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رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام :
تحوالت منطقه

 قابل پیش بینی نبود

دبیر شورای عالی امنیت ملی :
همکاری تهران - مسکو 
در سوریه راهبردی است

 دادستان کل کشور :
برخی درون نظام با اسرائیل

 و آمریکا هم نوا شده اند 

رئیس مجلس شورای اسالمی  : 
ملت ایران منتظر عمل طرف های غربی

 به تعهدات خود در برجام هستند
 صفحه  8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

امسال 19 هزار نفر استخدام می شوند

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: بیش از 19 هزار نفر امسال در بدنه 
دولت و دستگاه ها و سازمان های مختلف کشور 
گفت  در  نوبخت  محمدباقر  شوند.  می  استخدام 
و گو با ایرنا افزود: اولویت اصلی و بخش عمده 
این استخدام ها مربوط به نیروهای قراردادی در 

سازمان های مختلف است.

 ۵۰ میلیونی های »میزان« به صف شدند

وضعیت  مرحله ای  تکلیف  تعیین  دنبال  به 
سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان، فاز جدید 
آن از اول شهریور ماه آغاز می شود؛ این بار سپرده 
در  ایسنا،  گزارش  به  تومانی.  میلیون  گذاران ۵۰ 
صورت واگذاری سپرده های تا سقف ۵۰ میلیون 
تومان، تعداد سپرده هایی که تعیین تکلیف خواهد 

شد به بیش از ٨19 هزار و 91٤ سپرده می رسد.

 مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی واریز می شود

اجتماعی گفت:  تأمین  مدیرعامل سازمان  مشاور 
در  بازنشستگان  حقوق  افزایش  مابه التفاوت 
فروردین و اردیبهشت  ماه در روزهای پنج شنبه ۲٨ 
مرداد و شنبه ۳۰ مرداد به حسابشان واریز می شود.

میزان  تومان  میلیارد   7۰۰ کرد:  بیان  تقی پور 
مابه التفاوت افزایش حقوق در این دو ماه است.

مرغ  َپر
پرواز قیمت های سبد کاالی خانوار

قیمت مرغ به 7500 تومان رسید

صفحه 7

صفحه 7

صفحه ٤

صفحه ۳

صفحه 7

مردم فریب 
هدایای تلفنی 
را نخورند! 
اجرای مالیات بر
 خانه های خالی
 معطل یک سامانه

اورژانس بیمارستان ولی 
عصر)عج( یکی از پنج 
اورژانس برتر کشور

رئیس جهاد کشاورزی استان  : 
افتتاح 197 پروژه کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر 24 میلیارد تومان در هفته دولت

 صفحه  7

الریجانی: به روسیه در ایران پایگاه نظامی ندادیم / ترامپ: قتل سیاهپوست قابل توجیه است / حمله موشکی از یمن به جنوب عربستان / عربستان سازمان ملل را به قطع کمک مالی تهدید کرد /  آمادگی پارلمان روسیه برای تصویب توافقنامه استقرار گروه هوایی در ایران/ منتشرکننده صوت سخنان منتظری  به دادسرا احضار شد / واکنش آمریکا به حضور جنگنده های روسی در ایران/ صفحه 8

جناب آقـای رضا آفتابی
انتخاب شما را به عنوان 

ورزش  فدراسیون  سوی  از  سال 1394  برتر  مربی 
پهلوانی  و زورخانه ای کشور

 به جنابعالی و جامعه ورزش استان تبریک عرض می کنیم. 
بی شک این انتخاب مؤید صالحیت و شایستگی شماست.

مدیریت و ورزشکاران زورخانه امیر عرب

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شـادروان حاج ابـراهیم خسروی 
»فرهنگـی بازنشستـه«

 مجلس ترحیمی امروز پنجشنبه 95/5/28 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد. 

گامهای با صفایتان را ارج می نهیم.
خانواده های خسروی و فامیل وابسته

والباقی
ه

جناب آقای حسن خسروی 
مدیرکل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی 

با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامیتان

 شـادروان ابـراهیم خسـروی
 را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم. ما را در غم خود 

شریک بدانید.
شهرداری و شورای اسالمی آرین شهر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت خادمه حضرت زهرا )س(مرحومه مغفوره

 حاجیه سکینه خراشادیزاده
 )همسر مرحوم حاج غالمحسین پدید(

 مجلس ترحیمی امروز پنجشنبه 95/5/28 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد. تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

موجب امتنان است. 
خانواده های: پدید، خراشادیزاده، معینی و سایر بستگان

بیست و دومین سالگرد درگذشت

 زنده یاد حسین مشایخی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به یاد خوبی ها و مهربانی هایش 

گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان. 

خانواده مشایخی و فرزند

در اولین سالگرد سفر ابدی مادر عزیز و بزرگوارمان 

مرحومه مغفوره حاجیه معصومه گنجی
 )همسر مرحوم حاج محمد تهّوری(

 روز پنجشنبه 95/5/28 از ساعت 17/15 الی 18/15 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
گردهم می آئیم تا یاد و خاطره آن عزیز را گرامی بداریم. حضور سروران بزرگوار در مراسم موجب تشکر و امتنان 

بازماندگان خواهد بود. روحش شاد.

خانواده های: گنجی، تهّوری و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس مسعود مستقیم
 انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 فرمانده نمونه کشوری یگان حفاظت محیط زیست
   که نشان درایت و شایستگی شما می باشد، به شما و  

جناب آقای مهندس آرامنش مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی تبریک عرض می نمائیم.

جمعی از مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

قابل توجه ادارات و ارگانها
ساختمان به مساحت 1500 متر مربع 
آپارتمان،  واحد  و15  طبقه  نه  در 
سالن سمینار، اتاق ریاست، نمازخانه، 
اسپلیت  و  پکیج  داراي  پارکینگ 
مجزاي همه اتاقها، اسانسور در روبروي 
دانشگاه آزاد،  خیابان یاس، نبش چهار 

راه اول به اجاره داده میشود. 

تلفن: 09151611380

قابل توجه آرایشگران محترم 

بانـــوان
یک باب مغازه تجاري به مساحت 
تقریبـي 45 متـر مربـع داراي 
آبدارخانه  و  بهداشتي  سرویس 
در روبروي دانشگاه آزاد خیابان 
یاس نبش 4 راه اول به اجاره داده 

مي شود. 

تلفن: 09151611380

جناب آقای حسن خسروی
مدیرکل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان  شـادروان ابراهیـم خسـروی 
را خدمت شما تسلیت عرض نموده از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان 

صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

استخدام بازاریاب
 پورسـانت عالـی

NANO
 شرح در
صفحه 5

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

هزار  حرف نگفته

جناب آقای حسن خسروی
مدیرکل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم 
رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

دفتر زیارتی بیرجند تنعیم، عماد
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آمریکا ۱.۳میلیارد دالر سود به ایران داد

نیز  پرداخت کرده، ۱.۳میلیارد دالر دیگر  ایران  به  از ۴۰۰میلیون دالری که  اوباما پس  اعالم کرد دولت  نیویورک پست  تسنیم - 
به عنوان قسط دوم بدهی مربوط به معامله قدیمی تسلیحات به تهران منتقل کرده است. ۴۰۰میلیون دالر مذکور قسط اول مصالحه 
۱.7 میلیارد دالری دو کشور بر سر اختالف مربوط به معامله تسلیحاتی ای بوده که قبل از پیروزی انقالب اسالمی به امضا رسیده بود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل کاهش 
دوباره نرخ تورم، احتماال تا یکماه آینده شورای 
سود  نرخ  دوباره  کاهش  درباره  اعتبار  و  پول 

تسهیالت بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.
درباره  عبدالهی  بهمن  افکارنیوز،  گزارش  به 
بانک  اعالم  طبق  تورم  نرخ  دوباره  کاهش 
مرکزی و مرکز آمار و طرح دوباره کاهش نرخ 
سود بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: شورای 
نرخ سود  که  است  این  دنبال  به  اعتبار  و  پول 

تسهیالت بانکی را کاهش بدهد. عضو شورای 
اینکه  به  توجه  با  اظهارداشت:  اعتبار  و  پول 
نقطه  نرخ  در  و  یافته  کاهش  دوباره  تورم  نرخ 
 به نقطه حدود 7 درصد شده، به نظر می رسد
که جا دارد دوباره نرخ سود تسهیالت کاهش یابد. 
وی افزود: بنابراین این برنامه دوباره در دستور کار 
شورای پول و اعتبار است و احتماال ظرف یکماه 
بانکی  سود  نرخ  در  تجدیدنظری  دوباره  آینده 
صورت خواهد گرفت. این مقام مسئول در بخش 

تعاون افزود: فعاالن اقتصادی بخش تعاون قطعا 
موافق این موضوع هستند که نرخ سود تسهیالت 
بانکی توسط شورای پول و اعتبار مورد بازنگری 
 قرار بگیرد و با توجه به مشکالتی که تعاونی ها
در موضوع تامین منابع مالی دارند و گران بودن 
منابع مالی که در اختیار آنها قرار می گیرد، هر چقدر 
 این نرخ کاهش یابد باعث رونق در فعالیت های

اقتصادی بخش تعاون خواهد شد.
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی به سیستم 

سود  نرخ های  جاری،  سال  تیر  در  بانکی 
علی الحساب سپرده های بانکی در نرخ حداکثر 
سرمایه گذاری  سپرده های  برای  درصد   ۱۵
نرخ  همچنین  شد.  تعیین  یک ساله  مدت دار 
و  بانک ها  غیرمشارکتی  عقود  تسهیالت  سود 
مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد 
قرارداد  در  درج  قابل  مشارکتی  عقود  انتظار 
مشتری،  و  اعتباری  مؤسسات  یا  بانک  میان 

حداکثر معادل ۱۸ درصد است.

 نرخ سود بانکی باز هم کاهش می یابد؟

 ضوابط استخدام در آموزش و پرورش اعالم شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره ضوابط 
استخدام در این وزارتخانه گفت: دست کم به 
و  آموزش  در  نفر  سه  شدن  بازنشسته  ازای 
محمد  شود.سید  استخدام  نفر  یک  پرورش 
با فارس اظهار داشت: بر  بطحایی در گفتگو 
غیرحاکمیتی  دستگاه های  در  مصوبه،  اساس 
یک به سه است یعنی با خروج سه نفر، یک نفر 
وارد آموزش و پرورش می شود و اگر حاکمیتی باشد، به ازای هر یک نفر، 
یک نفر باید جذب شود. وی افزود: به جهت اختاللی که در ساماندهی 
نیروی انسانی داریم و در جایی تراکم نیرو و جایی با کمبود نیرو مواجه 
هستیم، در تالش هستیم نیرویی که بازنشسته و خارج می شود با اصالح 

ساماندهی نیاز به ورودی جدید کاهش پیدا کند.

 طرح مشموالن غایب شامل
 سربازان فراری هم می شود

رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا گفت: سربازان 
فراری می توانند از طرح مشموالن غایب با 
پایان  کارت  دریافت  برای  جریمه  پرداخت 
خدمت اقدام کنند. سردار حمید صدرالسادات 
بیان  با  صداوسیما  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
سربازی  خدمت  از  که  افرادی  پیشتر  اینکه 
فرار می کردند به سیستم قضایی معرفی می شدند و پرونده قضایی 
از  با اجازه ای که  اما سال گذشته  برایشان تشکیل می شد گفت: 
فرمانده معظم کل قوا گرفته شد سربازان فراری نیز می توانند اگر 
کنند  این طرح شرکت  در  مشمول طرح سربازان غایب می شوند 

بدون اینکه به مراجع قضایی معرفی شوند.

جدیدترین اقدامات برای راه اندازی
 بانک قرض الحسنه فرهنگیان

از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
تصویب یک فوریت طرح بانک قرض الحسنه 
گفت:  و  داد  خبر  مجلس  در  فرهنگیان 
علنی مصوب  این طرح در صحن  امیدواریم 
بانک  این  بتوانیم  آینده  چندماه  طی  تا  شود 
را راه اندازی کنیم. غندالی در گفتگو با ایسنا، 
اظهار کرد:  از آنجا که امکان دریافت تسهیالت مالی از بانک سرمایه 
برای فرهنگیان مشکل بود، طرحی تاسیس بانک قرض الحسنه ویژه 
فرهنگیان و تجمیع صندوق های وام ضروری ارائه کردیم. وی افزود: 
در صورت راه اندازی این بانک فرهنگیان می توانند وام و تسهیالتی 

ارزان قیمت و با سود چهاردرصد دریافت کنند.

قدیمی  خودروهای  تولید  به  خودروسازان  حالیکه  در 
ایران  از  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  ادامه می دهند، 
خارج  رده  از  برای  برنامه خود  سایپا خواست  و  خودرو 
کردن خودروهای قدیمی و بعضا بی کیفیت را ارائه کنند.
نارضایتی  دالیل  از  یکی  ایسنا،  گزارش  به 
داخلی،  خودروهای  کیفیت  از  ایرانی  مصرف کنندگان 
برخی  است.  خودروها  این  بودن  تکراری  و  قدیمی 
خودرو  ایران  شرکت  دو  در  تولید  حال  در  خودروهای 
و سایپا عمری بیش از دو دهه دارند که در این زمینه 

و  خودرو  ایران  در   ۴۰۵ پژو  خودروی  دو  به  می توان 
پراید در سایپا اشاره کرد. همین قدیمی بودن تکنولوژی 
کیفیت  شده  باعث  خودروها  این  تولید  خطوط  و 
برخی  که  به گونه ای  باشد؛  پایین  نیز  خودروها  این 
نارضایتی  بیشترین  که  است  آن  از  حاکی  گزارشها 
مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی مربوط به 
دو خودروی ۴۰۵ و پراید است. قدیمی و از رده خارج 
بودن برخی خودروهای در حال تولید در دو خودروساز 
بزرگ داخلی عالوه بر نارضایتی مصرف کنندگان انتقاد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مسوول ارشد 
دولتی سیاست گذار صنعت خودرو به دنبال داشته است.
در این رابطه محمدرضا نعمت زاده در جلسه چندی پیش 
شورای سیاست گذاری خودرو از این دو شرکت خواست 
کردن  خارج  رده  از  برای  را  خود  زمان بندی  برنامه 

خودروهای قدیمی در حال تولید ارائه کنند.
ایران خودرو و سایپا خواست در  از  این جلسه  در  وی 
سریع ترین زمان ممکن خودروهای جدید با کیفیت باال 

را جایگزین خودروهای قدیمی کنند.

 حقوق 2 سال آخر خدمتوزیر صنعت : تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنید
 مالک حقوق  بازنشستگی

مبنی  زمزمه هایی  طرح  از  پس  اعتبار-  عصر 
حقوق  مـحاسبـه  مبنای  تغییر  احتمال  بر 
و  فنی  معاون  اجتماعی،  تأمین  بازنشستگان 
درآمد سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد امکان 
اجتماعی   تأمین   بازنشستگان   محاسبه  مستمری  
ندارد.  وجود  خدمت  آخر  سال    ۵ براساس 
عنوان  به هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  زدا  محمدحسن 
آخر خدمت  از 2 سال  میزان مستمری  محاسبه 
در  این سازمان  و  نخواهد کرد  تغییر  به ۵ سال 
این زمینه اجازه قانونگذاری جدید ندارد، گفت: در 
تبصره ماده77 قانون تأمین اجتماعی به صراحت 
اعالم شده که مبنای حقوق مستمری در زمان 

بازنشستگی 2سال آخر خدمت است. 

پرداخت وام 45 میلیون تومانی
 به پرسنل ناجا

خبرآنالین - هیئت دولت در جلسه ای به ریاست 
به  مسکن  خرید  وام  پرداخت  با  رییس جمهور، 
میزان ۴۵۰ میلیون ریال برای تعداد 27 هزار نفر از 
کادر نیروی انتظامی با سود ۴ درصد موافقت کرد.
پرداخت مجموع  با  این جلسه   هیات وزیران در 
نیروی  به  ریال  میلیارد   ۵۰9 و  هزار   ۱۱ مبلغ 
انتظامی برای پرداخت وام خرید مسکن به کادر 
این نیرو به میزان سقف فردی ۴۵۰ میلیون ریال 

)۴۵ میلیون تومان( با سود ۴ درصد موافقت کرد.

طرح سرباز طلبه در
 آموزش و پرورش اجرا می شود

آموزش  و  علمیه  حوزه های  همکاری  ستاد  دبیر 
و  آموزش  در  طلبه  سرباز  طرح  گفت:  پرورش  و 
حجت  ایسنا،  گزارش  به  شود.  می  اجرا  پرورش 
االسالم  مجتبی ملکی در آئین اختتامیه اجالس 
اظهارکرد:  ستادی  معاونان  و  استانی  مدیران 
طرح استفاده از سرباز طلبه از امسال در آموزش 
و پرورش با سهمیه ۵۰۰ نفر اجرا می شود. دبیر 
و  آموزش  و  علمیه  حوزه های  همکاری  ستاد 
پرورش با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره 
از  پرورش،  و  آموزش  و  حوزه  ضرورت همکاری 
مدیران حوزه های علمیه خواست برای این منظور 

همکاری الزم را انجام دهند.

