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رهبر معظم انقالب :
دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند 

ضربه محکمی خواهد خورد

نماینده بیرجند، خوسف و درمیان  در جلسه علنی مجلس:
  مسئله پدیده و میزان

 به سرعت حل شود 

امام جمعه نهبندان :
نهبندان به عنوان منطقه ویژه 
فرهنگی در استان معرفی شود

2 صفحه   / مطهری  علی  از  نماینده   ۲۰ شکایت   / باشد  پاسخگو  دادگاه  در  باید  نوبخت   : توکلی   / است؟  دولت  با  همسو  الریجانی  به  که  رای  با  مجلس  این  کنید  می  فکر  واقعا   : ترکان   / ندارد  کمی  هواداران  الریجانی  علی  محبیان: 
 صفحه  3 صفحه 7 صفحه 2

کک طبس 
تا پایان سال 
تکمیل می شود

استاندار خراسان جنوبی از کمک به کارخانه کک 
میلیارد   ۳۰ اعتبار  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  طبس 
تا  پروژه  این  و  است  راه  در  کک  برای  تومانی 

پایان سال به اتمام می رسد و ... )  صفحه 7 (

 در شورای اداری طبس عنوان شد :

سفر وزیر صنعت و 
معدن در آینده ای 
نزدیک به استان

استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری 
مشاغل  توسعه  اینکه  بیان  با   ، شهرستان طبس 
خرد و کارگاه های کوچک در دستور ... )  صفحه ۳ (

 مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد :

بهره برداری از 
70 طرح آموزشی 
در خراسان جنوبی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
و  آموزشی  طرح   7۰ جاری  سال  مهر  پایان  تا 
بهره  به  استان  های  شهرستان  در  پرورشی 

برداری می رسد که از این تعداد ... )  صفحه 7 (

آیت ا... عبادی در جمع 
مردم و مسئولین نهبندان : 

باج ندهید
خطاب  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
به مسئوالن گفت: به هیچ شخصی باج ندهید و 
در  کنید  رعایت  را  عدل  جانب  امری  هر  در  اگر 
دنیا هرچه واقع شود، شما مسئول نیستید چرا که 

کارتان را درست انجام داده اید ... ) صفحه ۳ (

یادداشت مهمان

پیگیری یک 
موضوع حیاتی برای 
تولید کشور

به  مشکالت  برابر  در  کشور  مسؤلین  برخی  چرا 
خواب خرگوشی فرو رفته اند... ) صفحه 2 (

معافیت کامل مالیاتی
 معاون درآمدهای مالیاتی استان : برای واحدهای تولیدی تازه تاسیس اجرا می شود ؛ 

 صفحه 7 

سفر استاندار به شهرستان طبس 

تشکر و قدرداني

 فرماندهي محترم ارشد نظامي آجا  در استان خراسان جنوبي
 امیر سرتیپ دوم قوام يوسفي

فرماندهان محترم نظامي و انتظامي استان
مديران کل محترم ادارات ، مديران عامل شرکت ها 

 مدير کل محترم ساتا و رؤساي محترم بیمه 
و مؤسسه اعتباري کوثر و اصحاب رسانه

سپاس بي کران بر همدلي ، همراهي و همگامي شما سروران گرامي
 که در مراسم

 افتتاحیه فروشگاه اتكا شهید کاوه بیرجند
 زینت بخش محفل ما بودید. 

مديريت فروشگاههاي اتكا  استان خراسان جنوبي

جناب آقای محمدرضا خسروی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره امور اداری و تشكیالت
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 که نشان از درایت و شایستگی شما دارد، تبریک عرض می نماییم و مراتب سپاس 
خود را از مدیرکل محترم آموزش و پرورش در این انتخاب تقدیم می داریم.

عالیشان ، نخعی نژاد ، بهدانی ، حسامی ، حسینايی

 آگهي مزايده فروش خودرو 
کمیسیون  از  اخذ شده  مجوز  به  عنایت  با  عشایر خراسان جنوبی  امور  کل  اداره    
 ماده 2 الیحه قانوني نحوه استفاده از اتومبیل هاي دولتي و فروش اتومبیل هاي زائد
در نظر دارد: تعداد 2 دستگاه کامیون متعلق به خود را از طریق مزایده عمومي به فروش 
برساند. عالقه مندان به شرکت در مزایده مي توانند از تاریخ نشر آگهي به مدت 10 روز 
برای بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعات اداري به واحد پشتیبانی اداره کل امور 
عشایر مراجعه نمایند. برای دریافت شرایط مزایده به وب سایت اداره کل امور عشایر 
به آدرس اینترنتی www.ashayer-kj.ir و یا دبیرخانه اداره کل مراجعه فرمایید.

روابط عمومي اداره کل امور عشايرخراسان جنوبی

دانشجوی گرامی جناب آقای

 سیـد معیـن منجگانـی
موفقیت شما را در 

چهارمین جشنواره فرهنگی ، هنری دانشگاه فنی و 
 حرفه ای کشور و کسب رتبه اول در رشته معرق و منبت 
تبـریک عرض نموده، از درگـاه ایـزد منان موفقیت و سربلندی شمـا را خواستـاریم.

