاید کم آبی دلیل مهاجرت باشد، از 
قنات هم تنها یک لوله آب که به اندازه یک بند 
انگشت آبدهی داشت، باقی مانده و یک استخر 

سیمانی بزرگ سرشار از جلبک های سبز !!!
درختان تنومند کنار قنات هم خشک شده و 
دیگر رنگی به رخسار ندارند امان از بی آبی، 
آب که نباشد آبادانی هم نیست، جایی که در 
تولید  مراکز  از  یکی  دور  چندان  نه  گذشته 
گندم و جو و سایر محصوالت کشاورزی بوده، 
امروز تنها زمین های خشک و خالی از آن 

باقی مانده که حتی دیم هم کشت نمی شود. 

لزوم توجه به اشتغال مردم!

»دهنه تنگل« این روزها مرده است، دیگر 
کسی اینجا نفس نمی کشد، آن پیرمرد آفتاب 
نشین هم که چند سالی تنها وارث اینجا بوده 
امروز در گوشه قبرستان آرام گرفته و دیگر 
تنها نیست، اینکه چطور شد که یک دفعه و 
در فاصله زمانی کمی یک روستا، آن هم در 
مرز خالی از سکنه می شود، سوالی است که 
ذهن ما را هم به خود مشغول کرد اما آنچه 
و  قانع  مردم  این  به  اگر  اینکه  است  مسلم 

روستایی توجه بیشتری می شد امروز»دهنه 
و  داشت  دیگری  و هوای  تنگل« هم حال 
صدای بازی بچه ها از مدرسه کنار رودخانه 

روستا شنیده می شد.
سفر  منطقه  این  به  همراهمان  که  قربانی؛ 
کرده و به اصالح راه بلد است، می گفت: این 
روستا در سال های 80 جمعیت خوبی داشت، 
اما بی آبی و بیکاری باعث شد تا مردم یکی 
پس از دیگری به شهر مهاجرت کنند و چون 
افرادی که به شهرها مهاجرت کرده بودند به 
شد،  آنها خوب  اقتصادی  اوضاع  زمان  مرور 

سایر مردم روستا هم ترجیح دادند تا از اینجا 
بروند و آینده شان را در شهر بگذرانند.

وی با بیان اینکه سایر روستاهای این منطقه 
هم اگر توجه به آن نشود و موضوع بیکاری 
مردم حل نشود، به شهرها مهاجرت خواهند 
 کرد، گفت: مردم اینجا حق مرزی نمی گیرند

و اگر هم بدهند هر چند مدت یک بار شاید 
پرداخت کنند، بیشتر مردم با پول یارانه خود 
و  نیست  شغلی  چراکه  کنند،  می  زندگی 
دولت هم اینجا نیامده که به مردم کاری یاد 
بدهد. به نظر می رسد که اگر مسئوالن در 
زمینه صنایع دستی و اشتغال خانگی حمایت 
باشند،  داشته  منطقه  این  مردم  از  بیشتری 

دیگر لزومی نخواهد داشت که با این هزینه 
سنگین زندگی در شهر به شهرها مهاجرت 
کنند اما اگر قرار باشد وضع به همین منوال 
خالی شدن  آینده شاهد  در  رود شاید  پیش 

سایر روستاها هم باشیم.

۱۷۰۳ روستای استان بدون سکنه!

و  روستایی  دفتر  کل  مدیر  شفیعی  محمد 
گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری  شوراهای 
استان  ؛   13۹0 سال  سرشماری  طبق 

دارد  آبادی   ۵۵۵ و  هزار   3 جنوبی  خراسان 
آبادی   8۵2 و  هزار  یک  تعداد  این  از  که 
دارای سکنه و یک هزار و ۷03 روستا فاقد 

سکنه است.
وی خشکسالی،  کم آبی و عدم وجود شغل را 
از مهمترین دالیل مهاجرت مردم روستا به 
شهرها ذکر کرد و افزود: مهاجرت مختص 
استان خراسان جنوبی نیست و متاسفانه این 
است  کرده  درگیر  را  کشور  شرق  اپیدمی، 
از  مردم  از  برخی  که  مشاهده شده  حتی  و 
خراسان  به  بلوچستان  و  سیستان  استان 

جنوبی مهاجرت می کنند.
شفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمار 
شهرها  به  روستاییان  مهاجرت  از  جدیدی 
در دست نیست، اظهار داشت: این مهم در 
سرشماری نفوس و مسکن امسال مشخص 

خواهد شد.
سرشماری،  این  اساس  بر  داد:  توضیح  وی 
 ۷۶۵ آبرسانی،  شبکه  دارای  روستا   ۹83
روستا   ۴۹۶ و  آبرسانی  شبکه  فاقد  روستا 
همچنین  شوند،   می  آبرسانی  تانکر  با  نیز 
مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت  از  روستا   10۹
فاقد شبکه  روستا  و ۷۴1  و یک هزار  بوده 
گاز هستند و 28 روستا نیز عملیات اجرایی 

گازرسانی به آنها در حال انجام است.
های  راه  زیرساخت  درخصوص  وی 
راه  دارای  روستا   ۷8۵ گفت:  نیز  روستایی 
آسفالته، ۷2 روستا خاکی و ۴۵ روستا دارای 

راه شوسه هستند.
شوراهای  و  روستایی  دفتر  کل  مدیر 
استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
1۵۶0 روستا از نعمت برق بهره مند هستند، 
خانوار   20 زیر  روستای   2۹2 کرد:  تصریح 
اند و همچنین 3۶8  نشده  دار  برق  تاکنون 
فاقد  روستا   3۴۷ و  ثابت  تلفن  فاقد  روستا 

پوشش تلفن همراه هستند. 
شفیعی با بیان اینکه بیشتر روستاییان شغل 
دامداری و دامپروی دارند، خاطرنشان کرد: 
 ۷۷0 روستایی  خانوار  یک  درآمد  متوسط 
معاش  و  امرار  اما هزینه  است  تومان  هزار 
 ۹23 سال  طول  در  روستایی  خانواده  یک 

هزار تومان است.

 »دهنه تنگل« مرد
روایتی از نتایج بیکاری و بی آبی در مرز

اجرای طرح توسعه نهبندان علی رغم تاکیدات 
مقام معظم رهبری پس از سفر به این منطقه 
و دیدن محرومیت ها همچنان مورد بی مهری 
مسئوالن است و امسال حتی از ردیف بودجه 
حذف شد. به گزارش مهر، مقام معظم رهبری 
۶ و ۷ شهریور سال ۷8 به نهبندان سفر کردند 
و فرمودند: »به نهبندان آمدم تا نظر مسئوالن 
جلب  آن  مانند  مناطقی  و  منطقه  این  به  را 
و  پیشرفت  برای  ایشان  سفر  از  بعد  کنم.« 
به دستور مقام معظم رهبری  ارتقای منطقه 
طرح توسعه نهبندان تهیه و آماده شد اما جای 
بسی تامل است که علی رغم اینکه 1۷ سال 
گذرد،  می  نهبندان  توسعه  طرح  تصویب  از 
مسئوالن اجرایی توجه چندانی به  آن نداشته و 
بعد از گذشت سال ها تنها بخشی از اعتبار مورد 

نیاز آن تخصیص یافته است.

اجرای طرح توسعه روزنه  امید
مردم برای پیشرفت و ماندن بود

یکی از شهروندان نهبندانی، اجرای طرح توسعه 
نهبندان را مهم دانست و گفت: با اجرای این 
طرح بسیاری از محرومیت های این شهرستان 
اینکه  بیان  با  چاداشی  محمد  می شود.  رفع 
نهبندان، شهرستانی کویری بوده و مشکالت 
زیادی را بر مردم تحمیل کرده است، گفت: 
توجه به این شهرستان از سوی مقام معظم 
رهبری و تصویب مصوبه طرح توسعه نهبندان 
راستای  در  منطقه  مردم  برای  روزنه  امیدی 
پیشرفت و ماندن در این شهرستان محروم و 
مرزی بود. وی فقر روستاها، کم آبی و بیکاری 
را از جمله مشکالت پیش روی نهبندان دانست 
و اظهار کرد: اجرای طرح توسعه نهبندان بخش 

اعظمی از مشکالت را برطرف می کند.

سرفصل بودجه ای طرح توسعه 
نهبندان حذف شد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 

اینکه برای اجرای  با بیان  شورای اسالمی، 
نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶0 طرح  این 
سال ها  گذشت  با  افزود:  بود،  شده  گرفته 
آن  درصد   30 تنها  اجرا،  شدن  مصوب  از 

اختصاص یافته است.
جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  افضلی  نظر 
نهبندان  توسعه  طرح  بودجه ای  سرفصل 
حذف شده است، گفت: این در حالی است 

اجرای طرح  نیاز  اعتبار مورد  که ۵0 درصد 
اختصاص نیافته است.

در  مجدد  بازنگری  خواستار  وی 
اظهار  و  شد  طرح  این  اعتبار  تخصیص 
نیازمند  نهبندان  توسعه  اجرای طرح  کرد: 

است. زیادی  اعتبار 
نهبندان  شهرستان  اینکه  بیان  با  افضلی 
پایدار  اشتغال  و  کارخانه ها  ایجاد  نیازمند 
نهبندان  توسعه  طرح  اجرای  افزود:  است، 
رفع  و  اشتغال زایی  برای  بزرگی  قدم 

محرومیت است.

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان
 اعتبار به نهبندان

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به تقسیم اعتبارات 
سال  در  کرد:  اظهار  جاری،  سال  استانی 
اعتبار  تومان  میلیارد   10 میزان  جاری 
با  است.وی  یافته  اختصاص  نهبندان  به 
اجرای  پاسخگوی  اعتبار  این  اینکه  بیان 

نیست،  نهبندان  توسعه  طرح  پروژه های 
از  طرح  این  اجرای  اعتبار  اخذ  برای  افزود: 

دفتر مقام معظم رهبری پیگیری می کنیم.
افضلی با تاکید بر اینکه باید سرفصل های 
بودجه ای برای این طرح لحاظ شود، اظهار 
کرد: حذف اعتبارات برای اجرای این طرح 
دنبال  به  را  هایی  ناهنجاری  و  پیامدها 

خواهد داشت.
وی اجرای این طرح را برای رونق نهبندان 
مسئوالن  همه  باید  گفت:  و  دانست  مهم 

برای اجرایی شدن این طرح تالش کنند.

تخصیص اعتبار این طرح 
در اختیار استاندار است

شهرستان  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نهبندان، اجرای طرح توسعه نهبندان را بسیار 
حائز اهمیت دانست و گفت: این طرح سال ها 
است که در ال به الی کمبود اعتبارات و دیگر 
مشکالت به فراموشی سپرده شده بود. مهدی 
این  گذشته  سال  تا  اینکه   بیان  با  جعفری 
طرح، سرفصل بودجه ای جدایی داشت، افزود: 
متأسفانه در سال جاری این سرفصل  حذف 
شده است. وی با انتقاد از حذف سرفصل بودجه 
طرح ادامه داد: با حذف این اعتبارات، امید مردم 
شهرستان نهبندان نیز قطع شده است. جعفری 
ادامه داد: تاکنون برای اعالم اعتراض نسبت به 
حذف سرفصل بودجه ای این طرح، نامه های 
زیادی را به مقامات باال نوشته ایم. وی  ادامه 
داد: برخی مسئوالن قول کارشناسی مجدد را 
داده اند که  امید است اقدامی در رفع این مشکل 
انجام شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تخصیص اعتبار این طرح در اختیار استاندار قرار 
گرفته است، اظهار کرد: اجرای پروژه های این 

طرح پول کالنی را می خواهد.