 افزایش 2۰ هزار تومان حق مسکن 
کارگران به شرط تصویب هیأت دولت

و  کار  تعاون،  وزیر  کار  روابط  معاون  فارس- 
 2۰ افزایش  مصوبه  ارسال  از  اجتماعی  رفاه 
هیأت  به  کارگران  مسکن  حق  تومانی  هزار 
موضوع  این  تصویب  گفت:  و  داد  خبر  دولت 
هیأت  باید  و  شده  خارج  کار  وزارت  دسترس  از 
وزیران تصمیم بگیرند. سیدحسن هفده تن افزود: 
تصمیم گیری در مورد افزایش 2۰ هزار تومانی 
حق مسکن در اختیار هیأت دولت بوده و از اختیار 
وزارت کار خارج است. وی در پاسخ به این سوال 
افزایش 2۰ هزار تومانی  که در صورت تصویب 
حقوقی  فیش  در  زمانی  چه  از  دولت  هیأت  در 
زمان  بود،  گفت: هر  کارگران الزم االجرا خواهد 
که این مصوبه در سال 9۵ تصویب شود، پرداخت 
آن باید از ابتدای سال باشد و معوقات آن نیز به 

طور کامل پرداخت خواهد شد.

سیاست ایران؛ لغو روادید
 با کشورهای همسایه

اقتصاد آنالین- رییس دفتر رییس جمهور گفت: 
با کشورهای همسایه  روادید  لغو  ایران  سیاست 
است و اخیراً نیز با دو کشور به تفاهمات خوبی 
باید  حداقل  افزود:  نهاوندیان  محمد  رسیدیم. 
بازرگانان و فعاالن حمل ونقل سهولت در  برای 

تردد تأمین شود. 

مسکن مهر نرخ زمین را 9 برابر کرد

وزیر راه و شهرسازی گفت : اجرای »مسکن مهر« 
قیمت زمین را 9 برابر و قیمت ساختمان را 6 برابر 
بازرسی در دولت  آخوندی سازمان  به گفته  کرد. 
قبل گزارش داد، اغلب واحدهای تحویل داده شده 
به متقاضیان تکمیل نبوده اند. او انتقاد به مسکن 
مهر را بی احترامی به ساکنان آن ندانست و افزود: 
معتقدم باید حقوق شهروندی و عزت مردم رعایت 
شود. وی افزود: این طرح اقتصاد را با یک تورم ۴۰ 
به دسترسی  این که  درصدی مواجه کرد. ضمن 

مردم به مسکن هیچ کمکی نکرد.

تمدید کارت اعتباری
 خرید کاال تا پایان سال

لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی   - ایسنا 
از  از فروش حدود ۴۰ میلیارد تومان کاال  خانگی 
طریق کارت اعتباری خبر داد. غزنوی با اشاره به 
پایان اعتبار طرح کارت های اعتباری از ۳۱ تیرماه 
گفت: از این تاریخ تاکنون هیچ کارتی صادر نشده 
اما امروز بانک مرکزی به تمامی بانک ها ابالغ کرد 

که این طرح تا پایان سال تمدید شود.

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

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر 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
۳2۳۱926۳

09۱5۱642۳77 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

آدرس: نبــش مـدرس 57
09۱28664599 خرمشاهی/ 09۱55629۳68 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

رتبه یک کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تکمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شریف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و۱0        ۳2229666



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 28 مرداد 1395 * شماره 3581

پیامک  ستون  در  که  عزیزی  پیام  پاسخ  در  سالم: 
پیام  9دی  خیابان  آسفالت  مورد  در  روزنامه  های 
داده بودند باید عرض کنم “توی این قبری که شما 
باالسرش گریه میکنی مرده ای نیست”بارها و بارها 
برای مشکالت عدیده منطقه 9دی مثل: کم فشاری 
پل  اتوبوس،  ایستگاه   ، تلفن  معابر،  آسفالت   ، آب 
زیرگذر ابتدای خیابان 9دی به کارگران و... پیام داده 
شده حتی به ادارات مربوطه مراجعه شده ولی دریغ 
از کوچکترین اقدام... تا مثل جاده بیرجند-قاین به 
جاده مرگ تبدیل نشه اقدامی صورت نخواهدگرفت.
0915...135
آقای  جناب  نانوایی  مورد  در  داغ  خبر  به  پاسخ  در 
استان وجود  این  آیا میدانید  آردی که در  استاندار 
تاکنون  شما  که  استانهایی  با  کیفیت   نظر  از  دارد 

بودید فرق دارد.
0915...134
و  خاک  از  پر  کانالهای  دارد  قصد  کی  شهرداری 
مصالح خیابان های مهر شهر را خالی کند...زمستان 
که بیاید خیابانها و کوچه های مهر شهر استخر شنا 
را  خیابانها  و  اید  که زحمت کشیده  می شود...شما 
این  که  کنید  کاری  حداقل  اید  کرده  کشی  کانال 

کانالهای آب قابل استفاده هم باشد.
0915..583
از6  بعد  که  وضعیت  تبدیل  نیروی  یک  عنوان  به 
شهرستان  در  خدمت  سال   3 و  کارقراردادی  سال 
بعد از تبدیل وضع چندماهی است بخاطر استفاده از 
تجربه ده سال کارم به مرکز استان آمدم می گویم 
انتقال مجدد نیروها جز اتالف سرمایه انسانی و از 
بین بردن روحیه کاری نتیجه ای نداشته، ومتاسفم 
ها،خود  بینی  کوته  این  با  که  شهرم  مردم  برای 

موجب تسلط غریبه ها بر استان شان شدند...
0915...212
از 15  بیش  بیرجند  در  تولیدی  واحد  کارگران یک 
میلیون تومان حقوق معوقه دارند و به نان شب خود 

محتاجند. عدالت کجاست؟
0930...528
با سالم. از جناب استاندار تقاضا دارم نگاهی هم به 
صنعت بیمار استان بیاندازند. اکثر واحدهای تولیدی 
چندین ماه حقوق معوقه دارن و کارگرانشان از ترس 

اخراج شدن دم برنمی آورند.
0915...166
هوایی  نیروی  خیابان  در  واقع  شقایق  زیبای  پارک 
16 سرویس بهداشتی ندارد!!! لطفا مسووالن تدبیری 
بفرمایند چرا که خانواده ها با مشکل مواجه می شوند
0915...213

میراث فرهنگی نسبت به بازپسگیری باغهای رحیم 
آباد. شوکت آباد. ارگ کاله فرنگی و ارگ بهارستان 
از نهادهای ذیربط اقدام کند تا در اینگونه مکانها هم 
مانند قلعه بیرجند به روی مردم بازشود و به جاهای 

تفریحی شهر اضافه شود.
0937...897

سالم . قابل توجه شهردار منطقه یک بیرجند.مهرشهر 
کال شده آپارتمان و هیچ فضای سبز و گل و درختی 
ندارد. مسوولین و بزرگواران شورای شهر و... خدای 
نکرده محل فوق ، شمال شهر بیرجند مرکز خراسان 
جنوبی است با توجه به جمعیت متراکم در مهرشهر 
حداقل سه چهار بوستان مورد نیاز بوده پس یاعلی 
وسط  رودخانه  حاشیه  برای  فکری  راستی   . مدد 
بدی  بسیار  منظره  فوق  شرایط  با  بردارید  مهرشهر 

دارد. پس اولویت فراموش نشود . 
0915...745

از میان نامه های رسیده

 بهره برداري از عمليات گازرساني به 2 شهر و 33 روستا  در استان
برزجی- مدیر عامل شرکت گاز از آغاز عملیات گازرسانی به 2 شهر و 33 روستا همزمان با هفته دولت خبرداد.  فرشید دشتی در 
 جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت خط انتقال گاز سربیشه، اسدیه و قهستان به طول98 کیلومتر به بهره برداری 

می رسد. وی تصریح کرد: این پروژه ها با اعتباری حدود یک هزار میلیارد ریال اجرا و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اجرای مالیات بر خانه های خالی معطل یک سامانه
که  می شود  سالی  چهار  برزجی-  عصمت 
مطرح  خالی  خانه های  از  مالیا ت  اخذ  موضوع 
نخست  سال های  در  که  طرحی  است.  شده 
کوتاهی  مدت  برای   فقط  و  مطرح  انقالب 
فراموشی  به  آن  از  پس  اما  شد  گرفته  جدی 

سپرده شد و حال دوباره قوت گرفته است. 
حدود  شده  اعالم  آمار  آخرین  براساس 
کشور  در  خالی  مسکونی  واحد  میلیون   1.6
واحد مسکونی  میلیون  اما حدود شش  هستند 
آن  کنار  در  و  است  نیاز  جوان  زوج های  برای 
بسیاری  دارند.  وجود  نیز  دیگری  نیازمندان 
مسئوالن دولتی و کارشناسان اجرای طرح اخذ 
مالیات از خانه های خالی را بدون هیچ تغییری 
دربازار مسکن عنوان می کنند و برخی دیگر بر 
این باورند که به چرخه افتادن خانه های خالی 
می تواند بازار را تاحدی کنترل کند و برخی را 

از احتکار مسکن بازدارد. 
حال نظر برخی کارشناسان و مسئوالن دولتی 
را بررسی  از خانه های خالی  حول اخذ مالیات 

شده است. 
اظهار  گفتگویی  در  مسکن  کارشناس  یک  
کرده است:  باید اخذ مالیات از خانه های خالی 
را از دو منظر مخالفان و موافقان بررسی کرد. 
برخی اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب 
در بازار عنوان می کنند و برخی دیگر اجرای آن 
را غیر ممکن می دانند و  بر این باورند که این 
دراوایل  نیست.یکبار  شدنی  و  احراز  قابل  کار 
انقالب این برنامه تجربه شد اما چندان مثبت 

نبود. بنابراین اکنون نیز قابل احراز نیست. 
از  مالیات  اخذ  اگر  گوید:   می  غفاری  بهرام 
همه اموال و دارایی ها انجام شود و به درستی 
مسکن  که  است  درست  شود،  بسته  مالیات ها 
مشکل  اما  گیرد  قرار  آنها  زمره  در  باید  هم 
اینجاست که به غیر از مالیات بر ارزش افزوده 
بنابراین   . نبودیم  موفق  دیگر  چندمالیات  و 
خالی  آیا  که  می کند  فایده  هزینه  صاحب خانه 
نگه داشتن و پرداخت مالیات به صرفه است یا 

اجاره دادن و استهالک خانه. 
این درحالی است که دولت یا افراد نمی  توانند 
تنها  بلکه  گیرند  تصمیم  دیگران  اموال  برای 
می  توانند پیشنهاد دهنده باشند. من معتقدم اخذ 
مالیات از خانه های خالی در وضع فعلی نه تنها 
کمکی به بازار مسکن نمی کند بلکه تصمیمی 
عجوالنه و هیجانی است. البته در صورت وجود 
زمین بایر شاید بتوان تصمیماتی گرفت که  آن 
هم باید با صاحب زمین مشورت شود نه اینکه 
اجباری در اجاره یا فروش آن باشد. اما اکنون 
گذشته  خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ  فصل 

است و این طرح فقط هیجانی است. 
کیوان شادمان،دیگر کارشناس بازار مسکن نیز 
می گوید: اگرچه اخذ مالیات از خانه های خالی 
در نگاه اول کاری مثبت است، اما تا اندازه ای 
مسکن  احتکار  از  که  است  مفید  بازار  برای 
طرحی  اینصورت  غیر  در  شود،  جلوگیری 

نشدنی و نامناسب خواهد بود. 
برنامه ریزی  و  اقتصاد  مدیرکل  چگینی،  علی 

مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش 
 در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهار کرده بود : 
همه  از  است  قرار  مالیاتی،  جدید  قانون  در 
واحدهای مسکونی اجاره داده شده مالیات اخذ 
شود و قانون قبلی که درآمد حاصل از اجاره بها، 

مشمول مالیات نمی شد، لغو می شود.

بیرجند تنها شهرستان خراسان 
جنوبی که مشمول قانون مالیات بر 

خانه های خالی می شود

نیز  جنوبی  خراسان  مالیاتی  درآمدهای  معاون 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما  با اشاره 

به مصوبه 31تیر 1394 مجلس و اصالحی که 
بر قانون مالیات  های مستقیم انجام شد، افزود: 
واحدهای  از  که  شد  لحاظ  مکرر   54 ماده  در 

مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت کنیم.
»پاک گهر « تصریح کرد: قانون گذار تکلیف 
پس  ماه   6 شهرسازی  و  راه  وزارت  که  کرد 
اسکان  و  امالک  سامانه   قانون،  تصویب  از 
بتوان  آن  طریق  از  که  کند  ایجاد  را  کشور 

و...  تجاری  اداری،  مسکونی،  واحدهای  تمام 
خالی  مسکونی  واحدهای  تا  کرد  شناسایی  را 
مالیاتی  به سازمان  و  این سامانه شناسایی  در 

اعالم شود.
از  مالیات  اخذ  قانون  اجرای  داد:  ادامه  وی 
است    1395 سال  ابتدای  از  خالی  خانه های 
و  طبق قانون واحدهایی که از طریق سامانه 
وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و بدون 
ساخت  دوم  سال  از  بماند  خالی  موجه  عذر 
می  اجاره  بر  مالیات  معادل  مالیات  مشمول 
شوند به این صورت که سال اول  معادل یک 
دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، 
اجاره  از  شده  اخذ  مالیات  برابر  دوم  سال  از 

از سال سوم به بعد یک و  مشابه آن ملک و 
نیم برابر مالیات اجاره امالک مشابه مالیات اخذ 

می کنیم.
معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیات 
استان در باره اجرای این قانون و تاثیر آن در 
قانون  این  از  هدف  کرد:  اظهار  مسکن،  بازار 
در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای 
مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق 

را  آن  دارند،  مسکونی  واحد  که  است  افرادی 
عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه 
معافیت  از  مربع  150متر  تا  اکنون  هم  کنند، 
معافیت  از  می توانند  و  می شوند  برخوردار 

برخوردار باشند.
پاک گهر تاکید کرد: اگر فردی واحد مسکونی 
داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار 
نمی شود و باید مالیات آن را پرداخت کند.وی 
خاطر نشان کرد: این طرح که از سال 95 باید 
اجرایی می شد معطل راه اندازی سامانه وزارت 
جنوبی  خراسان  در  و  است  شهرسازی  و  راه 
فقط شهرستان بیرجند مشمول این قانون می 
شود. معاون اتحادیه امالک شهرستان بیرجند 

ما  خبرنگار  با  گفتگویی  در  قبل  روز  چند  نیز 
گفت:  و  داد  خبر  مسکن  اجاره  بازار  رکود  از 
است  زیاد  واحدها  اجاره  برای  متقاضی  گرچه 
های  بنگاه  در  اجاره  قراردادهای  میزان  اما 

معامالتی پایین آمده است. 

آغاز اخذ مالیات از خانه های خالی 
به زودی

 
 معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در مصاحبه ای 
به  ها  رسانه  از  یکی  با  امسال  اردیبهشت  در 
کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  طراحی 
یکسال  گذشت  از  پس  بود:  گفته  و   اشاره 
مشمول  مسکونی  واحدهای  ماندن،  خالی  از 

جریمه می شوند.
 حامد مظاهریان  در باره اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی اظهار کرد: اجرای مالیات بر 
خانه های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد که 
به  که  سامانه هستیم  این  در حال طراحی  ما 

زودی آماده می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
مالیاتی  امور  سازمان  عهده  بر  مالیات  تعیین 
فقط  شهرسازی  و  راه  وزارت  گفت:  است، 
طراحی  را  امالک  اطالعات  به  مربوط  سامانه 
می کند و تمامی اطالعات مربوط به امالک در 

این سامانه به ثبت می رسد.
مظاهریان ادامه داد: این سامانه با سامانه های 
سامانه  به  و  دارد  افزایی  هم  دستگاه ها  دیگر 
ملی امالک و اسکان کشور تبدیل می شود تا 
ثبت  به  آن  روی  بر  امالک  اطالعات  تمامی 
برسد به همین دلیل طوری طراحی می شود که 

با دیگر سامانه ها ارتباط داشته باشد.
براساس این گزارش، مقرر شده که قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی در سال جاری به اجرا 
قانون  مقرر   169 ماده   7 تبصره  در  که  برسد 
و شهرسازی  راه  وزارت  که  است  عنوان شده 
موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب 
اسکان  و  امالک  ملی  »سامانه  قانون  این 

کشور« را ایجاد کند.
که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  سامانه  این 
و  مالکان  برخط  امکان شناسایی  زمان  در هر 
ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، 
خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک 
و مستغالت به صورت رسمی، عادی، وکالتی و 
غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت 
راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی 
امور  سازمان  برای  را  مذکور  سامانه  به  برخط 

مالیاتی کشور ایجاد کند.

