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فرمانده کل سپاه :
می خواهند در مسیر انقالب اصالح انجام 

دهند این شعاری عوام فریبانه است

وزیر اطالعات : 
مخالفان صدها میلیارد تومان خرج 

تبلیغات علیه دولت می کنند

عضو ارشد موتلفه :
باهنر و مصباحی مقدم اسم روحانی را
به لیست اصولگرایان اضافه کرده اند
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صندوق جسورانه و ده طرح فنآورانه
حاصل همایش سرآمدان ؛ سرمایه گذاری در یک

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت تبیین کردند ؛

اقتصاد مسئله اول کشور است
صفحه 2 صفحه 8

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 محمد معصـومی
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/6/4 از 
ساعت 16 الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد. حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: معصومی مفرد - امینی و سایر بستگان

در دومین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

عبداله عرفان طریق
 برسرمزارش گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه 

یادش را گرامی می داریم. روحش شاد.

خانواده

» هوالباقی«
به مناسبت درگذشت عالم ربانی شادروان 

آیت ا... سید محمد حائری زاده 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/6/4 از ساعت 30: 15 الی 30: 17 

در محل مسجد حائری )جامع( علوی برگزار می گردد. با تشریف فرمایی 
خود روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتنان فرمایید.

بانو ایزدخواه الموسوی  و فرزندان دکتر بی بی فاطمه 
دکتر بی بی مهشید و دکتر بی بی ملیکه حائری زاده

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

حاج عباسعلی جاهد
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/6/4 از ساعت 15: 5 الی 15: 6  

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: جاهد، شیوا، شایسته فر و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

شادروان حاج احمد علی نجفی 
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه95/6/4 از ساعت14:50 الی15:50 

درمحل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.
حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های نجفی وسایربستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه 

حاجیه طاهره هنری 
»همسر سیدرضا حسینی  بازنشسته بانک ملی« 

»خواهر شهید حسین هنری« 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/6/4 از ساعت 30: 16 الی 30: 17 در 
محل مجتمع فرهنگی -مذهبی خیریه ابن حسام واقع در خیابان طالقانی 13 

منعقد می گردد. گام های با صفایتان را ارج می نهیم.
خانواده های: حسینی، هنری و فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 معظم چنگیزیان  » همسر حاج عباسعلی شفیع پور«
جلسه بزرگداشتی روز جمعه 95/6/5 از ساعت 30: 10 الی 30: 11 
در محل هیئت حسینی واقع درخیابان انقالب برگزار می گردد. 

حضور سروران معزز موجب امتنان است.
خانواده های: شفیع پور، چنگیزیان، یاسی، دادرس مقدم

وثیق مقدم، اکرامی ، فرهادی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه مغفوره حاجیه خانم فرزین
 همسر عبدالعلی رستمی » بازنشسته آموزش و پرورش«

 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/6/4 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد. تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: رستمی، فرزین، خلیلی، احمدزاده، بهلگردی، یوسفی

به مناسبت

 اولین سالگرد

درگذشت 

شادروان

کـربالیی
غالمرضا حکمتی فر 

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/6/4 از 
ساعت 16 الی 17 در محل مسجد باقر العلوم 
)ع( واقع در خیابان عدالت برگزار می گردد. 
حضور یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های حکمتی فر و سایر بستگان

» هوالباقی«
کدامین  در  دانیم  نمی 
کنیم  جستجویت  کوچه 
و از کدامین گل عطرت را 
تو،  ابدی  آرامش  بجوییم. 
آرامش زندگیمان را ربود و 
اینک دلتنگی روزهای بی تو 
را فقط کنار سنگی سرد که 
پناه ماست سپری می کنیم.

 اولین سالگرد آسمانی شدنت را با جشمانی اشکبار
 گرامی می داریم.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت روانشاد 

فاطمه صغری حبیبی 
» همسر محمد ظهوری«

 جلسه یادبودی روز جمعه 95/6/5 از ساعت 9 الی 10 
صبح در محل هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب 

برگزار می گردد.

خانواده های : ظهوری و حبیبی

خرید و فروش ، رهن و اجاره زمین، 
آپارتمان و منزل ویالیی

با قیمت کارشناسی در اسرع وقت

امالک مهرگـان
 نبش معلم 22

09153623568 - 324 50 150

عدالت مالیاتی 
برای حفظ حرمت 
تولید کنندگان
صفحه 4

صفحه 3

صفحه 7

بهره مندی 165 
خانوار روستایی از 
نعمت گاز طبیعی 

دهیاران بیمه می شوند
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عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم برای نوسانات بازار
وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از مردم برای نوسانات بازار گفت: تالش می کنیم نقاط ضعف خود را در تنظیم بازار برطرف کنیم. به 
از  افزایش بهره وری آب  بالفعل صنعت کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد:  بالقوه و  با اشاره به ظرفیت های  گزارش فارس، محمود حجتی 
موضوعات بسیار مهم است که استفاده از روش های نوین آبیاری در این زمینه راهگشاست.

 سه محصول دیگر سایپا گران شد

گروه  تیبا  قیمت  افزایش  بر  عالوه   - ایسنا 
وانت  محصول  سه  قیمت  سایپا  خودروسازی 
نیز  را   H۲۳۰ برلیانس برلیانس H۲۲۰ و  پراید، 
گران کرد. قیمت وانت پراید نیز با افزایش ۶۱۶ 
به  تومان  هزار  و ۸۰  میلیون  از ۱۸  تومانی  هزار 
۱۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان افزایش یافته است. 
 H۲۲۰سایپا همچنین قیمت دو خودروی برلیانس
و H۲۳۰ )صندوق دار و هاچ بک( را نیز با افزایش 
۹۴۰ هزار تومانی از ۳۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان به 
۳۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

افزایش وام های دانشجویی

جام جم آنالین - وزیر علوم گفت: صندوق رفاه 
دانشجویان به صورت ویژه تسهیالت و وام های 
مختلف را در اختیار دانشجویان می گذارد. محمد 
فرهادی  افزود: طبق آمار در سال تحصیلی ۹۴ 
و ۹۵ میزان تسهیالت و وام های دانشجویی ما 
نسبت به سال گذشته به میزان ۱۱۰ درصد رشد 
داشته است. وام دکتری ۴۰۰ درصد رشد و وام 

شهریه 2۰۰ درصد رشد داشته است.

جریمه ۵۰ هزار تومانی 
خودروهای فاقد معاینه فنی

ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر   - مهر 
طرح  مهرماه  ابتدای  از  گفت:  کشور  شهرهای 
پوریا  شد.  خواهد  آغاز  رسمی  صورت  به   LEZ
محمدیان افزود: در واقع دوربین ها خودروهایی را 
که فاقد معاینه فنی هستند، شناسایی و پیامک های 
شورای  دبیر  می شود.  ارسال  آنها  برای  ارشادی 
عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره 
به میزان جریمه نیز گفت: میزان جریمه بر اساس 

کد تخلفات راهور ۵۰ هزار تومان خواهد بود .

ثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه 
علمی کاربردی از ۷ شهریور

مهر - حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش 
در  شرکت  برای  نام  ثبت  کشورگفت:  آموزش 
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه 
ای دانشگاه علمی کاربردی برای سال تحصیلی 
۹۶ - ۹۵ به صورت اینترنتی از ۷ شهریور آغاز و 

۱۳ شهریور پایان می پذیرد.

 ارائه وام با کارمزد صفر و سه درصد
 به روستاها برای فعالیت اقتصادی

رییس  اول  معاون  روستایی  توسعه  امور  معاون 
با  وام  مرزی  روستاهای  به  گفت:  جمهوری 
با  وام  روستاها  سایر  در  و  درصد  صفر  کارمزد 
اقتصادی  های  فعالیت  برای  درصد  سه  کارمزد 
در محدوده روستاها پرداخت می شود. به گزارش 
ایلنا، سید ابوالفضل رضوی گفت: در روستاهایی 
دستی  صنایع  و  زمینی  محصوالت  عمدتًا  که 
دارند، می توانیم برای هر روستا محصولی خاص 
و برتر را تعریف کنیم و محدود کردن روستا به 

یک تولید مطلوب نیست.

اعالم نتایج کارشناسی ارشد
 دهه دوم شهریور

مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: نتایج 
شهریور  دوم  دهه  در  ارشد  کارشناسی  نهایی 
با  اعالم می شود. حسین توکلی در گفت و گو 
میزان، درباره زمان اعالم نتایج کنکور کارشناسی 
ارشد گفت: سعی می کنیم هرچه زودتر نتایج این 
آزمون را اعالم کنیم اما بدون شک در دهه دوم 
کارشناسی  کنکور  آزمون  نهایی  نتایج  شهریور 

ارشد سال ۹۵ اعالم می شود. 

اختصاص 3 سبد حمایت غذایی 
به  نیازمندان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دستور 
سبد  سال، سه  پایان  تا  مقرر شد  رئیس جمهور 
تغذیه  سوء  معرض  در  افراد  به  غذایی  حمایت 
اختصاص یابد. به گزارش جام جم آنالین ، علی 
مطالعاتی  غذایی  حمایت  بحث  در  افزود:  ربیعی 
درباره افراد در معرض سوء تغذیه صورت گرفت 
و در جلسه هیئت وزیران به دستور رئیس جمهور 
مقرر شد که در راستای طرح هدفمندی به افراد 
سبد  سه  سال  پایان  تا  تغذیه  سوء  معرض  در 
حمایت غذایی اختصاص یابد . وزیر تعاون، کار 
نیازمند  ایرانیان  بیان کرد: همه  اجتماعی  رفاه  و 
 کمک، دارای شناسه خواهند شد و از دستگاه های

مختلف خدمات خواهند گرفت.

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی
 پدیده به میزان با ملک

مرکزی  بانک  نظارت  سابق  معاون   - ایسنا 
گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف 
و  کرد  اعالم  میزان  منحله  موسسه  سپرده های 
گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا 
توان  ولی  یافته،  افزایش  تومان  میلیارد   ۱۰۰۰
غیرنقدی  کامال  رو  این  از  ندارد،  را  آن  پرداخت 

و در ازای ملک تسویه خواهد شد. 

اصالح طلبان در هیات رئیسه مجلس خیانت کردند

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان 
اینکه برخی اصالح طلبان در انتخابات هیات 
حمایت  گفت:  کردند،  خیانت  مجلس  رئیسه 
از الریجانی  از اصالح طلبان و دولت  بخشی 
با  هاشمی  فائزه  بود.  ما  برای  تلخی  تجربه 
در  می توانند  اصالح طلبان  اینکه  بر  تاکید 
انتخابات ۹۶ به پیروزی برسند، خاطرنشان کرد: ما باید برای انتخابات 
آینده خود را ارزیابی کنیم و در شورای عالی اصالح طلبان نقاط ضعف 

را برطرف و با برنامه ریزی منسجم عمل کنیم.

درخواست برای عدم آزادی مهدی هاشمی

۸ تن از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به وزیر دادگستری خواستار 
وزیر  از  نمایندگان  این  شدند.  زندان  هاشمی  از  مهدی  عدم آزادی 
دادگستری خواستند در مقابل فشارهای احتمالی از سوی برخی کوتاه 
نیامده و روند محکومیت فرزند هاشمی رفسنجانی طبق قانون ادامه یابد. 
در این تذکر آمده است: شاهد تالش گسترده برای برداشتن حکم ایشان 
برای زیرسؤال بردن مبانی صدور حکم فعلی می باشد تا این محکوم به 
حداقل مجازات محکوم شده از زندان آزاد شود.  اگر در محاکم قضایی 
ملت بشنود برای ابطال حکم قطعی مهدی هاشمی روزنه ای باز شده 
بدانید که همه عدالت را در پای این خانواده ذبح کردید، هیهات، هیهات.

 »اصالح مسیر انقالب« شعاری عوام فریبانه است

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
گفت: آنها می خواهند در مسیر انقالب اصالح 
انجام دهند و اعالم کردند که ما باید به مردم 
را اصالح کنیم شعاری  این  برسیم،  خودمان 
عوام فریبانه است . جمعی افراد کم بصیرت 
فریب آن را می خورند. سرلشکر جعفری بیان 
کرد: انحرافی که برخی آقایان  پس از جنگ ایجاد کردند در جامعه ما 
براساس الگوی غربی است در حالی که مقام معظم رهبری بارها تذکر 

داده و  می دهند که اقدامات ما باید همراه با انسان سازی باشد.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور و 
اعضای هیئت دولت، هفت اولویت و سرفصل 
 مهم را برای دولت تبیین کردند. حضرت آیت ا...

و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  ای  خامنه 
تالشهای دولت، هفته دولت را فرصتی مغتنم 
برای ارائه گزارش به مردم از کارهای انجام 
گرفته خواندند و نکات مهمی را در قالب ۷ 

سرفصل در زمینه های »اقتصاد مقاومتی«، 
فناوری«،  و  »علم  خارجی«،  »سیاست 
و  ششم«  »برنامه  »فرهنگ«،  »امنیت«، 
»فضای مجازی« به عنوان اولویت های اصلی 
کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک سال 
پیش رو بیان کردند. رهبر انقالب بیان کردند: 
اول  مسئله  اقتصادی،  گره های  و  مشکالت 

کشور است که باید حل شوند و حل آنها در 
گرو اجرای صحیح و دقیق سیاستهای اقتصاد 
تأکید  با  ا... خامنه ای   آیت  مقاومتی است. 
از قضیه حقوق های نجومی  نباید  اینکه  بر 
به آسانی عبور کرد، خاطرنشان کردند: اعتماد 
مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است. 
ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد 

قاطع با مسئله حقوق های نجومی در تمام 
قوا و سازمان ها افزودند: در موارد بجا و الزم، 
قوه قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد 
کند. در این دیدار آقای روحانی در گزارشی 
آرامش  و  ثبات  »ایجاد  دولت  اقدامات  از 
در  دولت  دستاورد  بزرگ ترین  را  اقتصادی« 

سه سال گذشته دانست.

هفت اولویت مهم برای دولت ؛  اقتصاد مسئله اول کشور

موتلفه  مرکزی حزب  عضو شورای 
مقدم،  مصباحی  و  باهنر  که  گفت 
نام روحانی را به لیست کاندیداهای 
 احتمالی اصولگرایان اضافه کرده اند.

اصولگرایان  لیست  درباره  ترقی 
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  از 
دو  لیست  این  گفت:  جمهوری 
اکثر  که  ای  جلسه  در  پیش  هفته 

داشتند  حضور  آن  در  اصولگرایان  
امکان  بگویم  باید  البته  شد.  بسته 
تغییر این لیست وجود دارد. وی ادامه 
داد: ۳۵ نفر در آن لیست هستند که 

نیز  مقدم  مصباحی  و  باهنر  آقای 
لیست  آن  به  را  روحانی  حسن  نام 
این  در  افزود:  ترقی  کردند.  اضافه 
نژاد، احمدی  آقای  اسم  نیز   لیست 

والیتی ، جلیلی ، قالبباف و حداد نیز 
به چشم می آید که امکان تغییر در 
این لیست وجود دارد.  در پایان تنها 

به یک نفر خواهیم رسید.