وجود ۲۹ پروژه در
 طرح توسعه نهبندان

شهرستان  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نهبندان  توسعه  طرح  اینکه  بیان  با  نهبندان 
این  اجرای  افزود:  است،  پروژه   2۹ دارای 
پروژه ها نقش بسزایی در رونق روستاهای این 
شهرستان دارد. جعفری با اشاره به پروژه های 
و  اکتشاف  کرد:  بیان  نهبندان،  توسعه  طرح 
راه اندازی معادن، توسعه و تجهیز بازارچه های 
مرزی و احداث مرکز فنی و حرفه ای استان از 

جمله این پروژه ها است.
وی  حفر 20 حلقه چاه کشاورزی و تجهیز 
آب رسانی سیار به روستاهای نهبندان را از دیگر 
احداث  گفت:  و  دانست  این طرح  پروژه های 

200 واحد سازمانی مسکونی نیز از پروژه های 
طرح توسعه نهبندان است.

فرسوده شدن برخی از 
پروژه های طرح توسعه

شهرستان  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهری،  عمران  و  توسعه  به  کمک  نهبندان 
تکمیل  جاده ای،  امداد  پایگاه های  احداث 
ندامتگاه و پادگان های ارتش و برق رسانی به 
روستاها را از دیگر پروژه های این طرح دانست.

وی با بیان اینکه برخی از این پروژه ها عملیات 
برخی  اجرای  گفت:  کرده اند،  آغاز  را  اجرایی 

دیگر نیز نیمه تمام مانده و فرسوده شده است.
جمله  از  را  معدن  دانشکده  ساخت  جعفری 
کرد  عنوان  طرح  این  نیمه تمام  پروژه های 
این  اعتبار،  تخصیص  با  است  امید  افزود:  و 

پروژه ها نیز روند تکمیل را طی کنند.
موج مهاجرت از روستاهای نهبندان به دلیل 
محرومیت ها و مشکالتی که خشکسالی آن را 
تشدید کرده آغاز شده است و روستائیان دیگر 
امیدی به ماندگاری در روستاها ندارند و تنها راه 

نجات را در مهاجرت جست وجو می کنند.
در تعدادی از روستاهای شهرستان نهبندان آب 
وجود ندارد و مردم چشم به راه تانکرهای سیار 
آبرسانی هستند که این تانکرها هم تنها تامین 
کننده آب شرب مردم هستند و در این شرایط 
قرار  خطر  معرض  در  روستاها  در  کشاورزی 

گرفته و اشتغالی وجود ندارد.
این ها تنها گوشه ای از محرومیت هایی است 
که مردم شهرستان مرزی نهبندان با آن دست 
و پنجه نرم می کنند و مردم مصوبه سفر رهبری 
را نقطه امیدی برای بازگشت زندگی می دانند 
اعتبار الزم قوت گیرد.  با تخصیص  باید  که 
مردم نهبندان چشم به دستان مسئوالن برای 
اجرای طرح توسعه این شهرستان دوخته اند، به 
امید روزی که بتوانند روزهای خوشی را در کنار 

نامالیمات طبیعت سپری کنند.

توسعه نهبندان از شعار تا عمل
چرا نرخ ارتکاب جرایم در ژاپن پایین است؟

ژاپن از جمله کشورهایی است که پایین ترین نرخ 
حادثه  در  ایسنا،  گزارش  به  دارد.  را  جرم  ارتکاب 
تن جان  داد 1۹  رخ  ژاپن  در  اخیرا  چاقوکشی که 
خود را از دست دادند و این حادثه در واقع بزرگترین 
کشتار جمعی در تاریخ این کشور محسوب می شود. 
این حادثه برای ژاپنی ها که کشورشان پایین ترین 
نرخ ارتکاب جرم را دارد شوکه کننده بود. بررسی ها 
حاکی از آن است که عوامل متعددی در کاهش نرخ 
ارتکاب جرم در این کشور نقش دارد. نخست اینکه 

خشونت و عصبانیت، رفتاری شرم آور در جامعه ژاپن 
و فرهنگ مردم این کشور است و کنترل و مدیریت 
آن، عامل تعیین کننده مهمی برای جایگاه اجتماعی 
افراد محسوب می شود. همچنین در ژاپن شرایط به 
نحوی کنترل شده تا جامعه به میزان قابل توجهی 
از سالح عاری شود. عالوه بر این در مقایسه با 
دیگر نقاط جهان، میزان فقر، بیکاری و مصرف 
مواد مخدر در ژاپن به شدت پایین است و تمام 
این عوامل در کنار هم نقش به سزایی در کاهش 

تخلفات و جرائم در این کشور دارند.

آغاز فرآیند انتقال سرورهای تلگرام
 به داخل خاک ایران

برخی  برای  ایران  به  سرور  انتقال  که  هم اکنون 
شرکت ها از جمله تلگرام الزامی شده که این امر باید 
تا پایان سال صورت گیرد ، دولت ایران چند شرکت 
انتقال سرورهای  برای میزبانی  را  افرانت  از جمله 

تلگرام به ایران تعیین کرده است. به گزارش جام جم 
آنالین، قاسم زاده مدیرعامل افرانت از فراهم شدن 

مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد.
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آیه روز  

كتابي فرخنده بر تو فرو فرستاديم، تا در آيات آن تدبير كنند و خردمندان از آن پند گيرند.
 ص آيه ۲۹

حدیث روز  

بهترين دوست و برادر، آن فردى است كه خطاهاى تو را به عهده گيرد و خود را مقّصر بداند.
 امام حسن عسکرى)ع(

با آن كه دلم از غم هجرت خونست
شادى به غم توام ز غم افزونست

انديشه كنم هر شب و گويم: يا رب
هجرانش چنينست، وصالش چونست؟

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

زندگی یک فرد نرمال

پيشنهاد  شهر  در  زندگي  كيفيت  بهتر  درک  براي 
مي شود زندگي يک فرد نرمال حاضر در شهر را از 
صبح تا شب مورد بررسي قرار داده و عناصري را كه 
به نحوي بر كيفي ترشدن زندگي وي اثرگذار است، 
به عنوان مولفه ها و ابعاد اين مفهوم شناسايي كرد. 
به طور مثال فردي در طول روز با محيط هاي اجتماعي 
در تراكنش خواهد بود، بنابراين مسائلي چون امنيت 
اجتماعي و فضاهاي گذران اوقات فراغت ازجمله ابعاد 

اين مفهوم خواهد بود:   
وجهی چند  است  مفهومی  زندگی،   *كيفيت 

 و بررسی آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتی ميان رشته اى 
و فرارشته اى.

 * كيفيت زندگی به شدت از زمان و مکان متاثر است 
و مولفه ها و عوامل تشکيل دهند ه اش با توجه به دوره 

زمانی و مکان جغرافيايی فرق خواهند كرد.
نمی توان  و  است  نسبی  امرى  زندگی  *كيفيت 
 براى آن تعريفی ارايه داد كه آن را مطلق و جهانی 

فرض كند.
ابعاد عينی  و  *كيفيت زندگی  ضمن دارا بودن  
وابستگی به شرايط عينی و بيرونی، امرى ذهنی و 
درونی است و در نتيجه درنهايت به تصورات و ادارک 

فرد از واقعيت هاى زندگی بستگی دارد.
* كيفيت زندگی به ميزان زيادى از ارزش ها متاثر 
است و درواقع براساس ارزش هاى فردى، اجتماعی 

يا ملی تعريف می شود.
با  و  است  پارادايم  يک  خود  زندگی،  *كيفيت 
نوين همخوانی  واقتصاد  پايدار  توسعه  پارادايم هاى 

بيشترى دارد تا پارادايم هاى متعارف اقتصاد و توسعه.

دوستی داشتم كه هميشه شاد و خندان بود و هرگز 
او را غمگين و ناراحت نديده بودم. حتی هنگامی كه 
او پير شده بود و در حالت احتضار قرار گرفته بود، 
باز در حال خنديدن بود. يادم می آيد از او پرسيدم: 
دوست مهربان و دوست داشتنی من، شما هميشه 
باعث شگفتی و حيرت ما هستيد. حتی حاال كه در 
بستر مرگ هستيد، به چه دليلی باز می خنديد؟ و او در 
پاسخ چنين گفت: خيلی ساده است. روزگارى من هم 
مثل شما بودم. تا اينکه در نوجوانی براى انجام كارى 
با مردى بسيار شاد و خوشرو مالقات كردم. در اولين 
برخوردى كه با او داشتم، او را زير درختی ديدم كه 
بدون هيچ دليلی شاد بود و می خنديد. هيچکس در 
اطراف او نبود و هيچ اتفاق خنده دارى هم نيفتاده بود، 
ولی او همچنان از ته دل می خنديد. من از او علت 
اين خندۀ بی دليلش را پرسيدم و او  در جواب به من 
گفت: من هم زمانی طوالنی ، مثل تو غمگين بودم. 
ناگهان روزى متوجه اين موضوع شدم كه اين ناراحتی 
و غم، انتخاب خود من است، از آن روز به بعد، هر روز 
قبل از برخاستن از خواب، از خودم اين سوال را می 
كنم: هی َمرد، يک روز ديگر شروع شده. امروز دوست 

دارى شادى را انتخاب كنی يا غم را؟ 

هر كسی پاداش را دوست دارد. بخشی از يک 
گروه خاص بودن و دريافت منافع كوچکی كه از 
آن به دست می آيد ما را تحريک می كند. شايد 
به همين دليل است كه شماره تلفن خود را به 
ديگران می دهيم يا از كارت عضويت خود در هر 
معامله اى كه انجام می دهيم، اسکن می گيريم.
امکانات، بخشی از استراتژى شركت ها شده اند. 
برخی شركت ها ناهار رايگان می دهند؛ برخی 
كارمندان را با پايم هاى شركت مسرور می كنند؛ 
برخی ديگر روزهاى كارى را با ميز پينگ پنگ 
يا زمين واليبال زنده می كنند. من عاشق ايده 

مزاياى محل كار هستم.
شركتی  هر  در  بايد  خاص  امکانات  بعضی 
استاندارد باشند. در اينجا چهار مورد هست كه 
ارزش  به منظور نشان دادن  تمام سازمان ها 
قائل شدن براى كارمندانشان بايد اين امکانات 

را ارائه دهند.