آیا خالی نگه داشتن و پرداخت ماليات به صرفه است یا اجاره دادن و استهالک خانه؟

مجتمع  از  که  دوستی  جواب  در  سالم. 
کمک  تقاضای  خیرین  از  ارتش  15000واحدی 
برای مجتمع  نمازخانه کوچک  یا  ساخت مسجد و 
ساکنین همان  از  اگر  نازنین  دوست   . کردند  فوق 
مجتمع هرخانوار تنها فقط و فقط هزار تومن کمک  
کنند خودتان حساب کنید چه مبلغ هنگفتی خواهد 
مبلغ  و  کارمندند  ساکنین  همه  نکرده  شد.خدای 
پس  نیست  هم  بچه  پفک  یکروز  پول  حتی  فوق 
بکار  دست  فردا  همین  از  و  بجنبید  دیرنشده  تا 
ساخت نمازخانه شوید چون درکار خیرحاجت هیچ 

استخاره نیست .یاعلی مدد    
0915...745
گوش  به  منو  پیغام  لطفا  عزیز  آوای  به  سالم 
چه  آژانس  های  راننده  ما  برسونید...  مسوولین  
تغییر  هامون  کرایه  نرخ  هنوز  که  کردیم  گناهی 
اول  کارمندان  حقوق  سال  هر  که  ..مگرنه  نکرده 

سال افزایش پیدا میکنه!!گناه ما چیست
0936...278
اتحادیه محترم آژانس ها تعرفه ی جدید آژانس   
سال  از  ماه   6 کنید  اعالم  میخوان  کی  رو  ها 
کشور  مردم  جزو  مگر  آژانس  رانندگان   . گذشت 
نیستند .حقوق کارکنان دولت ابتدای سال افزایش 

یافته و گرانی ها بیداد می کند.
0915...610
مطلبی از زبان یک نماینده در یکی از روزنامه ها 
اختالف  ایجاد  باعث  متاسفانه  که  بود  شده  چاپ 
استان  نمایندگان محترم  است  می شود چه خوب 
نسبت به بیان بعضی موارد که احتمال تفرقه است 

در گفتگو و مصاحبه هاشون دقت کنند. 
0936...534
که  امتیازی  و  عنوان  هر  خدمتی  نجمه  خانم 
نماینده  عزیزی،  ما  برای  آفریدی  افتخار  گرفتین 

استان ما بودی به شما خوش آمد می گوییم. 
0935...845
از  دم  اینهمه  داشتیم؛  استاندار  زبان  از  خبرها  در 
مدیران  که  بود  قرار  و  زنین  می  مقاومتی  اقتصاد 
خصوص  در  را  خودشون  اقدامات  دستگاهها 

اقتصادی مقاومتی اعالم کنند دریغ از یک نفر!
0915..965

لطفا بنیاد مسکن مشخص کند بر چه اساسی طرح 
برای  کوه  قله  کند  می  تعیین  را  روستاها  هادی 
ها  هزینه  با  باید  که  کند  می  واگذار  زمین  مردم 
ی گزاف آماده سازی شود اگر کسی آن همه پول 
داشته باشد توی شهر زمین می خرد نه در روستا 
0938...543
کنکور  داوطلبان  خوبمان  های  بچه  موفقیت  از 
کنکور  در  برتر  های  رتبه  کسب  در  خوسف 
؟  خبر  چه   1395 سال  در  ها  دانشگاه  سراسری 
و  بود  امید  پر  و  سرزنده  و  مسرور  و  شاد  باید  آیا 
موفقیت  شاهد  فقط  قبل  های  سال  مثل  نه   یا 
سایر شهرستان ها باشیم  اداره آموزش و پرورش 
اینجا    . کرده  ایجاد  تحولی  و  تغییر  چه  خوسف 
مهد فرهنگ و ادب سرزمین خوسف است  حیف 
است استعداد ها به هدر برود .  بچه های ما قدر 

و ارزشی باال دارند.
0935...008

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941977 محکوم 

علیه آقای محمود ده مرده فرزند شاه محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 
384/624/590 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای 
عبدالحمید محمودی و پرداخت مبلغ 17/500/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 8 فرعی از 542 اصلی 
بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای شاه محمد ده مرده به میزان 
360 سهم از 1605 سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که در 2 
کیلومتری جنوب جاده بیرجند به زاهدان و در مسیر جاده بوشاد که حسب 
نظریه هیئت کارشناسی کل زمین 8500 متر مربع برای 360 سهم منظور 
گردیده است که در این زمین 64 اصله زرشک و 4 اصله عناب و 50 اصله 
انار  و 2 اصله انجیر قرار دارد قیمت اشجار مذکور 68/000/000 ریال معادل 
شش میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی شده و قیمت اراضی آن از قرار هر 
متر مربع 28/000 هزار ریال و جمعاً به مبلغ 138/000/000 ریال که قیمت 
کل اراضی و اشجار کاشته شده در آن با وضع موجود 306/000/000 ریال  
کارشناسی شده است ضمنا حسب اعالم اجرای ثبت پالک تعرفه شده در 
رهن یا اجاره نمی باشد که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/06/13 از 
ساعت 9 الی 10 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- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع می رساند اعضای ذیل برابر آیین نامه اجرایی ماده 28 قوانین نظام صنفی ماده 13 
ظرف مدت 10 روز نسبت به مشخص شدن وضعیت صنفی خود اقدام ننمایند، اعراض از کسب تلقی 

شده و پروانه کسب آنها بطور دائم لغو می گردد.

آدرسشماره پروانه کسبنام و نام خانوادگی

خيابان مدرس 13-11 طبقه 2692 سيد کاظم زجاجی
فوقانی صندوق ثامن االئمه - 

دفتر شرکت

خيابان مدرس- نبش مدرس 162161- 84/2/25عليرضا پاک گهر
خيابان غفاری- بازارچه شهرک 3466-86/2/8مسعود مودی 

گلها- واحد تجاری 2
خيابان مدرس- نبش محالتی1443حسين صباغ

اتحادیه صنف صنعت و ساختمان

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است. پيامبر اکرم )ص(
احتراماً با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گراميداشت روز جهانی مساجد به اطالع مردم شهيد پرور و والیت مدار می رسانيم نماز عبادی سياسی دشمن شکن جمعه این هفته 

به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی امام جمعه شهرستان بیرجند  اقامه می گردد. 
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حسین کمیلی مدیر ستاد اقامه نماز استان خواهند بود. 

مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند - محمد حسن زنگوییزمان: جمعه: 95/5/29 ساعت 11/30 مکان: خیابان پاسداران- مسجد امام حسین )ع(
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پلنگی که جان مربی اش را نجات می دهد

عصر ایران - یک پلنگ برای نجات جان مربی اش با یک ببر درگیر می شود. ادواردو سریو مربی یک باغ وحش در مکزیکوسیتی بوده 
و در حال بازی کردن با چند پلنگ و ببر بوده است. در همین حال یک ببر براساس غرایض ذاتی خودش سعی می کند از راه دور به 
سمت این مربی دویده و از پشت به وی حمله کند که در این میان یکی از پلنگ ها به سرعت دویده و جلوی این کار ببر را می گیرد.

مناسبت ها

در صورت برخورد یک ستاره دنباله دار 
با زمین چه روی خواهد داد؟

به گفته دونالد یئومانز، دانشمند ارشد در آزمایشگاه 
Swift-Tu-  پیشرانش جت ناسا، ستاره دنباله دار
utle با 16 مایل )26 کیلومتر( پهنا با سرعت 58 
کیلومتر در ثانیه در فضا حرکت می کند که این 
سرعت 150 برابر بیشتر از سرعت صوت است. به 
گزارش عصرایران، اگر ستاره دنباله داری در این 
برخورد  انرژی  کند،  برخورد  زمین  سیاره  با  اندازه 
حدود 300 برابر بیشتر از شهاب سنگی خواهد بود 
که دانشمندان معتقدند انقراض دایناسورها را موجب 
شده است. این در شرایطی است که اندازه ستاره 
دنباله دار یا شهاب سنگ تنها چیزی نیست که در 
زمینه برخورد یک جرم کیهانی با سیاره زمین باید مد 
نظر قرار بگیرد. در شرایطی که برخورد ستاره دنباله 
دار بسیار ویرانگر خواهد بود اما انتشار گازهای ناشی 
از این برخورد در اتمسفر سیاره زمین نیز شرایط را 

بحرانی می سازند. دی اکسید گوگرد در ابتدا حالتی 
خنک کننده خواهد داشت و سپس دی اکسید کربن 
به گرمایش بلند مدت منجر خواهد شد. رویدادی 
همانند این به تغییرات شدید در شرایط آب و هوایی 
سیاره زمین منجر خواهد شد و در نهایت انقراض 
گسترده در سراسر جهان را به همراه دارد. با این 
وجود، برخورد یک ستاره دنباله دار با سیاره زمین 
لزوما به معنای انقراض گسترده و پایان تمدن بشری 
نخواهد بود. سقوط یک ستاره دنباله دار در اقیانوس 
می تواند زمینه ساز بروز زلزله و سونامی شود و از 
آثار اتمسفری آن توسط اقیانوس کاسته می شود. با 
توجه به این که 70 درصد از سطح سیاره زمین با 
اقیانوس ها پوشیده شده است، شانس ما برای بقا 
چندان بد نیست. اما حتی در این حالت نیز امیدواریم 

چنین رویدادی به این زودی ها رخ ندهد.

حراج یک نقاشی که از هیتلر دزدیده شد

که  فردریش«  »ارنست  از  روغنی  رنگ  نقاشی 
فرماندهی  دفتر  دیوار  از  آمریکایی  سرباز  یک 
»آدولف هیتلر« در کوه های باواریان آلپ دزدیده 
بود و بین 6 تا 10 هزار پوند ارزش گذاری شده، 
به  می گیرد.  قرار  فروش  معرض  در  به زودی 
زندگی  قلعه محل  نقاشی که  این  ایسنا،  گزارش 

دوست و وکیل »هیتلر« را نشان می دهد توسط 
»ارنست فردیریش«  کشیده شده و ارزش آن بین 
هفت هزار و 777 تا 12 هزار و ۹62 دالر )6 تا 
10 هزار پوند( تخمین زده شده است. »هرسون 
ویتلی« گروهبان لشکر پیاه نظام آمریکا بود که 
اواخر جنگ جهانی دوم این نقاشی را از دیوار مقر 
فرماندهی »هیتلر«  دزدید و حاال دختر او قصد دارد 

این اثر هنری را به حراج بگذارد.

افراد کتابخوان دو سال بیشتر عمر می  کنند

مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که در هر روز 
حداقل به مدت 30 دقیقه کتاب می خوانند، از زندگی 
طوالنی تری بهره خواهند برد. براساس مطالعه ای 
افرادی که 50  انجام شد،  نفر  بر روی 3635  که 
سال یا بیشتر داشتند و در طول زندگی خود عادت 
به کتاب  خواندن داشته اند طول عمر حدود دو سال 
بیشتر از افرادی که کتاب نمی خوانند، خواهند داشت. 
به عبارتی آن ها از 23 ماه زندگی بیشتر بهره می برند.

تعمیر کلیدهای خراب صفحه کلید
 لپ تاپ با روشی ساده

حتی اگر یکی از کلیدهای صفحه کلید کامپیوتر 
مشکل داشته باشد، در تایپ کردن ساده ترین متون 
نیز با مشکل مواجه می شوید. اگر  صفحه کلید 
کامپیوتر  شما مشکل پیدا کرده است، آن را به پشت 
برگردانید و به آرامی به پشت آن ضربه بزنید. اگر 
مشکل حل نشد، یک گیره کاغذ را باز کنید و سعی 
کنید با آن موادی را که در زیر صفحه کلید گیر کرده 
است، بیرون بیاورید. به هیچ وجه نباید هیچ یک از 
این روش ها را در مورد صفحه کلید لپ تاپ امتحان 
کنید. اگر هیچ یک از دو روش مشکل را برطرف 

نکرد و یا صفحه کلید لپ تاپ مشکل پیدا کرده، 
برای خارج کردن موادی که زیر کلیدها گیر کرده 
است، از اسپری هوای فشرده استفاده کنید. اگر هیچ 
کدام از این روش ها جواب نداد، کلید معیوب را باز 
کنید. برای باز کردن یک پیچ گوشی را زیر کلید 
قرار دهید و بچرخانید سپس کلید جای خود خارج 
می شود. این کار هم برای صفحه کلید کامپیوتر و 
هم لپ تاپ توصیه می شود. پس از باز کردن کلید 
اطراف آن  را تمیز کنید وسپس کلید را با فشار دادن 

به سمت پایین به آرامی در جای خود قرار دهید. 

 کودتاي 28 مرداد 1332

روز 28 مرداد یادآور کودتاي ننگین و سیاهي است 
که شیریني نهضت ملي شدن صنعت نفت را در کام 
ملت ایران تلخ کرد. پس از پیروزي قیام سي تیر 
به رهبري آیت ا... کاشاني که باعث روي کار آمدن 
صدد  در  مصدق  شد،  مصدق  محمد  دکتر  مجدد 
اختیارات  کردن  محدود  و  خود  اختیارات  افزایش 
مجلس شوراي ملي برآمد و بناي اختالف با آیت ا... 
کاشاني را گذاشت. بدین ترتیب او بدون توجه به 
نقش و رهبري آیت ا...کاشاني در قیام سي تیر که 
منجر به روي کار آمدن مجدد او شد، به پیاده نمودن 
برخي  و  پرداخت  از سیاست«  دین  شعار »جدایي 
روحانیون و نزدیکان آیت ا... کاشاني را دستگیر کرد. 
عوامل داخلي و خارجي نیز آنچنان شخصیت این 
مرد روحاني بزرگ و شریف را لکه دار کردند که شاید 
بتوان آن را در تاریخ ایران بي سابقه دانست. طرح 
کودتاي نظامي 28 مرداد را باید در اصل، یک طرح 
انگلیس که پس از کوتاه شدن  انگلیسي دانست. 
دست خود از صنعت نفت ایران، منابع بسیاري را در 
منطقه و خصوصا ایران از دست داده بود، با قطع امید 
از رسیدن به توافق، وارد مطالعه طرح یک کودتاي 
نظامي شد. در ابتدا آمریکا مخالف بود اما پیروزي 
آیزنهاور در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا باعث 

آمریکا شد.  خارجي  در سیاست  تغییرات عمده اي 
کرمیت روزولت رییس اداره خاور نزدیک سازمان 
سیا به فرماندهي عملیات انتخاب شد و آمریکا و 
اطالعاتي  ایستگاه  در  را  مشترکي  ستاد  انگلیس، 
انگلیس در قبرس تشکیل دادند و عملیات کودتا 
را طرح ریزي کردند. اگرچه اجراي نقشه کودتا در 
فرار کرد  ایران  از  25 مرداد شکست خورد و شاه 
اما سستي مصدق و دالیل مختلف دیگر باعث شد 
که در 28 مرداد 1332 کودتا عملي شود و سرلشکر 
فضل ا... زاهدي مجري طرح کودتا به جاي مصدق 
نخست وزیر شد و بدین ترتیب با قبضه شدن قدرت 
در دست استبداد داخلي و استعمار خارجي یکي از 
ننگین ترین دوره هاي استبداد در تاریخ معاصر ایران 
دیکتاتوري  سال  حاکمیت 25  باعث  و  خود  رقم 
با حمایت مستکبرین و خصوصا  محمدرضا شاه 
و  در س ها  تاریخي  واقعه  این  گردید.  آمریکا 
همراه  به  ایران  ملت  براي  فراواني  عبرت هاي 
در  روزها  تلخ ترین  از  یکي  عنوان  به  و  داشت 

تاریخ ایران ثبت شده است.