احمدی نژاد، والیتی، جلیلی، قالیباف و حداد نیز در این لیست حضور دارند / در آخر یک نفر انتخاب خواهد شد

باهنر و مصباحی مقدم اسم روحانی را به لیست اصولگرایان اضافه کرده اند

دولت  نقاط ضعف  بیان  به  اطالعات  وزیر 
یازدهم پرداخت و با تاکید بر اینکه ضعف 
رسانه ای یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم 
معنای  به  سخن  این  کرد:  اظهار  است 
دولت  رسانه ای  مسئوالن  که  نیست  آن 

معناست  بدان  بلکه  نمی کنند  تالشی 
خود،  کار  رسانه ای  بعد  در  دولت  که 
و  نمی کند  گذاری  سرمایه  و  خرج  زیاد 
برای  هزینه  صرف  که  کنند  می  احساس 
نیست  جایز  شرعًا  خود  فعالیت های  تبلیغ 

مخالفان  برای  فرصت  این  مقابل  در  اما 
پیش می آید که حمالت تندی علیه دولت 
میلیارد  صدها  مقابل  جبهه  و  دهند  انجام 
می کند.  دولت  علیه  تبلیغات  خرج  تومان 
شده  مطرح  اظهارات  از  انتقاد  با  وی 

متاسفانه  کرد:  اظهار  رییس جمهور  علیه 
براساس  که  رییس جمهور،  درباره  برخی 
است،  مملکت  دوم  اساسی شخص  قانون 
ساده لوح  عمروعاص،  جمله  از  عناوینی 
داد:   ادامه  وی  می دهند.  نسبت  خائن  و 

به  که  استانی  سفرهای  از  یکی  در  اخیرا 
زیادی  تعداد  داشته ایم  استان ها  از  یکی 
عده ای  را  رییس جمهور  عکس های  از 
که  نداده اند  اجازه  و  کرده اند  جمع آوری 

مردم آن ها را در دست بگیرند.

برخی به روحانی نسبت عمروعاص، ساده لوح و خائن دادند / مخالفان صدها میلیارد تومان خرج تبلیغات علیه دولت می کنند

 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

آگهی نوبت  سوم  ثبت نام انتخابات  هیئت مدیره و بازرس- اتحادیه صنف میوه و تره بار شهرستان بیرجند

احتراماً با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط 
ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ده روز از تاریخ 95/6/6 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان 

شهید مطهری ، سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر 
ورشکستگی و افالس-   عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- 
عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- فتوکپی مدرک پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت )برای متولدین 1337 به 
بعد (- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل 

مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
مودی- رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

در دومین سالگرد  درگذشت

 مدیرکل فقید
 ورزش و جوانان استان

حسن رضا
 عمیدیــان

 امروز پنجشنبه 95/6/4 
برسر مزارش گردهم می آییم و با ذکر 

فاتحه و صلواتی به روح پاکش، یادش را گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان

خانواده های: عمیدیان، علیزاده بیرجندی
داربست مهدی  

انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 
کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

 اجاره تخته کار
خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت

 شادروان مسعود عبقری 
جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/6/4 از ساعت 17 الی 18 
در محل هیئت صاحب الزمانی)عج( خوسف برگزار می گردد.

 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های عبقری و سایر بستگان

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 ۱۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

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

تأسیس : 1352
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کوچه  آسفالت  منتظر  باید  کی  تا   14 دی   9
هزینه  ساکنان  کل  که  حالیست  در  باشند..این 

آسفالتشون را مدتهاست که پرداخت کردند..
915...316

تنها  نه  نیروها  جابجایی  استاندار  آقای  جناب 
مشکلی  که  کند  نمی  حل  استان  از  مشکلی 
جاده  خطرات  این  کند.با  می  اضافه  استان  بر 
کسی  چه  بیفتد  افراد  این  برای  اتفاقی  اگر  ای 

پاسخگو خواهد بود؟
915...565

خوبش  های  راننده  و  اتوبوسرانی  سازمان  از 
خط  اتوبوساش  اینکه  با  کنیم  می  تشکر  بسیار 
ویژه ای ندارن چون  رانندگی توی این ترافیک 
واقعا سخته و نزدن کارت خانما     از درب عقب 
اتوبوس ولی با همه این مشکالت  با سعه صدر 
رو درک  مردم  که  تنها سازمانی  میدن  خدمات 

میکنه ولی افسوس مردم قدرشو نمیدونن
915...131

مخابرات دوسال هست قول داده برای خیابان 
دفعه  هر  اما   کند  اندازی  راه  ثابت  تلفن  بهمن 

زنگ میزنیم میگن مشکل نرم افزاری داریم  .
936...245

ورودی  طرف  دو  درختان  مسئوالن  سالم. 
بیرجند رو با سیستم آبیاری قطری نجات دهید.

915...491
گزارشهای  که  آوا  خود  حتی  اینکه  مثل 
خیلی  هم  میکنه  منتشر  آب  کمبود  از  متعددی 
مقاله  خبر  که  نیست  بحران  این  به  معتقد 
سال  چند  ایران  عنوان  تایمز«تحت  »فایننشال 
کرده!!لطفا  چاپ  حاشیه  در  است؟را  زنده  دیگر 
همه باور کنیم که آب زودتر از نفت تموم میشه!
915...298

از تالش های شرکت گاز برای انتقال خط لوله 
به روستاهای برزج، محمودآباد، ملک آباد و کوچ 
تشکر می کنیم  انشاا... شاهد پروژه آبرسانی هم 

در آینده نزدیک باشیم.
915...048

سالم آوا .سالم به کارگرانی که نه ماه حقوق 
به  سالم  کنند  می  بهترکار  و  بیشتر  و  نگرفتند 
حل  را  ای  سرمایه  مشکل  که  کشاورزی  بانک 
کرد سالم به روزی که شاهد بهره برداری باقران 

سیمان باشیم عمرمان قد بدهد
915...703
 کوچه امیر کبیر 8 واقع در بلوار شهید آوینی 
که  طوری  به  است  شده  ها  تجمع سگ  محل 
گاها به ماشین ها حمله می کنند چندین مرتبه 
با شهرداری تماس گرفته شده با توجیهات غیر 
به  ها  همسایه  از  تعدادی  اینکه  مانند  منطقی 
آنها غذا می دهند به همین دلیل محل را ترک 

نمی کنند؛ پاسخ اهالی را می دهد . 
0933...865
مردم  چرا  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئولین 
کلنیک  در  ارتوپدی  پزشک  از  قبل  مثل  نباید 
بیمارستان امام رضا)ع( بهره ببرند ؟ چرا نوبت 
پزشک  چرا  شده  مواجه  محدودیت  با  دهی 
جایگزین  پزشکی  رود  می  بیرجند  از  حاذق 
در  سالمت  نظام  تحول  طرح  ندارد؟مرگ 
لطفا  نیست.  بیمار  بودن  خاطر  آسوده  راستای 
نقاط  از روستاها و  بیمارانی که  فکری به حال 

آیند بکنید.  دور می 
915...634

جوابیه شرکت مخابرات
 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
آنتن  عدم  باره  در   95/5/18 مورخ  شما  پیام 
اطالع  به  نوقند  روستای  در  همراه  تلفن  دهی 
می رساند : سایت روستای خوان برای تکمیل 
پوشش جاده ای نصب و راه اندازی گردیده و 
دستور  در  روستایی  نقاط  سایر  پوشش  اکنون 

کار قرار ندارد. 

 جوابیه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان 

 95/5/28 مورخ  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
استحضار  به  جنوبی  خراسان  باغات  عنوان  با 
تصرف  شده  اعالم  های  باغ  اساسا  رساند:  می 
نشده که میراث فرهنگی نسبت به رفع تصرف 
و بازپس گیری آنها اقدام کند . باغ رحیم آباد در 
اختیار و تملک میراث فرهنگی است. باغ شوکت 
 ، خیریه  امور  و  اوقاف  تملک  و  اختیار  در  آباد 
و  فرهنگی  میراث  اختیار  در  فرنگی  کاله  ارگ 
بازدید مردم و  برای  بازسازی  در حال مرمت و 
به  متعلق  بهارستان  ارگ  و  است.  گردشگران 
میراث  توسط  مرمت  حال  در  مستضعفان  بنیاد 

فرهنگی می باشد. 

پروژه آبرسانی روستای استونند به بهره برداری رسید

شبستان- در دومین روز از هفته دولت مجتمع قدمگاه در روستای استونند نهبندان مورد بهره برداری قرار گرفت. معاون طرح و توسعه شرکت آب و 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه این پروژه، اظهار داشت: با افتتاح این پروژه 47 خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم بهره مند 

می شوند. محمدرضا بذرافشان افزود: در مجموع برای بهره برداری از این پروژه 7 هزار و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

شکوهدیرینهبهمسجدجامعفردوسبازمیگردد
با صرف 100 میلیون تومان اعتبار ؛

تاریخی  بنای  تنها  فردوس  جامع  مسجد 
مرمت  و  بازسازی  کامل  به صورت  که  است 
می شود. به گزارش فارس، فردوس دارای آثار 
جمله  از  که  است  فراوانی  دیدنی  و  تاریخی 
آن می توان به مسجد جامع و قنات بلده این 

شهرستان اشاره کرد. 
نام  به  بیشتر  امروزه  که  تون  جامع  مسجد 
مسجد جامع قدیم نامیده می شود، در محوطه 
قرار  فردوس  غربی  جنوب  در  تون  باستانی 

گرفته است.
به  ایوانی  دو  مساجد  جمله  از  مسجد  این 
و  شرقی  ایوان  که  است  خراسانی  سبک 
اوایل  در  مهیب  زلزله ای  در  مسجد  پایاب 
قبله  ایوان  جز  به  و  ریخته  فرو  صفویه  دوره 
در  دیگر  ضلع  سه  آن  اطراف  گنبدخانه های 
از هر ضلع  با کمی عقب نشینی  دوره صفوی 

دوباره بازسازی شده است.
غربی  ایوان  آجرنمای  تزیینات  و  معماری 
این بنا مربوط به قرن پنجم و ششم هجری 

قمری و دوره سلجوقی است.
و  دارد  ارتفاع  متر   16 مسجد  این  ایوان 
ویژگی  که  است  تویزه  و  طاق  آن  پوشش 
آجرنمای  و  است  خراسانی  معماری  سبک 
هندسی  شکل  یک  تکرار  ایوان،  این  تزیینی 
است و همچنین در نمای پوشش داخلی ایوان 

آثاری از نقاشی بر روی گچ دیده می شود.
دو  دارای  تاریخی  بنای  این  قبله  ایوان 
محراب است که محراب موجود دارای جهت 
جنوب غرب بوده که براساس اسناد موجود در 
سفر شیخ بهایی به همراه شاه عباس صفوی 
میان  در  آن  از  آثاری  که  محرابی  به  نسبت 
پیدا  جهت  تصحیح  می شود،  مشاهده  ایوان 

کرده است.در ضلع شرقی مسجد شبستانی با 
دو قسمت زمستانی و تابستانی وجود دارد که 
در قسمت زمستانی آن ستون های قطوری به 
شده  ساخته  منظم  ضلعی های  شش  صورت 
چوبی،  درهای  با  شبستان  غربی  است.ضلع 

رنگین  شیشه های  با  که  مشبک  و  کشویی 
پیدا می کند  راه  به صحن مسجد  تزئین شده 
و قسمت تابستانی آن دارای چهار بادگیر بلند 
به  تخریب شبستان  عامل  بیشترین  است که 

روایتی شاید سنگینی این بادگیرها بوده است.
با شماره یک هزار   54 در سال  این مسجد 
و 222 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و 

تحت حفاظت میراث فرهنگی است.
بازسازی است و  بنا هم اکنون در حال  این 

میراث  اداره  رئیس  سراغ  به  سبب  همین  به 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس 
رفتیم تا اطالعات بیشتری از این بنا به دست 
آوریم.مهدی نجفیان در گفت و گو با فارس در 

فردوس  جامع  مسجد  داشت:  اظهار  بیرجند 
مربوط به دوره خوارزمشاهیان است و در طی 
بام سازی  و  بام  آواربرداری  سال   10 از  بیش 

کامل آن انجام شده است.
مدت  این  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 

مسجد  صحن  و  شبستان ها  کف سازی 
همچنین  کرد:  تصریح  است،  شده  انجام 
اجرای  ایوان،  داخلی  فضای  و  نما  مرمت 
اجرای  داخلی،  فضاهای  تمامی  گچ  اندود 

نورپردازی  رواق ها،  خارجی،  فضاهای  اندود 
بنا،  اطراف  محوطه سازی  مسجد،  مجموعه 
و  تعویض  اطراف،  کوچه های  و  پیاده روها 
مدت  این  در  فرسوده  آجرهای  بندکشی 
انجام شده است.رئیس اداره میراث فرهنگی، 

بیان  با  فردوس  گردشگری  و  دستی  صنایع 
اینکه عملیات بازسازی اخیر را از اوایل تیرماه 
برای  شد:  یادآور  کرده ایم،  آغاز  جاری  سال 
اجرای این عملیات 100 میلیون تومان اعتبار 

از محل اعتبارات سال گذشته در نظر گرفته 
هم اکنون  اینکه  بیان  با  است.نجفیان  شده 
است،  شده  انجام  مسجد  این  آسیب شناسی 
شده  مشخص  بازنگری  این  در  داد:  ادامه 
مسجد  صحن  چوبی  پنجره های  و  درب ها 

آسیب دیده هستند و نیاز به مرمت دارند.
وی با اشاره به اقداماتی که در سال جاری 
این  افزود:  می شود،  انجام  مسجد  این  برای 
گردخانه  تزئین های  اجرای  شامل  اقدامات 
سنگ فرش  و  فرش  آجر  اجرای  جنوبی، 
بندکشی  تعویض  بنا،  اطراف  پیاده روهای 
اندود فرسوده و رنگ های  بنا، حذف  فرسوده 
داخلی صحن،  فضاهای  و  رواق ها  در  سطوح 
و  ورودی ها  رواق ها،  تمامی  سنتی  گچ  اندود 
اصلی،  ایوان  آجرفرش  اجرای  اصلی،  ایوان 
اصالح سیستم روشنایی ضلع شمالی و ایوان 
فرهنگی،  میراث  اداره  است.رئیس  اصلی 
بیان  با  فردوس  گردشگری  و  دستی  صنایع 
اضافه  دارد،  ساله   800 قدمت  بنا  این  اینکه 
اقدامات  که  است  بنایی  تنها  بنا  این  کرد: 
و  شده  انجام  کامل  صورت  به  آن  مرمتی 
حدود 10 درصد از آن باقی مانده و حدود 10 

روز دیگر مرمت آن پایان می یابد.
هزار   3 را  تاریخی  بنای  این  متراژ  نجفیان 
گردشگران  ساالنه  گفت:  و  کرد  عنوان  متر 

و مسافران زیادی از این بنا دیدن می کنند.
روحانی  فضاهای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
جماعت،  نماز  برگزاری  برای  مسجد  این 
استفاده  مراسمات  و  مذهبی  فعالیت های 
خود  تاریخی  قدمت  با  مسجد  می شود.این 
می تواند مکان خوبی برای مسافرانی باشد که 

مسیر طوالنی را طی می کنند.