1- کارآفرینان مراقب
تعجبی ندارد كه كارآفرينان ماهر و دلسوز در 

باالى فهرست من قرار دارند چون همه چيز از 
رهبرى و مديريت كارآفرينانه اوج می گيرد و 
نزول می يابد. ده ها سال وقت صرف تدريس 
مزاياى كارآفرينان متعهد و موثر به سازمان ها 
كردم، اما بسيارى از آنها هنوز هم اين نکته را 

ناديده می گيرند.
كارآفرينان مراقب اين عادت ها را دارند:

آنها افراد خود را تک به تک می شناسند، آنها 
را شناسايی می  كارمندان و كارگران كارآمد 
كنند و پاداش می دهند، آنها به اعضاى گروه 
قدرت می دهند تا كار خود را انجام دهند، آنها 
افراد را در موقعيتی قرار می دهند كه پيشرفت 
كنند، آنها تشويق می كنند،آنها ذهنيتی وافر 
دارند كه خود را با بخشندگی نشان می دهد، 
نباشد،  كار  و  رهبر كسب  اگر  بااستعداد  افراد 
پرسه نمی زنند. اين گفته قديمی حقيقت دارد: 
مردم مديران را ترک می كنند، نه شركت ها را. 
اگر براى بناى سازمانی برتر جدى هستيد، بايد 
با رهبرى و كسب و كار آغاز كنيد- و آن هم با 

شما آغاز می شود.

  2- کار چشمگیر
دومين امکاناتی كه مهم است، موقعيتی براى 
دارد.  بيشترى  اهميت  كه  است  كارى  انجام 
ها  سازمان  همه  ماموريت  دنيا  حفظ  اگرچه 
نيست، اما هر يک بايد نگاهی به چيزى وراى 

پول درآوردن و انجام كارها داشته باشند.
بايد  دهيد،  می  ارائه  بزرگ  تصويرى  وقتی 
جزيياتی را كه در آن شركت دارند هم شرح دهيد 
و اگر نمی توانيد توضيح دهيد كه چرا و چگونه 
آن موقعيت اهميت دارد، در اين صورت بايد به 
سراغ چارت سازمانی و شرح وظايف برويد. به 
خاطر دارم كه چند سال پيش دولت طی تقسيم 
بودجه، كار بزرگی در رابطه با تعديل كارمندان 
غيرضرورى انجام داد. با خودم فکر كردم، اگر 
آنها غيرضرورى هستند، پس چرا كار دارند؟ هر 
گسی بايد بداند بخش مهمی از يک كل بزرگتر 
است.به عالوه، شما بايد روى قرار دادن افراد 
درست در شغل مناسب و درست كار كنيد. من 
اين را »نقطه شيرين« می نامم كه در آن استعداد 
و عاليق شخص، نياز سازمان را برآورده می كند. 

وقتی افراد در كارى كه انجام می دهند برترى 
می يابند، كار برايشان معناى بيشترى می يابد.

 اين فرآيند با كارمندان درون سازمان آغاز می 
شود كه هدف شخصی شان با هدف سازمان 
همراستاست. اگر در گروه خود افرادى را داريد 
كه ارزش هاى مشترک ندارند، هميشه با مشکل 

مواجه خواهيد بود
3- جبران مناسب

دهد  می  نشان  استکه  راهی  بارزترين  اين 
سازمانها مراقب افراد خود هستند. هر سازمانی 
كه در حقوق خساست به خرج بدهد، براى جذب 
و نگه داشتم افرادى با استعداد باال در مشقت 
خواهد بود. در بسيارى از سازمان ها، باالترين 
سطوح، اندوخته گنج دارند. به طور حتم مديران 
اجرايی بايد دريافتی خوب داشته باشند، اما هيچ 
را  ثروت  بايد  شما  ندارد.  رييس  تنها  شركتی 
تقسيم كنيد. به عنوان يک رهبر كسب و كار، 
افراد خود  فداى  را  از سهم خود  مقدارى  بايد 
 كنيد كه راهی طوالنی براى اثبات وفادارى خود

طی كرده اند.

حقوق تنها راه جبران نيست. بهترين مزايايی 
كه می توانيد ارائه دهيد را فراهم كنيد: بيمه 
درمانی يا پوششی سخاوتمندانه، سرمايه گذارى 
بازنشستگی كه كارمندانتان را حفظ می كند، 
برنامه هاى ادامه تحصيل كه باعث پيشرفت 

اعضاى گروه يا فرندانشان می شود، و...  
4- محیط رشد

از ميان تمام امکاناتی كه يک سازمان می تواند 
ارائه دهد، اين مورد همانی است كه من بسيار 
دوستش دارم. من به تمام كارمندانی كه براى 
كار به شركت هاى من می آيند می گويم كه 
به محيط رشدى وارد شده اند و من از آنها انتظار 
دارم به مرور زمان مهارت هاى خود را توسعه 
دهند. حتی دو بار در ماه جلسه اى با هدف خاص 

تقويت رشد داريم.
بايد  ما  دارند.  مسئوليتی  كار  فرآيند،  اين  در 
راههايی براى رشد ارائه دهيم؛ اگر می خواهيم 
آن افراد رشد كنند اما از تالش هاى آنان براى 
اين كار پشتيبانی نکنيم، همه را نااميد و خسته 

خواهيم كرد.

عارفانه روز

خداوندگار مهر امروز از عشق خود مرا لبريز كن، تا 
تنها از عشق تو سيراب شوم و نفرت در قلبم جايی  
نداشته باشد و به واسطه ترس از معصيت و گناه 
هميشه ياريم كن تا در مسير درست قرار گيرم

اگر زمستان نبود، بهار چه زيبايی و جذابيتی داشت؟ 
اگر در زندگی دوران سختی را از سر نگذرانيم، 
رسيدن به آرامش آنقدرها خوشايند نخواهد بود.

روزتون  را با يک بغل انرژى شروع  كنيد به خود 
بگوييد عالی هستيد تا عالی شويد و باور كنيد

 هر چه بگوييد همان می شود

كوتاه ترين فاصـله براى دوسـت داشتن  
يک لبخند است  ميخنـدى...

يا بخندم ؟

طراح: نسرین کاری                        

قليايي  فلز  اعتدال-   -1 افقي: 
تکنولوژي-  ترتيبي-  عددي   -۲
دليري،   - كاال   -3 هوادار 
پردلي- تخت سلطنت 4- مکر- 
وحشت   - ها  سامورايي  پول 
پيراهن   - اصفهان  سوغات   -5
گوارديوال  نام  ذرت-  دار-  يخه 
چوب   -6 مونيخ  بايرن  سرمربي 
دندان پاک كني- گودال- پارچه 
از نرفتن - روشن  دريايي7- امر 
ضمير - مفصل بين ران و ساق 
واحد  دارو-   - جال  روغن   -8 پا 
استان  شهرستان   -۹ بوكس 
آذربايجان شرقي - شکمبه بره- 
هاگاست-  همان   -10 كن!  پيدا 
ميوه بم- زيور 11- فلزي كه قرار 
استان  بود طال شود- شهري در 
جنس  قذافي-  كشور  كرمانشاه- 
عمو-  بازدارنده-   -1۲ مؤنث 
مشبک  دريچه   -13 مکار  جانور 
هم  باز  سرزمين-  حياط-  به  رو 
توان- گف توگوي  وحشت 14- 
تلفني- طاليي 15-  پاركت- از 

شهرستانهاي استان تهران

از  وسط-  حد   -1 عمودي: 
پي-  در  پي   -۲ دارويي  گياهان 

جنگي  كشتي  رنگرزي-  گياه 
 -4 ماهر  غذا-  كارها!-  رود   -3
امضاي  تکبر-  سين-  هفت  گل 
جوالهي-  كارگاه   -5 مختصر 
چهارديواري  نطنز-  تحفه 
مسکوني 6- كشيدني نامطلوب- 
اما- آغاز- نوعي رنگ مو 7-پول 
ريختن به حساب- زن همنشين- 
پول  واحد   -8 ادبانه   بي  راندن 
چين- پشت سر- خوشگذران ۹- 
عريان- مركز عراق- پر10- عدد 

پرتاب  آينده-  نو-  ماه  هندسي- 
صنعتي-  شهر   -11 سنگ 
شود  مي  همه  شامل  كارگر- 
پسوند  شوند-  جويا  حال  با   -1۲
بيماري   -13 بين  نزديک  مولد- 
محله  شيريني-  عطر  چيني- 
14- كشور آسيايي- خرس چيني 
غذاي   -15 در  به  در  كمياب- 
محلي بوشهر- مفهومي در رشته 
هاي مختلف رياضيات معمواًل به 

معناي »فراتر از هر مقدار «
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ینایواککدابداب1

تیدباادلیتییه2

یسیسلماترادار3

متارواخوتنلا4

نزبالفاونتم5

گالپشارکشینت6

ارتلکهایسکسرو7

لیناوسومسوباک8

انهپیتلانپتنل9

تاراوگهویگای10

اسامنیسکدرا11

سرمرسدراهمهس12

رختساتیورمتیر13

اریممیمشغیلری14

یگناورپنارواین15

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

تجربه کنید.   09158668002

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد
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 

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

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 

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فست فود فعال با موقعیت عالی به علت مهاجرت 
با قیمت استثنایی بفروش می رسد )فروش 

فوری( قابل معاوضه با خودرو 09128399395

یک واحد مرغداری با ظرفیت 16000 به مساحت 5000 متر ششدانگ 
به آدرس خیرآباد، بشرویه، بخش 2 فردوس مشتمل بر ساختمان  و کلیه 
تاسیسات مرغداری )آبخوری و دان خوری(اتومات و دارای کلیه اشتراکهای 

آب، برق وگاز، با قیمت و شرایط استثنایی به فروش 
می رسد. 09151086005- 09155658342

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

09159647685

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به یک نفر پیک موتوری جهت 
کار در غذای آماده نیازمندیم.

09155610366
09128460511

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

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

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

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

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

09157561075 

یک باب مغازه با موقعیت عالی
 واقع در خیابان جمهوری جنب مصلی 

به اجاره داده می شود. 09155610856

فروشی
سوپرمارکت با تمامی امکانات و تجهیزات

09158613686

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

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

09153613243 - شریفی

استخدام بازاریاب
NANO

پورسانت عالی
نیمه وقت- تمام وقت

سالن های آرایشی، خانم
آرایشی بهداشتی و 

لوازم طبی

5 نفر

هاپرمارکت، لوازم آقا
خودرویی و ... 

5 نفر

محصوالت ماشوینده، عطرینه، البسه، 
خودرویی و ...

نمایندگی انحصاری محصوالت نانو
 - 09155130433 :شاترهم

32221247

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

OFF  OFF
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نجمه خدمتی، پس از کسب هشتمی المپیک 
امروز به آغوش وطن باز می گردد

امروز کاروان تیراندازی ایران با کسب 2 مقام ششمی و هشتمی المپیک 
به ایران باز می گردد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
نجمه خدمتی، نماینده شایسته استان خراسان جنوبی که عنوان هشتمی 
المپیک را در ماده تفنگ 3 وضعیت 50 متر به دست آورده بود، امروز به 
ایران باز می گردد.کاروان تیراندازی ایران با کسب رتبه ششم المپیک 
توسط الهه احمدی در ماده تفنگ بادی 10 متر بانوان در نخستین 
روز رقابت ها کارش را شروع کرد و با هشتمی نجمه خدمتی در 50 
متر  به پایان رسانید. دیگر ملی پوشان تیم  ایران را گل نوش سبقت 
الهی،مه لقا جام بزرگ  و پوریا نوروزیان در این رقابت ها  تشکیل می دهند.