پیرزن ظرف هاي کوچکي براي آب برداشتن 
به  آید.  مي  قنات  به سمت  و  دارد  در دست 
زحمت ظرف ها را آب مي کند و قصد رفتن 
ترها مي گوید »مادر  از جوان  دارد که یکي 
آب  این  از  که  اند  نگفته  مگر  سالم؛  لیال 
از  را  هایت  ظرف  شما  که  هم  باز  نخورید 
پیرزن آهي مي کشد  آ ب قنات پر کردي؟« 
و مي گوید: دیروز که تانکر آبرساني آمده بود 
نتوانستم بیایم آب ببرم، االن هم که از تشنگي 
خواهد مي  چه  آخرش  بمیرم؟  توانم   نمي 
بشود مي خواهیم بمیریم پس بهتر است که از 
تشنگي نمیریم و ظرف هاي آ بش را به زحمت 

برمي دارد و راهي خانه مي شود.
النو  روستاي  اینجا  شبستان؛  گزارش  به 
که  است  سربیشه  شهرستان  درح  بخش 
آن  آب  اما  دارد،  آب  روستاها  دیگر  برخالف 
به  گوید:  روستاییان مي  از  یکي  است.  آلوده 
براي  قنات  آب  از  که  اند  کرده  اعالم  همه 
آشامیدن استفاده نکنند اما خیلي وقت ها مثل 
دیروز پیرزن ها و پیرمردهایي هستند که به 
مانند مي  جا  گرفتن  آب  از  مختلف   دالیل 

و مجبور به خوردن این آب قنات مي شوند. 
از  کس  هر  اند  گفته  که  است  سال  چندین 
به  مبتال شدن  احتمال  کند  استفاده  این  آب 
بیماري هاي عصبي و سرطان در او بیشتر مي 
 شود. دلیل علمي آلوده بودن آب را نمي داند
اما مي گوید: آنطور که شنیده ام مي گویند 
فاضالب خانگي به آب قنات راه پیدا کرده و 

آن را آلوده کرده است.
اسالمي  شوراي  رئیس  قرباني  غالمحسین 
این  بهداشت  مسئول  خود  که  النو  روستاي 
روستا هم هست،  مي گوید: هفت سال است 
که اعالم شده آلودگي آب قنات النو زیاد است 
و مردم نباید از آن استفاده کنند. به مردم بارها 
و بارها اعالم کرده ایم که از آب قنات استفاده 
نکنند. هر 3-۴ روز یک تانکر 10 هزار لیتري 
براي مردم از درح آب مي آورد که سهم هر نفر 
60-50 لیتر مي شود اما خانواده ها بخصوص 
متوجه  یا  که  هستند  پیرمردهایي  و  پیرزن 
آمدن تانکر نمي شوند و یا به دلیل کسالت و 
مشکالت قادر به گرفتن آب آشامیدني نیستند 

و به اجبار از آب قنات استفاده مي کنند.

آلودگی آب النو و مشوکی!
روستا  منازل  تمامي  دهد:  مي  ادامه  قرباني 

آب  از  توانند  نمي  اما  هستند  کشي  لوله 
آزمایشات  طبق  کنند؛  استفاده  کشي  لوله 
النو  روستاي  آب  در  موجود  کالیفرم  میزان 
درصورتي  است  بیشتر  لیتر  میلي   100 از 
شده  اعالم   2 یا  یک  آن  استاندارد  که 
آزمایشاتي هم  کلر  میزان  از  گاهي   است. 
مي گیریم که آن هم از حد استاندارد بیشتر 
کنیم.  استفاده  که  هستیم  مجبور  ولي  است 
در  که  است  شده  مشخص  آزمایشات  طبق 
مي شود  جاري  قنات  آب  که  مسیر  و  مجرا 

آلودگي مدفوعي نفوذ کرده است.
وي با اشاره به اینکه آب قنات باالدست روستا 
 قابل شرب است و اگر 800 متر لوله گذاري
مردم  آشامیدن  براي  را  آن  توانیم  مي  کنیم 

روستا در دسترس روستاییان قرار دهیم که در 
حال حاضر عملیات آن در حال انجام است.

قرباني ادامه مي دهد: سالهاي سال است که 
مردم روستاهاي مرزي این بخش، بر روي زمین 
 هاي آبا و اجداي خود کشاورزي مي کردند،
دام هاي خود را به صحرا مي بردند و زندگي 
اما حاال دیگر مردم  اند  آبرومندانه اي داشته 
ندارند  خوردن  براي  سالم  آب  النو  روستاي 
چه برسد به کشاورزي؟ با آبخیزداري مکاتبه 
از آ نها خواسته ایم که با ساخت  کرده ایم و 
بگیرند  را  روان  آبهاي  بند، جلوي  یک سیل 
اما هنوز  افغانستان سرازیر نشود  تا به کشور 
انجام نشده است و همیشه در  اقدام خاصي 
هنگام بارندگي، به فاصله چند ساعت آبها به 
کشور افغانستان سرازیر مي شود و آنجا هم با 

 استفاده از این آبها، خشخاش کشت مي شود
و بعد جوانان ما را گرفتار مي کنند.

 مردم روستاهاي مرزي بخش درح مي گویند
اگر آب داشته باشیم و اشتغال خردي هم که 
بتوانیم براي گذران زندگي بر روي آن حساب 
کنیم، در روستا مي مانیم اما اگر وضعیت به 
همین شکل ادامه پیدا کند شاید در کمتر از 
5 سال آینده اینجا خالي از سکنه شود و دولت 
مجبور به هزینه کردن اعتبارات زیادي براي 
برقراري امنیت در نقاط مرزي شود. گالیه دارند 
که حق مرزنشیني باید فقط به مرزنشینان داده 
شود اما به افرادي که سالي یکبار هم به این 
روستاها نمي آیند هم حق مرزنشیني داده مي 
شود!! قرباني رئیس شوراي روستاي النو گفت: 

دولت به راحتي از روي پرونده هاي بهداشت 
موجود در مراکز بهداشت روستایي مي تواند 
ساکن  روستا  در  کساني  چه  که  کند  احصاء 
هستند و چه کساني ساکن نیستند و بر اساس 
مردم  به  را  مرزنشیني  شاخص،  حق  همین 

پرداخت کند.

امان از بی آبی!
راهي روستاي خوشاب مي شویم، روستایي 
مرز  نزدیک  و  رزه  سد  کیلومتري   15 در 
قنات  اطراف  در  زیادي  جمعیت  افغانستان؛ 
خالي  هایي  ظرف  و  اند  شده  جمع  روستا 
از آب در دستان آنها؛ بر سر برداشتن آب از 
آن  است؛  شده  دعوا  روستا  قنات  باریکه  آب 
ام و دیگري آ مده   یکي مي گوید من زودتر 

مي گوید فرزندم را براي گرفتن نوبت فرستاده 
بودم. داد از بي آبي سر مي دهند؛ عباس رزگي 
یکي از روستاییان مي گوید نزدیک سد رزه 
زراعي  سهامي  شرکت  نزدیکي  در  هستیم، 
و چاه هاي آب هستیم اما »تشنه هستیم و 
گوید:  مي  ترها  جوان  از  یکي  نداریم«!  آب 
آب  »رسک«  خوشاب  باالدست  روستاي 
معدني بسیار شیریني دارد،  دولت با راه اندازي 
یک واحد صنعتي کوچک،  هم زمینه اشتغال 
براي مردم را ایجاد کند و هم با فراوري آب 
معدني عالوه بر صادرات به کشور افغانستان، 
نیاز بازارچه مرزي ماهیرود را تامین کنیم چرا 
که هم اکنون از غرب کشور براي این بازارچه 
رسکي  حوریه  شود.  مي  تامین  معدني  آب 
این  مردم  گفت:  شبستان  خبرنگار  به  هم 
اما  دارند  قرار  رزه  سد  نزدیکي  در  روستا 
رنج کشاورزي  و  آشامیدني  آب  کمبود   از 
مي برند، آب سد رزه را براي کشاورزي در 
ولي  اند  داده  قرار  اسدیه  شهر  مردم  اختیار 
شرکت  اینکه  دلیل  به  روستا  این  مردم  به 
سهامي زراعي چندین حلقه چاه حفر کرده 
است، آب از سد رزه نمي دهند و اعالم کرده 
زراعي  سهامي  شرکت  هاي  چاه  از  که  اند 
اینجا مي دهند. رسکي یادآور شد:  به مردم 
نزدیکي روستاي خوشاب  در  روستاي رسک 
خالي از سکنه شده است اما آب معدني بسیار 
سرمایه  با  تواند  مي  دولت  که  دارد  گوارایي 
گذاري اندکي، مردم را در این منطقه امیدوار 
و ساکن نگه دارد. وي خاطرنشان کرد: تاکنون 
تعداد زیادي از مردم خوشاب به دلیل نداشتن 
خانه بهداشت،  به دلیل بیماري هاي ساده جان 
خود را از دست داده اند که این موضوع هم 

نیازمند رسیدگي است.

نیترات آب روستاهای »النو و 
مشوکی« بیش از حد استاندارد

و  آب  امور  مدیر  چهکندی  محمدرضا 
فاضالب روستایی شهرستان سربیشه اظهار 
و  »النو  روستای  دو  آب  نیترات  داشت: 
مشوکی« بخش درح شهرستان سربیشه از 

حد استاندارد بیشتر است.
وی افزود: طبق آزمایشات انجام شده نیترات 
آب النو 135 میلی گرم در لیتر و نیترات آب 
مشوکی 60 میلی گرم در لیتر اعالم شده است 

که استاندارد آن 50 میلی گرم در لیتر است.

وی با اشاره به اینکه برای تامین آب آشامیدنی 
مردم روستای النو و مشوکی با همکاری بسیج 
روستا  دو  این  به  تانکر  وسیله  به  سازندگی 
النو  روستای  به  گفت:  شود،   می  آبرسانی 
هر ماه بین 8 تا 12 تانکر 10 هزار لیتری و 
یا  تانکر 10  ماه 8  هر  نیز  مشوکی  روستای 
12 هزار لیتری آب حمل می شود. مدیر امور 
سربیشه  روستایی شهرستان  فاضالب  و  آب 
اظهار داشت: برخی گمانه زنی ها بر این بود 
که فاضالب خانگی منازل به سفره های آب 
افزایش  باعث  و  است  کرده  ورود  زیرزمینی 
آزمایشات،   انجام  با  ولی  است  شده  نیترات 
دیگری  فرضیه  اکنون  و  شد  رد  فرضیه  این 
 مبنی بر ورود سموم کشاورزی به سفره های

آب زیرزمینی مطرح است که آزمایشات این 
فرضیه هم در دست انجام است. وی با بیان 
برای  روستا  دو  این  آب  از  استفاده  اینکه 
مردم  برای  مشکلی  بهداشت  و  استحمام 
ایجاد نمی کند،  ادامه داد: به مردم تاکید شده 
است که از آب این دو روستا برای آشامیدن 
استفاده نکنند. چهکندی از اجرای یک طرح 
به منظور آبرسانی به 25 روستای بخش درح 
خبر داد و ادامه داد: مبادله موافقت نامه برای 
این طرح در بهمن ماه سال قبل انجام شد و از 
خرداد امسال عملیات اجرایی فاز اول از سوی 
پیمانکار در دشت خوشاب آغاز شده است. وی 
توضیح داد: در این فاز 1100 متر مکعب ایجاد 
مخزن، ۴00 متر حصارکشی،  18 هزار متر لوله 
گذاری، ساخت 30 باب حوضچه و... به منظور 
آبرسانی به دو روستای خوشاب و مشوکی آغاز 
شده است که پیمانکار متعهد شده در مدت 15 

ماه فاز اول را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه در مجموع 1۴ میلیارد ریال 
برای اجرای کل پروژه نیاز است، افزود: تاکنون 
150 میلیون تومان از محل اعتبار ملی )تعهد 
یک میلیارد و 300میلیون تومان بوده است( و 
2 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی 

برای اجرای این پروژه تخصیص یافته است.
در  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
مردم  که  است  شده  پیشنهاد  النو  روستای 
وارد  را که سالم است  باال دست  قنات  آب 
دیگر  سویی  از  و  کنند  خانگی  آب  شبکه 
قنات  فعلي  آب  از  کشاورزی  انجام  برای 
داخل روستا استفاده کنند که این کار توسط 

خود مردم روستا در حال انجام است.

  اینجا مرزنشینان آب آلوده می خورند

جوالن کالیفرم در قنات النو

خراسان  تیرانداز  ورزشکار  خدمتی  نجمه 
 جنوبی که با همه مشکالت ، محدودیت های
مالی و تجهیزات ، برترین مقام های ایران و 

جهان را از آن خود کرده است.
از سال 87 از المپیاد دانش آموزی و بعد 
ای خود  فعالیت حرفه  مدال طال  از کسب 
را آغاز کرد. خدمتی که بعد از این مسابقه 
 ۴00 از  بود  شده  دعوت  آزاد  مسابقات  به 
خود  آن  آز  را  امتیاز   387 دوره  این  امتیاز 
دوره  به  را  او   ، رتبه  این  کسب  که  کرد 
به  شد  موفق  و  کشاند  استعدادیابی  های 

تیم ملی راه یابد.
نجمه خدمتی با 21 سال سن با تجهیزات 
ناقصی مانند: لباس ، کفش و اسلحه ای که 
به مسابقات  توانست در سال 2013  داشت 
چین راه یابد. خدمتی درحالی از مسیر تحول 
ای   حرفه  ورزشکاری  دنیای  به  خود  صعود 
بود  گرفته  را  گلویش  بغض  که  گفت  می 
های  مهری  بی  از  چشمانش  در  اشک  و 

مسئوالن حلقه زد.
دریغ  بی  های  حمایت  از  ورزشکار  این 
خانواده اش می گوید: خانواده من کارمند 
جواب  هایم  خواسته  برابر  در  و  هستند 
مالی  های  حمایت  اگر  و  دهند  می  مثبت 
پدرم و حمایت های روحی مادرم نبود من 

نبودم. موفق 
وقتی از خدمتی سوال کردیم که چرا در 
اید  نکرده  مصاحبه  ها  رسانه  با  مدت  این 
مسئوالن  وقتی  بگویم  چه  من  داد:  جواب 
کاری  و  خبرند  با  از همه مشکالت  استان 

نمی کنند !
بیرجند  دانشگاه  در  من  گوید:  می  وی 
کمیته  دو  در  و  هستم  تحصیل  به  مشغول 

جهانی تیراندازی با تفنگ عضو و حق رأی 
دارم، نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما 5 

مدال جهانی دانشجویان را دارم.
خسته  یک  دانشگاه  مسئوالن  متاسفانه 
دانشگاه  که  درحالی  نگفتند.  هم  نباشید 

اقامت  برای  زیادی  کشورهای  و  تهران 
و  شهرم  اما  کردند  دعوت  مرا  تحصیل  و 
زادگاهم مهم است که بتوانم با حرفه ای که 
دارم به دنیا معرفی کنم و این کار را کرده ام.
تاکید  وی  سکوت  دیگر  دالیل  از  یکی 
مربیانش بوده است که نباید استرس داشته 

باشد و درگیر مسائل حاشیه ای شود .
نجمه خدمتی می افزاید: بارها در جلسات 
صمیمانه با مسئوالن مشکالتم را گفتم اما 

گوش شنوایی نبوده و نیست.
دیروز وقتی به دیدار استاندار رفتم طریقه 
از ته دلش بود و  او واقعا  خوش آمد گویی 

به دلم نشست.
به  گردم کسانی  برمی  مسابقات  از  وقتی 

اردو و حتی  آیند که در طول  استقبالم می 
بیرجند هم هستم سراغی از من نمی گیرد و 

بیشتر آنها را نمی شناسم !!

خراسان جنوبی محروم
 نیست ، مظلوم است

خدمتی می گوید: در طول چند سالی که 
 تیراندازی را به صورت حرفه ای تمرین می کند

عدد  هر50  مانند:  زیادی  های  هزینه 
فشنگ 100 هزار تومان، اسلحه ۹ میلیون 
تومان، لباس و کفش ۴ هزار یورو است که 
خوشبختانه فدراسیون هم در حد توانش من 

را حمایت می کند.

افزاید:  می  استان  المپیکی  بانوی   
کارگردان مستند سازی از اسپانیا فقط برای 
مصاحبه با من به برزیل آمد که من وقتی از 
جاذبه های استان گفتم در برزیل 20 دقیقه 
فیلم مستند از ظرفیت های استان در شبکه 
طرفدار  ها  میلیون  برای  المپیک   جهانی 

پخش شد.
گوید:  می  ناراحتی  با  خدمتی  نجمه 
خراسان جنوبی محروم نیست ، مظلوم است.

در حاشیه این نشست: یک 
خواهش ، یک عذرخواهی 

خدمتی گفت: من فقط یک درخواست و 
خواهش از مسئوالن مربوطه دارم و قول می 
تیراندازی تخصصی  اگر یک خط  که  دهم 
را  خودم  وقت  بیشتر  دهند  قرار  اختیارم  در 
رشته  این  به  مندان  و عالقه  کارآموزان  به 

اختصاص دهم.
کند:  می  تاکید  ای  حرفه  ورزشکار  این 
خانواده  از  دوری  مشغول  فقط  من  ذهن 
است و همین موضوع نمی گذارد تا به حرفه 

تمرکز داشته باشم. 
ورزشی  برند  توان  می  را  خدمتی  نجمه 
و  تبلیغات  برای  نوعی  به  و  دانست  استان 
دارد  که  ای  حرفه  روی  بر  گردشگر  جذب 

سرمایه گذاری کرد.
خراسان  مستند  ورزشکار  این  همت  به 
جنوبی به مدت 20 دقیقه از شبکه المپیک 
پخش شد که میلیون ها نفر بیننده المپیک 

آن را دیدند.
خدمتی دارای 5 مدال طالی دانشجویان 
دنیا  در  خود  نوبه  به  که  باشد  می  جهان 

منحصر به فرد است.
ورزش  در  آسیا  قاره  نماینده  تنها  وی 
آسیا  اول  نفر  و  است  تفنگ  با  تیراندازی 
دارنده کسب مدال طال محسوب می شود. 