 مدیر شرکت توزیع برق بیرجند گفت: به مناسبت 
هفته دولت 18 پروژه برق رسانی با هزینه کرد حدود 
افتتاح  بیرجند  در  تومان  میلیون   700 و  میلیارد  یک  
مراسم  در  عبدی  محمدرضا  فارس،  گزارش  شد.به 
بیرجند،  شهرستان  برق رسانی  پروژه های  افتتاح 
پروژه های  داشت:  اظهار  دولت  هفته  تبریک  ضمن 
هفته  در طی  در سطح شهرستان  زیادی  برق رسانی 

دولت به بهره برداری می رسد.
برق رسانی  پروژه   18 امروز  اینکه  بیان  با  وی 
این  برای  کرد:  تصریح  می شود،  افتتاح  بیرجند  در 
میلیون   700 و  میلیارد  یک   حدود  اعتباری  پروژه ها 

تومان هزینه شده است.
از  داد:  ادامه  بیرجند  برق  توزیع  شرکت  مدیر 
پروژه  تعداد  این  برای  شده  هزینه  اعتبارات  مجموع 
480 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک استانی، 
400 میلیون تومان از محل اعتبارت دو درصد نفت، 

و  داخلی  منابع  محل  از  تومان  میلیون   520 حدود 
تامین شده  منابع  سایر  از محل  تومان  میلیون   316
شاخص  پروژه های  از  اینکه  بیان  با  است.عبدی 
می توان به برق رسانی به سه روستای زیروچ، بیابانی 
افزود:  کرد،  اشاره  دالکان  روستای  و  پایین  و  باال 
در سطح شهر بیرجند نیز پروژه های خوبی امروز به 

بهره برداری می رسد.
 24 پروژه ها  این  مجموع  برای  کرد:  اضافه  وی 
ولت،  کیلو   20 شبکه  متر   679 و  هزار   4 ترانس، 
چهار کیلومتر شبکه فشار ضعیف، یک کیلومتر شبکه 
معابر  روشنایی  شبکه  کیلومتر   1.5 معابر،  روشنایی 
زمینی، 20 هزار و 710 دستگاه کنتور و 738 کیلومتر 

شبکه فشار ضعیف زمینی اجرا شده است.
کرد:  خاطرنشان  بیرجند  برق  توزیع  شرکت  مدیر 
از  شهرستان  سطح  در  خانوار   516 و  هزار   4 تعداد 

مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

بهره مندی 165 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی  

همزمان با دومین روز از هفته دولت در بیرجند  رقم خورد؛

و  ، بخشدار بخش مرکزی  بیرجند  فرماندار  برزجی - 
جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی  در دومین روز از 
هفته دولت با حضور در روستای محمودآباد  به صورت 
همزمان پروژه گازرسانی به 7 روستای این شهرستان را 
افتتاح کردند. به گزارش خبرنگارما، فرماندار بیرجند در این 
مراسم اظهار کرد:  برای دولت انجام خدمت و فراهم آوردن  

زیرساخت ها ، امری ضروری و مهم است. 
ناصری با بیان اینکه روستاییان بارزترین مصداق اقتصاد 
مقاومتی هستند گفت: فراهم نمودن زیرساخت ها برای 
روستاییان سبب تثبیت جمعیت و ماندگاری آنان در روستاها 
می شود که نیاز است دستگاه های اجرایی برای این امر 
تمام توان خود را بکار گیرند. مدیر شرکت گاز بیرجند نیز  
در آئین افتتاح هم زمان این طرحها در روستای محمودآباد 
بیرجند گفت: 7 روستای بخش مرکزی بیرجند امروز به 
محمودی  رحمان  می شود.  متصل  طبیعی  گاز  شبکه 
اظهار کرد : با افتتاح این پروژه ساکنان روستاهای برزج، 
و  آباد  ملک  نایب،  کالته  آباد،  عباس  کوچ،  محمودآباد 
بیان  با  برخوردار شدند.وی  نعمت گاز طبیعی  از  خونیک 
اینکه برای این پروژه ها 20 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
اجرا و 150 علمک گاز نیز نصب شده است ، اعتبار هزینه 
شده برای این پروژه را 19 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 
با بهره برداری از این پروژه 165 خانوار روستاهای یادشده از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
  

اجرای 950 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز 
در شهرها و روستاهای بیرجند

معاون بهره برداری شرکت گاز خراسان جنوبی نیز  خاطر 
نشان کرد: بیش  از 950 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در 

شهرها و روستاهای بیرجند اجرا شده است.
حسین ضیایی مقدم یاد آور شد: در حال حاضر بالغ بر 575 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز شهری و 379 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز روستایی در استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: در مجموع بیش  از 950 کیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع گاز در شهرها و روستاهای بیرجند اجرا شده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از 22 هزار و 367 انشعاب شهری 
و بیش  از 10 هزار و 776 انشعاب گاز روستایی در سطح 
شهرستان بیرجند اجرا شده است، افزود: در مجموع تعداد 
انشعابات نصب شده در سطح شهرستان 33 هزار و 143 
مورد است. ضیایی مقدم تعداد مشترکان گاز بیرجند را 91 
تعداد 70  این  از  و گفت:  دانست  و 449 مشترک  هزار 
هزار و 429 مشترک شهری و 21 هزار و 20 مشترک 
 98 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  هستند.وی  روستایی 
درصد از خانوارهای شهری بیرجند از نعمت گاز طبیعی 
با  یادآور شد: همچنین در حال حاضر  بهره مند هستند، 
اجرای این پروژه، 45 روستای بیرجند گازدار شدند که 57 
درصد از خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شوند.معاون بهره برداری شرکت گاز خراسان جنوبی از 
در دست اقدام بودن گازرسانی به 11 روستای بیرجند خبر 
داد و گفت: در بحث اجرا 9 درصد از خانوارهای روستایی 
شهرستان از نعمت گاز برخوردار می شوند.وی ادامه داد: 
گاز  از  بهره مند  روستاهای  و  روستا  این 11  احتساب  با 

نعمت  از  بیرجند  برخورداری خانوارهای روستایی  درصد 
گاز طبیعی به 66 درصد می رسد.ضیایی مقدم با اشاره به 
فعال بودن 7 جایگاه CNG در سطح شهرستان، گفت: 
فعالیت  به خودروها  این جایگاه ها در راستای گازرسانی 
می کنند. وی با اشاره به اینکه دولت بنای خود را به ارائه 
خدمات به ملت به ویژه روستاییان گذاشته است، افزود: 
امید است با استفاده درست از این خدمات قدردان آن 
تا  خواست  روستاها  این  اهالی  از  باشیم.ضیایی مقدم 
قبل از فصل سرما برای گرفتن اشتراک به شرکت گاز 
استفاده  درستی  به  گاز  اگر  کرد:  تصریح  کنند،  مراجعه 
شود نعمت بزرگی است ولی اگر به درستی استفاده نشود 

می تواند فاجعه بار باشد.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده از وسایل گازسوز 
رعایت نکات ایمنی امری ضروری است، خاطرنشان کرد: 
از جمله نکات ایمنی که باید رعایت شود می توان به وصل 
استفاده  گاز،  شیلنگ  یک  به  گازسوز  وسیله  دو  نکردن 
با طول استاندارد، توجه به داشتن منافذ  از شیلنگ گاز 
در خانه ها و استفاده از دودکش های استاندارد اشاره کرد.

افتتاح 18 پروژه برق رسانی 
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پیرمردی با 256 سال سن و 23 زن و 180 نوه

عصر ایران- لی چینگ یون یک مرد چینی است که بعد از ۲۵۶ سال زندگی ۲۳ زن و ۱۸۰ نوه دارد! لی 
چینگ یون از دنیا رفته اما بر اساس آخرین آمارها او مسن ترین انسان روی زمین بوده است! خیلی ها 
راجع به نحوه ی زندگی کردن او و رژیم غذایی اش کنجکاو هستند.

 »جدایی نادر از سیمین«
 نهمین فیلم برتر قرن شد

بی بی سی با نظرسنجی از ۱77 منتقد فیلم در سراسر جهان 
فهرست ۱۰۰ فیلم برتر از سال ۲۰۰۰ میالدی به این سو را 
منتشر کرد. به گزارش خبرآنالین در فهرست یکصد فیلم برتر 
قرن بیست و یکم نام سه اثر ایرانی به چشم می خورد. دو فیلم 
از عباس کیارستمی و یک فیلم از اصغر فرهادی که جایزۀ اسکار را در کارنامۀ کاری خود دارد. فیلم »جدایی نادر 
از سیمین« به کارگردانی اصغر فرهادی با قرار گرفتن در رتبه نهم در میان ۱۰ فیلم برتر قرن بیست ویک ایستاده 
است. این فیلم جایزه اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را نیز برای اصغر فرهادی به ارمغان آورد.

تکذیب درآمد 30 میلیونی 
مهران مدیری از دورهمی

بعد از انتشار شایعه های مختلف درباره برنامه »دورهمی«، 
این بار درآمد ۳۰ میلیونی مهران مدیری تکذیب شد. باشگاه 
خبرنگاران جوان با انتشار این خبر، افزود: »دورهمی« پس 
از »خندوانه« دیگر برنامه تلویزیونی است که توانسته جای 
خود را بین مردم باز کند و حاال روز به روز تنور حواشی درآمدهای میلیونی بازیگران، کارگردان و مجری 
این برنامه داغ تر می شود. بر همین اساس هاشم رضایت تهیه کننده دورهمی در خصوص شایعه درآمد 

میلیونی مهران مدیری، گفت: مبلغ ۳۰ میلیونی که این روزها نقل به نقل چرخیده، کذب محض است.

مناسبت ها

موتور خودرو های امروزی
 به چند دسته تقسیم می شوند؟

عادل بهدانی - ۱ . موتور های اتمسفریک یا تنفس 
طبیعی : خودروهایی که از فشار اتمسفر برای تنفس 
استفاده می کنند . ۲ . موتور های پرخوران ) توربو 
شارژ- سوپر شارژ ( - توربوشارژر : از یک کمپرسور 
و یک توربین گازی تشکیل شده است که توربین 
توسط فشار گاز خروجی از موتور به چرخش درآمده 
و سپس کمپرسوری که به آن متصل است شروع 
به چرخش نموده و هوای محیط را مکش کرده و 
سپس متراکم می کند و به موتور می فرستد. هوای 
بیشتر به موتور به معنی سوخت بیشتر به موتور و 
باشد. می  موتور  خروجی  در  بیشتر  انرژی  تولید 
تولیدی  انرژی  به  کار  برای  چون  توربوشارژرها 
موتور متکی نیستند از نظر اقتصادی و بازده کلی 

نسبت به سوپرشارژرها برتری دارند.

سوپرشارژر : در سوپرشارژر انرژی مورد نیاز کمپرسور 
توسط تسمه یا زنجیر یا چرخ دنده که متصل به میل 
لنگ است از خود موتور تامین می شود و مقداری 
از قدرت موتور را می گیرد و موجب کاهش راندمان 
کلی موتور می شود. استفاده از موتورهای پرخوران 
سبب کاهش حجم موتور و افزایش قدرت خودرو 
شایان  کمک  نیز  خودرو  سازی  سبک  به  و  شده 
توجهی می کند . ۳ . موتور هیبرید : خودرو هایی 
هستند که از انرژی الکتریکی ذخیره شده در خودرو 
استفاده می کنند . 4 . موتور دیزل : خودرو هایی که 

از سوخت دیزل بهره می برند .

حضور دبیر کل سازمان ملل 
در یک سریال ایرانی 

محسن تنابنده در اینستاگرامش از عکسی از سریال 
علی البدل را منتشر کرد. به گزارش جام جم آنالین، 

بانکی  تنابنده نوشت: دبیرکل سازمان ملل جناب 
مون جهت پاره ای از توضیحات در مورد برجام و 

بازدید از سریال علی البدل نزد ما احضار شد.

گوگل رتبه وب سایت ها با تبلیغات
 آزار دهنده و پاپ آپ را پایین می آورد

وبگردی  زمان  در  که  هستید  کاربرانی  جزو  اگر 
ستوه  به  متعدد  آپ های  پاپ  با  سایت هایی  از 
آمده اید، گوگل خبر خوشی برای شما دارد. غول 
جستجو امروز اعالم کرد که رتبه ی سایت هایی 
که تبلیغات آزار دهنده و پاپ آپ را برای کاربران 
نمایش می دهند، در نتیجه ی جستجو پایین تر از 
سایر وب سایت ها قرار خواهند گرفت. البته باید به 
این نکته اشاره کرد که این سیاست در نسخه ی 
موبایل وب سایت ها به کار گرفته شده و فقط در 
مواردی اعمال می شود که تبلیغات بخش بزرگ 
یا کل صفحه را اشغال کرده و در واقع کل محتوا 

را غیرقابل استفاده می کنند.

4 شهریور ، روز کارمند

همه ساله در هفته دولت روز 4 شهریور به عنوان 
روز کارمند اختصاص می یابد و در این روز به منظور 
تجلیل از کارگزاران دولت جمهوری اسالمی و ارج 
انتخاب،  های  مالک  تبیین  با  خدمت،  به  نهادن 
نمایندگان خیل عظیم  عنوان  به  نمونه  کارمندان 
کارکنان نظام در اقصی نقاط کشور، انتخاب و مورد 
اعتالي مدیریت  قرار می گیرند.  تقدیر  تشویق و 
کارکنان  اجتماعي  منزلت  ارتقاء  و  اداري  نظام  در 
دولت، اصالح نگرش مردم نسبت به خدمات این 
رفتاري  ترویج فرهنگ  و زحمتکش،  قشر شریف 
مردم  به  خدمت  راستین  شخصیتهاي  خدمات  و 
شهیدان ماندگار رجایي و باهنر به عنوان الگوهاي 
مناسب خدمت به جامعه، ایجاد روحیه امید و تالش 
و نشاط و تشویق مردم به مشارکت در امور و نمایش 
از  جامعه  مطلوب  اداره  در  اسالمي  توان حکومت 

اهدف بزرگداشت این روز محسوب مي شود.

5 شهریور ، روز داروسازی

تولد محمد  مناسبت سالروز  به  پنجم شهریورماه 
زکریای رازی فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان 
و ایرانی، روز داروسازی در ایران نام گذاری شده  
آثار زکریای رازی  از مهم ترین  است. “الحاوی” 
است، این کتاب هرچند که تکمیل نشده باقی ماند، 
اما چند قرن مورد مطالعه قرار گرفت، طوری که 

مورخان اروپایی، آن را بزرگ ترین دایره  المعارف 
طبی به زبان عربی می دانند. در علم کیمیا باید رازی 
را سرآمد دانشمندان اسالمی دانست. رازی، مواد 
شیمیایی را طبقه بندی کرد و به اکتشافات مهمی 
قبیل  از  بوده،  متعدد  های  آزمایش  به  متکی  که 
الکل و جوهر گوگرد )اسید سولفوریک(  اکتشاف 
نایل آمد. روز داروسازی هم یاد آور مجدد عظمت 
نوید  و هم  است  بشری  تاریخ  در  ایرانیان  علمی 
تحقیقاتی  تالشهای  افزون  روز  توسعه  دهنده 

داروسازان پژوهشگر و دانشمند کشورمان.

ایران نیازمند واردات آب می شود؟

آب  کننده  پیش صادر  سال  چند  تا  ایران  گرچه 
اتفاق کم  این  نیز  اکنون  و  بود  به وفور  مجازی 
و بیش رخ می دهد، اما به دلیل خشکسالی های 
به  است.  مطرح  نیز  آب  واردات  بحث  پی درپی 
ایران  و خشکی  آبی  بی  از  ترس  ایسنا،  گزارش 
نیز  به واردات آب  وادار کرده که  را  نیرو  وزارت 
فکر کند، درست است که این ایده هنوز به مرحله 
اجرا گذاشته نشده اما وزیر نیرو بر این باور است 
و  فکر شده  ایده  این  پیش روی  دو سال  از  که 

ممکن است در آینده عملیاتی شود.