سرمربی تیم والیبال بانوان ایران: 
از عملکرد مهسا کدخدا، راضی هستم

این روزها ،ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان ایران 
برای حضور قدرتمند در پنجمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا 
در حالی وارد هفته دومش شده است که مایدا چیچیچ ،سرمربی این تیم از 
عملکرد تنها نماینده شایسته خراسان جنوبی،مهسا کدخدا راضی است. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،این اردو که با حضور 14 
بازیکن در کمپ تیم های ملی والیبال بانوان ایران در مجموعه ورزشی 
آزادی تهران از 18 مرداد آغاز شده ، به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

صدر نشینی شاهین فردوس 
در مسابقات قهرمانی بوکس خراسان جنوبی

پرونده مسابقات قهرمانی بوکس دهه کرامت استان با صدرنشینی شاهین 
فردوس و نایب قهرمانی مروت بیرجند و ایستادن اتحاد قاین در جایگاه 
سوم بسته شد. به نقل از فارس، دبیر هیأت بوکس استان گفت: در این 
ماراتن استانی 81 بوکسور رده های سنی نونهاالن، جوانان و بزرگساالن 
شهرستان های خراسان جنوبی در فردوس با یکدیگر به رقابت پرداختند. علی 
قربانی افزود: در رده سنی نونهاالن در وزن 36 کیلوگرم سلیم خماریان بر 
سکوی نخست ایستاد، در وزن 41 کیلوگرم سینا ثابت قهرمان شد، در وزن 
44 کیلوگرم حسین خرمکی رتبه نخست را کسب کرد، در وزن 46 کیلوگرم 
محمدرضا بربروشان در جایگاه اول قرار گرفت، در وزن 54 احمد نادری به 
مقام برتری رسید و در وزن 76 کیلوگرم بنیامین محمد دوست صدرنشین 
شد. قربانی یادآور شد: پیمان رحمتی در وزن 52 کیلوگرم رده سنی جوانان 
قهرمان شد، در وزن 54 کیلوگرم محمد نصرت مقام نخست را کسب کرد، در 
وزن 66 کیلوگرم ایمان غالم زاده در جایگاه نخست ایستاد، در وزن 70 کیلوگرم 
متین حیدری در صدر قرار گرفت و در وزن 75 کیلوگرم محمد رنجبر رتبه 
نخست را کسب کرد. وی خاطرنشان کرد: محمد چاجی، اسماعیل خزیمه نژاد، 
امید دوستی، سجاد خاکساری، احسان پیش آهنگ، آرش حسینی، پدرام 
موذن و ایرج خلیلی در وزن های 52 تا 91 کیلوگرم مسابقات قهرمانی 
بوکس دهه کرامت خراسان جنوبی بر سکوی نخست رقابت ها ایستادند.

متاسفانه این روزها استفاده از سفره های یکبار مصرف 
بسیار افزایش یافته است و این در حالی است که این 
سفره ها به دلیل کربنی که در آن ها به کار رفته تهدید 
بزرگی برای سالمتی مردم محسوب می شود. برای تولید 
این سفره ها کربن و پلیمر را با یکدیگر مخلوط کرده 
و در نهایت پس از انجام فرآیندی سفره یکبارمصرف 

تولید می شود که کربنات منجر به بروز عوارضی از قبیل: 
مشکالتی در معده، ریزش مو، کوتاهی قد و تبعات 
منفی دیگری را نیز در پی دارد. مخرب بودن کربن به 
میزانی است که حتی دستگاههایی که تولید این سفره 
ها را انجام می دهند پس از تقریبا شش ماه نیاز به 
بازسازی دارند و این موضوع به دلیل ریختن کربن در 

این دستگاههاست و حاال باید نتیجه گرفت که سالمتی 
انسان را چه میزان تهدید می کند. متاسفانه تولیدکنندگان به 
دلیل اینکه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد از این ماده 
ارزان ولی خطرناک استفاده می کنند. پس گذاشتن نان و 
یا هر ماده غذایی دیگری در این سفره ها و یا تماس آن 
ها با دست می تواند این ماده مخرب را به بدن وارد کند.

کودکان پاستیل بخورند یا نه؟

مصرف ژالتین خالص، به همه افراد    حتی آنهایی 
که د   ر رژیم غذایی به سر می برند    هم توصیه 
می شود    چون این ماد   ه سرشار از پروتئین است 
و کالری زیاد   ی ند   ارد    اما وقتی با انواع رنگ ها، 
اسانس های طبیعی و مصنوعی و شکر مخلوط 
می شود   ، باید    د   ر مصرف آن حد    اعتد   ال رعایت 

مقد   اری  پاستیل،  تولید     فرآیند     د   ر  زیرا  شود    
شکر، رنگ و اسانس خوراکی استفاد   ه می شود    
که مصرف آن برای افراد    چاق مفید    نیست و 
کود   کان زیر2 سال، بد   لیل حساس بود   ن سیستم 
گوارشی شان نباید    خوراکی های د   ارای افزود   نی را 
میل کنند    و نیز مصرف هر روزه آن هم برای کود   کان 
باالی د   و سال، مجاز نمی باشد   . پس بهتر است از ژله 
با قطعات میوه مورد عالقه کودک استفاده کنید.

سفیدی بیش از حد نان ها
سالمت شما را تهدید می کند!

سفیدی بیش از حد نان ها حکایت از مصرف 
بالنکیت)جوهر قند( در تهیه آن دارد. باقی مانده 
به  از ورود  بعد  نان،  بالنکیت مصرف شده در 
دستگاه گوارش موجب از بین بردن پرزهای معده 
و روده و در دراز مدت باعث بروز سرطان دستگاه 

گوارش گردد. استنشاق مستقیم بالنکیت موجب 
تحریک سیستم تنفسی، پوستی و چشمی نانوایان 
شده و موجب بروز بیماری دیابت از طریق بلوک 
کردن هورمون های بدن به ویژه انسولین در 
مصرف کنندگان نان های حاوی بالنکیت می 
شود. مناسب ترین و بهترین شیوه تهیه نان انجام 
عمل تخمیر بیولوژیک است که موجب تغییرات 
بسیار مطلوبی در ارزش غذایی نان می شود.

برای جلوگیری از سرطان
ماست بخورید

فعالیت باکتری ها و تولید اسید الکتیک مکانیسم 
خاصیت ضدسرطانی ماست می باشد. تحقیقات 
در مصر نشان داد که مصرف لبنیات تخمیر شده 
و ترش مانند ماست از سرطان کبد پیشگیری 
می کند. بر اساس این مطالعه فعالیت باکتری 

خاصیت  مکانیسم  الکتیک  اسید  تولید  و  ها 
ضدسرطانی ماست می باشد. در این تحقیق به 
موش ها مواد سرطان زا تزریق شد و سپس در رژیم 
غذایی آنها از لبنیات تخمیر شده استفاده گردید. نتایج 
نشان داد که این موش ها  تا حد زیادی از ابتال به 
سرطان محافظت شده اند.  نکته جالب اینکه حتی در 
موش های مبتال به سرطان، مصرف ماست از انتشار 
سرطان به دیگر بافت های بدن جلوگیری نمود.

این سبزی ضدآلزایمر است

تحقیقات نشان می دهند که کرفس از فرآیند 
حقیقت  در  کند.  می  پیشگیری  فراموشی 
از  ناشی  دمانس  بروز  از  مانع  سبزی  این 
پیری می شود. در واقع کرفس حاوی نوعی 
پروتئین  رسوب  میزان  که  است  فالونوئید 
طور  به  مغز  در  را  دمانس  بروز  عامل  های 

برای  دهد.  می  کاهش  ای  مالحظه  قابل 
تعدادی  به  آلزایمر  ژن  تحقیقات  این  انجام 
موش وارد شد، نتایج نشان داد که فالونوئید 
دیوسمین موجود در کرفس روند بروز بیماری 
آلزایمر را در موش ها به شدت کاهش داد. 
مانند  دیگری  گیاهان  در  است  ذکر  به  الزم 
بابونه و فلفل دلمه سبز نیز از این نوع فالونوئید 
مانند کرفس به مقدار زیادی یافت می شود.

دو نوشیدنی مفید بر علیه کبد چرب

چهار فنجان قهوه یا چای می تواند خطر ابتال به 
کبد چرب را کاهش دهد. تحقیقات انجام شده 
در استرالیا نشان داد نوشیدن یک فنجان چای یا 
قهوه در ساعات اولیه صبح، خطر ابتال به بیماری 
کبد چرب را کاهش می دهد. در حقیقت مشخص 
شد افزایش مصرف کافئین می تواند خطر ابتال 

به بیماری کبد چرب غیر الکلی را کاهش دهد. 
تحریک  را  کبد  در  چربی  متابولیسم  کافئین 
می کند. بر اساس یافته های این تحقیق چهار 
فنجان قهوه یا چای می تواند خطر ابتال به کبد 
چرب را کاهش دهد. حدود 70 درصد از مردم 
جهان که مبتال به چاقی و دیابت هستند، دارای 
بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز می باشند. این 
بیماری در بین مردم آمریکا شیوع 30 درصدی دارد.

سفره های یکبار مصرف وسیله راحتی یا تهدیدی برای سالمتی؟!

خودسوزی مرد میانسال در شورای شهر

صبح روز گذشته مردی میانسال در مقابل ساختمان 2 شورای 
باشگاه  گزارش  به  کرد.  خودسوزی  به  اقدام  تهران  شهر 
مردمی  مالقات  هنگام  خودسوزی  این  جوان،  خبرنگاران 
میرزایی، مسئول مالقات شهرداری تهران رخ داده است و 
خودسوزی این مرد میانسال با حضور به موقع حراست شورای 
شهر مهار شد و مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان 
منتقل گردید. به نقل از حبیب کاشانی از واقعه، پس از آنکه 
صبح روز گذشته مردی چهل ساله به دلیل درخواست کمک 
برای تهیه جهیزیه دختر خویش و عدم پاسخگویی مناسب دفتر 
مالقات مردمی شهردار تهران، اقدام به خودسوزی کرده بود با 
تالش حراست ساختمان شماره دو و تیم اورژانس کنترل شد.

توقیف پژو 405با 60 میلیون ریال خالفي
در شهرستان قاین

با  پژو 405  توقیف یک دستگاه  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
خالفي 60 میلیون ریال خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، 
سرهنگ حسین رضایی گفت: روز شنبه مأموران پلیس راه 
شهرستان قاین در اجراي قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي، 
به یک دستگاه پژو 405 دستور ایست دادند که راننده خودرو 
با بی توجهی به ایست پلیس اقدام به فرار کرد. وی افزود: 
راننده خودرو با انجام حرکات نمایشی و بی توجهی به ایست 
مأموران اقدام به فرار کرد که نهایتاً پس از هشت کیلومتر تعقیب و گریز 
متوقف شد و با استعالم از سامانه تخلفات راهور ناجا مشخص شد 
خودروی   مذکور داراي 60 میلیون ریال خالفي پرداخت نشده است.