وی در پایان با عذرخواهی از مردم بیان 
 کرد: اولین باری بود که در المپیک شرکت

و  نداشتم  را  کافی  تجربه  کردم  می 
نبود  المپیک  سطح  در  هم  من  تجهیزات 
را  جهان  مقام هشتم  نفر    23 میان  از  اما 

کسب کردم.

هزار حرف نگفته
دردل های بانوی المپیکی:

ساخت خودرویی بدون فرمان و ترمز!

شرکت خودروسازی فورد از برنامه های خود برای 
ساخت یک خودروی کامال خودران تا سال 2021 
خبر داد. به گزارش ایسنا، این خودرو بدون فرمان، 

این  است.  گاز  و  ترمز  پدال  حتی  یا  بنزین  باک 
دالر  میلیون ها  با  آمریکایی  خودروساز  شرکت 
مهلتی  از  دارد  پروژه قصد  این  در  سرمایه گذاری 

که خود تعیین کرده، پیشی بگیرد. 

بازنشستگان کشوری با 8۵23 تماس بگیرند

مرکز پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری 
با شماره 8523 راه اندازی شد. به گزارش مهر، با 
توجه به حجم باالی نظرات، پیشنهادات و انتقادات 
بازنشستگان پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی و 
نیاز به پاسخگویی سریع و دقیق  مرکز پاسخگویی 
تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری با شماره 8523 
راه اندازی و در روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویی 

به بازنشستگان کشوری خواهد بود.

چاوشی برای فصل دوم
 »شهرزاد« هم می خواند

صفحه  در  عکسی  انتشار  با  چاوشی  محسن 
زنی ها  گمانه  برخی  به  باالخره  خود،  اینستاگرام  
خاتمه داد و اعالم کرد که همانند فصل اول در 
فصل دوم سریال »شهرزاد« هم به عنوان خواننده 

حضور خواهد داشت. به گزارش جام جم آنالین به 
نقل از آی سینما یکی از عوامل موفقیت »شهرزاد« 
حضور محسن چاوشی به عنوان خواننده تیتراژهای 

پایانی این مجموعه تلویزیونی بود.



5

راه و رسم برخورد با عصبانیت های زندگی

پنجشنبه * 28  مرداد  1395 * شماره 3582

آیه روز  

مى  گويند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانيدى و دو بار ما را زنده گردانيدى به گناهانمان اعتراف كرديم 
پس آيا راه بيرون شدنى ]از آتش[ هست. سوره غافر، آيه 11

حدیث روز  

خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند.
حضرت علی)ع(

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا اين جاست
در انـدرون مـن خستـه دل نـدانم کـيست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

هفت تمرين براي افزايش
 اعتماد به نفس

- هميشه در رديف هاي جلو بنشينيد.
ـ نگاه كردن به چشمان ديگران 

را تمرين كنيد .
عدم نگاه به ديگران دو معنا دارد:

الف: احساس گناه در برابر او
ب: احساس ضعف وناتواني در برابر او
ـ سرعت راه رفتنتان را  تندتر كنيد. 

حركات بدن نتيجه واكنش ذهن است. آدمهاي با 
اعتماد به نفس راه رفتنشان كمي شبيه به دويدن 
است، انگار به جاي مهمي مي روند و يا كار مهمي 
دارند. اين تكنيك را بكار ببريد تا نگرش محيط 

خارجي نسبت به شما تغييركند .
ـ بلند و جدي حرف بزنيد .

ـ هنگام دست دادن جدي باشيد.
ـ در جمع نظر بدهيد .

براي  دارو  بهترين  شما  لبخند  باشيد.  خندان  ـ 
كمبود اعتماد به نفس است.

 توصيه هاي ديگر:
ـ سعي كنيد هميشه بهترين لباسها را بپوشيد.

ـ در هر مكالمه تلفني خود را معرفي كنيد.
ـ در برابر هر كاري كه برايتان انجام مي دهند لفظ 

متشكرم را بكار ببريد .
تند و  بلند  گامهاي  با  و  افراشته  مقتدرانه،   ـ 

 راه برويد.
ـ هيچگاه خود را با ديگران مقايسه نكنيد.

ـ هميشه با زبان مثبت با ديگران 
هم صحبت شويد

مردی در آستانه عمل جراحی قرار داشت. با آنکه 
داروی آرام بخش به او تزريق شده بود، اما دلشوره 
داشت. پرستاری مهربان به او گفت: کمی عصبی 
هستی؟ پاسخ داد: بيش از کمی. پرستار در حالی که 
دستان او را در دست گرفته بود گفت: الزم نيست 
و  زود وضع  قرار است خيلی  باشی، چون  نگران 
حال تو را بهتر از آنی کنيم که سالها بوده ای. بيمار 
لبخند سردی زد. پرستار ادامه داد: با عمل جراحی 
تا سر  توانی  توان کرد، می  برخورد می  دو گونه 
حد مرگ نگران و دلواپس شوی، يا به ما اعتماد 
کنی. ما بهترين تيم جراحی را داريم. هيچ ترسی 
به دل راه نده. سپس دستهايش را در هم گره کرد 
و با حالتی راز آلود زير لب ادامه داد: به ويژه که 
او هنگام عمل تو حاضر است. بايد اطمينان داشته 
با شنيدن  بيمار  روبراه است.  باشی که همه چيز 
اين سخنان احساس آرامش کرد. همه چيز روبراه 
بود. عمل با موفقيت به پايان رسيد. بيمار کامال 
بهبود يافت. درسی که آموخت اين بود که با وقايع 
زندگی می توان دو گونه برخورد کرد: خود را تا حد 

مرگ گرفتار نگرانی کنيم، يا اعتماد کنيم. 
منبع: تنقالتی برای روح - فريبا طيب نيا

شما  جلوی  ناگهان  رانندگی  حين   يكی 
می پيچد، راه شما را می بندد و حق تقدم شما 
را ناديده می گيرد. همسر شما حرفی برخالف 
خواسته يا نظر شما می زند يا كاری می كند 
كه شما را ناراحت می كند. در اين ميان عاقل 
كسی است كه كاری بر ضرر خود نكند. پس 
شما هم به دعوا، نه بگوييد حتی اگر طرفتان 

اصرار بر اين بازی باخت- باخت داشته باشد.
خيلی وقت ها از دعوا ها می شود به راحتی 
پيشگيری كرد. يك راه ندادن به ماشين مقابل 
و سپربه سپر شدن، می تواند آغاز سناريوی يك 
دعوا باشد. درحالی كه با كمی تامل و راه دادن 
به راننده كناری، به راحتی می شود از بروز دعوا 
پيشگيری كرد.بعضی ها کال اعصاب ندارند. هر 
کاری هم بکنيد نمی توانيد از جوش و خروش 
شان جلوگيری کنيد. شما هر چقدر هم از دعوا 
باز بهانه ای  كردن فراری باشيد اين آدم ها 
برای جوش آوردن پيدا می كنند. بعضی زن 
و شوهر ها و صداهای گوشخراش دعوايشان 
نمونه آشنای اين قضيه است. در اين شرايط 

بايد چه كرد؛ مخصوصا اگر آدم هر روز مجبور 
به ديدن شان هم باشد. می خواهيم راجع به راه 

و رسم برخورد با جوشی ها گپی بزنيم.
راهکارهایی برای حفظ آرامش

 در زمان هجوم مشکالت
گاهی  باشيد  داشته  نظر  در  را هم  نکته  اين 
فردی که عصبی است ذاتا اينطور نيست اما 
هجوم مشکالت او را از راه  آرامش دوره کرده 
است. حال ببينم برای اينکه اسم تان بد در نرود 
و همه شما را افسرده و عصبی خطاب نکنند 

چگونه آرامش را تجربه کنيد.
9تا 10 بشمارید

زمانی که تصور می کنيد همه درها به روی 
شما بسته شده است، سعی کنيد استراحت کنيد 

و با ديدی متفاوت به شرايط نگاه کنيد.
فرصت  شما  به  کار  اين  بشماريد.   10 تا 
کافی می دهد تا طرز فکرتان را تغيير دهيد. 
ممکن است بعد از انجام اين کار متوجه شويد 
موضوعی که باعث ناراحتی شما شده است از 

اهميت بااليی برخوردار نيست.

برنامه ریزی کنید
ما معموال از مشکالت و موانعی که قرار است 
در مسير زندگی مان پيش بيايد آگاه نيستيم؛ 
اما تصويری کلی از مسائلی را که ممکن است 
با آن ها مواجه شويم در ذهن داريم و گاهی 
می توانيم در اين زمينه پيش بينی هايی داشته 
باشيم؛ بنابراين سعی کنيد از قبل درباره چند 
احتمالی که ممکن است رخ دهد فکر کنيد و 
راهی برای مديريت آن ها پيش بينی کنيد. 
اين نوع برنامه ريزی کمک بسيار بزرگی به 

شما خواهد کرد.
از افکار منفی دوری کنید

ما معمواًل بدترين نتايج را برای شرايط پيش 
پيش  مشکالت،  زمان  در  خصوص  به  آمده 
بينی می کنيم. به جای کمک گرفتن از قدرت 
تجسم برای آسيب رساندن به خود، از آن برای 

حل مشکالت استفاده کنيد.
نحوه نفس کشیدن خود را کنترل کنید

معموال  شويد،  می  استرس  دچار  که  زمانی 
اين  و سطحی می کشيد.  کوتاه  نفس های 

حالت روی نحوه قضاوت شما هم تاثير منفی 
خواهد داشت. در چنين شرايطی سعی کنيد از 
راه بينی نفس های عميق بکشيد، چند لحظه 
نفس خود را در سينه حبس و آن را از راه دهان 

خارج کنيد.
انعطاف پذیر باشید

ممکن است گاهی با وجود برنامه ريزی درست 
شود  باعث  ای  غيرمترقبه  اتفاقات  کامل،  و 
شرايط تغيير کند. در چنين شرايطی بايد خود را 
برای مديريت شرايط جديد آماده و سعی کنيد با 
يافتن راهکاری مناسب مشکالت را رفع کنيد.

بهانه بی بهانه!
نوبت دادن به ديگری برای سوار شدن به مترو 
يا گرفتن نان، به خدا در هيچ جای عالم برای 
شما عقب ماندگی محسوب نمی شود. از طرف 
ديگر هركسی نسبت به بعضی چيزها، بعضی 
كارها و بعضی حرف ها، حساسيت بيشتری از 
خود نشان می  دهد؛ مثل حساسيت همسر يا 
خانواده شما به بعضی چيزها. حساسيت  های 
طرف مقابلتان را هميشه درنظر بگيريد. می 

شود اين حساسيت ها را از قبل پيش بينی كرد.
آتش  را خاموش کنید لطفا

چه همسرتان باشد، چه رئيستان باشد، چه يك 
رهگذر خيابان، هميشه می شود پيش بينی كرد 
كه چه چيزهايی می  تواند به يك مشاجره 
دامن بزند. به عنوان يك اصل هيچ وقت به 
هيچ آتشی دامن نزنيد. يادتان باشد هر مشاجره 
ای ورود به ميدان خسارت است. حداقل چيزی 
كه شما در يك دعوا از دست می دهيد زمان، 
به  حداقل  اين  و  شماست  اعصاب  و  وقت 
سرعت می تواند به حداكثری مثل آبرو، جان و 
مال شما تبديل شود؛ پس نه تحريك شويد و 

نه طرفتان را تحريك كنيد.
وقت خود را صرف کارهای جزئی نکنید

همه کارها از اهميت يکسانی برخوردار نيستند. 
ممکن است رسيدگی نکردن به برخی کارها، 
باشد.  نداشته  دنبال  به  را  مهمی  پيامدهای 
کند  می  کمک  شما  به  کارها  بندی  اولويت 
با موفقيت کنترل  در زمان هجوم مشکالت 

شرايط را در دست بگيريد.

عارفانه روز

ايمان همه چيز رو ممکن می کند اميد 
همه چيز رو رديف می کند عشق همه چيز 

را زيبا می کند اميدوارم هر سه را در 
همه احوال زندگيتان داشته باشيد.

معنی واقعی زندگی  کاشتن 
درختی است  که انتظار نشستن 
در زير سايه اش را  نداشته باشيم

برای دريافت آرزوهای خود بايد احساس 
خوشايندی داشته باشيد و روی بسامد احساس 
خوب قرار گيريد. بدين ترتيب است که آنچه 

درخواست کرده ايد دريافت خواهيد کرد.

385629471
492173586
176548392
514967238
923814657
687352149
238496715
741285963
659731824

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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از خستگی اگر گريستی هرگز زانو نزن زيرا 
قانون طبيعت اجبار به برخاستن است 

پس چون درختان باش که ايستاده می ميرند

نیازمندیم: تعدادی نیروی ماهر قالب بند 
و آرماتوربند نیازمندیم09362093184  

در صورت عدم پاسخگویی پیامک دهید

زمین در بهترین نقطه شهر جهت 
ساخت مشارکتی

09356703197
کافی شاپ با موقعیت عالی و چند سال سابقه 

کار با قیمت مناسب به فروش می رسد. 
09353837094 - 09363351288

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

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

تجربه کنید.   09158668002

سمساری تهران پارس:کلیه لوازم منزل 
و اداری شما را به باالترین قیمت نقداً در 

محل خریداریم 
32239048 -09159618050 

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

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فروش منزل ویالیی، زمین 75 
متر بنا 140 متر دو طبقه سند 

تک برگ آزاد
معصومیه باال حاشیه 30 متری

فی: 113 میلیون معاوضه نداریم
09151600337

زمین فروشی 2 قطعه: 1- زمین به مساحت 9400 متر کاربری کارگاهی و انبار دارای یک 
چشمه آب، سند ششدانگ چسبیده به مهرشهر، متری 35 هزار تومان 2- زمین به مساحت 

6000 متر با همان شرایط بدون آب متری 35 هزار تومان زمین شماره 2 با منزل یا آپارتمان 
معاوضه می گردد. شماره تماس: 09153620375

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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خدمات دهشیبی:نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  نصب و تعمیر پکیج 
دیواری و زمینی   لوله کشی و برق کشی ساختمان  لوله باز کنی       09151633903

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

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

نیازمندیم: به یک نفر جهت فروشندگی با 
 مدرک حداقل دیپلم  خیابان طالقانی بین 

8 و 10 تلفن: 09158419682

به تعدادی راننده پایه یک جهت کار در 
کارگاه راهسازی نیازمندیم.

شماره تماس: 09373810973

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط ارزانتر 
از همه جا نیسان مسقف با 20 سال تجربه

علی آبادی- 09157916870

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

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

سوپرمارکت با کلیه امکانات در موقعیت 
عالی به فروش می رسد یا معاوضه با 

سواری و وانت  09351614873

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932



انحراف به چپ راننده سواری پیکان
جان سه نفر را گرفت

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 
در  مجروح  هشت  و  کشته  سه  با  تصادف  یک  وقوع  از 
استان قم خبر داد. به نقل از ایرنا، سرهنگ نادر رحمانی در 
تشریح این خبر گفت: در این حادثه که ساعت ١١ ظهر 
در استان قم اتفاق افتاد، یک خودروی سواری پیکان و 
 ١٥ کیلومتر  سفید،  کوه  فرعی  محور  در  پیکان  تاکسی 
دو  و  کشته  نفر  سه  متاسفانه  و  کردند  برخورد  هم  با 
نیز  نادر رحمانی   بر جای گذاشت. سرهنگ  نفر زخمی 
راننده  را  تصادف  این  مقصر  کارشناسان  کرد:  تصریح 
سواری پیکان به دلیل انحراف به چپ اعالم کرده اند.
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پوالد مردان خراسان جنوبی 
امروز به مصاف ملی پوشان می روند

در مسابقات قهرمانی وزنه برداری بزرگساالن شرق کشور، پوالدمردان 
استان برای کسب مدال رنگی در مقابل ملی پوشان هنرنمایی می کنند. 
به گزارش فارس، محمد رضایی در وزن ٥6 کیلوگرم، کیانوش عزیزان 
و میالد شاهین نژاد در وزن 69 کیلوگرم، حمید رضائیان در وزن 77 
کیلوگرم، محمد الوانی در وزن 8٥ کیلوگرم، امیر خوش خرام در وزن 94 
کیلوگرم، محمد زردست در وزن ١0٥ کیلوگرم و حسین قدم یاری در 
وزن مثبت ١0٥ کیلوگرم این ماراتن ملی مبارزه می کنند. سرپرستی تیم 
وزنه برداری استان را حیدر خالدی بر عهده دارد و امر هدایت و مربیگری 
است  گفتنی  می دهند.  انجام  حیدری  آرمیا  و  آرش  نیز  را  استان  تیم 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن شرق کشور از امروز تا 30 
مردادماه جاری به میزبانی استان خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار می شود.