اتاق  نمایندگان  هیئت  جلسه   - قوسی 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
با حضور نمایندگان بانک توسعه صادرات و 

سازمان امور مالیاتی استان برگزار شد.
بازرگانی،  اتاق  رئیس  احتشام،  محسن 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه 
عنوان کرد: هنوز نقل و انتقال پول تسهیل 
بزرگ خارجی  بانک های  از  و خیلی  نشده 

ساز و کارشان روان نگردیده است.
های  بانک  از  سری  یک  داد:  ادامه  وی 
به  را  پول  توانند  می  ای  واسطه  و  کوچک 
صادرات  توسعه  بانک  صرافی  و  صندوق 

منتقل کنند.
توسعه  سازمان  کرد:  تصریح  احتشام 
توسعه  از  حمایت  ی  بسته  در  تجارت 
برنامه  چارچوب  در  که  نفتی  غیر  صادرات 
باشد  می  ملی  اقتصاد  گرایی  برون  پیشبرد 
سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان را از 
بازار  در  رقابت  درصد جهت   ۶ به  درصد   ۳

جهانی افزایش داده است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
توسعه  بانک  کرد:  اظهار  بیرجند  کشاورزی 
صادرات بانکی دولتی و تنها بانک تخصصی 

حوزه صادرات است و در بیانیه مأموریت این 
چراکه  است  نهفته  اجتماعی  خدمات  بانک 
توسعه صادرات عالوه بر ارز آوری ،کاهش 

فقر و بیکاری را به دنبال دارد.
ریزی  برنامه  در  باید  ما  افزود:  احتشام 
هدف  بازارهای  به  راهبردی  نگاه  خود 
بانک توسعه  این راستا  باشیم که در  داشته 
صادرات رویکرد خود را به سمت حوزه های 
تسهیالت  حاضر  حال  در  و  برده  تخصصی 
4۰ میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی و 
ارز مبادله ای برای نقل و انتقال مواد اولیه 

تأمین می نماید.
احتشام ادامه داد: بر این باوریم که پرداخت 
است،  انکارناپذیر  و  ضروری  امری  مالیات، 
بایست می  که  معتقدیم  حال  عین  در   اما 
در  امر  متولیان  سوی  از  ها  مالیات  قانون 
و حرمت  اجرا شده  عدالت  و  انصاف  کمال 

تولیدکنندگان و صنعتگران حفظ شود.
در  انعطاف هایی  اینکه  بیان  با  احتشام 
در صورت  که  دارد  وجود  ها  مالیات  قانون 
اعمال آن ها کمک  قابل توجهی به بخش 

تولید خواهد شد.
بر  مشکالت  فشار  که  است  معتقد  وی 

حوزه تولید و صنعت افزایش یافته بنابراین 
تقسیط  با  امکان  حد  در  رود  می  انتظار 
از صنعتگران  مالیات و کاهش اخذ جرایم، 
اکنون  که  چرا  شود،  پشتیبانی  و  حمایت 
برای  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  اکثر 
فاکتورهای نقد نشده خود، مشمول جریمه 

مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
دایره  رئیس  این جلسه محمد عبدی،  در 
صادرات  توسعه  بانک  ریالی  و  اعتبارات 
سود  گفت:  هم  جنوبی  خراسان  استان 
 ۱۶ بین  صادرات  توسعه  بانک  تسهیالت 
شده  قرار  هم  دولت  و  بوده  درصد   ۱۸ الی 
برای  سودی  ی  یارانه  تومان  میلیارد   ۲۲
 ۱۶ آن  از  که  دهد  تخصیص  تسهیالت 
میلیارد تومان در کشور پرداخت شده است. 
بانک هم به نسبت اعتبارسنجی مشتری و 
تضمین های مشتری تخفیف هایی در نظر 
بهتری  منابع  پارسال  به  نسبت  و  گیرد  می 
این  از  توانند  می  ها  کننده  تولید  و  داریم 

مشوق ها استفاده کنند.
درآمدهای  معاون  گهر،  پاک  ادامه  در 
مالیاتی سازمان امور مالیات در خصوص پیش 
بینی درآمدهای مالیاتی گفت: استان ما در کل 
کشور رتبه ۳۱ را دارد به این معنا که ۰.۲۵ 
درصد برای استان ما پیش بینی شده است. 
تا جایی که قانون گذار مشخص کرده تالش 

می کنیم بدون هیچگونه ظلمی عمل کنیم.
کرد:  عنوان  مالیاتی  تکالیف  باره  در  وی 
درگیر  آن  با  ها  که شرکت  مشکالتی  اکثر 
هستند انجام قوانین و امور حسابداری است. 
تا  داریم  خبره  کمبود حسابدار  استان  در  ما 
شرکت ها بتوانند از مزایای قانونی مشخص 

شده استفاده کنند.
وی ادامه داد که ما آمادگی داریم با افراد 
و  مالیاتی  قوانین  برای  داریم  که  ای  خبره 

رایگان  آموزشی  های  کالس  حسابداری 
برگزار کنیم.

از  جدید  قانون  در  داد:  ادامه  گهر  پاک 
حذف  مالیاتی  ضرایب   9۵ سال  ابتدای 
شده است و حساسیت نگهداری دفاتر زیاد 
 شده است و حتما شرکت ها باید درآمدها و
مالیات دیگر  و  کنند  ثبت  را  ها   هزینه 

علی الراس نداریم. به گفته وی تولیدکننده 
سیستم  بر  عالوه  حقیقی  اشخاص  و  ها 
کامپیوتری باید دفتر داشته باشند؛ حتی اگر 

در سال یک تراکنش داشته باشند.

 ۳۲ قبل  سال  در  کرد:  عنوان  گهر  پاک 
حل  قضیه  و  داشتیم  ضرایب  تعدیل  مورد 
پایان  تا   9۵ سال  ابتدای  از  است.  شده 
شهریور هم طبق مصوبه هیئت وزیران هر 
واحد صنعتی اگر جریمه مالیاتی داشته باشد 

قابل بخشش است.
بخشش  درصد  کرد:  خاطرنشان  وی 
جریمه به خوش حسابی و اینکه به اجراییات 

نرفته باشد و دیگر عوامل بستگی دارد.
وی افزود که در ۵ ماهه اول امسال ۲۵۵۰ 

مورد بخشودگی جرایم داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند:

عدالت مالیاتی برای حفظ حرمت تولید کنندگان

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

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

بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است. »پیامبر اکرم )ص(«
احتراماً با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 

و تبریک هفته دولت به اطالع مردم شهید پرور و والیت مدار می رسانیم
 نماز عبادی سیاسی 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 جناب آقای مهندس سید 
علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی  خواهند بود.

زمان: جمعه 95/6/5 ساعت 30: 11
مکان: خیابان پاسداران- مسجد امام حسین )ع(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368  

   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

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط 

برای خانواده های محترم 
اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ایستاده 
در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

یک دزدی عاشقانه

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تكمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پكیج 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 و10        32229666
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با شش دقیقه، زندگی تان را متحول کنید

پنجشنبه *4 شهریور  1395 * شماره 3587

آیه روز  

اگر از اين کافران مشرک سؤال کني که آسمانها و زمين را که آفريده و خورشيد و ماه مسخر فرمان کيست؟ به يقين 
جواب دهند که خدا )آفريده(، پس چگونه )با اين اقرار، از توحيد و معرفت خدا( رويگردان مي شوند؟ عنکبوت آيه ۶۱

حدیث روز  

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟ آن کس که به جای تو چيز ديگری را پسندد و به آن 
راضی شود، مسلما زيان کرده است . امام حسين)ع(

چون ما و شما مقارب یکدگریم  
به زان نبود که پرده ی هم ندریم 

ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز  
عیب تو نگویم که یک از یک بتریم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خیالپردازی مثبت

تحقیقات نشان می دهد که خیالپردازی های مثبت 
کردن  کم  افراد  وقتی  می گیرد.  را  پیشرفت  جلو 
وزن یا ادامه یک رابطه عاشقانه را تجسم می کنند، 
احتمال اینکه به چیزی که می خواهند برسند بسیار 
را  کار  »این  وقتی می گویند،  است. همچنین  کم 
می کنم« کمتر از وقتی که می گویند »می توانم این 

کار را بکنم؟« نتیجه می گیرند.
دان پینک می نویسد، »تایید حس خوبی می دهد اما 
باعث نمی شود بتوانید منابع و استراتژی های الزم 
افراد خوشبین  کنید.«  را جمع  کار  آن  انجام  برای 
در کارهایی که نیاز به انعطاف پذیری و پشتکار دارد 
موفق تر هستند. به طور مثال در شغل فروش بیمه 
که میزان عدم پذیرش مخاطب بسیار باال است، طی 
یک دوره دو ساله افراد خوشبین ۳۷ درصد بیشتر از 
افراد بدبین فروش داشته و تعداد کارمندانی از  آنها که 
در سال اول کار را ترک می کنند نصف افراد خوشبین 
بوده است.دکتر مارتین سلیگمان توضیح می دهد که 
وقتی اوضاع خوب پیش نمی رود، افراد بدبین اتفاقات 
منفی را شخصی )من سخنران افتضاحی هستم(، 
دائمی )هیچوقت اوضاعم بهتر نمی شود( و فراگیر 
)احترام همکاران و همسرم را از دست خواهم داد( 
تشخیص  خوشبین  افراد  دیگر،  از طرف  می بینند. 
می دهند که وقتی سخنرانی نمره می آورد این احتمال 
وجود دارد که مخاطبین برای پیام آنها آماده نبوده اند، 
می توانند تمرین بیشتری کرده و پیشرفت کنند و هنوز 
هم می توانند عصر را کنار خانواده شان خوش بگذرانند. 
در چنین شرایطی نیاز داریم که فرد بدبین بدترین 

حالت را پیشبینی کرده و ما را برای آن آماده کند.

حال  در  فرانسوی،  نویسنده  کافکا  فرانتس  روزی 
قدم زدن در پارک، چشمش به دختر بچه ای افتاد 
که داشت گریه می کرد. کافکا جلو می رود و علت 
گریه دخترک را جویا می شود. دخترک همانطور که 
گریه می کرد پاسخ می دهد: عروسکم گم شده. کافکا 
با حالتی کالفه پاسخ می دهد: امان از این حواس 
پرت,گم نشده, رفته مسافرت! دخترک دست از گریه 
می کشد و بهت زده می پرسد: از کجا میدونی؟ کافکا 
هم می گوید: برات نامه نوشته و اون نامه پیش منه 
دخترک ذوق زده از او می پرسد که آیا آن نامه را 

همراه خودش دارد یا نه؟ 
کافکا می گوید: نه,تو خانه ست. فردا همین جا باش 
تا برات بیارمش.کافکا سریعًا به خانه اش بازمی گردد 
و مشغول نوشتِن نامه می شود و چنان با دقت که 
انگار در حال نوشتن کتابی مهم است. این نامه  نویسی 
از زبان عروسک را به مدت سه هفته هر روز ادامه 
می دهد و دخترک در تمام این مدت فکر می کرده آن 
نامه ها به راستی نوشته  عروسکش هستند. در نهایت 
کافکا داستان نامه ها را با این بهانه  عروسک که »دارم 
عروسی می کنم« به پایان می رساند این ماجرای 

نگارش كتاب »کافکا و عروسک مسافر« است.

 اوه، سرتون شلوغه؟ عجیبه، فکر می کردم فقط 
خودم این طور هستم. مهم نیست که اکنون در 
چه مرحله زندگی تان هستید، من و شما حداقل 

در یک چیز با هم مشترک هستیم: 
ما همه می خواهیم زندگی مان و خودمان را ارتقا 
دهیم. نمی خواهم بگویم که مشکلی داریم، اما 
ما به عنوان آدمیزاد طوری متولد شده ایم که 
می خواهیم به شکل بی وقفه ای رشد و پیشرفت 
کنیم. من باور دارم که همه ما این گونه هستیم. 
با این حال مردم هر روز از خواب بیدار می شوند 

و زندگی مثل قبل پیش می رود.
اگر موفقیت و رضایتمندی بر اساس نمره دهی 
یک تا ده ارزیابی می شد، می توانستم بگوییم 
که همه می خواهند در همه جوانب زندگی شان 
نمره ده را کسب کنند. نکته این جاست: برای 
را  ده  نمره  که  مورد عالقه تان  زندگی  ایجاد 
را  زمانی  روزه  ابتدا همه  در  باید  کند،  کسب 
به خودتان اختصاص دهید تا به شخصی در 
سطح ده تبدیل شوید که قادر است آن سطح از 

موفقیت را ایجاد و حفظ کند.

نه؟  مگر  دارد،  را  آن  وقت  کسی  چه  اما 
را  کار  این  دارد که  خوشبختانه روشی وجود 
در عرض شش دقیقه روزانه انجام دهید. متد 
سیورز را انتخاب کنید، روشی ترتیبی که شش 
تا از کارآمدترین تمرینات شناخته شده ارتقای 
شخصی را با هم ترکیب می کند. در حالی که 
این  برای  ساعت ها  می توانند  افراد  از  برخی 
تمرینات وقت بگذارند، تنها یک دقیقه برای 
هر تمرین  طول می کشد که نتایج خارق العاده 
آن را ببینید. فقط تصور کنید که شش دقیقه 

نخست روز این گونه آغاز شود:
دقیقه اول: س مثل سکوت

به جای آن که دکمه »snooze« یا چرت 
و  استرس  با  سپس  و  دهید  فشار  را  زدن 
دقیقه  اولین  کنید،  آغاز  را  روزتان  خستگی 
روز را به سکوتی هدفدار اختصاص دهید. به 
آرامی بنشینید، سکوت و آرامش را برقرار سازید 
تمرکز  به  شاید  بکشید.  نفس های عمیقی  و 
بپردازید. بر روی خود متمرکز شوید و شرایط 
مطلوب ذهنی ایجاد کنید که شما را به سوی 

داشتن روزی کارآمد رهنمون کند. شاید در آن 
خداوند  از  قدردانی  و  به شکرگزاری  لحظات 
می نشینید،  سکوت  در  که  زمانی  بپردازید. 
ذهن تان را آرام می کنید، به بدن تان آرامش 
از  استرس  که  می دهید  اجازه  و  می بخشید 
با این کار مفهومی  بدن تان خارج شود. شما 

عمیق تر از، هدف و جهت یابی خواهید یافت.
دقیقه دوم: ت مثل تصدیق

برگه تصدیق خود را بیرون بیاورید و شروع به 
خواندن آن کنید؛ برگه تصدیق برگه ای ست که 
در آن جمالتی نوشته اید که پتانسیل نامحدود، 
اهداف مهم و کارهای موردنیاز برای رسیدن به 

آن ها را به شما یادآوری می کند. 
شما  به  را  توانایی تان  که  جمالتی  خواندن 
یادآوری می کند، انگیزه بخش خواهد بود. دیدن 
انرژی  به شما  دهید  انجام  باید  که  کارهایی 
امروز  باید  آن چه  روی  تا  می بخشد  مجددی 
بعدی  مرحله  به  را  زندگی تان  تا  دهید  انجام 