دستگیری یک سوداگر مرگ در بیرجند 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری سوداگر 
مرگ در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسن کاهنی در تشریح این خبر گفت: 
با دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در سطح شهرستان اقدام 
به فروش و توزیع مواد مخدر صنعتی می کند، بالفاصله بررسی 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران پس از چند روز تحقیقات 
میدانی و گشت زنی های محسوس و نامحسوس در سطح 
شهرستان متهم را شناسایی و هنگام فروش مواد مخدر دستگیر 
کردند. کاظمی افزود: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

خودکشی 2 دختر نوجوان با دالیل نامعلوم 
 

دو دختر نوجوان در پایتخت به دلیل نامعلومی خود را از پشت 
بام یک ساختمان به پایین پرتاب کردند. به گزارش جام جم، 
وقوع این حادثه از سوی ماموران کالنتری جنت آباد به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم شد. با دستور بازپرس مرادی اکیپی 
از ماموران کالنتری و اکیپ بررسی صحنه جرم در محل حادثه 
واقع در خیابان پیامیر شرقی حاضر شدند.بر اساس این گزارش 
متاسفانه هر دو دختر نوجوان جان خود را از دست داده اند.در 
حال حاضر بازپرس مرادی بازپرس کشیک قتل پایتخت در 
محل حادثه حاضر شده و تحقیقات پلیسی درباره این حادثه در 
دستور کار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار دارد. 
هنوز اطالعاتی درباره علت این تصمیم اعالم نشده است.   

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

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

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط 

استان / حمل آب از ما قیمت از شما    

09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زیر پا رایگان(، پیچ و رولپالک نما

نیازمندیم
پخش فجر توزیع کننده انحصاری 

محصوالت اوه ، سافتلن، گلرنگ، پوشک 
مرسی ، آدامس بایودنت ، ماء الشعیر 

جوجو، محصوالت آسان ، اسنک لینا و...
جهت تکمیل کادر فروش ویزیتور

 با روابط عمومی باال استخدام می نماید 
مزایا : حقوق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی  

پورسانت عالی و هزینه ماموریت

32440191-2

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

     نبش انقالب 6- شهریاری  32229117-  3778  164 0915    

فروشی: پی کی مدل 84، رنگ نقره ای

09151608039



7
خانه و باغ کیهان استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

پیشه ور- خانه و باغ کیهان از بناهای بسیار با ارزش اواخر قاجار - اوایل پهلوی شهرستان سربیشه، شهر مود در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.طاهره مال اندوز مسئول حوزه ثبت آثار 
تاریخی، فرهنگی، طبیعی و میراث معنوی اداره کل در این خصوص گفت: این اثر از معدود خانه های قاجاریه منطقه است که در یک ضلع آن سرداب وجود دارد و عناصر معماری سنتی آن 

پابرجاست و محل سکونت یکی از خوانین محل بوده است. وی در ادامه افزود این اثر جزو خانه های بزرگ و شاخص مود بوده که در زمان خود در مقیاس روستایی شاهکاری بوده است.
دوشنبه * 25 مرداد 1395 * شماره 3578

7
مسئوالن به پیروی از امام رضا 

باید دغدغه رفع مشکالت مردم 

را داشته باشند

امام  میالد  سالروز  جشن  مراسم  سربازی- 
فدائیان  هیئت  محل  در  مردم   حضور  با  رضا)ع( 
شد.  برگزار  فردوس  شهرستان  جعفر  ابن  موسی 
سخنران  عنوان  به  خدا  سمت  برنامه  کارشناس 

ویژه این مراسم به تشریح سیره زندگی عملی آن 
از  یکی  کرد:  اظهار  و  پرداخت  جامعه  در   حضرت 
در  اجباری  از حضور  امام رضا پس  حسرت های 
بدون  مدینه  در  که  بود  روزهایی  برای  خراسان، 
واسطه مردم و فقرا مشکالت خویش را بر ایشان 
نیازمندان  از  حضرت  آن  و  کردند  می  عرضه 
دستگیری میکرد. حجه االسالم حسینی قمی تاکید 
کرد: امروز نیز مسئولین به پیروی از آن امام همام 

باید رفع مشکالت مردم دغدغه  اصلی آنان باشد.

دو نفر از نمایندگان استان عضو ناظر
در شورای حل اختالف استان ها شدند

ناظر  عضو  عبادی  االسالم  حجت  حسینی- 
رسیدگی  و  اختالف  حل  شورای  در  مجلس 
در  مردم  نمایندگان  شد.  ها  استان  شکایات  به 
ناظر  اعضای  دیروز  علنی  نشست  در  ملت  خانه 
به  رسیدگی  و  اختالف  حل  شورای  در  مجلس 
شکایت استان ها را انتخاب کردند.حجت االسالم 
دکتر  آقای  و  رأی  با 141  عبادی  سیدمحمدباقر 
عنوان  به  رأی   138 با  امیرحسنخانی  محمدرضا 

عضو ناظر در این شورا انتخاب شدند.

توحید حقیقی انسان را
به رشد و کمال می رساند

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان، گفت: رشد و 
کمال انسان ها حاصل توحید حقیقی است و این 
افراد راه والیت خدا را در همه امور درک کرده اند.

حجت االسالم عبادی روز یکشنبه به مناسبت میالد 
امام رضا )ع ( در جمع بازاریان و خدام حرم رضوی 
در مسجد الرسول بیرجند، افزود: حقیقت توحید همه 
مسائل را حل می کند و هر جایی که مشکلی پیش 
آید، بدانید زیربنای توحیدی اش متزلزل شده است.

98 درصد از مردم شهرستان درمیان
تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند

تسنیم- فرماندار شهرستان درمیان از تحت پوشش 
قرار گرفتن ۹8 درصد مردم این شهرستان توسط 
سازمان بیمه سالمت خبر داد. بشیری زاده در مراسم 
شهرستان  سالمت  بیمه  اداره  ساختمان  افتتاح 
بیمه  اداره  استقرار  از  قبل  تا  کرد:  اظهار  درمیان 
سالمت در شهرستان درمیان خدماتی نظیر صدور 
و تعویض دفترچه های بیمه توسط دفاتر پیشخوان 
در شهرهای اسدیه، قهستان و طبس انجام می شد.

کمپین جذب کمک های مردمی
در غرفه شهرداری

فروش عرقیجات، صنایع دستی  حسینی- غرفه 
این  شد.  اندازی  راه  استان  تولیدی  البسه  و 
غرفه به مدت 10 روز از ساعت 8 صبح الی 12 
به  خدمت  ارائه  آماده  شهرداری  حاشیه  در   شب 
هم شهریان است. مسئول این غرفه تاکید کرد: تمام 
 سود حاصل از فروش این محصوالت خرج کودکان 
بد سرپرست خواهد شد. گفتنی  و  بی سرپرست 
موسسه  و  شهرداری  همت  به  غرفه  این  است 

خیریه آبشار عاطفه ها برپا شده است.

استقبال کارکنان انتظامی استان
 از پرچم متبرك امام رضا )ع( 

رضا  امام  سعادت  با  میالد  مناسبت  به  قوسی- 
علي  حضرت  بارگاه  متبرک  پرچم  السالم  علیه 
ابن موسي الرضا )ع(توسط خادمان آستان قدس 
مورد  و  منتقل  بیرجند  شهرستان  به  رضوي 

استقبال کارکنان انتظامی استان قرار گرفت.

اهدای 100 سری جهیزیه
به زوج های نیازمند استان

آبشار  خیریه  نهاد  مردم  سازمان  مدیر  فارس- 
خدام  دیدار  در  دیروز  گفت:  استان  عاطفه های 
رضوی با زوج های نیازمند استان 100 سری جهیزیه 
توسط این موسسه به آن ها اهدا شد. کیوانی با شاره 
به طرح کمک هزینه خرید جهیزیه برای زوج های 
نهبندان،  شهرستان های  زوج های  گفت:  جوان 
بیرجند  زیرکوه، قاین، طبس، خوسف، سربیشه و 
از این طرح برخوردار شده اند و در شهرستان های 
دیگر 370 زوج در نوبت ارائه خدمات قرار دارند.

خادمان حرم رضوی از افراد بستری
در بیمارستان بشرویه عیادت کردند

ایرنا - خادمان حرم مطهر علی ابن موسی الرضا )ع( 
با همراهی سرپرست فرمانداری بشرویه، با حضور در 
بیمارستان شفای این شهرستان از بیماران عیادت 
کردند. کاروان سه نفره خادمان در بخش هایی نظیر 
اورژانس، سی سی یو، اطفال، دیالیز، مدارک پزشکی 

و همچنین بخش زنان حضور یافتند.

100 برنامه فرهنگی در دهه والیت و امامت
در فردوس اجرا میشود

سربازی- جلسه برنامه ریزی دهه والیت و امامت 
با حضورامام جمعه، سرپرست فرمانداری و سایر 
اعضاء در محل دفتر امام جمعه فردوس تشکیل 
شد. امام جمعه فردوس در این جلسه تاکید کرد: 
غدیر  موضوع  تا  شود  تالش  باید  دهه  این  در 
شناسی و رسالت واقعه غدیر هر چه بیشتر برای 
نمایندگی  دبیر  تبیین شود.  اقشار مختلف جامعه 
بنیاد بین المللی غدیر فردوس نیز عنوان کرد: در 
در  فرهنگی  برنامه  از 100  بیش  این دهه  طول 
شهرستان اجرا می شود که از این تعداد 14 برنامه 
بود. سید  اجتماع محور خواهد  و  بار  اولین  برای 
شرف الدین اختر تصریح کرد: در سال گذشته این 
بنیاد در فردوس 15 جلسه و 117 برنامه فرهنگی 
نهج  از  فرهنگی  مسابقات  با  همراه  اجتماعی،  و 
در  شهرستان  سطح  در  غدیر  خطبه  و  البالغه 

راستای ترویج فرهنگ غدیر برگزار کرد.

مشکالت فاضالب “مهرشهر بیرجند” 
بررسی شد

از  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
مهرشهر  فاضالب  پروژه  درصدی   30 پیشرفت 
با  که  ای  جلسه  در  هاشمی  داد.  خبر  بیرجند 
ریاست فرماندار و حضور نمایندگان شهرداری، راه 
و شهرسازی، دفتر فنی استانداری و شرکت آب و 
فاضالب شهری استان برگزار شد اظهار کرد: در 
دی سال گذشته مبلغ 11 میلیارد ریال جهت اجرای 
شبکه فاضالب خط اصلی و دو زون اولویت دار این 
منطقه اختصاص یافت که با این اعتبار پیمانکار خط 
اصلی به کارگیری و عملیات اجرایی آغاز و تاکنون 
30 درصد پیشرفت داشته است و در صورت انجام 
تعهدات توسط وزارت راه و شهرسازی دو زون دیگر 
نیز عملیاتی می شود. در این جلسه مقرر شد مبلغ 
شهرداری  و  شهری  آبفای  توسط  هزینه ها  دقیق 
مشخص شود تا در جلسه بعدی با حضور معاون 

عمرانی استاندار تصمیم الزم اتخاذ شود. 