رقابت بانوی کونگ فوکار استان در مسابقات کشوری

بانوی کونگ فوکار استان در مسابقات قهرمانی کشوری فدراسیون )انتخابی 
تیم ملی( به رقابت با حریفان خود می رود. رئیس هیات کونگ فو و هنرهای 
رزمی استان گفت: در این رقابت مریم شفاهی مقدم در وزن منفی 4٥ 
کیلوگرم به روی تاتامی می رود. وی افزود: مربیگری و سرپرستی تنها 
نماینده استان را در این مسابقات فاطمه فرخی برعهده دارد. غالمرضا رضایی 
ادامه داد: این مسابقات به میزبانی خراسان رضوی در تربت جام برگزار می شود.

رول بال طبس در گروه 4 تیم برتر کشور

تیم رول بال طبس با صعود از مرحله مقدماتی مسابقات دسته جات آزاد 
کشور در گروه 4 تیم برتر این رقابت ها قرار گرفت. رئیس هیات اسکیت 
استان با بیان این که دو تیم بیرجند و طبس به نمایندگی از خراسان 
جنوبی در این رقابت ها حضور دارند،گفت: تیم طبس یک پیروزی در برابر 
تهران ب، یک تساوی در برابر یزد و یک باخت در برابر تهران )الف( با 
تفاضل گل به دست آورد و به عنوان تیم دوم گروه به دور بعد صعود کرد. 
پاکرو افزود: در مرحله نیمه نهایی تیم طبس باید به مصاف اصفهان )الف( 
که ملی پوشان زیادی در اختیار دارد، برود. به گفته وی تیم بیرجند هم 
با 2 باخت در برابر دو تیم اصفهانی و یک پیروزی در برابر قزوین از 
صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند.  رقابت های رول بال دسته جات 
آزاد کشور به میزبانی اردستان استان اصفهان در حال برگزاری است.

هیات ژوری، سلیمی را در حرکات دو ضرب اوت کرد

ایرنا- بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین ایران در المپیک ریو، در حرکات 
دو ضرب با سه حرکت خطا از گردونه رقابت ها حذف شد. دارنده مدال 
طالی المپیک لندن و دو طالی قهرمانی جهان، با توجه به مصدومیتی که 
از ناحیه پا برایش ایجاد شده بود، وزنه 24٥ کیلوگرمی را باالی سر برد که 
که با سه چراغ سفید داوران مواجه شد و این حرکت را خطا اعالم کردند.

شستشوی صورت که به ظاهر کاری عادی به حساب 
می آید، دارای نکاتی است که می تواند به افزایش زیبایی 
و یا از دست دادن آن منجر شود. پژوهشگران معتقدند 
نحوه شستشوی پوست صورت به صورت روزانه خود 
یکی از علل اصلی بروز مشکالت پوستی مانند چین و 
چروک صورت، افتادگی عضالت صورت و نیز بی  آبی 

پوست است. بسیاری از افراد به هنگام استحمام و زیر 
دوش آب گرم، پوست صورت خود را می شویند که این 
کار یکی از خطرناک ترین کارها برای نابودی طروات و 
زیبایی صورت است.  لیف کشیدن و همینطور استفاده 
از شامپوی سر برای شستشوی صورت به ویژه زیر 
دوش آب گرم در حالی که آب با فشار بر روی صورت 

می ریزد می تواند باعث تحریک پوست، شکنندگی شبکه 
مویرگی سطح پوست و حتی تشدید عالئم و عوارض 
بیماری های پوستی، خشکی و کم آبی پوست صورت 
شود. پژوهشگران و متخصصان پوستی توصیه می کنند 
شستشوی صورت تنها با آب ولرم با فشار بسیار کم که در 
کف دستها ریخته شده و با پاشش به صورت انجام شود.

شیوه های  استفاده از تخم مرغ
 برای پوست صورت

١- صورت خود را بشویید ، خشک کنید و سپس 
زرده تخم مرغ  را به پوست بزنید. حدود پنج دقیقه 
بعد یعنی زمانی که نیمه خشک  شد آن را با آب 
گرم بشویید 2- سفیده تخم مرغ را با نصف قاشق 
پودر زردچوبه هم بزنید.  این مخلوط را به صورت 

و گردن بزنید وقتی خشک شد با آب و صابون 
بشوئید 3- اگر پوست خشک دارید،  زرده تخم 
مرغ و یک قاشق چای خوری از عسل را مخلوط 
کنید. صورت خود را تمیز کرده، آن را خشک و 
سپس مخلوط را به پوست مالیده ١٥ دقیقه بعد 
بشویید4- سفیده تخم مرغ با یک قاشق چای 
خوری عسل و یک قاشق آرد گندم را مخلوط و 
به صورت بمالید سپس بعد  از ده دقیقه بشوئید.

ماهی مناسب مصرف آقایان

اگر می خواهید برای همسرتان ماهی طبخ 
کنید بهتر است از نوع مرغوب و مناسب آن 
شود  می  گفته  کنید.  استفاده  آقایان  برای 
توجهی  قابل  مقادیر  حاوی  ساردین،  ماهی 
از مواد مغذی برای سالمت مردان است. هر 
اطلس،  اقیانوس  ساردین  ماهی  از  گرم   90

نیاز روزانه  از مواد مورد  می تواند این مقدار 
فسفر،  درصد   63.٥ کند:  تأمین  را  بدن 
رگ ها،  سالمت  سلنیوم)حفظ  درصد   86.9
 60.8 امگا3،  درصد   60.8 قلب(،  و  عروق 
 ،D ویتامین  درصد   43.7 پروتئین،  درصد 
 ١8.8 ید،  درصد   24 کلسیم،  درصد   34.6
درصد مس، ١6 درصد کولین، ١6.١ درصد 
.B١2 337.9 درصد ویتامین ،B2 ویتامین

مشکالت آلودگی هوا را 
با ویتامین ث پایین بیاورید

اشخاصی که سابقه بیماری آسم یا ریوی د ارند 
توصیه می شود که ویتامین ث زیادی بخورند 
تا مشکالت تنفسی بدتر نشود همانطوریکه می 
دانید این روزها با آلودگی هوا مواجه هستیم و 
این وضعیت ریه هار ا بدتر میکند و ویتامین ث 

آنتی اکسیدان زیادی دارد و برای سالمتی ریه 
ها بسیار خوبست. در واقع این آنتی اکسیدان 
مضر  آزاد  رادیکال های  برابر  در  بدن  از  ها 
برسانند،  آسیب  سلول ها  به  می توانند  که 
سبب  نیز  ث  ویتامین  می کنند.  محافظت 
افزایش مقاومت به عفونت ها )تقویت سیستم 
در  می شود  آهن  جذب  افزایش  و  ایمنی( 
نتیجه در شرایط آلودگی هوا توصیه می شود.

برای درمان فشار خون انگور بخورید

در  که  است  هایی  میوه  دسته  آن  از  انگور 
یافت می شود. خوشبختانه  راحتی  به  ایران 
این میوه لذیذ فواید زیادی دارد و برای همین 
در  بتوانند  تا  میگیرند  را  آن  مشتقات  فواید، 
زمستان هم از آن استفاده کنند. یکی از فواید 
انگور تنظیم فشار خون می باشد و همچنین 

در  مستقیم  طور  به  میوه  این  از  استفاده 
سالمت قلب مؤثر است. محققان با آزمایش 
دریافتند  آزمایشگاهی  موش های  روی 
موش هایی که رژیم سرشار از انگور مصرف 
کرده بودند دچار کاهش مناسب فشار خون و 
بهبود کارکرد قلبی و کاهش التهاب در سراسر 
بدن شدند. همچنین عالئم تخریب عضله قلب 
در این دسته از موش ها نیز  بهبود یافته بود.

چگونه در مدت کوتاه، سریع چاق شویم

افراد الغر در درجه اول باید ورزش کنند. بر خالف 
باور عمومی که ورزش کردن سبب الغر شدن 
الغرها می شود برعکس باعث افزایش اشتها نیز 
می شود. افراد الغر باید در روز 4٥ دقیقه پیاده روی 
سریع یا ورزش های سنگین انجام دهند در این 
صورت اسید معده این افراد بیشتر ترشح میشود 

و احساس گرسنگی زیادی می کنند. ضمنا حین 
پیاده روی تنقالت پرچرب مانند تخمه آفتابگردان 
و فندق مصرف کنید. افراد الغر در این ١ ماه باید 
همراه خود شیرینی های شکری و بسیار شیرین 
مانند باقلوا و حلوا  داشته باشند و هر ١ ساعت یک 
بار با آب یخ میل کنند. در این یک ماه حداکثر 
از خوردن نوشیدنی های داغ مانند چای بپرهیزید 
زیرا آب داغ معده را شستشو و مواد را دفع میکند.

این شیوه صورت شستن اشتباه است!

دستگیری سوداگران مرگ در نهبندان 
 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری سوداگران 
پلیس،  پایگاه خبری  به گزارش  نهبندان خبر داد.  مرگ در 
سرهنگ حسن کاهنی گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه 
سوداگران مرگ در سطح استان اقدام به فروش و توزیع مواد 
مخدر صنعتی می کنند، بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با 
همکاری مأموران انتظامی نهبندان، پس از چند روز تحقیقات میدانی 
و گشت زنی های محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان 
نهبندان، خودروی قاچاقچیان مواد مخدر را شناسایی و در عملیات 
ضربتی متهمان را دستگیر کردند.وی تصریح کرد: مأموران در 
بازرسی از سوداگران مرگ، مقدار ٥00گرم کراک کشف کردند.

توقیف کامیونی با 220 میلیون ریال 
کاالی فاقد مجوز حمل در شهرستان قاینات

هشت  کشف  از  خبر  قاینات  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  گذشته  ساعت   48 طی  قاچاق  زعفران  پیاز  تن 
شهرستان داد. اسماعیل واعظی در تشریح این خبر گفت: 
این میزان پیاز زعفران توسط ماموران انتظامی شهرستان 
دستگاه  یک  از  عبوری  محورهای  کنترل  هنگام  قاینات 
کامیون که فاقد هر گونه مجوز حمل بود، بدست آمد. وی 
افزود: کارشناسان ارزش ریالی کاالی کشف شده را 220 
میلیون ریال برآورد کردند. وی تصریح کرد: در این رابطه 
یک دستگاه خودرو توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف سواری چری با 167کیلومتر سرعت 
در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خبر از توقیف یک 
دستگاه خودروي سواری چری با سرعت غیر مجاز ١67کیلومتر 
در نهبندان توقیف شد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: تیم کنترل سرعت پلیس راه نهبندان، 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور نهبندان-زاهدان یک 
دستگاه سواري چری که باسرعت ١67کیلومتر در حال حرکت 
بود را متوقف کردند. سرهنگ حسین رضایی تصریح کرد: به 
علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده 
متخلف مبلغ چهار میلیون ریال جریمه و ١٥نمره منفی در سوابق 
گواهینامه وی ثبت شد و خودروی وی نیز روانه پارکینگ شد.

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

مکان جدید غذای آماده یـاس)شعبه1( افتتاح شد

کیفیت باال- قیمت پایین- ارسال رایگان
مرغ بریان کامل 13000 تومان )با ادویه مخصوص یاس(

          ارسـال مـرغ رایگــان
ران بریان- بال بریان-پاچین بریان موجود میباشد

ضمنا هر هفته جمعه ها از ساعت 6:30 صبح با توزیع شله مشهدی
 در خدمت شما هستیم

تلفن:32448000-32448989     پاسداران19  آدرس:نبش 
همراه:09155610366 رمضانی

ضامن ما: 15 سال تجربه ماست

ایزوگام  شفیعی 
آسفالت )محوطه و پشت 

بام( و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

 صیادشیرازی، مجتمع 
میرداماد، واحد 98

فروشی: پی کی مدل 84، رنگ نقره ای     09151608039
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بزرگترین رویداد قرآنی استان در بیرجند برگزار می شود

مهر- سی و نهمین مرحله مسابقات قرآنی اوقاف به عنوان بزرگترین رویداد قرانی استان دیروز در بیرجند آغاز خواهد شد. حجت االسالم گرایلی، مدیرکل اوقاف استان گفت: سی و نهمین 
مرحله مسابقات قرآنی با حضور ۲۵۰ نخبه قرآنی از شهرستان های خراسان جنوبی در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مردادماه در بیرجند برگزار می شود. وی اظهار کرد: این مرحله از مسابقات 

با حضور ایت اهلل عابدی، کارشناس مذهبی رسانه و مدیر اسبق دانشگاه علوم و قران کشور برگزار می شود، مکان برگزاری مسابقات برادران مجتمع ایثار و خواهران مجتمع غدیر است.
پنجشنبه * 28 مرداد 1395 * شماره 3581

7
کمبود مسجد
در حاشیه شهر بیرجند

هماهنگ  معاون  مهر- 
الرضا)ع(  انصار  سپاه  کننده 
فعالیت  از  جنوبی  خراسان 
در  مسجد   ۸۱۶ و  هزار 
گفت:  و  خبرداد  استان 
بیرجند  حاشیه  محالت 

هستند.  مواجه  فرهنگی  فضای  این  کمبود  با 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  اسماعیلی  سرهنگ 
کرد: مناطق حاشیه ای شهرستان ها به خصوص 
بیرجند که مهاجر پذیر بوده، نیازمند توجه و همت 
از  وی  است.  ذیربط  مسئوالن  سوی  از  جدی 
برگزاری همایش ائمه جماعات، فرماندهان، پایگاه 
های بسیج و ارکان مساجد در استان خبر داد و 
گفت: این همایش با شعار »مسجد انقالبی، سنگر 
استکبارستیزی« در ۳۱ مرداد ماه سال جاری در 

مسجد امام حسین )ع( برگزار خواهد شد.

اراده آزادگان شکست دشمن را رقم زد

استان گفت: دشمن  نماینده ولی فقیه در  تسنیم- 
با همه سلطه ای که در مجموعه آزادگان داشت و 
انسان های زیادی را اسیر و شکنجه کرد و شهادت 
آزادگان مسلط شود و  اراده  بر  نتوانست  اما  رساند 
به این استقامت و صبر آزادگان پیروزی می گویند.
آئین  در  سه شنبه  شامگاه  عبادی  حجت االسالم 
تجلیل از آزادگان ارتش استان اظهار کرد: جامعه 
نیروهای مسلح با قدرت عقل، اراده  ما مخصوصاً 
و حس صحیح ایمانی، آزادی را به دست آورده اند و 
از قید و بند سلطه های دنیا آزادند و خودشان برای 
سعادت و پیروزی خود تصمیم می گیرند. وی تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران محصول آزادی است و 
با انتخابی براساس عزم، عقل و اراده بود برای اعالم 
کلمه حقه و ابطال باطل و ظلم ستم که با تالش 

ملت شهید پرورش به ثمر رسید.

افتتاح 197 پروژه کشاورزی با اعتباری 
بالغ بر 24 میلیارد تومان در هفته دولت

ایسنا- رئیس جهاد کشاورزی استان، گفت: ۱۹۷ 
پروژه در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۲4 میلیارد 
تومان قابل افتتاح است. ولی پور مطلق اظهارکرد:  
اعتبار هزینه شده در این پروژه ها بالغ بر ۲4 میلیارد 
تومان است و پروژه های مربوط به آب و خاک با 

۱۶4 پروژه بیشترین آن ها است.

24 پروژه منابع طبیعی در استان
به بهره برداری می رسد

مهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از بهره 
برداری ۲4 پروژه منابع طبیعی در استان طی هفته 
از  برداری  بهره  به  داد. شریفی  امسال خبر  دولت 
بیابان زدایی  هفت مورد اجرای طرح های خاص 
به  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره  هفته  این  در 
در  مرتع  مدیریت  پنج طرح  دولت  هفته   مناسبت 
شهرستان های درمیان، بیرجند، قاین، نهبندان و 
فردوس افتتاح و دو طرح جنگلداری چند منظوره 
در شهرستان های نهبندان و زیرکوه و هشت هکتار 

عملیات بیولوژیک بیابان زدایی اجرا می شود.

تکمیل عملیات اجرایی محوطه سازی 
کمپ گردشگری فردوس و نهبندان

دادرس مقدم- عربی معاون گردشگری، سرمایه 
اداره کل میراث فرهنگی،  تامین منابع  گذاری و 
تکمیل  از  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
عملیات اجرایی محوطه سازی کمپ گردشگری 
فردوس و نهبندان خبر داد. عربی گفت: عملیات 
اجرایی محوطه سازی کمپ گردشگری فردوس با 
اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال و نهبندان با اعتبار ۷۰۰ 

میلیون ریال به اتمام رسید.