ببرید، تمرکز کنید.
دقیقه سوم: ت مثل تجسم

چشمان تان را ببندید و تصور کنید زمانی که 
به اهداف تان دست یابید چه احساسی خواهید 

داشت و زندگی تان چگونه خواهد بود. 
ممکن  به  عقیده تان  ایده آل  چشم انداز  دیدن 
بودن آن و تمایل تان به تبدیل کردن آن به 

واقعیت را افزایش خواهد داد.
دقیقه چهارم: ن مثل نرمش

را  بدن تان  ثانیه  شصت  برای  و  شوید  بلند 
افزایش  برای  زمان  مقدار  این  دهید.  حرکت 
جریان خون و اکسیژن به مغز کافی است. شما 
پایین  و  باال  به سادگی یک دقیقه  می توانید 
بپرید، شنای سوئدی یا بشین پاشو انجام دهید. 
نکته در این است که شما ضربان قلب تان را 
افزایش دهید، انرژی ایجاد کنید و توانایی تان 

در هشیاری و تمرکز را افزایش دهید.
دقیقه پنجم: خ مثل خواندن

کتابی را که در حال حاضر مشغول خواندن آن 
هستید، بردارید و یک یا دو صفحه بخوانید. 
در  بتوانید  که  چیزی  بیاموزید،  جدیدی  ایده 
طول روز به کار بگیرید و به بهبود نتایج کاری 

یا عاطفی تان کمک کند. چیز جدیدی کشف 
کنید که بتوانید از آن برای تفکر بهتر، احساس 

بهتر و زندگی بهتر بهره بگیرید.
دقیقه ششم: ن برای نوشتن

دفترچه تان را بردارید و یک دقیقه وقت صرف 
نوشتن چیزی کنید که شکرگزارش هستید و 
به آن می بالید. همچنین سه نتیجه ای را که 
می خواهید در آن روز کسب کنید نیز بنویسید. 
با انجام این کار، شما وضوح کار و انگیزه ای را 
که برای دست به کار شدن به آن نیاز دارید، 

ایجاد می کنید.
امروز شروع کنید

اگر روزتان را با گذراندن این شش دقیقه آغاز 
کنید، چه احساسی خواهید داشت؟ کیفیت آن 
روز و زندگی تان چقدر بهبود خواهد یافت؟ همه 
حداقل  سرمایه گذاری  که  هستیم  موافق  ما 
شش دقیقه زمان برای تبدیل شدن به شخصی 
باید  مورد عالقه مان  زندگی  برای کسب  که 
به  باید  یک  که  منطقی ست  تنها  نه   باشیم، 

تمام معناست.

عارفانه روز

خدای مهربانم  به درون قلبم نفوذ کن 
و همه خشم, ترس و درد درونم را دور کن.

  روحم را جانی تازه ببخش و ذهنم را آزاد کن. 

مهم نیست با تو چه كردند.تو قهرمان زندگی 
خودت بمان تو آدم خوبه ى زندگی خودت باش

 با وجدانت اسوده بخواب. سرت را پیش 
خدایت باال بگیر و بخاطر همه چیز شاکر باش

از افکار منفی به شدت دوری کنید. با حفظ آرامش، 
ذهن خود را از منفی گرایی منحرف سازید و آنها 
را با افکار سازنده و شادی بخش جایگزین سازید.

547816923
916235487
382947651
795684132
423159876
168372594
671593248
239468715
854721369

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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انتظار سخت و کشنده است فراموش کردن 
هم کشنده است، اما وقتی،  تکلیفت را ندانی 

که باید فراموش کنی، یا انتظار بکشی. 
سخت ترین و شکنجه آورترین، کار دنیاست.

به چند نیروی خانم برای کار در سالن 
زیبایی نیازمندیم. 09397690128 

056-32450229

به دو نفر خانم مسلط به فتو شاپ 
برای کار در آتلیه به صورت دو شیفت 

نیازمندیم. 
09155621874 -  32420426

به دو نفر جوشکار درب و پنجره 
نیازمندیم.

09153613164

به چند نفربازاریاب حضوری خانم  وآقا با 
پورسانت عالی برای کار تبلیغات نیازمندیم. 

09152651699-32430537

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل کادر 
فروش از تعدادی بازاریاب در سراسر استان 

دعوت به همکاری می نماید.  تلفن تماس: 
32329042- ساعت تماس: 8 صبح الی 13

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

لوله بازکنی با فنر
لوله کشی ساختمان
09151633903

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

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 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

اجرای تخریب ساختمان و زدن 
چاه پذیرفته می شود

 09158651483- قریشی
پسته، بادام، هسته زردآلو 
ودک خود را مغز شده و در 

حضور مشتری تحویل بگیرید.
انتهای جمهوری 28

قریشی: 09156148203
09158651483

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

محل خریداریم 
32239048 -09159618050 

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

منزل ویالیی به متراژ 263 متر 
واقع در خیابان غفاری

09356703197

به یک کمک آشپز نوجوان 
برای کار در غذای آماده 

نیازمندیم.
09155624508

به یک نفر نیروی فنی کاردان 
رشته عمران یا مکانیک با 

حداقل سه سال سابقه کار 
مرتبط نیازمندیم.
09105625930

به چند بازاریاب خانم با 
روابط عمومی باال برای کار 
در دفتر نشریه نیازمندیم.

09155629298
32446204

گالـری رویـال
با تمامی امکانات و تجهیزات و موقعیت 

عالی )دوربین مداربسته( واقع در 
خیابان مدرس نبش مدرس 61 به 

فروش می رسد.
09153614134

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 درب ضد سرقت خالقی
خیابان مدرس- نبش مدرس 44

  32444080
09153614899
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رقابت هندبالیست های خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

رئیس هیأت هندبال خراسان جنوبی گفت: در مسابقات هندبال قهرمانی 
منطقه یک کشور ورزشکاران نوجوان استان به رقابت می پردازند. مجتبی 
شریعتی فر در گفت و گو با فارس اظهار کرد: در این مسابقات نمایندگان 
استان های سمنان، خراسان جنوبی، مازندران، خراسان شمالی، گلستان 
و خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت می پردازند. وی خاطرنشان کرد: 
این رقابت ها با شرکت 12 تیم در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان 
از امروز تا دهم شهریورماه جاری به میزبانی استان سمنان و در شاهرود 

برگزار می شود.

جودوکار نونهال استان  در مسابقات
 قهرمانی منطقه ای سوم شد

فارس: جودوکار نونهال خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی منطقه ای 
سوم شد رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان جنوبی گفت: امیر حسین 
حسینی در مسابقات جودو قهرمانی منطقه ای کشور با گردن آویز برنز بر 
سکوی سوم رقابت ها ایستاد. علی تهوری اظهار کرد: جودوکاران خراسان 
جنوبی در مسابقات قهرمانی منطقه ای کشور به میزبانی کرمان خوش 
درخشیدند.وی افزود: امیر حسین حسینی با گردن آویز نقره بر سکوی سوم 
این رقابت ها ایستاد و همچنین کاپ اخالق این مسابقات را جودوکاران 

خراسان جنوبی باالی سر بردند.

رقابت بدمینتون بازان خراسان جنوبی 
در مسابقات برترین های ایران

رئیس هیئت بدمینتون خراسان جنوبی گفت: بدمینتون بازان استان در 
رقابت  به  ایران  سال  زیر 17  پسران  لینینگ  جام  بدمینتون  مسابقات 
می پردازند. علیرضا ثانی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بدمینتون بازان 
زیر 17 سال پسر خراسان جنوبی در مسابقات جام لینینگ برترین های 
ایران به مصاف ملی پوشان می روند.وی افزود: صالح سنگ تراش، محمد 
مهدی میرشکاری و امیر محمد مسعودی اعضای تیم بدمینتون استان در 
این ماراتن ملی هستند که سرپرستی آنان را محمد نوری زاده بر عهده دارد.

تیم خانه کارگر طبس به مسابقات فوتسال
 نوجوانان مناطق کشور راه یافت

خانه  تیم  گفت:  طبس  تشکیالت  کارگر  خانه  قائم مقام  فارس- 
و  شد  قهرمان  استان  لیگ  مسابقات  در  این  از  پیش  کارگر طبس 
به مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق کشور راه یافت. وی تصریح 
کرد: تیم نوجوانان خانه کارگر طبس نماینده استان خراسان جنوبی 
آبیک قزوین، مقاومت گیالن و  با تیم های مقاومت شهید حسامی 

فاتح البرز هم گروه شده است.

1- حین صحبت کردن قدم بزنید. این قانون را برای 
خود تصویب کنید که هر بار تلفن همراه یا منزل شما 
زنگ می خورد باید حین صحبت کردن در خانه قدم 
بزنید. به این ترتیب روزی 5 تا 10 دقیقه به تحرکتان 
به دیدن  نامه فرستادن  به جای  افزوده می شود 2- 
دوستان بروید. بررسی های محققان مرکز تحقیقاتی 

استانفورد نشان داده است کسانی که به جای رفتن و 
مالقات کردن دوستان شان به آنها نامه می فرستند یا 
زنگ می زنند طی 10 سال 5 کیلو به وزنشان افزوده 
می شود 3- جلوی تلویزیون دمبل بزنید اگر صبح ها 
عادت به دیدن تلویزیون دارید یک وزنه ردارید و هر بار که 
آگهی تبلیغاتی پخش می شود دمبل بزنید. همین حرکات 

کم وکوتاه نتایج شگرفی در درازمدت دارند 4- روی یک 
توپ بزرگ نشسته کار کنیدوقتی می خواهید با کامپیوتر کار 
کنید به جای صندلی روی یک توپ بزرگ بنشینید به این 
ترتیب ماهیچه ها و پاهای شما برای حفظ تعادل مجبورند 
بیشتر فعالی کنند 5- بخندید. برای هر خنده، دیافراگم 100 
حرکت انجام می دهد که مساوی 10 دقیقه ایروبیک است.

7 کار غلط 
که جوش هایتان را بدتر می کند  

1- جوش های خود را فشار ندهید 2- صورت 
خود را بیش از حد با آب ولرم و پاک کننده های 
مالیم  نشویید 3- هنگام خرید مواد آرایشی 
پوست و مو دقت کنید که جوش زا نباشد و 
لفظ   NON COMEDOGENIC  روی 

لوازم  یا  باشد 4- موی چرب  آن حک شده 
باعث  تواند  پوست می  با  تماس  در  ورزشی 
تحریک پوست و تشدید آکنه شود 5- اجازه 
دهید اثرات داروها با گذر زمان ظاهر شود 6- 
مصرف  پزشکتان  نظر  طبق  دقیقا  را  داروها 
کنید 7- از آفتاب دوری کنید. بر خالف نظر 
عامه مردم، آفتاب گرفتن  TANNING  و 
تابش معمول آفتاب آکنه را بدتر می کند.

اگر پوستی چرب دارید 
از این ماسک استفاده کنید

زیبایی و جوانسازی پوست با استفاده از ماسک 
و  پرتقال  کیوی،  همچون  هایی  میوه  صورت 
خرمالو بسیار ساده و بدون دردسر به دست می آید 
و شما را از شر کرم های مختلف نجات می دهد. 
اگر پوست چربی دارید از این ماسک استفاده کنید: 

یک کیوی پوست گرفته، یک قاشق غذاخوری 
ماست، کمی پرتقال، یک قاشق غذاخوری روغن 
بادام و کمی عسل را با هم مخلوط کنید. در پایان 
یک قاشق غذاخوری پودر بادام زمینی و چند 
قطره روغن زیتون هم به آن اضافه کنید. این مواد 
را در همزن بریزید تا به خوبی با هم مخلوط شوند 
و به حالت کرم دربیایند. مواد را روی تمامی 
پوست ماساژ دهید سپس صورت تان را بشویید.

تعادل وزن با بادام 

بادام یک غذاي پرچربي است که بر خالف دیگر 
غذا هاي چرب نه تنها براي سالمتي خطري 
ندارد، بلکه آن را تضمین مي کند. چربي موجود 
در بادام از جنس همان چربي است که در روغن 
زیتون وجود دارد و به همین دلیل پزشکان آن را 
براي سالمتي قلب مفید مي دانند. به گفته آنها، 

بادام مي تواند سطح کلسترول بد خون را پایین 
بیاورد و از این طریق ریسک بیماري هاي قلبي 
 ،Dرا کاهش مي دهد. بادام منبع غني ویتامین
منیزیم و پتاسیم است و مي تواند در محافظت 
از بدن در مقابل ابتال به دیابت موثر باشد. یکي 
دیگر از ویژگي هاي بادام این است که نه تنها 
به کاهش وزن کمک مي کند، بلکه از بازگشت 
مجدد وزن اضافي هم جلوگیري مي نماید.

خواص درمانی کاکل ذرت 

1- دم کرده کاکل ذرت ادرارآور است و آرام 
کننده دستگاه ادراری است 2- درد و ناراحتی 
های دستگاه ادراری را تسکین می دهد 3- 
مثانه  درد  و  مثانه  ورم  التهاب،  مثانه،  سنگ 
را از بین می برد 4- کاکل ذرت بطور کلی 
دستگاه ادراری را تمیز می کند 5- در واقع 

ذرت غذای خوبی برای پیشگیری از سرطان 
جلوگیری  دندان  خوردگی  کرم  از   -6 است 
را  خون  کلسترول  ذرت  روغن   -7 کند  می 
پایین می آورد 8- روغن ذرت برای درمان 
است  مفید  پوستی  بیماریهای  و  اگزما 
از  9- جوشانده ساقه وسط بالل خونریزی 
ریشه  جوشانده   -10 آورد  می  بند  را  بینی 
ذرت برای سوزش مجاری ادراری مفید است. 

برای رفع افسردگی 
ریواس بخورید

1- مقوي قلب و اعصاب است 2- باعث کاهش 
خونریزي از معده و روده مي شود 3- ورم ملتحمه 
چشم را کاهش مي دهد 4- مسرت بخش است و 
باعث رفع افسردگي مي شود 5- زخم هاي دهان 
را درمان مي کند 6- اسید معده را متعادل مي کند 

7- برطرف کننده استرس، ترس و وسواس است 
8- فیبر و پتاسیم موجود در آن سوخت و ساز 
بدن را باال مي برد و باعث کاهش وزن مي شود 
9- مصرف مداوم آن باعث تصفیه خون و رفع 
وادار  را  لوزالمعده  مي شود 10-  دمل  و  جوش 
به ترشح انسولین کرده و قند خون را کاهش 
مي دهد 11- به ترمیم جراحات، زخم هاي چرکي 
سطحي و سوختگي هاي پوستي کمک  مي کند.

12 روش برای سوزاندن کالری

دستگیری دو قاچاقچی و کشف 30 کیلوگرم 
تریاک در »نهبندان«

 فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف 30گیلوگرم تریاک 
در این شهرستان خبر داد .  سرهنگ غالمرضا شاهوردی گفت: 
با رصد اطالعاتی عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، 
یک دستگاه خودروی پژو 405 با دو سرنشین در محور نهبندان به 
زابل که حامل مواد مخدر بود شناسایی و به راننده خودرو دستور 
ایست داده شد وی گفت : راننده خودرو با مشاهده مأموران متواری 
شد و با انداختن کیسه حاوی مواد مخدر به سمت روستاهای 
شهرستان نهبندان ادامه مسیر داد و قاچاقچیان هنگامی که خود را 
در محاصره مأموران دیدند با رها کردن خودرو به داخل منزل یکی 

از ساکنان روستا رفته و مخفی شده و دستگیر شدند.