بحران آب و ریزگردها نتیجه
رفتار غلط ما در قبال محیط زیست است

تسنیم- فرماندار زیرکوه با اشاره به نقش تخریبی 
و  آب  بحران  گفت:  زیست  محیط  در  ها  انسان 
را  ما  زیست  اکنون محیط  ریزگردها هم  بحران 
تهدید می کند و دشت های وسیع کویری که در 
نیز در حال گسترش است که  کشور وجود دارد 
در  خان زاده  است.  ما  غلط  رفتار  نتیجه  همگی 
اظهار  استان  نمونه  از محیط بانان  تجلیل  مراسم 
و  دارویی  گیاهان  از  مجموعه ای  توان  می  کرد: 
زیرکوه  در  محصول  یک  و  برند  یک  حداقل  یا 
جهت  در  این سمت  به  حرکت  با  و  کنیم  تولید 

اشتغال زایی استفاده کنیم.

18۴ هکتار از اراضی کشاورزی طبس
به سامانه نوین آبیاری مجهز می شود

تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با 
اشاره به سیستم آبیاری نوین گفت: 184 هکتار از 
آبیاری  نوین  سامانه  به  طبس  کشاورزی  اراضی 
نوین مجهز می شود. داوود بخشایی در نشست با 
خبرنگاران به میزان اعتبار برای اجرای این طرح  
اشاره کرد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 10 
میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 

در این اراضی از شهرستان طبس اجرا می شود.

وجود بیش از ۴هزار
اهداکننده مستمر خون  دراستان

ایسنا- مدیرکل انتقال خون گفت: در چهار ماه اول 
امسال تعداد 4هزار و 118 اهدا کننده مستمر خون 
در استان داشته ایم. عاملی اظهار کرد: سن اهدا 
کننده باید بین 18 تا 65 سال و با انجام معاینه و 
همچنین انجام آزمایشات ویروسی سالمت وی به 

سازمان انتقال خون محرز می شود.

1۵۴ پروژه در شهرستان قاین افتتاح
و کلنگ زنی می شود

مهر- فرماندار قاین از افتتاح و کلنگ زنی 154 
پروژه در این شهرستان طی هفته دولت خبر داد.
بالغ  پروژه ها  این  اعتبار  اظهار کرد:  ترابی  کهن 
این  کرد:  بیان  وی  است.  ریال  میلیارد   440  بر 
کشاورزی،  مختلف  های  بخش  در  ها  پروژه 
مسکن، راه، تامین آب شرب، آبرسانی، تامین برق، 
معدن،  و  صنعت  گازرسانی،  درمان،  و  بهداشت 

شهرداری ها و دهیاری ها بوده است.

کشف و ضبط 7۵ کیلو گرم فراورده خام 
دامی غیر بهداشتی در شهرستان درمیان

دادرس مقدم- در شهرستان درمیان 75 کیلوگرم 
فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی کشف و ضبط 
شد. طی بازدید های نظارتی شبکه دامپزشکی این 
شهرستان مقدار 15 کیلوگرم گوشت گوسفندی غیر 
بهداشتی، 8 کیلوگرم گوشت گوساله تاریخ گذشته، 
25 کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ گذشته، 14 کیلوگرم 
آالیش  کیلوگرم   3 ، دام  خوراکی  االیش  و  جگر 
خوراکی طیور و 10 سر کله پاچه منجمد ضبط شد.

که  اسالیدهایی  مبنای  بر  مالئی- 
شد  داده  نشان  استان  اجتماعی  درکارگروه 
آمار طالق، روابط جنسی نامشروع، مبتالیان 
به ایدز، مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد در 
استان رو به افزایش دیده می شد، و افزایش 
هم  خانوار  سرپرست  زنان  و  سالمندی 
محسوس بود اما در این جلسه  هیچ راهکار، 
پیشنهاد و نظری از طرف اعضا این کارگروه 

برای حل مشکل ارائه نشد.
شب شنبه کارگروه اجتماعی استان با حضور 
رئیس  مشاور  چلک  موسوی  حسین  سید 
رئیس  سمت  حفظ  با  بهزیستی  سازمان 
عزیزی  ایران،  اجتماعی  مددکاری  انجمن 
مدیرکل بهزیستی استان و ابراهیمی مدیرکل 
سالن  در  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  جلسات 
مدیرکل  عزیزی  غالمعباس  شد.  برگزار 
کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز  بهزیستی  
از سال 87 شناسنامه آسیب های اجتماعی 
در حال تدوین بوده که امروز با اطالعات و 
آماری که دستگاه های اجرایی به بهزیستی 

داده اند نوشته شده است.
شناسنامه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هر  تفکیک  به  کلی  بخش   5 شامل 
های  ریزی  برنامه  افزود:  است   شهرستان 
 دستگاه های اجرایی و  بودجه  فرهنگی استان هم 
شود.  گذاری  پایه  آن  مبنای  بر  تواند  می 
عزیزی یادآورشد: این شناسنامه در پنج فصل  
تنظیم شده که معرفی استان و شهرستان ها، 
و  فرهنگی  بحث های  در  مختلف  اطالعات 
از  واکاوی  شاخص ها،  تحلیل  اجتماعی، 
جمله این فصل ها است. به گفته مدیرکل 
گذشته  سال  از  اطالعات  این  بهزیستی 
ارائه  قبول  قابل  نسبتا  سطح  در  که  است 

شده اما این یک پژوهش نیست.

متاسفانه مسائل اجتماعی
در سیاست گذاری کشور دیده نشد!

رئیس  مشاور  چلک  موسوی  حسین  سید 
سازمان بهزیستی و رئیس انجمن مددکاری 
عنوان  جلسه  این  در  نیز  کشور  اجتماعی 
اجتماعی  مسائل  های  حوزه  متاسفانه  کرد: 

در سیاست گذاری کشور دیده نشده است.
موضوعات  اهمیت  به  اشاره  با   وی 
مقام  در کشور گفت:  اجتماعی  آسیب های 
معظم رهبری در طول 5 روز دو بار مسئوالن 
را فراخواندند. موسوی چلک  ارشد کشوری 
را  اجتماعی  های  آسیب  توان  نمی  افزود: 
 پنهان و منکر آن شد وباید برای مقابله با آن 

برنامه ریزی و پیشگیری کرد.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان 
کرد: نیروی انسانی و اجتماعی سرمایه های 
کشورهای موفق هستند اما ایران به سرمایه 

اجتماعی اهمیت نمی دهد.
با  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
اشاره به اینکه سازمان بهزیستی استان باید 
شناسنامه اجتماعی استان را در اختیار همه 
دستگاه ها قرار دهد، عنوان کرد: این شناسنامه 
استان  مدیریتی  داشبورد  عنوان  به  می تواند 
موسوی  گفته  به  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
از صدور دستورالعملی خبر داد  چلک کشور 
 که بر مبنای آن ادارات ثبت احوال از انتشار 

رسانه ای رقم طالق منع شده اند. 

12درصد مردم افسردگی دارند

وی با بیان اینکه کشور ایران رتبه 105 را 
در حوزه نشاط و شادابی از بین 157 کشور 
دنیا دارد، تصریح کرد: باید در حوزه شادابی 
برنامه ریزی دقیق تری  با  جامعه جدی تر و 
کار کرد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
مردم  درصد   23 اینکه  به  اشاره  با  ایران 
هستند،  اختالل  یک  دچار  حداقل  کشور 

گفت: 12 درصد مردم کشور دچار افسردگی 
تفاهم نامه چهار خط  این جلسه  هستند. در 
فوریت های  مابین مرکز  استان فی  فوریتی 
اجتماعی 123، آتش نشانی 125، فرماندهی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و   110 انتظامی 
حوادث  مدیریت  )مرکز  جنوبی  خراسان 
ارائه  برای   )115 پزشکی  فوریت های  و 
منعقد  اجتماعی  آسیب های  حوزه  خدمات 
های  آسیب  شناسنامه  از  پایان  در  شد. 

اجتماعی استان هم رونمایی شد.

در حاشیه :
میرزایی مدیرعامل آتش نشانی با خودروی 
با  بهزیستی  رئیس  عزیزی  نشانی،  آتش 
نیروی  نماینده  اجتماعی  اورژانس  خودرو 
استانداری  به  پلیس  ماشین  با  انتظامی 
آمارهای  گروه  کار  این  در  بودند.   آمده 
آسیب های اجتماعی کشور توسط موسوی 
ارشد  مسئوالن  از  نقل  به  و  سند  ارائه  با 
آمارهای  این  که  شد  قرائت   کشوری 

فرو  و  فکر  در  را  اعضا  همه  کننده  نگران 
در  مطلق  سکوت  ثانیه  چند  برای  و  برد 

جلسه حاکم شد.

دل متولی رفاه اجتماعی دراستان از آمار 
آسیب های اجتماعی کشور به درد آمد

سنجری مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
با گالیه و انتقاد از مسئوالن کشوری عنوان 
کرد: هیچ وزارت خانه ای برای برنامه ریزی 
استانی  برش  ما  از  کشور  کالن  سطح  در 
نخواسته است. به گفته سنجری جزیره ای 
عمل کردن اشتباه است و اگر قانون اساسی 
اجرا شود وضعیت هم درست می شود، ما که 
در این استان نا امید شدیم. وی با ناراحتی 
بیان کرد: اگر آمارها از لحاظ درصدی واقعی 

نیست پس چرا ارائه می کنید؟
کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  مشاور 
هم  اسالمی  شورای  مجلس  کرد:  تاکید 
مطالبه گر سرمایه اجتماعی نبوده و نیست. 
و  نمی دهند  را  اینکه حق  بیان  با  موسوی 
مردم  کرد:  خاطرنشان  گرفت  را  حق  باید 
دانند  نمی  را  خود  شهروندی  حقوق  جامعه 
گفته  به  هستند.  سیاسی  مسائل  درگیر  و 
طرح  سند،  هیچ  در  اجتماعی  سالمت  وی 
و الیحه ای برنامه ریزی نشده است و این 
مارا نگران می کنند. مشاوره رئیس سازمان 
 بهزیستی کشور بیش از 10 بار گفت: وضع 
کننده  نگران  کشور  اجتماعی  های  آسیب 
استان  بهزیستی  مدیرکل  عزیزی  است. 
اجرایی  را دستگاه های  آمارها  عنوان کرد: 
استان ارائه کردند که نسبتا قابل قبول است 
که  بود  گذشته  سال  برای  آمارها  این  و 

امسال باید برنامه ریزی شود.