چهار طرح هادی روستایی به مناسبت 
هفته دولت در درمیان افتتاح می شود

ایرنا - مدیر بنیاد مسکن درمیان گفت: به مناسبت 
هشت  اعتبار  با  عمرانی  طرح  چهار  دولت  هفته 
شهرستان  این  در  ریال  میلیون   ۹۶۰ و  میلیارد 
تکمیل و به بهره برداری می رسد. دزگی عنوان 
کرد: این طرح ها در روستاهای نوغاب، شیرگ، 
نصرالدین و آواز اجرا شده است و با بهره برداری از 
این طرح ها، ۷۳۰ خانوار از آن برخودار می شوند.

همایش ملی “حاشیه نشینی و مشارکتهای 
جوانان” در بیرجند برگزار می شود

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  تسنیم- 
استان گفت: برای نخستین بار میزبان یک دوره 
جوانان  سمن های  توانمندسازی  و  آموزشی  ملی 
تا 4  استان کشور در روزهای یکم  با حضور ۲۱ 
و  “حاشیه نشینی  ملی  همایش  عنوان  با  شهریور 

مشارکتهای جوانان” در بیرجند هستیم.

آمادگی جهاددانشگاهی
برای برگزاری دوره های خبرنویسی

اظهار  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  ایسنا- 
دوره های  تا  دارد  آمادگی  دانشگاهی  کرد: جهاد 
عالقمند  قشر  این  آموزش  برای  را  خبرنگاری 
داشته باشد تا شاهد افزایش طراز خبر در استان 
باشیم.  محبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان نیز عنوان کرد:این اداره کل آماده همکاری 
جهاد  با  فرهنگی  و  پژوهشی  حوزه های  در 
در  همکاری  چگونگی  تعیین  و  است  دانشگاهی 

این راستا نیازمند تعامل و هم اندیشی است.

سرپرست دفتر اموراجتماعی و فرهنگی 
استانداری منصوب شد

استاندار، عصمت محمودی  از سوی  طی حکمی 
به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

استانداری منصوب شد.

ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فردوس شروع شد

سربازی- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فردوس از 
واحد  این  در  آزمون  بدون  دانشجو  پذیرش  آغاز 
با  غفاری  رضا  حمید  دکتر  داد.  خبر  دانشگاهی 
نام  ثبت  متقاضیان  تمام  افزود:  خبر  این  اعالم 
دررشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی پیوسته 
و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فردوس می توانند با مراجعه به 
www. نشانی  به  دانشگاه  آزمون  مرکز  سامانه 
azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام 
را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های 
کامل در مورد رشته مورد نظر، در صورت تمایل 
و داشتن شرایط الزم بعد از تهیه کارت اعتباری، 
نسبت به ثبت نام در ۱ رشته در واحد فردوس اقدام 
نمایند. وی تاکید کرد هیچ تفاوتی بین مدرک فارغ 
آزمون  بدون  و  آزمون  با  های  رشته  التحصیالن 
با  واژه  حتی  و  ندارد  وجود  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزمون و بدون آزمون در مدرک آنان قید نمی شود 
غفاری تصریح کرد: داوطلبان می بایست قبل از 
ثبت نام در مورد رشته مورد عالقه خود دقت الزم 
را به عمل آورند ، چراکه امکان ویرایش اطالعات 
در صورت  و  ندارد  وجود  قطعی  نام  ثبت  از  پس 
اعتباری  کارت  مجدد  تهیه  با  توانند  می  تمایل 
نسبت به ثبت نام در رشته و یا محل جدید اقدام 
برای  توانند  مندان می  نمایند. وی گفت: عالقه 
با تلفن ۳۲۷۲4۹۰۱ دفتر  کسب اطالعات بیشتر 
www. روابط عمومی دانشگاه یا سایت اینترنتی

ferdowsiau.ac.ir مراجعه نمایند.

عملکرد محصول گندم 2۶ درصد
در آبیاری به روش تیپ افزایش دارد

 
طبس  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر  تسنیم- 
درصد،   ۳۳ میزان  به  مصرفی  آب  کاهش  گفت: 
امکان افزایش سطح زیر کشت به میزان 4۹ درصد 
 ۲۶ میزان  به  گندم  محصول  عملکرد  افزایش  و 
درصد از نتایج این نوع آبیاری است. بخشایی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روش آبیاری تیپ به 
ازای مصرف هر متر مکعب آب ۷۰۰ گرم گندم و در 

آبیاری غرقابی 4۰۰ گرم گندم تولید شد.

آب مورد نیاز شش هزار روستایی
در سربیشه با تانکر سیار تامین می شود

ایرنا - مدیر امور آب و فاضالب روستایی سربیشه 
آبدهی  ادامه خشکسالی و کاهش  به دلیل  گفت: 
منابع آبی منطقه، هم اکنون آبرسانی به شش هزار 
انجام تانکر  با  این شهرستان   نفر در ۷۰ روستای 
می شود. چهکندی نژاد عنوان کرد: برای اصالح 
به  سیار  آبرسانی  و  روستایی  آب  های  شبکه 
وی  هستیم.  بدهکار  ریال  میلیارد  پیمانکاران ۲۱ 
اظهار کرد: در سال جاری احداث مجتمع خوشاب 
و درویش آباد و آبرسانی به روستاهای باغسنگی، 

چنشت و امین آباد در دستور کار قرار دارد.

الغری 82 درصد
از کودکان زیر ۶ سال استان

علوم  دانشگاه  و سالمت  بهداشت  معاون  ایسنا- 
بر اساس داده های حاصل  بیرجند گفت:  پزشکی 
سال  زیر ۶  کودکان  درصد  قبل ۱۸.۳  سال  چند 
بوده اند.  الغر  درصد  وزن،۸۲  ۱۸.4کم  قد،  کوتاه 
با  اخیر  سال های  طی  کرد:  عنوان  زاده  مهدی 
اجرای برنامه های مداخله ای از قبیل، حمایت تغذیه 
از کودکان زیر ۶ سال با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، تامین یک وعده غذای گرم در روستا ها 
دارویی،  توزیع مکمل های  بهزیستی،  با همکاری 
رسانه های  توزیع  و  آموزشی  جلسات  برگزاری 
آموزشی این شاخصه ها در استان بهبود یافته است.

شناسایی میدانی سرو کهنسال
روستای اسکیونگ در شهرستان سربیشه

قوسی- کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل 
گفت: سرو کهنسال اسکیونگ به جهت دارا بودن 
شرایط الزم ثبت، در فهرست میراث طبیعی ملی 

مورد بررسی و برداشت میدانی قرار گرفت.

پیش بینی هواشناسی
از ادامه شرایط مطلوب دمایی در استان

پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس   ایرنا- 
آگاهی های جوی استان گفت: در پی تاثیر جریان 
خنک شمالی در جو استان کماکان شرایط مطلوب 

دمایی در سه روز آینده ادامه خواهد داشت.

جهاد  سازمان  رئیس  گفته  به  مالئی- 
در  مرغ  قیمت  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
هفت  کننده  مصرف  برای  عرضه  مراکز 
درصد  که هشت  بوده  تومان   ۵۰۰ و  هزار 

سود خرده فروشی است.
بازار  تنظیم  کمیسیون  شب  شنبه  سه 
کنفرانس  سالن  در  پرویزی  ریاست  به 
پور  ولی  هاشم  شد.  برگزار  استانداری 
بازار و رئیس سازمان  دبیرکمیسیون تنظیم 
و  مرغ  قیمت  کرد:  عنوان  کشاورزی  جهاد 
از  و  نیست  بد  گذشته،  های  ماه  در  شکر 
طرفی همه کاهش قیمت ها نیز خوب تلقی 
نمی شود. وی افزود: اگر برخی قیمت ها به 
حدی پایین بیاید که برای تولید کننده ضرر 

باشد باید روی آن حساس شویم.

قیمت مرغ زنده در استان
از متوسط کشوری پایین تر است

قیمت  کشاورزی،  جهاد  سازمان  رئیس 
حال  در  را  استان  در  زنده  مرغ  شده  تمام 
حاضر چهار هزار و ۸۱۰ تومان اعالم کرد 
نیز  کشتارگاه  در  زنده  مرغ  الشه  افزود:  و 
شش هزار و ۹۵۰ تومان است. وی با بیان 
متوسط  در  زنده  مرغ  قیمت  اکنون  اینکه 
است،  تومان   ۹۱۶ و  هزار  چهار  کشوری 
در  زنده  مرغ  قیمت  بنابراین  کرد:  عنوان 
استان هم از استان های همجوار و هم از 
متوسط کشوری پایین تر است و این خوب 
اشاره  با  بازار  تنظیم  دبیرکمیسیون  نیست. 
شرایط  در  مرغداران  هم  هنوز  اینکه  به 
 فعلی به قیمت تمام شده مرغ خود را عرضه 
افزایش  از  بخشی  کرد:  تاکید  کنند،  نمی 
قیمت ها در حوزه کشتارگاه است. ولی پور 
مطلق گفت: هر عامل توزیع مرغ در استان 
در روز بین ۲۵ تا ۵۰ کیلو مرغ می فروشد.

354 تن شکر در استان توزیع شد
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

در  بازار  تنظیم  منظور  به  اینکه  بیان  با 
مرحله  سه  در  تن   ۳۵4 بر  بالغ  مجموع 
عنوان  شد،  توزیع  استان  سطح  در  شکر 
استان  سهمیه  تن   ۱۲۰ از  همچنین  کرد: 

۱۰۳ تن برنج به بازار تزریق شد.
افزایش  زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  صنعت  سازمان  همکاری  با  قیمت 
معدن هم در موضوع شکر و هم مرغ یک 
مرغ  و  شکر  بازاری  تنظیم  های  سهمیه 
در  مرغ  و  شکر  توزیع  عاملین  در  منجمد 
راستا  این  در  افزود:  شد،  مشخص  بازار 

برای مرغ ۳۰ واحد توزیع و برای شکر ۵۰ 
واحد در استان شناسایی شدند.

سبدکاالیی خانوار خالی از کاال ! 
اقالم  کشاورزی  جهاد  نماینده  اسدالهی 
خیار سبز  کرد:  عنوان  گونه  این  را  افزایشی 
برنج   ،۲۹ مرغ  تخم   ،۱۷ مرغ  درصد،   ۲۷
ایرانی ۱۹، زعفران ۱۲درصد و ذرت خارجی 
۱۷درصد نسبت به ماه گذشته افزایش دارند. 
گذشته  ماه  به  نسبت  کاهشی  اقالم  از  وی 
افزود: پسته ۱۳ درصد، خرما ۲۷ درصد، انگور 

۲۸، هندوانه ۳۹ درصد کاهش داشته اند.

نانواییان زیرذره بین، بازرسان !

رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
برای  کرد:  عنوان  بازار  تنظیم  کمیسیون 
سود  کارمزد  باید  مرغ  قیمت  کاهش 
نباید  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  کشتارگاه 
به مردم ظلم و ستم شود بلکه قیمت ها با 
شیب مالیمی بازنگری شوند و این میزان 

کارمزد را به تدریج کم کنید.
ها  کننده  توزیع  تعداد  اگر  افزود:  وی 
متعادل باشد با توجه به سرانه موقت ارقام 

اگر  همچنین  و  است  مشخص  فروش 
مصرف کننده  هم  شوند،  حذف  واسطه ها 

راضی هستند. تولیدکننده  و هم 
و  مؤسسات  اینکه  به  اشاره  با  پرویزی 
نمایشگاه  برگزاری  در  باید  ها  دستگاه 
جهاد  کرد:  تصریح  کنند  مساعدت  پاییزی 
کشاورزی و تعاونی روستایی و غیره ورود 
باشند  داشته  بازار  تنظیم  برای  مؤثرتری 
در غیر این صورت تولیدکنندگان از چرخه 
شد:  یادآور  استاندار  می شوند.  خارج  تولید 
متأسفانه بعد از آزادسازی آرد در سال ۸۹ 
پایین  خیلی  کشور  در  نان  کیفیت   ۹۰ و 

که  جایی  تا  است  شده   کم  نظارت  و  آمد 
دولت  که  گندمی  و  وارداتی  گندم  فاصله 

می خرد ۳۰۰ تا 4۰۰ تومان است.

کسرسهمیه کافی نیست
واحدهای متخلف تعطیل شوند

کردن  جریمه  اینکه  بیان  با  پرویزی 
فایده ای  می کنند  تخلف  که  نانوایی هایی 
ندارد تاکید کرد: باید این نانوایی ها تعطیل 
با هزینه سنگین، دولت گندم را  زیرا  شوند، 
خریداری و آرد را تأمین می نماید، اما به سبب 

میزان هدر رفت  نانوایان،  بعضی  توجه  عدم 
نان بسیار باال است.

وی ادامه داد: کیفیت نان، بهداشت و محل 
قرار  دقت  و  بررسی  مورد  باید  نیز  نانوایی 
تشکیل  با  راستا  این  در  افزود:  وی  بگیرد. 
بازرسان  و  کارشناسان  نظارت،  کمیته 
تاکید  با  پرویزی  کنند.  پیدا  ورود  نظارت 
و  آرد  نظارت  کمیسیون  باید  اینکه  بر 
تعزیرات  کرد:  خاطرنشان  شود  برگزار  نان 
حکومتی سازمان صنعت و معدن، بهداشت 
با  محیط وارد عمل شوند و بدون اغماض 
استاندار خاطرنشان  برخورد کنید.  متخلفان 

اگر  ندارد  کیفیت  آرد  گفت  نمی توان  کرد: 
کیفیت نداشته باشد باید در تمام نانوایی ها 
این گونه باشد نه اینکه نانوایی های آزادپز 

نان را با کیفیت بهتری ارائه کنند.
در حاشیه:

واسطه ها قیمت مرغ را
تعیین می کنند!

استاندار   اقتصادی  امور  معاون  موهبتی 
مشکالتی  بزرگترین  از  یکی  کرد:  عنوان 
که در استان وجود دارد کشتارگاه انحصاری 
است. وی با بیان اینکه تولید کننده بعد از 
۳۰ تا 4۵روز ، بعد پول خود را از گشتارگاه 
واسطه  نوعی  به  افزود:  کنند  می  دریافت 

قیمت مرغ را تعیین می کنند.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
تولید  گفت:ما  جلسه  این  در  نیز  تجارت 
کننده مرغ هستیم اما مصرف کننده نیستیم 

و به هیمن علت قیمت مرغ زیاد می شود.

ایجاد اشتغال به چه قیمت؟
بیان  با  نیز  صنفی  مجمع  نماینده  اربابی 
توزیع  عامل  ۳۰۰پروانه  استان  در  اینکه 
مرغ وجود دارد، عنوان کرد: آب، برق، گاز، 
تلفن، اجاره، مالیات گران شده است و اگر 
تولید  همه  شود  کمتر  این  از  مرغ  قیمت 

کنندگان ورشکست می شوند.
هر  ازای  به  افزود:  صنفی  مجمع  نماینده 
۱۷خانوار یک عامل توزیع مرغ وجود دارد 
که قانون دست و پای ما را بسته است، به 
ندهیم،  پروانه  صدور  مجوز  اگر  که  نوعی 
زیر  هم  کشور  مرکز  و  کنند  می  شکایت 
بار نمی رود. اربابی تاکید کرد: مرکز کشور 
اشتغال  پروانه  صدور  مجوز  با  گوید  می 

ایجادمی شود اما به چه قیمت؟
به  مرغداران  بیشتر  که  است  ذکر  به  الزم 
فروش  بازار  نبود  ها،  واسطه  وجود  علت 
توانند  نمی  و  بیند  می  خسارت  میلیونی 

مرغداری های خود را صنعتی کنند.  

»مرغ« َپر
پرواز قیمت های سبد کاالی خانوار

سرهنگ  خبرنگار  روز  بهانه  به   - مالئی 
معاون  شفیعی  دوم  سرهنگ  و  سرفرازی 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  ستاد  اجتماعی 

از مجموعه آوا دیدن کردند.
نیروی  همپای  را  آوا  روزنامه  سرفرازی 
در  رسانه  این  افزود:  و  دانست  انتظامی 
پیشگیری  خبرهای  رسانی  اطالع  موضوع 

و توصیه های پلیس پیشتاز است.
اجتماعی  معاونت  این  اینکه  بیان  با  وی 
های  رسانه  در  بارها  انتظامی  نیروی 
شنیداری، دیداری و مکتوب به همشهریان 

است،  داده  هشدار  کالهبرداری  درباره 
روز  چند  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
این  فریب  همشهریان  از  نفر  سه  گذشته 
 ۸ تا   ۳ مبالغ  و  اند  را خورده  کالهبرداران 
است. شده  برداشت  حسابشان  از  میلیون 

هدایای  فریب  مردم خواست:  از  سرفرازی 
تلفنی را نخورند و به هیچ وجه به سفارش 
این افراد پای عابر بانک نروند. وی تاکید 
سفر  وعده  تلفن  پشت  کسی  اگر  کرد: 
زیارتی به شما می دهد اطالعات شخصی 
معاون  ندهید.  قرار  او  اختیار  در  را  خود 

ضمن  استان  انتظامی  نیروی  اجتماعی 
مختلف  موضوعات  درباره  آمارهایی  بیان 
اجتماعی  معاونت  حوزه  در  پیشگیری 
عنوان کرد: با هماهنگی های با مسئوالن 
مربوطه مقرر شد بیخوله هایی که در طرح 
سکونتگاه  تا  شوند  تخریب  هستند  فرزان 
پلیس  وجود  از  سرفرازی  نباشد.  معتادان 
مشارکت  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  محله 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  برابر  در  مردمی 
های  کمک  تاکنون  و  است  مهم  بسیار 

زیادی به نیروی انتظامی کرده اند.