پنج مجروح در اثر برخورد تریلی با کامیونت

بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با کامیونت در محور شهرستان 
طبس به »ده محمد«  پنج نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند .

 به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین نیکمرد جانشین 
پلیس راه خراسان جنوبی در رابطه با این خبر گفت : با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف جرحی در محور 
طبس به ده محمد نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به 

محل حادثه اعزام شدند .
یک  با  تریلی  :خودروی  کردند  مشاهده  گفت:مأموران  وی 
دستگاه کامیونت کاویان با پنج سرنشین برخورد کرده است 
که در این حادثه سرنشینان خودروی کامیونت مصدوم و به 

بیمارستان اعزام شدند. 

توقیف  وانت با دو تن برنج قاچاق در بیرجند 

 فرمانده انتظامی استان از توقیف خودروی وانت پیکان حامل 
دو هزار و 130 کیلوگرم برنج قاچاق در شهرستان بیرجند خبر 
داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید 
شجاع  گفت: مأموران پلیس آگاهی استان هنگام کنترل و بازدید 
واحدهای صنفی با متوقف و بازرسی کردن یک دستگاه وانت 
پیکان در خیابان بهشتی شهرستان بیرجند دو هزار و 130 کیلوگرم 
برنج قاچاق کشف کردند. وی گفت : این برنج ها از مبادی مرزی 
شرق کشور وارد شده بود و به صورت قاچاق حمل می شد که با 
هوشیاری مأموران بار قاچاق توقیف شد . سرهنگ شجاع  تصریح 
کرد: کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را بیش از صد 

میلیون ریال برآورد کرده اند.

یک منزل مسکونی در بیرجند در آتش سوخت

معاون عملیات سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: یک منزل 
مسکونی در مهر شهر بیرجند در آتش سوخت.حسین میری با 
اعالم این خبر، اظهار کرد: این حادثه در ساعت 11 و  38 دقیقه 
دیروز  در منطقه مهرشهر بیرجند رخ داد. وی ادامه داد: با اعالم 
این خبر به سازمان آتش نشانی بیرجند، آتش نشانان ایستگاههای 
یک، چهار و شش به محل حادثه اعزام شدند. میری با بیان اینکه 
آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با استفاده از لوله های 
آبرسان و امکانات موجود حریق را اطفاء کردند، افزود: حریق از 
آشپزخانه شروع و به داخل منزل نیز کشیده شده است.میری 
اظهار کرد: خوشبختانه در این حادثه خسارات جانی نداشتیم ولی 

خسارات مالی زیادی به مالک  وارد 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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری            

    0915 164  3778  -32229117 کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی

تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.



7
بهره برداری از هفت طرح عمرانی در شهرستان سربیشه آغاز شد

ایرنا-  همزمان با دومین روز از هفته دولت بهره برداری از هفت طرح عمرانی با اعتبار پنج میلیارد و 966 میلیون ریال در شهرستان سربیشه آغاز شد. سرپرست فرمانداری سربیشه 
افتتاح غسالخانه روستای درح با اعتبار 500 میلیون ریال، بهره برداری از دستگاه مکانیزه جمع آوری زباله، راه اندازی آب شیرکن مهردشت، تامین برق روستای » شهید براتی«، 

تامین برق روستای » شهید عبدالهی«، افتتاح استخر ذخیره آب در سه روستای » کفاز سفلی، لجنگ سفلی و حسن آباد« را از جمله این طرح ها ذکر کرد.
پنجشنبه * 4 شهریور 1395 * شماره 3587

7
دهیاران بیمه می شوند

در  استاندار  مالئی- 
شهر  اداری  شورای 
با  کرد:  عنوان  خوسف 
در  کار  سختی  به  توجه 
روستاها خصوصاً در حوزه 
یک  با  باید  ها،   دهیاری 

برنامه ریزی مناسب تمامی دهیاران استان تحت 
پرویزی  گیرند.  قرار  حمایتی  های  بیمه  پوشش 
بیان کرد: مشکالت متعددی که امروزه در سطح 
روستاها وجود دارد اعتبارات در اختیار دهیاری ها، 
هزینه  روستایی  محیط  بهسازی  راستای  در  باید 
شود. وی بابیان اینکه کمک دولت به شهرداری ها 
و دهیاری ها در سه سال اخیر بی سابقه بوده است، 
خاطرنشان کرد: توسعه راه های روستایی،کمک در 
جهت تثبیت جمعیت در نقاط روستایی و نیز توجه 
مهمترین  از  گردشگری  و  گردی  بوم  به صنعت 
اولویت های کاری است که در شهرستان خوسف 
باید مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد. استاندار 
ضمن  و  اشاره  کربن  ترسیب  طرح  اجرای  به 
 مطلوب ارزیابی کردن این طرح خاطرنشان کرد: 
می توان با اجرای این طرح در سایر شهرستان های 
استان در راستای جذب اعتبارات بین المللی و نیز 
 تثبیت جمعیت و نیز کمک به معیشت روستائیان 

کمک های شایان توجهی انجام داد.

اخذ اولین پروانه ساخت بنتونیت دراستان

ویژه  بنتونیت  تولید  شرکت  اولین  ور-  پیشه 
خوراک دام، طیور و آبزیان در استان و شهرستان 
اداره  رئیس  کرد.  دریافت  ساخت  پروانه  قاینات 
این  گفت:  مجموعه  این  درمان  و  تشخیص 
شرکت با هدف ارتقای سطح کیفی محصوالت 
به  کمک  و  طیور  و  دام  خوراک  کارخانجات 
امنیت غذایی برای اولین بار در خراسان جنوبی 

و شهرستان قاینات آغاز به فعالیت خواهد کرد.

طرح هادی ۴۶ روستا
به بهره برداری می رسد

مهر- مدیرکل بنیاد مسکن استان از بهره برداری 
طرح هادی در ۴6 روستای استان طی هفته دولت 
خبر داد. آسمانی مقدم با بیان اینکه از این تعداد پنج 
طرح در شهرستان بیرجند اجرا شده است، بیان کرد: 
در این هفته طرح های هادی در روستاهای چهکند، 
هزینه  با  آباد  شمس  و  منظریه  رقویی،  دستگرد، 
تومان  میلیون  و ۸۴0  میلیارد  بر یک  بالغ  کردی 
برداری  بهره  از  همچنین  وی  شد.  خواهد  افتتاح 
۴00 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر ۲5 هزار نفر 
جمعیت در هفته دولت خبر داد و گفت: این واحدها 

با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان افتتاح می شود.

۴01 کیلوگرم فرآورده خام دامی
در شهرستان درمیان معدوم شد

ایرنا - مدیر دامپزشکی درمیان گفت: از ابتدای 
سال 95تاکنون ۴0۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی 
از  و  کشف  شهرستان  این  در  مصرف  غیرقابل 
روز  معراجیان  شد.  خارج  مصرف  بازار  چرخه 
های  فرآورده  افزود:  خبرنگاران  به  چهارشنبه 
گوشت  ماهی،  مرغ،  گوشت  شامل  شده  معدوم 
قرمز، دل و جگر است. وی از شهروندان خواست 
و  کنند  خوداری  عمومی  معابر  در  دام  کشتار  از 
دامپزشکی  شبکه  با  تخلف  مشاهده  صورت  در 

شهرستان تماس بگیرند.

22 طرح عمرانی در شهرستان سرایان
به بهره برداری رسید

طرح   ۲۲ دولت  هفته  از  روز  دومین  در   - ایرنا 
عمرانی با اعتبار 3۲ میلیارد و 760 میلیون ریال 
رسید. برداری  بهره  به  سرایان  شهرستان  در 
افتتاح  مراسم  در  روز چهارشنبه  فرماندار سرایان 
لوله در  با  انتقال آب  این طرح ها گفت: 9پروژه 
روستای  هادی  طرح  اجرای  کشاورزی،  حوزه 
آباد، احداث شبکه برق و روشنایی معابر،  حجت 
اجرای روکش آسفالت محور سرایان - کریمو با 
اعتبار شش میلیارد و 500 میلیون ریال و اجرای 
روکش محور نوده - مصعبی با اعتبار پنج میلیارد 
و 500 میلیون ریال از مهمترین این پروژه هاست.

مشارکت 70 درصدی خیرین ورزشیار
در حوزه توسعه فضاهای ورزشی

ایسنا- رئیس هیات مدیره مجمع خیرین ورزشیار 
گفت: : حدود 70 درصد خیرین در حوزه توسعه 
ورود  زیرساختی  و  ورزشی  فضاهای  گسترش  و 
پیدا کرده اند. سرحدی عنوان کرد: این خیرین با 
مشارکت در ساخت و اجرای پروژه های فرهنگی 
و  یافته  توسعه  کمتر  روستاهای  در  ورزشی  و 
نیمه  پروژه های  تکمیل  به  استان، کمک  مرزی 
از ظرفیت های قانونی بودجه به  با استفاده  تمام 

ورزش استان کمک می کنند.

افتتاح کتابخانه عمومی »فردوسی«
روستای اسفشاِد شهرستان قاینات

روستای  »فردوسی«  عمومی  کتابخانه  کاری- 
و   ۱395 شهریور   ۸ قاینات  شهرستان  اسفشاِد 
همزمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد. مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان گفت: این کتابخانه 
با زیر بنای ۱۴0 مترمربع و در مدت حدود یک 
ماه، با تالش و همکاری دهیاری این روستا آماده 
تعمیرات،  برای  افزود:  است. رضایی  سازی شده 
مبلغی در  خرید تجهیزات کتابخانه ای و کتاب، 

حدود 3۸0 میلیون ریال هزینه شده است.

استفاده بیش از 90 درصد صادرکنندگان
از خدمات بانک توسعه صادرات

قوسی- رئیس دایره اعتبارات بانک توسعه صادرات 
استان در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: بانک توسعه 
دولتی  درصد   ۱00 و  تخصصی  بانکی  صادرات، 
که  دارد  شعبه  یک  فقط  استان  هر  در  و  است 
مشتریان آن شرکت های تولیدی، صادراتی، دانش 
بنیان و بازرگانان و تجار هستند. این بانک در زمینه 
های گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی 
فعالیت  گردشگری  خدمات  و  ارزی  حوالجات  و 
الی  بین ۱6  افزود سود تسهیالت  میکند. عبدی 
۱۸ درصد است که دولت هم یارانه ای ۲ درصدی 
ارزش  دارای  که محصوالتشان  برای شرکتهایی 
افزوده باشد در نظر می گیرد. وی عنوان کرد که 
نسبت به سال گذشته از ابتدای سال جاری حجم 
تسهیالت 300 درصد رشد داشته است و همچنین 
بیش از 90 درصد از صادرکنندگان نمونه استان از 

خدمات این بانک بهره مند شدند.

7 پروژه در شهرستان فردوس
به بهره برداری رسید

پروژه   7 دولت  هفته  از  روز  دومین  در  سربازی- 
عمرانی و خدماتی در شهرستان فردوس به بهره 
برداری رسید. با حضورسرپرست فرمانداری و جمعی 
آسفالت  شامل:  خدماتی  پروژه  چهار  مسئوالن  از 
خیابان کشاورز، جدول گذاری و دفع آبهای سطحی 
خیابان مقصودآباد، تکمیل جداسازی آب شرب از 
فضای سبز و بازگشایی میدان بلوار بسیج به سمت 
بلوار انقالب توسط شهرداری اسالمیه در مجموع با 
اعتبار 6 میلیارد و 350 میلیون ریال به بهره برداری 
رسید. همچنین اصالح و بازسازی  دو کیلومتر خط 
انتقال و نصب 5 حوضچه در اسالمیه توسط امور 
آب و فاضالب فردوس افتتاح شد. ندایی جوان مدیر 
آب و فاضالب شهرستان  اعتبار این پروژه را یک 
ادامه  در  کرد.  اعالم  ریال  میلیون  و 350  میلیارد 
استخرپرورش ماهی که توسط  بخش خصوصی 
جهاد  مدیر  رسید.   برداری  بهره  به  شده  احداث 
منظوره  دو  استخر  این  گفت:  فردوس  کشاورزی 
با هزینه ۸50 میلیون ریال برای پرورش ماهی و 
است  شده  احداث  کشاورزی  مصارف  در  استفاده 
که ساالنه قادر است 6000 قطعه ماهی تولید کند. 
مهمیز افزود: در هفته دولت ۱7 پروژه توسط جهاد 
کشاورزی با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال در 
بخش های لوله گذاری، احداث استخرپرورش ماهی 
و دو منظوره و آبیاری تحت فشاربه بهره برداری 
تولید سازه های فوالدی در  خواهد رسید. کارگاه 
اسالمیه نیز با حضور مسئوالن افتتاح شد. رئیس 
فردوس  تجارت شهرستان  و  معدن  اداره صنعت، 
عنوان کرد: برای احداث این کارگاه ۱0 میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصی در مجموع هزینه شده است. 
نعیمی تصریح کرد: این کارگاه برای ۱0 نفر مستقیم 

و ۲0 نفر غیر مستقیم اشتغالزایی داشته است.

مدیران اقتصادی
برای کاهش بیکاری تالش کنند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
فرماندهان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیران  شما 
جبهه اقتصاد مقاومتی هستید گفت: کار مردم را به 
گونه ای انجام دهید تا از رکود، بیکاری و تعطیلی 
حجت االسالم  یابیم.  رهایی  اقتصادی  واحدهای 
عبادی در دیدار اعضای شورای هماهنگی دستگاه 
های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان با 
بیان اینکه اگر اقتصاد فرد و جامعه ای با مشکل 
مواجه شود مسائل و مشکالت زیادی اتفاق خواهد 
افتاد افزود: در این باره شما مسئوالن باید در جهت 
برطرف کردن مشکل تالش کنید و اگر کم کاری 
و قصوری شود و گره در کار مردم بیفتد و حقی 

ضایع شود گناهی نابخشودنی است.

هفت طرح عمرانی و خدماتی در طبس
به بهره برداری رسید

مهر- در دومین روز از هفته دولت با حضور معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس هفت طرح 
عمرانی و خدماتی در طبس به بهره برداری رسید. 
ورودی  بولوار  روشنایی  پروژه  ها شامل  این طرح 
کشاورزی  آب  منظوره  دو  )جهاد(،استخر  دیهوک 
پیکوه  روستاهای  شهدای  گلزار  رضویه،  روستای 
سرند و ده ته، پروژه بهسازی و اسفالت راه روستایی 

پیکوه به نیستان به بهره برداری رسید.