مالئی - معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه در نقاطی از مرز استان محدودیت 
هزار   121 از  کرد:  خاطرنشان  است،  ممنوع  پرواز 
هلیکوپتر  دو  با  خطی  کیلومتر  هزار   100  ، کیلومتر 
بررسی شده و اگر محدودیت پرواز ممنوع ادامه داشته 
باشد این طرح در فاز اول به اتمام رسیده است، اما در 
حال حاضر با مسئوالن مربوطه در حال مکاتبه هستیم.
محمد ساالری درباره طرح ژئوفیزیک هوایی که برای 
اولین بار در کشور در خراسان جنوبی انجام می شود 
کیلومتر  121هزار   ، طرح  این  اول  فاز  در  کرد:  بیان 

خطی از زمین های استان مورد بررسی قرارگرفت.
وی با بیان اینکه در نقاطی از مرز استان محدودیت 
تاکنون 100هزار  کرد:  است خاطرنشان  ممنوع  پرواز 
کیلومتر خطی با دو هلیکوپتر، داده های زمین شناسی 

را جمع آوری کرده اند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن  امور  معاون 
عنوان کرد: اگر محدودیت پرواز ادامه داشته باشد این 
طرح در فاز اول به اتمام رسیده است که در حال حاضر 

با مسئوالن مربوطه در حال مکاتبه هستیم.
به گفته وی روزانه بیش از 10 ساعت پرواز برای این 
سازمان  رئیس  شهرکی  داوود  شود.  می  انجام  طرح 
تمام  باره گفت:  دراین  نیز  تجارت   و  صنعت، معدن 
داده های آماری که در مدت به دست آمده است به 
سازمان زمین شناسی کشور ارسال خواهد شد و حدود 
یک سال طول می کشد که نتیجه آن مشخص شود.

با  هوایی  ژئوفیزیک  طرح  که  است  ذکر  به  الزم 
همکاری دانشگاه صنعت، معدن و سازمان صنعت و 
انجام است و این طرح معادن  معدن استان در حال 
را  فعلی  معادن  و عمق  را کشف  ناشناخته  زیرزمینی 

مشخص می کند.

مالئی- مدیر امور آب و فاضالب روستایی نهبندان 
این  روستاهای  در  موجود  قنوات  تعداد  به  اشاره  با 
شهرستان، بیان کرد: 27 قنات در این شهرستان وجود 
داشته که از این تعداد 24 رشته خشک شده است.) که 
نهبندان  های  قنات  درصد   ۹0 به  نزدیک  رقم  این 
روستای   20 کرد:  عنوان  صادقی  رضا  علی  است(. 
آب رسانی  هنوز  این شهرستان  در  خانواده   20 باالی 

نشده اند، و برای آب رسانی نیازمند اعتبار هستیم.
وی از وجود 118 روستای باالی 20 خانوار در نهبندان 
خبر داد و گفت: این روستاها جمعیتی بالغ بر 30 هزار 
و ۹53 نفر را در بر می گیرند. وی با اشاره به وضعیت 
آب رسانی سیار به روستاها، بیان کرد: از ابتدای سال 
جاری بیش از 16 هزار مترمکعب آب، برای جمعیتی 
بالغ بر ۹ هزار و 183 نفر منتقل شده است. مدیر امور 
اینکه سال  بیان  با  نهبندان  روستایی  فاضالب  و  آب 

میلیارد   11 روستاها  این  به  آب رسانی  برای  گذشته 
افزود:  یافت،  اختصاص  اعتبار  تومان  میلیون   631 و 
است.  یافته  تخصیص  اعتبار  این  درصد  تاکنون60 
پروژه   13 اعتبارات  این  محل  از  اینکه  بیان  با  وی 
بیش  پروژه ها  این  افزود:  کرده ایم،  آغاز  را  آب رسانی 
از10  صادقی  دارند.  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹5 از 
و  داد  خبر  نهبندان  در  نیمه تمام  آب رسانی  مجتمع 
تاکیدکرد: تکمیل این تعداد پروژه نیازمند 45 میلیارد 
تومان اعتبار است. مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
اینکه 14 مجتمع آب رسانی در حال  با بیان  نهبندان 
که  روستاهایی  کرد:  نشان  خاطر  است،  بهره برداری 
به  هستند  شرب  آب  فاقد  و  دارند  جمعیت  نفر  هزار 
این مجتمع ها متصل می شوند. وی عنوان  به   زودی 
روزنه  شهرستان،  این  در  چشمه  یک  وجود  کرد: 

امیدی برای روستاییان این منطقه است.

آمار تلخ
افزایش محسوس آسیب های اجتماعی در استان

24 قنات در نهبندان خشک شداتمام فاز اول طرح ژئوفیزیک هوایی

مدیر امور آب و فاضالب روستایی نهبندان خبرداد:معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد:

از  امالک  اتحادیه  رئیس  نایب  برزجی- 
در  مسکن  معامالت  درصدی   5 افزایش 
بازار  وضع  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  بیرجند 

مسکن فعال آرام است.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  اربابی  محمد 
روزنامه آوا با بیان اینکه از نیمه تیرماه شاهد 

مسکن  فروش  و  خرید  درصدی   5 افزایش 
بوده ایم افزود: اما اوضاع اجاره چندان خوب 
نیست. وی در خصوص قیمت های مناطق 
مختلف شهر بیرجند نیز گفت: قیمت زمین 
در شمال شهر متری 500 هزار تومان و در 

جنوب شهر یک میلیون تومان است. 

نایب رئیس اتحادیه امالک ادامه داد: قیمت 
 700 متری  از  شهر  شمال  در  نیز  آپارتمان 
هزار تومان شروع شده و تا 1 میلیون تومان 

نیز معامله می شود.
اربابی با بیان اینکه قیمت آپارتمان در جنوب 
شهر نیز از 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان 

سال  و  مکانی  موقعیت  کرد:  اظهار  است 
ساخت نیز در قیمت ها تاثیر گذار است. 

وی با این توضیح که قیمت های بازار مسکن 
در حال واقعی شدن است خاطر نشان کرد: 
وامی که جدیدا بانک مسکن به متقاضیان می 
دهد باعث شده که خریداران واقعی وارد بازار 

شوند و دست دالالن کوتاه گردد. نایب رئیس 
اتحادیه امالک شهرستان بیرجند همچنین از 
افزایش 5 درصدی قیمت ها خبر داد و گفت: 

البته این تفاوت قیمت زیاد مشهود نیست. 
اربابی ابراز امیدواری کرد : با شرایط موجود 

وضع بازار مسکن بهتر شود.

افزایش 5 درصدی معامالت مسکن در بیرجند

استاندار گفت: توسعه زیرساخت های مرزی و 
دایر کردن رویه های تجاری به منظور استفاده 
از ظرفیت تجارت خارجی با افغانستان، از جمله 
مزیت های استان است که بهره برداری مناسب 

از آن به توسعه اقتصادی کمک می کند.
سید علی اکبر پرویزی در گفت وگو با خبرنگار 
در  معدنی  مواد  نوع   54 اظهارکرد:  ایسنا، 
استان شناسایی شده که زمینه مناسبی جهت 
سرمایه گذاری و خلق ثروت در بخش معدن 
و صنایع معدنی استان است. وی افزود: وجود 

محصوالت دارای رتبه تولید در سطح کشور 
ذخایر  پنبه،  عناب،  زرشک،  زعفران،  نظیر 
معدنی متنوع، گیاهان دارویی خاص، فرصت 
مناسبی را به منظور سرمایه  گذاری در زمینه 
تولید، فرآوری و صادرات محصوالت با ارزش 

افزوده باال فراهم آورده است
استاندار با اشاره به اینکه استان دارای پتانسیل 
بویژه فرش  تولیدات صنایع دستی  در  خوبی 
است، ادامه داد: با توجه به ارزش افزوده باالی 
این محصوالت، تولید و تکمیل چرخه تولید 

آن در استان می تواند کمک زیادی به رونق 
مناطق  در  خصوصاً  اشتغال زایی  و  اقتصادی 
روستایی  کند. وی یادآور شد: با توجه به جایگاه و 
قدمت دیرینه فرش دستباف در استان و اشتغال 
50 هزار بافنده در این حوزه و صادراتی بودن 
تولیدات فرش دستباف استان و خشکسالی های 
پیاپی سال های اخیر، فرش دستباف تنها منبع 
درآمدی قشر محروم روستائیان استان است، 
برای  ظرفیت  سازی  و  گذاری  سرمایه   لذا 
بهره برداری از این پتانسیل ها از جمله اولویت ها 

بود. خواهد  استان  توسعه  سیاست های  و 
استاندار بیان کرد: متاسفانه تاکنون مزیت هاي 
گردشگري طبیعي استان به نحو شایسته مورد 
نگرفته  قرار  اقتصادی  بهره برداری  و  توجه 
بخشی  رونق  خصوص  در  پرویزی  است. 
تجارت  توسعه  کرد:  تصریح  استان،  اشتغال 
خارجی با توجه به پتانسیل های منطقه ای اعم 
از؛ قرارگرفتن استان در مرکز محور ترانزیتي 
شرق ایران و واقع شدن در مسیر خط راه آهن 
فرودگاه  وجود  شمال،  به  جنوب  سراسری 

بین المللي بیرجند با قابلیت توسعه و افزایش 
پروازهاي داخلي و خارجي، دارا بودن بیشترین 
فعالیت  و  افغانستان  با  ایران  مشترک  مرز 
یا گمرک رسمی  بازارچه مرزی  حداقل یک 
هوایي  مجاز  مرز  در  گمرک  یک  و  دیگر 
فرودگاه بین المللي بیرجند، وجود منطقه ویژه 
اقتصادي بیرجند و قطعه منفصله منطقه ویژه 
مرزي  بازارچه  و  گمرک  جوار  در  اقتصادي 
اشتغال  بخشی  رونق  در  می تواند  ماهیرود 

استان کمک کند.

توسعه زیرساخت های مرزی به رشد اقتصادی استان کمک می کند
استاندار خراسان جنوبی:

وضع آسیب های اجتماعی کشور نگران کننده است
اما به گفته مدیرکل بهزیستی  خراسان جنوبی ، آمارهای دستگاه های اجرایی استان در خصوص روند افزایش آن نسبتا قابل قبول است
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 امام رضا علیه السالم :
ما زاَرني أَحٌد ِمن أولِیائي عارِفا بَِحّقي إالّ ُشفِّعُت فیِه يَوَم الِقیاَمِة؛

هیچ يك از دوستانم مرا با شناخت حّقم زيارت نمى  كند مگر اين كه 
در روز قیامت شفاعتم از او پذيرفته مى  شود.

وسائل الشیعه : ج 13 ، ص 552 

ایرنا -   عیادت خدام حرم رضوی از بیماران در بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجندعکس روز 

شجونی: آقای احمدی نژاد خودش را گم 
کرد و فکر کرد برای خودش کسی شده!

 شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت : احمدی نژاد
گفته است که می آید، اما گمان نمی کنم شورای 
قدرت  دوباره  بتواند  او  و  کنند  تاییدش  نگهبان 
و  کرد  گم  را  خودش  نژاد  احمدی  باشد.  داشته 
همین  به  و  شده  کسی  خودش  برای  کرد  فکر 
دلیل در هشت سال گذشته هیچ حرفی در دفاع 
از اصولگرایان نزده است. او به قدری بد عمل کرد 
که حتی رفت و آمدش به بیوت مراجع تقلید قطع 
شد و به همین دلیل ها فضا برای ایشان مناسب 
نیست و اگر تایید هم شود، رأی نمی آورد. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان برای رقابت 
با روحانی به سراغ احمدی نژاد خواهند رفت گفت: 
اصال چنین چیزی امکان پذیر نیست، البته شاید 
یک طیفی از جبهه اصولگرایی دنبال این باشد که 

در انتخابات از احمدی نژاد حمایت کند.