مردم فریب هدایای تلفنی را نخورند!

در دیدار با مجموعه آوا گفته شد:

دانشگاه  رئیس  قائمی  دیروز  مالئی- صبح 
وضع  آخرین  درباره  بیرجند  پزشکی  علوم 
خبرنگاران  جمع  در  استان  های  اورژانس 
ولیعصر)عج(  بیمارستان  اورژانس  کرد:  بیان 
استان  درمانی  و  آموزشی  مرکز  عنوان  به 
وضع خوبی نداشت که با پیگیری هایی که 
در وزارت خانه شد توانستیم برای بهسازی  و 

نوسازی این مرکز اعتباراتی بگیریم.
وی با بیان اینکه تجهیز، خدمات رسانی در 
این اورژانس به بهترین نحو پیش بینی شده 
است تاکید کرد: بهترین مکان برای اورژانس 

در همان محل بیمارستان است.
قائمی با اشاره به اینکه از استان های دیگر 

آیند  می  اورژانس  این  از  بازدید  برای  هم 
افزود: طراحی بخش های تخصصی در این 

مکان جزء ۵ اورژانس برتر کشور است.

اورژانس قاین
نیازمند 2میلیارد و 500 میلیون

دهقانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بهسازی  برای  کرد:  عنوان  نیز  بیرجند 
هزینه  دانشگاه  داخلی  اعتبارات  از  اورژانس 
نشده و تمام هزینه را وزارت بهداشت متقبل 
های  اورژانس  به  اشاره  با  وی  است.  شده 
ساخت:  نشان  خاطر  ها  شهرستان  دیگر 

پیشرفت  درصد   ۳۰ نهبندان  اورژانس 
و  میلیارد  یک  هم  قاین  در  دارد،  فیزیکی 
اورژانس  تکمیل  برای  تومان  میلیون   ۵۰۰
اورژانس فردوس ۲۵  افزود:  نیاز است. وی 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۲ به  و  است  مانده  درصد 

میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

اورژانس بیمارستان ولیعصر 
شهریور افتتاح می شود

دلخروشان مدیر مرکز فوریت های پزشکی 
سطح  کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  استان 
وی  است.  متر   ۸۰۰ و  هزار  شده  بهسازی 

بیرجند  ولیعصر  بیمارستان  اورژانس  افزود: 
در  که  خواهد شد  افتتاح  ابتدای شهریور  در 
صورت  بیمار  پذیرش  ماه  همین  اول   نیمه 
اعتبارات  به  اشاره  با  دلخروشان  گیرد.  می 

تامین  بهداشت  وزارت  از  که  اورژانس  ویژه 
شده است خاطرنشان کرد: برای تجهیزات و 
نمای ساختمان این اورژانس بیش از 4 میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. 

اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج( یکی از پنج اورژانس برتر کشور

در  گفت:  استان  سازندگی  بسیج  مسئول 
دارد  وجود  قنات  رشته  هزار  هشت  استان 
که از این تعداد دو هزار رشته مرمت شده و 
شش هزار رشته قنات دیگر نیازمند مرمت 
روز  زهرایی  محمد  ایرنا،  گزارش  به  است. 
چهارشنبه در مجمع عالی بسیج شهرستان 
توان  می  ها  قنات  احیا  با  افزود:  درمیان 
مشکل کم آبی را در روستاهای استان رفع 

کرد. وی عنوان کرد: حفر چاه های عمیق 
امروز  تا  شده  باعث  گذشته  سال  چند  در 
نشست زمین را در شهرستان های مختلف 
شاهد باشیم. مسئول بسیج سازندگی استان 
نه چندان دور بحران  آینده  اظهار کرد: در 
آب را در خراسان جنوبی خواهیم داشت که 
استان  با  تا  شد  خواهد  باعث  بحران  این 

های همجوار مشکل پیدا کنیم.

مدیریت  استان  در  اگر  شد:  یادآور  زهرایی 
نداشته  را  در بخش کشاورزی  آب  مصرف 

باشیم محکوم به فنا خواهیم بود.
روستای   4۵۰ به  اکنون  هم  گفت:  وی 
آبرسانی  سیار  های  تانکر  با   استان 
می شود، ارسال آب با تانکر خود یک بحران 
است که باید مدیریت شود و دولت آبرسانی 

پایدار به روستا را مورد توجه قرار دهد.

فرماندار شهرستان درمیان نیز در این جلسه 
گفت: این شهرستان به برکت خون شهدا و 
تالش نیروهای نظامی و انتظامی از امنیت 
زاده  بشیری  محمد  است.  برخودار  کامل 
عنوان کرد: اگر امروز فرهنگ مصرف را در 
 جامعه اصالح کنیم، بسیاری از مشکالت و 
دغدغه های اقتصادی و اجتماعی پیش رو 

از میان می رود.

 شش هزار رشته قنات در استان نیاز به مرمت دارد

قیمت مرغ به هفت هزار و 500 تومان رسید
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 منتشرکننده صوت سخنان منتظری
 به دادسرا احضار شد

دادستان کل کشور از پیگیری قضایی انتشار فایل 
صوتی منتسب به حسینعلی منتظری خبر داد. به 
گزارش مهر، حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا 
انتشار فایل صوتی منتسب به سخنان حسینعلی 
منتظری پیگیری قضایی دارد یا خیر، گفت: کسی 
که این فایل را منتشر کرده است وابسته به بیت 
این فرد بوده است که به دادسرا احضار شده است.
وی با بیان اینکه این پرونده هنوز به اتمام نرسیده 
است، گفت: پرونده در حال بررسی است و فرد 

متخلف به دادسرا تعهدات الزم را داده است.

واکنش آمریکا به حضور 
جنگنده های روسی در ایران

به  ایران  از  روسیه  استفاده  آمریکا  خارجه  وزارت 
 عنوان پایگاهی برای حمله هوایی به تروریست ها
در سوریه را تاسف آور خواند. به گزارش مهر، وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن تالش می 
های پایگاه  از  روسیه  استفاده  مرزهای   کند 
کند.  ارزیابی  را  سوریه  علیه  عملیات  در  ایرانی 
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه، اقدام 
اخیر مسکو در حمله هوایی به مواضع داعش در 
که  کرد  توصیف  گامی  را  ایران  طریق  از  سوریه 

منجر به ادامه جنگ در سوریه خواهد شد.

 برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی 
همه ارکان نظام مصمم هستند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه بازگرداندن پول بیت المال در پرونده های 
انسانی  و  دینی  ملی،  وظیفه  یک  اقتصادی  فساد 
است، گفت: در راس نظام اراده سیاسی جدی برای 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های 
فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه 
ارکان نظام و سران قوای سه گانه نیز برای به نتیجه 
رساندن این پرونده مصمم هستند. وی بازگرداندن 
پول بیت المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی 
اهمیت  بر  عالوه  کرد:  تاکید  و  دانست  پراهمیت 
بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که 

باید دست های پشت پرده این پرونده روشن شود.

حمله موشکی از یمن به جنوب عربستان

موشکی  حمله  از  عربستان  االخباریه  شبکه 
در  واقع  نجران  شهر  به  یمن  انقالبی  نیروهای 
جنوب این کشور خبر داد. به گزارش ایرنا ، این 
حمله  این  جریان  در  که  گفت  االخباریه  شبکه 
یمنی  نیروهای  حمالت  شدند.  کشته  تن  هفت 
گیرد  می  صورت  حالی  در  عربستان  مواضع  به 
که جنگنده های سعودی روز سه شنبه در ادامه 
حمالت هوایی خود به یمن، یک منزل مسکونی 
که  کردند  بمباران  پایتخت،  صنعا  استان  در  را 
دیگر  تن   9 و  نظامی کشته  غیر   16 آن  پی  در 

زخمی شدند. 

عربستان سازمان ملل را
 به قطع کمک مالی تهدید کرد

عربستان سعودی در واکنش به انتقادات سازمان 
قطع کمک های  به  را  سازمان  این  متحد،  ملل 
مالی اش تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا 
ملل  سازمان  انتقادهای  افزایش  پی  در  سیما،  و 
از عربستان سعودی در حمله به بیمارستان ها و 
مراکز غیر نظامی در یمن، این کشور سازمان ملل 
 را تهدید کرد، میلیون ها دالر کمک های مالی اش

به این سازمان را قطع خواهد کرد.

آمادگی پارلمان روسیه برای تصویب 
توافقنامه استقرار گروه هوایی در ایران

این  پارلمان  آمادگی  از  روسی  ارشد  سناتور  یک 
برای  ایران  با  توافقنامه  تصویب  برای  کشور 
پایگاه  در  روسیه  هوایی  نیروی  گروه  استقرار 
گزارش  به  است.  داده  خبر  همدان  هوایی 
است  کرده  تایید  روسیه  دفاع  وزارت  اسپوتنیک، 
توپولف  دوربرد  راهبردی  های  افکن  بمب  که 
هوایی  پایگاه  از   34 سوخو  های  جنگنده  و   22
همدان، حمالت هوایی اخیر خود علیه گروه های 

تروریستی در سوریه را انجام داده اند.

 ابطحی خطاب به کواکبیان: 
شما حق صحبت ندارید

با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اسم تان  شما  گفت:  کواکبیان  قراردادن  خطاب 
به  عنوان مخالف نیست و  لیست هیئت رئیسه  در 
حق صحبت ندارید. به گزارش تسنیم، محمدجواد 
ابطحی صبح چهارشنبه 27مرداد در نشست علنی 
پارلمان، طی تذکری خطاب به کواکبیان خارج از 
تریبون و  در صحن علنی، گفت: شما اسم تان در 
لیست هیئت رئیسه به  عنوان مخالف نیست و حق 
صحبت ندارید. رئیس مجلس تذکر ابطحی را وارد 
دانست و به کواکبیان، گفت: اگر اسم تان از قبل در 
لیست می بود، می توانستید صحبت کنید و االن حق 

مخالفت یا انتقاد و یا اخطاری ندارید.

ملت ایران منتظر عمل طرف های غربی 
به تعهدات خود در برجام هستند

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ملت 
ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهدات 
از برجام است گفت:  نتایج ملموس  خود و کسب 
انعقاد برجام نقطه اوج رفتار صادقانه ایران بود. به 
گزارش ایرنا، علی الریجانی امروز در دیدار »بورگه 
بدعهدی  به  اشاره  با  نروژ  خارجه  وزیر  برنده« 
آمریکایی ها این مطلب را بیان کرد و افزود: طبعا 
کشورهای اروپایی از جمله نروژ می توانند در طی 

موفقیت آمیز این مسیر نقش فعالی ایفا کنند.

 همکاری تهران - مسکو در سوریه راهبردی است

 دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به انتشار برخی 
خبرها مبنی بر استفاده روسیه از فضا و امکانات ایران برای 
های  گفت: همکاری  در سوریه  ها  تروریست  به  حمله 
تهران - مسکو برای مبارزه با تروریسم در سوریه راهبردی 
است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم.  
علی شمخانی بهره گیری از دکترین مقاومت مردم پایه را تنها روش مقابله با 

تهدیدات تروریستی و صیانت از امنیت در کشورهای اسالمی عنوان کرد. 

تحوالت منطقه قابل پیش بینی نبود/با اتریش در همه حوزه ها ارتباط داریم

به پیش بینی  قادر  فعلی  با تجربه ترین سیاستمداران در وضعیت  نظام، گفت:  استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت  رئیس مرکز تحقیقات 
تحوالت آینده نیستند. علی اکبر والیتی در دیدار با »میشائیل اشپیندل اگر« معاون صدر اعظم اتریش با بیان اینکه دنیا دوقطبی شده است، 
خاطر نشان کرد: معلوم نیست دنیا به چه سمتی می رود و شاید نتوانیم تشخیص بدهیم که دنیا چند قطبی شده است. والیتی با بیان اینکه 
تحوالتی که ظرف چند هفته اخیر اتفاق افتاد کاماًل تا چند ماه پیش غیرقابل پیش بینی بود، تصریح کرد: ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که در 

ترکیه چنین اتفاقاتی افتاده است و تحوالت ترکیه در اروپا و غرب آسیا تاثیرگذار بوده است.

برخی درون نظام با اسرائیل و آمریکا هم نوا شده اند 

دادستان کل کشور گفت: در درون نظام می بینیم عده ای 
با دشمنان با سازی که اسرائیل و آمریکا می نوازند همراهی 
فارس، حجت االسالم محمدجعفر  به گزارش  می کنند. 
 منتظری از فایل صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت ا...

منتظری انتقاد کرد و گفت: در درون نظام می بینیم عده ای 
آنها  با سازی که اسرائیل و آمریکا و غرب و عناصر درون منطقه  با دشمنان 

می نوازند همراهی می کنند و به دنبال تطهیر جنایتکاران منافق هستند. 

 علی الریجانی رئیس مجلس در واکنش 
به استقرار جنگنده های ارتش روسیه در 
فرودگاه همدان برای حمالت در سوریه 
گفت: به روسیه و هیچ کشور دیگری در 

ایران پایگاه نظامی داده نشده است.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری 
مجلس )خانه ملت(، وی افزود: با روسیه 
داریم.  همکاری  ای  منطقه  مسائل  در 
یمن  مسئله  به  روسیه  بیشتر  توجه  از 

خوشحال هستیم.
الریجانی ادامه داد: ایران در حل بحران 
تروریستی منطقه با روسیه همکاری دارد 
اما پایگاه نظامی در اختیار روسیه و کشور 

دیگری قرار نداده است.
حشمت ا... فالحت پیشه نماینده مجلس 
در نشست علنی مجلس شورای اسالمی، 
استقرار  گفت:  اساسی  قانون  اخطار  در 

هوایی  پایگاه  در  روسی  هواپیماهای 
است  شده  مطرح  همدان  نوژه  شهید 
اساسی  قانون   146 اصل  اساس  بر  که 

استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در 
کشور حتی برای استفاده صلح آمیز ممنوع 
است منتهی شاید ناظر به بند یک اصل 

176 احتماال بحث وظایف شورای عالی 
امنیت ملی در این خصوص مطرح شود 
که به نظر بنده این وظایف است و جزو 

اختیارات محسوب نمی شود. الریجانی در 
اساس  بر  گفت:  پیشه  فالحت  به  پاسخ 
اصل 146 قانون اساسی استقرار هرگونه 

پایگاه نظامی و خارجی در کشور ممنوع 
پایگاهی  ایران  توجه داشت  باید  و  است 
و  است  نداده  قرار  کشوری  اختیار  در 
اینکه با روسیه به عنوان متحد در مسائل 
به  داریم  همکاری  سوریه  مانند  منطقه 
روسیه  به  پایگاه  ما  که  نیست  معنا  این 
اگر در رسانه ها  از نظر نظامی داده ایم و 
موضوع  است  کرده  مطرح  را  این  کسی 
ایران  افزود:  الریجانی  می شود.  تکذیب 
به  این  و  دارد  روسیه  با  همکاری  یک 
دلیل بحران تروریستی که توسط برخی 
از کشورهای مخرب منطقه و آمریکایی ها 
می کنم  فکر  بنابراین  است  شده  ایجاد 
روسیه تلقی درستی از منطقه پیدا کرده 
و در این یک سال اخیر همکاری آنها با 
ایران در زمینه حل بحران تروریستی در 

منطقه آغاز شد. 

الریجانی: به روسیه در ایران پایگاه نظامی ندادیم
تذکر قانون اساسی نماینده مجلس درباره استقرار جنگنده های روسیه در فرودگاه همدان 

ایرنا - شتاب خشکسالی در روستاهای شهرستان مرزی درمیانعکس روز 

کباب گوسفندی  رستـوران بـرادران خزیمـه ) شمال شهر(

32311717 - 09153621477

گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس-  
سربیشه-  نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان - خوسف - قاین و بیرجند 
برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از 

همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش 

در خراسان جنوبی )صبوحی( تماس حاصل فرمایید

شماره های تماس: 09155621788-32239026-32230487 
فکس: 32231410

به مناسبت میالد امام رضا )ع(

206 ترجیحًا مدل 84 - 83 خریداریم  09355713396