هزینه های جاری
فنی و حرفه ای استان کاهش یافت

تسنیم- مدیرکل آموزش فنی و حرفه   ای گفت: در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، هزینه های جاری 
این اداره کل به میزان ۲0 میلیارد ریال کاهش یافت. 
خوشایند از افزایش 37 درصدی ارائه آموزش های 

مهارتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

اصالحیه : در  خبری که روز سه شنبه ۲ شهریور 
در صفحه اول و صفحه 7 روزنامه چاپ شده بود، 
عنوان عضو شورای اسالمی شهرستان بشرویه در 
شورای استان صحیح  است، که به اشتباه ،رئیس 
بدین  که  بود  شده  ذکر  بشرویه  اسالمی  شورای 

وسیله اصالح می گردد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری های 
بازگشایی گمرک مرزی  صورت گرفته برای 
والیان  با  توافقاتی  باره  این  در  گفت:  یزدان 
والیات هرات و فراه افغانستان صورت گرفته 
است، چرا که در این صورت عالوه بر حفظ و 
تقویت امنیت استان و مرز به توسعه و اشتغال 

منطقه نیز کمک خواهد شد.
سیدعلی اکبر  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
پرویزی هم زمان با دومین روز از هفته دولت 
به شهرستان زیرکوه سفر کرد و در بدو ورود با 
حضور در گلزار شهدای این شهرستان با قرائت 

فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
شورای  در  زیرکوه  به  سفرش  ادامه  در  وی 
اداری این شهرستان شرکت کرد و گفت: در 
سه سال اخیر در زمینه گازرسانی به روستاها 
اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته است این 
در حالی است که در حوزه روکش و بهسازی 
اقدامات  نیز  مواصالتی  محورهای  و  راهها 
است.  گرفته  صورت  بی نظیری  تالشهای  و 
استاندار با اشاره به مشکالت استان بیان کرد: 
ملی  اعتبارات  از  تا  کنند  باید تالش  مدیران 
سهم قابل توجهی برای استان جذب کنند چرا 
که قطعاً با تکیه بر اعتبارات استانی نمی توان به 

توفیقات مورد نظر دست یافت.
پرویزی با بیان اینکه باید زمینه  های سرمایه  
گذاری در استان توسط مدیران بیش از پیش 
فراهم شود گفت: مدیران باید در قالب برنامه 
زمانی مشخص با سفر به شهرستانها و مناطق 
محروم ضمن بررسی مشکالت از نزدیک در 
جهت رفع آنها تالش جدی تری داشته باشند.

شهرستان زیرکوه
واحد تولیدی و صنعتی ندارد

فرماندار زیرکوه نیز در این جلسه با بیان اینکه 
متأسفانه هیچ گونه واحد تولیدی و صنعتی در 
نیروی  گفت:  ندارد  وجود  زیرکوه  شهرستان 

متخصصی نداریم که بتواند از اقالم کشاورزی 
و معادن تولید ثروت کند. خان زاده اظهارکرد: 
در شهرستان زیرکوه موانع و تنگناهای زیادی 
وجود دارد که ما را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه عمده معیشت مردم زیرکوه از 
راه کشاورزی، دامداری و باغداری به روش های 
پایین  بسیار  بهره وری  با  و  ناکارآمد  و  سنتی 
است گفت: نیروی جوان شهرستان عالقه مند 
و  نیست  حوزه ها  این  در  کار  و  فعالیت  به 
زیرساختهایی که باید مشوقهای الزم را فراهم 

کند صورت نگرفته است.

اجرا  طرحهای  به  اشاره  با  زیرکوه  فرماندار 
شده در زمینه رفع مشکل آب و ایجاد اشتغال 
شهرستان بیان کرد: یکی از طرحهای خوب 
و مثبتی که می تواند محور اشتغال زایی قرار 
بگیرد طرح آبرسانی از دشت آهنگران است 

که متأسفانه بودجه طرح ملی به آن اختصاص 
نیافت. به گفته وی تنها رودخانه های دائمی 
استان خراسان جنوبی در شهرستان زیرکوه 
قرار دارد اما با این وجود این شهرستان از نظر 

منابع آبی با مشکل روبه رو است.
فرماندار زیرکوه اظهار کرد: در حوزه آموزش 
سطح  در  شهرستان  زیرساختهای  نیز  عالی 
کمبود  با  درمان  حوزه  در  و  است  ابتدایی 
بیمارستان  این وجود  با  مواجهیم  بیمارستان 
ردیف  در  امسال هم  زیرکوه  تختخوابی   33
اختصاص بودجه قرار نگرفت، اورژانس شبانه 

روزی حاجی آباد نیز جوابگوی بیماران و مردم 
شهرستان نیست.

شاخصه های توسعه
در شهرستان زیرکوه رتبه پایینی دارد
بیان  با  دیدار  این  در  نیز  زیرکوه  جمعه  امام 
اینکه شهرستان زیرکوه با دارا بودن نخبگان، 
بزرگان و علمایی بزرگ و فرهیخته و همچنین 
والیتمداری و همیشه در صحنه بودن ویژگی 
وجود  این  با  گفت:  است  منطقه  این  اصلی 
متأسفانه در همه شاخصه ها رتبه پایینی داریم.

بودن،  انقالبی  نیا  مرتضایی  حجت االسالم 
انقالبی عمل کردن و  انقالبی فکر کردن و 
جهاد کردن را الزمه حرکت در مسیر توسعه 
و پیشرفت عنوان کرد و با اشاره به مشکالت 
تا  خواست  مسئوالن  از  زیرکوه  شهرستان 
منطقه  این  مردم  مشکالت  رفع  جهت  در 
مرزی تالش کنند. وی با بیان اینکه زیرکوه 
شهرستان محرومی است و همواره درگیر زلزله 
و خشکسالی و سایر بالیای طبیعی بوده است 
به عنوان شهرستان  زیرکوه،  متأسفانه  گفت: 
تخصیص  در  و  است  شده  معرفی  برخوردار 
نظر  در  برخوردار  شهرستان  عنوان  به  اعتبار 
مشکالت  به  اشاره  با  وی  می شود.  گرفته 
حوزه اشتغال این شهرستان تصریح کرد: در 
این شهرستان اشتغال پایداری وجود ندارد و 
متأسفانه هیچ واحد تولیدی و صنعتی به جز 
که  ندارد  آسفالت  و  شن شویی  کارگاه  یک 
امیدواریم در این راستا گامهای امیدوارکننده ای 
برداشته شود. مرتضایی نیا با اشاره به مشکالت 

بازارچه مرزی یزدان و لزوم بازگشایی آن گفت: 
فعال شدن این بازارچه می تواند مشکل اشتغال 
زیرکوه را تا حدودی حل کند و از استاندار و 
مسئوالن خواست در جهت بازگشایی و فعال 
شدن آن تالش کنند، چرا که بازارچه یزدان 
می تواند در توسعه و پیشرفت شهرستان خیلی 
مؤثر باشد. امام جمعه زیرکوه همچنین خواستار 
و  شهری  امور  بحث  در  همکاری  و  کمک 
شهرداری، گازرسانی و استقرار ادارات به جای 
حل  و  زیرکوه  شهرستان  در  آنها  نمایندگی 

مشکل زمینها و اراضی آن شد.

پروژه های عام المنفعه و زودبازده
در روستاها اجرا شود

اعضای  دیدار  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
بخشداران،  زیرکوه،  شهرستان  اداری  شورای 
دهیاران، اعضای شورای اسالمی شهرستان، 
اسالمی  شوراهای  روسای  و  بخش  شهر، 
تالش  دهیاران  و  شهرداران  گفت:  روستاها 
کنند تا ضمن احصا مشکالت موجود در سطح 
شهرهای کوچک و روستاها نسبت به اجرای 
پروژه های خرد و عام المنفعه که جمع زیادی از 

آن بهره مند می شوند اقدام کنند.
به  دولت  بی سابقه  کمکهای  به  پرویزی 
دهیاریها و شهرداریها در سه سال اخیر اشاره 
در  هم  باید  شهری  مدیریت  افزود:  و  کرد 
پیدا کند  ارتقا  بعد کیفی  در  بعد کمی و هم 
چرا که در حال حاضر منابع مالی بسیاری از 
شهرداریهای استان از محل کمک و اعتبارات 

دولتی تأمین می شود.

استاندار :

بازگشایی گمرک یزدان پیگیری می شود

ای  عده  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دست به دست هم داده اند تا با اجرای برنامه 
های مختلف بین شیعه و سنی اختالف ایجاد 
کنند، بنابراین باید با پرهیز از تفرقه افکنی 

مانع اجرایی کردن توطئه هایشان شویم.
االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
عبادی ظهر چهارشنبه در جمع علمای اهل 
سنت استان اظهار کرد: مذهب در ذات خود 

موضوعیت نداشته و محور ما اسالم است.
وی باتاکید بر اینکه مسلمانان نباید در برابر 
اجازه  گفت:  کنند،  سکوت  استکبار  جنایات 
ندهیم کشورهای غیر اسالمی برای ما خط 
و نشان بکشند. نماینده ولی فقیه در استان با 
بیان اینکه جاهالن به دنبال ایجاد تفرقه بین 
افراد  این  به  نباید  افزود:  هستند،  مسلمانان 

فرصت سودجویی بدهیم.
حجت االسالم عبادی با اشاره به جنایاتگروه 
قتل  اسالم  در  کرد:  بیان  داعش،  تکفیری 
مسلمان جایز نبوده و این افراد دست پرورده 

دشمن هستند.
ایران  در  امروز  که  آنچه  کرد:  تاکید  وی 

اسالمی تاکید می شود این است که مسلمان 
اینکه  بیان  با  وی  نباشد.  بیگانه  بار  زیر 
نباید فرصتی مهیا کنیم که کشورهای غیر 
اسالمی برای ما خط و نشان بکشند، افزود: 

کفار با هیچ کس دست دوستی نمی دهد و 
تنها پول پرستی را مهم می داند.

جریان تکفیر
به دنبال تخریب چهره اسالم است

امام جمعه اهل سنت درمیان نیز در این دیدار 
با بیان اینکه تکفیر به دنبال جلوه دادن اسالم 

با چهره ای شوم است، گفت: روحانیت و علما 
باید این چهره را از اسالم پاک کنند تا امنیت 

و وحدت در جامعه تبیین شود.
مولوی عبدالهی با تاکید بر اینکه دین اسالم 
تکفیر  توسط  زدایی  اسالم  چالش  با  امروز 
روبه رو است، افزود:در این راستا همه ما به 

خصوص روحانیت به اسالم بدهکار هستیم.
روحانیون  و  علما  وظیفه  عبدالهی  مولوی 

است  امید  افزود:  و  دانست  بسیار سنگین  را 
بتوانیم با تالش مضاعف، این وظیفه خطیر را 
به درستی انجام دهیم. امام جمعه اهل سنت 
درمیان ادامه داد: اهل سنت خراسان جنوبی 
بیرجند، درمیان، سربیشه،  پنج شهرستان  در 

نهبندان و زیرکوه وجود دارند.
وی شهرستان درمیان را مرکز ثقل حضور اهل 
سنت استان دانست و افزود: خوشبختانه تعامل 
و همکاری خوبی بین شیعه و سنی وجود دارد.

هم  جلسات  اینکه  بیان  با  عبدالهی  مولوی 
و  سنت  اهل  جامعه  بین  زیادی  اندیشی 
 شیعه استان برگزار می شود، اظهار کرد: این 
نشست ها باعث وحدت و امنیت جامعه می 
شود. امام جمعه اهل سنت درمیان خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه خدمات خوبی به مدرسین، 
استان  سنت  اهل  علمای  و  جماعت  امامان 

داده می شود.
آماده هرگونه  اینکه  بیان  با  مولوی عبدالهی 
همکاری برای وحدت و امنیت جامعه هستیم، 
افزود: همچنین جامعه اهل سنت مردم را برای 

شرکت در مناسبت ها تشویق می کند.

با پرهیز از تفرقه افکنی مانع اجرایی کردن توطئه دشمنان شویم

نماینده ولی فقیه در استان:

مهر- رئیس شورای شهرستان بیرجند از سال 
برای زیرساخت های  تاکنون توسعه ای   ۸6
مخابراتی در روستاهای شهرستان به خصوص 

در روستاهای حاشیه بیرجند نداشته ایم.
ششمین  در  چهارشنبه  ظهر  آبادی  حاجی 
با  بیرجند  شهرستان  شورای  شورای  جلسه 
اشاره به وجود مشکالت زیرساختی مخابرات 
در شهرستان، اظهار کرد: از سال ۸6 تاکنون 
مخابراتی  های  زیرساخت  برای  ای  توسعه 
در  خصوص  به  شهرستان  روستاهای  در 
وی  ایم.  نداشته  بیرجند  حاشیه  روستاهای 
اینکه جمعیت روستاهای حاشیه  با اشاره به 

شهر در چند سال گذشته چند برابر شده است، 
بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت در این 
روستاها، جمعیت روستای دهلکوه از 95 نفر 
در سال ۸6 به پنج هزار و ۱7۱ نفر در پایان 

سال 90 رسیده است.

افزایش ۱۰ روستای حاجی آباد بیرجند
رئیس شورای شهرستان بیرجند همچنین به 
افزایش ۱0 روستای حاجی آباد بیرجند در این 
مدت اشاره کرد و گفت: جمعیت این روستا از 
یک هزار و ۸0 نفر در سال ۸6 به ۱0 هزار و 
500 نفر در پایان سال 9۴ افزایش یافته است.

جمعیت  افزایش  از  همچنین  آبادی  حاجی 
افزایش شش  و  آباد، دستگرد  امیر  روستای 
هشت  در  بیرجند  چهکند  روستای  برابری 

سال گذشته خبر داد.

کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز
در حاشیه بیرجند

بر  تاکید  با  بیرجند  رئیس شورای شهرستان 
اینکه در کنار این افزایش جمعیت ها اقدامات 
صورت  بیرجند  حاشیه  روستاهای  در  خوبی 
گرفته است، بیان داشت: هر چند در این مدت 
در توسعه زیرساخت ها کارهای خوبی انجام 

و ساخت و سازهای غیر مجاز نیز کنترل شده 
است اما از نظر زیرساخت ها هنوز به نقطه 
وجود  به  آبادی  حاجی  ایم.  نرسیده  مطلوب 
اشاره کرد  بیرجند  3۲۴ روستا در شهرستان 
و گفت: در سال های گذشته اقدامات مناسبی 
در حوزه زیرساخت های مخابراتی در روستاها 
زمینه  این  در  هم  هنوز  اما  گرفته  صورت 
ها  زیرساخت  این  ایجاد  و  داریم  مشکالتی 

یکی از نیازهای جدی مردم است.
اینکه شورای شهرستان بیرجند  بیان  با  وی 
از شهریور ماه سال گذشته تاکنون ۱۱ جلسه 
برگزار کرده است، عنوان کرد: در این جلسات 

مطالبات و مشکالت مردم پیگیری و بررسی 
بیرجند  شده است. رئیس شورای شهرستان 
از تدوین ۲۱ برنامه برای این شورا در سال 
مصوبات  پیگیری  افزود:  و  داد  خبر  جاری 
ارباب  تکریم  طرح  بخش،  و  شهر  شورای 
رجوع، پیگیری پروژه های در حال اجرا و... 

از جمله مهمترین این برنامه ها است.
شهرستان  شورای  اعضای  از  دیگر  یکی 
انتقال  پروژه  به  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
صنوف آالینده به خارج از شهر اشاره کرد و 
گفت: به زودی کار انتقال این صنوف به خارج 

از شهر انجام می شود.