قوه قضائیه با گذشت سه سال پاسخی 
درباره پرونده های احمدی نژاد نمی دهد

کواکبیان ، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
کند  را مطرح  باشد حکمی  قرار  اگر  قضائیه  قوه 
امروز  که  است  اما چگونه  برخورد می کند  سریع 
آقای  پرونده های  برخی  از  سال  سه  حداقل 
هیچ  قوه  این  متاسفانه  اما  می گذرد،  احمدی نژاد 

پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی ندارد.

رضایی : آقای روحانی! فیش های 
نجومی اصلی ترین چالش دولت شماست

سخنان  به  اشاره  با  خمین  نماینده  رضایی 
رئیس جمهور در آغاز مسئولیتش، اظهار کرد: شما 
گفتید عزم و اراده دولت مبارزه جدی با فساد است، 
اصلی  چالش  نجومی  های  فیش  هم اکنون  اما 
دولت شماست. وی در ادامه با بیان اینکه تالش 
دشمنان داخلی و خارجی هیچ کدام تهدیدی برای 
شما نیست، تصریح کرد: اما باید بترسید از زمانی 
بگیرند. عضو کمیسیون  فاصله  از شما  مردم  که 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
بترسید از زمانی که دشمنان شما در چهره و قالب 
کسانی  از  بترسید  بنشینند،  شما  کنار  در  دوست 
که با قوم و قبیله گرایی، مناصب حکومتی را بین 
اطرافیان و باند خود تقسیم کرده اند. وی تاکید کرد 

: شما در آزمون سختی قرار دارید.

هاشمی : پدرم از روحانی عبور نمی کند

فاطمه هاشمی درباره مطرح شدن احتمال عبور از 
روحانی از ناحیه اصالح طلبان و آیت ا... هاشمی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اظهار کرد: این 
قبیل مسائل در فضای مجازی گفته شده است، اما 
من به عنوان شخصی که به پدرم نزدیک هستم 
نشنیدم.  ایشان  از  را  سخنانی  چنین  حال  به  تا 
ضمن اینکه هفته گذشته آیت ا... هاشمی حمایت 
خودشان را از آقای روحانی، رئیس جمهوری اعالم 

کردند. پدرم از روحانی عبور نمی کند.

نعمتی : ما نبودیم لیست امیدی هم نبود

بهروز نعمتی عضو لیست امید در انتخابات دهمین 
و  وی  از  که  انتقاداتی  به  پاسخ  در  مجلس  دوره 
کاظم جاللی برای جدا شدن شان از این فراکسیون 
اصولگرایان  ضلع  سه  اگر  شد:  یادآور  می شود، 
نبودند،  اعتدالیون  و  معتدل  معتدل، اصالح طلبان 
لیست امیدی نیز وجود نداشت. اگر ضلع ما نبود 

لیست امیدی هم وجود نداشت. 

عارف : از روحانی عبور نمی کنیم

اینکه  بیان  با  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
فعالیت سایر گروه ها در کنار شورای سیاستگذاری 
اقدام موازی نیست، گفت: شورای سیاستگذاری 
بازنگری  اصالحات، تصمیم دارد ساختار خود را 
به سؤالی در خصوص بحث  پاسخ  در  کند. وی 
باید  گفت:  روحانی  حسن  از  اصالح طلبان  عبور 
این موضوع را مطرح  از کسی که  را  این سؤال 
کرده بپرسید تا خودش جواب دهد، اما ما مسیری 
با جدیت دنبال  را  از سال 92 شروع کردیم  که 
می کنیم و در این مسیر نه تنها از آقای روحانی 
و  انقالب  به  عالقه مندان  از  هیچ یک  از  بلکه 

کشور عبور نخواهیم کرد.

با تحرک در مرزها برخورد می کنیم

دبیر شورای  عالی امنیت ملی در دیدار با مقامات 
کردستان عراق با ابراز نگرانی در خصوص افزایش 
مرزهای  در  سنتی  ضدانقالب  تحرکات  برخی 
با حمایت و  اقلیم کردستان که  ایران و  مشترک 
پشتیبانی سرویس های جاسوسی منطقه ای انجام 
می شود، عنوان کرد: امنیت پایدار در مرزها، خط 
قرمز جمهوری اسالمی بوده و نیروهای نظامی و 
تهدیدکننده  که  تحرکی  با هرگونه  امنیتی کشور 
مرزهای کشور باشد به  شدت برخورد خواهند کرد.

دانیل سرور  : برجام پابرجا می ماند

آمریکا  خارجه  وزارت  سابق  مشاور   ، دانیل سرور 
پایبندی هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا به 
اجرای برجام را امری حتمی دانست و گفت :  فکر 
می کنم برجام پابرجا بماند زیرا هم منافع ایران و 
هم منافع آمریکا را تامین می کند. برخی در ایران 
از مزایای اقتصادی این توافق نا امید شده اند که 
باید یه این افراد بگویم مزایای برجام به فاکتورهای 
زیادی به غیر لغو برخی از تحریم ها بستگی دارد؛ 
اعتماد  نبود  نفت،  پائین  قیمت  همچون  مواردی 
هنوز  اینکه  اعالم  ایران،  اقتصاد  به  المللی  بین 
گذاری  سرمایه  مورد  در  آمریکا  های  محدودیت 
و تجارت با ایران پابرجا هستند، استفاده ایران از 
دارائی های مسدود نشده و نحوه مدیریت اقتصاد 

ایران همگی بر وضعیت اقتصادی تاثیر دارند.

عبارات نسنجیده درباره رئیس جمهور نادرست است
 

الریجانی ، رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
تذکر نماینده اصالح طلب مجلس در خصوص توهین 
دانستن  وارد  و تضعیف دولت ضمن  رئیس جمهور  به 
کلی  شرایط  در  ما  گفت:  تهران  مردم  نماینده  اخطار 
کشور نیازمند یک وفاق ملی درونی هستیم. وی افزود: 
به کار بردن عبارات نسنجیده به خصوص در مورد مقامات مسئول کشور و 
رئیس جمهور کار نادرستی است و باید دقت الزم در این زمینه صورت گیرد.

جنگ بعدی با اسرائیل در سرزمین اشغالی و حیفا و شهرهای پس از حیفا خواهد بود
 

دبیرکل حزب ا... لبنان اظهار داشت که مقاومت در برابر اشغالگران به چالش عظیمی برای رژیم اشغالگر قدس تبدیل شد. سید حسن نصرا... 
با تاکید بر اینکه به تمام نقاطشان اشراف داریم افزود : جنگ بعدی با اسرائیل در سرزمین اشغالی و حیفا و شهرهای پس از حیفا خواهد 
بود. وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی پس از جنگ ژوئیه درباره جنگ هایی سخن می گوید که در آینده به این رژیم تحمیل خواهد شد و 
نشان می دهد دیگر این رژیم نیست که جنگ را بر دیگران تحمیل می نماید. دبیرکل حزب ا... لبنان خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی پس 

از جنگ ژوئیه دیگر درباره میزان بقای خود سخن می گوید و درباره این مسأله صحبت می کند که بدون راهکار  نظامی نمی تواند به بقای خود ادامه دهد.

حبیبی : الیحه  برنامه ششم مشکل امنیتی دارد
 

دبیر کل موتلفه با اشاره به ارسال الیحه برنامه از سوی 
دولت به مجلس گفت: در این موضوع مسائلی هست که 
حتی مشکالت امنیتی برای کشور پدید می آورد. حبیبی با 
درخواست از نمایندگان برای پیگیری الیحه برنامه ششم، 
پیگیری  و  و جدیت  با دقت  باید  داشت: مجلس  اظهار 
الیحه برنامه ششم را بررسی کرده و با قاطعیت مسیر مطالبات مردم برنامه را 

کامل نماید و در انجام وظایف هیچ کوتاهی نداشته باشد.

رئیس جمهور گفت: خوشبینی به برجام 
به معنای خوشبینی به ابرقدرت ها نیست 
ما به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین 
بزرگ  ملت  کرد:  بیان  روحانی  هستیم. 
سرزمین  این  دشمن  برابر  در  ایران 
ایستادگی می کنند و بدانید همانطور که 
را  تورم  توانست  تورم  زمینه  در  دولت 
تک رقمی کند، با حمایت مردم، رونق را 
به اقتصاد کشور برمی گرداند. وی گفت: 
بلند  اهداف  از  یکی  می توانیم  ما  امروز 
را  است  جوانان  بیکاری  رفع  که  خود 
و  کار  مسیر  در  را  آنها  و  کنیم  محقق 
کوشش و شغل مناسب با علم و دانش 
آنها قرار دهیم. وی گفت: چرا برجام را 
اجرا و پیاده کردیم و در برابر 6 قدرت 
دنیا 30 ماه ایستادگی کردیم و دالورانه 
ایران  برای سرزمین  شما  دیپلمات های 

آفریدند. افتخار 
که  است  درست  کرد:  بیان  روحانی 
ناراحت  برجام  در  ما  پیروزی  از  اسرائیل 

جنوبی  کشور  که  است  درست  و  است، 
ایران با کودک صفتی خود از پیروزی ملت 
ایران در برجام نگران و ناراحت است، اما 

ملت ما با ایستادگی، اتحاد و رهنمودهای 
و  سیاسی  بزرگ  پیروزی  توانست  رهبر 
تاریخی را به وجود آورد و زنجیره تحریم 

را باز کند که باز شدن تحریم برای رشد 
اقتصادی بود و اجرای برجام به این دلیل 
شود  برداشته  تحریم  دیوارهای  که  بود 

اندیشمندان  ایران، دانشمندان و  تا ملت 
برای کشور ما رونق اقتصادی ایجاد کنند.

رئیس جمهور گفت: خوشبینی به برجام به 
معنای خوشبینی به ابرقدرت ها نیست و 
ما به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین 
همت  به  امروز  افزود:  وی  هستیم. 
زنجیرهایی  توانستیم  ایران  غیورمردان 
بانک های  میان  اعتماد  عدم  برای  که 
ایرانی و خارجی ایجاد کرده بودند، در هم 
بشکنیم. وی افزود: امروز در سراسر دنیا 
در عرض کمتر از یک سال 350 هیأت 
اقتصادی به سرزمین ما آمده است و 160 

هیأت سیاسی میهمان ایران بوده است.
است  ممکن  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
برداشته  تحریم ها  اینکه  از  قلیلی  عده 
ملت  اما  نباشند  خوشایند  باشد  شده 

ایران شاد و مسرور است.

رئیس جمهور : به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم
عده کمی از اینکه تحریم ها برداشته شده ناراحتند/ رفع بیکاری جوانان یکی از اهداف بلند دولت است

شب ها تا 12/30 ارائه پذیرایی
با خرید از ما در قرعه کشی از جوایز نفیس 

30/000/000 ریالی ما شرکت نمایید.
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