وضع نامطلوب زیرساخت های مخابراتی در روستاهای حاشیه بیرجند

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
مناسب  را  قاین  پرستاري  دانشکده  جانمایي 
ندانست و گفت: در قاین هرچه سریعتر باید 
مرکز اورژانس و دیالیز تمام شود تا یک آرامش 

و آسایش بیشتري براي مردم فراهم شود.
قاضي  دکتر  شبستان،  خبرگزاری  گزارش  به 
زاده هاشمی در جمع خبرنگاران در شهرستان 
گفت:  متخصص  پزشک  کمبود  درباره  قاین 

محدودیت هایي وجود دارد؛ در بعضي از رشته 
ها کمبود در کشور داریم،  تا دانشجویان این 
و  شوند،  التحصیل  فارغ  و  تربیت  ها  رشته 

تجهیزات براي آنها بیاید،  زمان مي برد.
وزیر بهداشت دولت یازدهم افزود: در بعضي از 
رشته ها از جمله جراحي مغز، چشم و گوش 
حلق بیني در شهر قاین پزشک ثابت نداریم و 
در بعضي از رشته ها هم تعداد پزشک کم است 

متخصصین  توزیع  شهریورماه  پایان  در  ولي 
شروع مي شود امیدواریم در مواردي که کمبود 

است بتوانیم کمک کنیم.
وي با اشاره به جمعیت ۸0 میلیوني کشور و 
تعداد تربیت 30 تا 35 متخصص در برخي از 
رشته ها و نیاز گسترده کشور در هر سال ادامه 
برخي  پذیرش  گذشته  سال   ۲ طول  داد:  در 
تا  ولي  یافته  افزایش  درصد  ها 30  رشته   از 

فارغ التحصیل شدن دانشجویان این رشته ها 
کمي زمان مي برد.  دکتر قاضي زاده هاشمي 
با تاکید بر اینکه نهایت تالش خواهد شد که 
کمبودها برطرف شود، گفت: در قاین هرچه 
سریعتر باید مرکز اورژانس و دیالیز تمام شود 
تا یک آرامش و آسایش بیشتري براي مردم 
وزارت  برنامه  درخصوص  وي  شود.  فراهم 
ساخت  حال  در  بیمارستان  براي  بهداشت 

از  بعد  کرد:  تصریح  جنوبي  خراسان  استان 
بازدید از این مراکز تصمیم گیري مي شود. 
گفتني است،  در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از 
بیمارستان شهداي قاین، جمعي از مردم این 
شهر با سردادن شعار »ما اعتراض داریم دکتر 
نیاز داریم« و »با در دست داشتن نوشته هایي 
با همین موضوع« به کمبود پزشک باالخص 

پزشک زنان در این شهر اعتراض کردند.

مرکز اورژانس و دیالیز بیمارستان شهداء قائن تمام شود

وزیر بهداشت دولت یازدهم :
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صبح روز گذشته اختتامیه همایش سرآمدن مقیم وغیر مقیم استان با حضور 
مقامات  قوا،  کل   فرمانده  انتظامی  مشاور  محمدسهرابی  دوم  سرتیپ  امیر 
استانی،امیرحسنخانی نماینده  مردم بشرویه ، سرایان ، طبس و فردوس در محل 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
و  مهم  طرح  تومان  میلیارد   10 با  جسورانه  گذاری  سرمایه  صندوق 

پیشنهادی کارگروه اقتصادی
 احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان ، درباره برنامه ریزی این همایش 
عنوان کرد : از سال گذشته دو بار برای برگزاری همایش سرآمدان برنامه ریزی شد 
که به حد نصاب نرسید و به شهریور امسال موکول گردید. احمدی زاده تصریح 
کرد: در 2و نیم روز این همایش  16 ساعت جلسات تخصصی برای هر کارگروه 
برگزار شد. وی ادامه داد : در این همایش با حضور 15 سرآمد مقیم و 30 سرآمد 
غیر مقیم در گروه های تخصصی پزشکی- اقتصادی - شیمی و مکانیک ، صنعت  
و الکترونیک و برق و مخابرات کارگروه های ویژه ای برگزار شد .وی عنوان کرد 
چون می خواستیم  از نظرات تک تک افراد در کارگروه ها استفاده کنیم به همین 
تعداد بسنده کردیم. رئیس بنیاد نخبگان استان یادآور شد: کیفیت این همایش و 
خروجی این سه روز مهم است. وی اضافه کرد: در این همایش بیش از10 طرح 
عملیاتی برای توسعه استان ارائه شد. احمدی زاده تاکید کرد: صندوق سرمایه 
گذاری جسورانه با اعتبار 10 میلیاردتومان  مطرح و یک نفر از سرآمدان غیر مقیم 
و اتاق  بازرگانی برای تامین منابع مالی آن اعالم آمادگی نمودند که امیدواریم 
مسئوالن  و سایر بخش های خصوصی استان هم برای تسریع  در بهره برداری از  

این صندوق مساعدت کنند.
 تاخیر 7ساعته پرواز مانع ورود سرمایه گذاران به استان شد 

وی با گالیه از تاخیر 7ساعته پرواز تهران به بیرجند گفت: تعدادی از سرمایه 
گذاران و نخبگان به همین دلیل از شرکت در این همایش صرفه نظر کردند.

رئیس بنیاد نخبگان از حضور همه شرکت کنندگان و حمایت های استاندار 
محترم، دانشگاه  علوم پزشکی و دانشگاه بیرجند ، اتاق بازرگانی و منطقه ویژه 
 اقتصادی که در این همایش همکاری کردند، به طور خاص تشکر و قدردانی کرد.

 پژوهش اولویت برنامه ششم توسعه کشور 
امیر حسنخانی نماینده مردم  بشرویه ، سرایان ، طبس و فردوس نیز در این 
جلسه عنوان کرد: در چشم انداز برنامه ششم توسعه کشور به پژوهش وفناوری 
نگاه ویژه ای شده است. وی با اشاره به این همایش افزود: از زحمات دکتر احمدی 

زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان استان برای برگزاری این همایش قدردانی و تشکر 
می کنم.امیرحسنخانی خاطرنشان کرد: این همایش که برای اولین بار در کشور 
در خراسان جنوبی برگزار شد، نیاز استان بود که طرح هایی  فناورانه برای توسعه 
حوزه های مختلف ارائه شود. وی برگزاری این همایش را زمینه ای برای ورود علم 
و فناوری  و توسعه اشتغال و جذب سرمایه گذار دانست و تاکید کرد: متاسفانه به 
علت تاخیر7ساعته پرواز تهران به بیرجند چندین نخبه و سرمایه گذار در تهران 
ماندند و برگشتند. نماینده مردم  بشرویه ، سرایان ، طبس و فردوس از مسئوالن 
برگزار کننده خواست تا همایش سال آینده  در طبس برگزار شود و  خصوصا 
بانک ها ، بیمه ها و مسئوالن تمام دانشگاه های استان هم دعوت شوند. وی افزود: 
مشکل جدی در طرح ها این است که بیمه ورود پیدانمی کند و سرمایه بیمه نمی 

شود و نیز بانک ها نیز به وظایف خود در قبال طرح ها عمل نمی کنند.
 به عشق مردم بیرجند آمده ام

امیر سرتیپ دوم محمد سهرابی مشاور انتظامی فرماندهی کل قوا نیز در این 
جلسه بیان کرد: همه نخبگانی که در این همایش حضور دارند فقط به عشق مردم 
ایران و استان خراسان جنوبی آمده اند تا با انتقال دانش و سرمایه فکری و مالی 
خود هر چه سریع تر خراسان جنوبی پیشرفت کند.وی خاطرنشان کرد: من 3 روز 

اقامت خود را به عشق و احترام به نخبگان مقیم و غیرمقیم به بیرجند آمده ام و از 
همه برگزار کنندگان این همایش تشکر ویژه دارم.

 نتیجه یک سال زحمت و برنامه ریزی بنیاد نخبگان
دکتر ندا، معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند و دبیرکارگروه فناوری ، مخابرات و الکترونیک 
با شاره به اینکه خراسان جنوبی مکان دیتای مناسبی برای سرمایه گذاری در کامپیوتر 
و برق دارد عنوان کرد: در خراسان جنوبی می توان با هزینه کم سودآوری باالیی داشت. 
وی وجود نیروی متخصص را یکی از ظرفیت های این استان دانست و افزود: در استان 

می توان در حوزه نرم افزار، تولید انیمیشن ، انرژی های تجدید پذیر، سرمایه گذاری 
کرد. دکترندا  خاطرنشان کرد: نتیجه این همایش و کارگروه های تخصصی که در این 
سه روز برگزار شد در طرح های عملیاتی مختلف و طرح های تحقیقاتی به بنیاد ملی 

نخبگان استان ارسال می شود.
 واگذاری امالک اوقاف به بخش خصوصی

دکتر نظام دوست نماینده فرابورس ایران و دبیرکارگروه اقتصادی هم بیان کرد: 
مزیت های رقابتی در استان یکی از اولویت هایی است که باید روی آن برنامه 
ریزی کرد. وی کشاورزی ، گردشگری ، تولید تجهیزات پزشکی ، و توریست 
درمانی را از زمینه های سرمایه گذاری در استان دانست و خاطرنشان کرد: باید 
در استان مدرسه کسب و کار تاسیس شود.وی از تاسیس مرکز شتاب دهنده 
در پارک علم و فناوری خبر داد و تصریح کرد: این مرکز به جذب سرمایه گذار 
کمک شایانی خواهد کرد. نظام دوست صندوق جسورانه را مکان خوبی برای 
سرمایه گذاری دانست و افزود: مدیرکل اوقاف و امور خیریه در نظر دارد که تمام 
مکان هایی که در اختیار این اداره کل است را تا حد امکان به سرمایه گذاران ، 
نخبگان و بخش خصوصی واگذار کند. وی منطقه ویژه اقتصادی را مکانی امن 
برای سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: منطقه ویژه معافیت های مالیاتی خوبی 

دارد و برگشت سرمایه امکان پذیر است. دبیرکار گروه اقتصادی گفت: تا دو ماه 
آینده اساس نامه صندوق جسورانه تدوین خواهد شد. وی از مسئوالن استانی 

خواست تا دبیرخانه دائمی این همایش در خراسان جنوبی تاسیس شود. 
 طرح مبارزه با سرطان سینه 

مقیمی، دبیر کارگروه پزشکی و زیست فناوری بیان کرد:نتیجه جلسات تخصصی 
که در این مدت برگزار شد قابل قبول است و باتوجه به اینکه سرطان در کشور و 
استان افزیش داشته است، مقررشد طرحی برای مبارزه با سرطان سینه آماده و به 
بنیاد ملی نخبگان ارائه شود. وی با اشاره به مشکالت جذب سرمایه گذار در استان 
بیان کرد: این مشکالت باید آسیب شناسی شود و هرچه سریعتر جلوی آن را باید 
گرفت.مقیمی، از مسئوالن خواست تا کار را به مردم وسازمان های مردم نهاد واگذار 
کنند تا بهتر انجام شود. وی از انجام طرح مشترک با همکاری پنج دانشگاه بیرجند، 
 فردوسی و علوم پزشکی بیرجند و علوم پزشکی مشهد و دانشگاه یو ام مالزی خبر داد.

 خراسان جنوبی بهترین مکان برای تاسیس نیروگاه های خورشیدی 
ا... رسانی دبیر کارگروه صنعت، مکانیک و شیمی در سخنانی عنوان کرد:  در استان 
آب های نامتعارف بسیار زیاد است یعنی آب شرب و کشاورزی باید جداشوند و هر 
کدام استفاده خاص خودش را داشته باشد.وی به استفاده از پساب ها اشاره کرد و 
یادآورشد: در تکنیک ها و تکنولوژی جدید پساب ها را به آب های خوراکی شرب 
برمی گردانند. ا... رسانی کارخانه زغال سنگ و کک طبس را ظرفیت ویژه ای برای 
استان دانست و تاکید کرد: تولید زغال سنگ 8هزار تن است اما در کشور به 15 
هزار تن نیاز است. وی کارخانه کک را ظرفیت توسعه اشتغال و ایجاد چند کارخانه 
پی وی سی در کنار آن الزامی دانست و عنوان کرد: انرژی های تجدید پذیر به 
ویژه نیروگاه های خورشیدی سرمایه گذاری های مناسبی در استان هستند.الزم 
به ذکر است پروپزال و برنامه عملیاتی تمام طرح ها و پروژه هایی که در این خبر 

اعالم شد  طی دو ماه  آینده به بنیاد ملی نخبگان استان ارائه خواهد شد.

صندوق جسورانه و ده طرح فنآورانه
حاصل همایش سرآمدان؛ سرمایه گذاری در یک 

» خدا می ماند و بس«
 حمد و ستایش سزاوار خداوندی است که بوده است قبل از هر بودنی و خواهد بود بعد از هر رفتنی!

می دانیم و باور داریم و معتقدیم که مرگ پایان زندگی نیست!
پدر، ای قامت رسای محبت!

درباورمان نمی گنجد که در ناگهان زمان، چنین غریبانه تا خدا عروج کنی
 و در هجران خود، به سیالب اندوهمان بسپاری!

حضور معرفت نشان نماینده محترم مردم شریف شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان، ائمه 
محترم جمعه شهرستان های خوسف ، درمیان و آرین شهر، فرماندار محترم شهرستان بیرجند، 
نمایندگان محترم سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از مرکز، نمایندگان محترم 
ولی فقیه در دستگاه های اجرایی استان، مدیران محترم کل استان و مسئوالن فهیم ادارات شهرستان، 
فرماندهان مقتدر و مدبر نظامی و انتظامی استان، جامعه فرهیخته و بزرگ فرهنگیان و دانشگاهیان 
استان، جامعه جوانمرد ورزشی استان، خوبان روزنامه، خویشاوندان گرانقدر، دوستان با مروت، 
همسایگان صدیق و همشهریان باوفا، همکاران عزیزمان در ادارات کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
 انقالب اسالمی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل و ادارات آموزش و پرورش شهرستان های

بیرجند، درمیان و سربیشه، اصناف و بازاریان محترم و همه و همه عزیزانی که در مراسم تشییع ، تدفین و ترحیم معلم فقید و پدر عزیزمان

شادروان حاج ابراهیم خسروی
شرکت و غم جانگداز بازماندگان را تسکین داد و شادی روح آن عزیز را ارمغان داشت، را ارج می نهیم و از درگاه احدیت دوام عمر و سالمتی همگان را 
خواستاریم. باشد عمری طوالنی و عاقبتی نیکو در انتظارتان  و امید است توفیق یابیم در جلسات شادی گوشه ای از محبت هایتان را جبران کنیم. در 
پایان از دلداری ها و ارشادات ارزنده اطباء محترم، آقایان دکتر قائمی، دکتر اقبالی در مشهد و دکتر کارگر و دکتر بهترین و دوستان عزیزمان جناب آقایان 
محمد زنگویی، جواد حجت پناه و عباس حسین زاده نهایت سپاس و قدردانی را داشته و از همه بزرگوارانی که از شهرها و روستاهای دور و نزدیک قبول 
زحمت فرموده اند و در مراسم شرف حضور داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون همه عزیزان را آرزومندیم.

خانواده های خسروی و فامیل وابسته

با نهایت تاسف  و تاثر درگذشت

 مرحومه حاجیه خانم فاطمه صانعی
همسر مرحوم حاج عبدالرحمان صادقی طبس

 را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه 
فردا جمعه 95/6/5 ســاعت 6 الی 7 بعدازظهــر از محــل مسجدالنبی اهل سنت

  برگزار می گردد. حضور سروران معزز موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده  صادقی طبس  و سایر بستگان