رياست و کارکنان دانشكده ابن حسام

بـــه منــاسبت سومیـن روز درگذشــــت شــــادروان

 کرباليی سید مهدی وحدتی
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 1395/6/8 از ساعت 16 الی 

17 در محل حسینیه مرحوم آیت ا... آیتی )واقع در خیابان 

 مطهری( برگزار   می گردد، حضور سروران معزز موجب تشکر و امتنان خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: وحدتی، خاتمی، عربی، سادسی، زرين قلم و ساير فامیل وابسته
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قیمت سکه و طال

مهر-  نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز یکشنبه در بازار، یک میلیون و ۱۱۱ 
هزار تومان اعالم شد.  همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۲۱۸ 
تومان و هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۲۱ دالر است.  

...ادامه یادداشت از ستون مقابل 
فرصت را غنیمت شمرده و همین جا به مسؤلین 
کردن  برطرف  راه  در  کنم  می  توصیه  محترم 
تمام  که  کارآفرینانی  و  تولیدکنندگان  مشکالت 
همت خود را بکار گرفته اند تا لقمه ناِن حاللی سِر 
سفره ایرانیان گذاشته شود و شرمنده زن و بچه 

خود نشوند از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
برای من جاِی بسیار خوشحالی است که آنطور 
که مشاهده کردم جناب آقای فالحی دنبال منافع 
بود  این  ایشان  تمام تالش  نبود و  شخصی خود 
که مشکل صنعت کشور حل شود و تولید کشور 
محّقق  رهبری  معّظم  مقام  منویات  و  یابد  رونق 
شود ، ایشان و امثال ایشان سرمایه های گرانقدری 
هستند که مسؤلین باید قدر آنان را بدانند و سعی 
کنند این عزیزان بدون دغدغه ، تمام وقت با خیالی 
آسوده به تولید بپردازند و هیچ دغدغه ای غیر از 
تولید نداشته باشند نه اینکه تمام وقت آنان صرف 
حّل مشکالت اداری و... شود به امید روزی که با 
تالش تولیدکنندگان عزیز شاهد تحقق سند چشم 
انداز و منوّیات مقام معّظم رهبری باشیم والسالم .

خودرو  باز هم گران شد 
 

مهر- اگرچه خودروسازان می گویند که همیشه در 
کنار قیمتی که برای محصوالتشان تعیین می کنند، 
شرایط بازار را نیز در نظر می گیرند، اما چند وقتی 
هست که قیمت خودرو بر مدار گرانی قرار گرفته 
و خودروسازان تصمیم گرفته اند بی اعتنا نسبت به 
آنچه که در بازار می گذرد، قیمت را باال ببرند. اکنون، 
قیمت کارخانه ای برخی مدل های خودرو گران شده 
و به تبع آن، بازار هم با اندکی اختالف نسبت به این 

نرخ، قیمت را باال برده است.

شبکه ملی اطالعات رونمایی شد
 

شد.به  رونمایی  اطالعات  ملی  شبکه  نخست  فاز 
گفته مسووالن یکی از اهداف راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات این است که کاربران ایرانی در کشور بتوانند 
هر زمانی به این شبکه دسترسی از ظرفیت های آن 
ارتباطی خود استفاده کنند و  انجام خواست  برای 
در این شبکه طبق تاکید وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات هیچ محدودیت دسترسی برای کاربران 
بوجود نمی آید و آنها می توانند به تمام اطالعات که 
در گذشته دسترسی داشتند با کیفیت و سرعت باال و 

البته تعرفه پایین دسترسی داشته باشند.

پیگیری یک موضوع حیاتی
 برای تولید کشور

قربانی  موسی  االسالم  حجت 
نماینده اسبق شهرستان های قاین 
و زیرکوه در یادداشتی که به موضوع 
مشکالت صنعت استان پرداخته و 
به  وی  ارتباطی  کانال  طریق  از 

تحریریه روزنامه ارسال شده که در زیر می خوانیم:
چرا برخی مسؤلین کشور در برابر مشکالتی که 
ایجاد می کند  تولید داخلی  برای  آنان  تصمیمات 
به خواب خرگوشی فرو رفته اند.هفته های گذشته  
آقای فالحی مالک و مدیر عامل  کارخانه کاشی و 
سرامیک فرزاد مشکلی را با من در میان گذاشتند 
که گلوی صنعتگران داخلی را گرفته و با تمام قوا 
فشار می دهد تا تولید داخلی را خفه کند و راه را 
برای رونق واردات قانونی و غیر قانونی و اشتغال 
خارجیان هموار کند.موضوع از این قرار است که بر 
اساس تبصره یک ماده ۲0 قانون رفع موانع تولید 
، گشایشی برای دریافت کنندگان تسهیالت ارزی 
فراهم شده است تا بر اساس قیمت ارز به تاریخ 
کرده  تعیین  قانون  که  ای  فرجه  در  روز گشایش 
حساب  تصفیه  و  بدهی  پرداخت  به  نسبت  است 
بدهی خود اقدام نمایند.متأسفانه مثل همیشه آئین 
نامه اجرائی این ماده و دستور العمل های بانکی 
به گونه ای تنظیم شده است که بر اساس ابالغیه 
بانک رقمی حدود شش برابر قیمت روز گشایش 
از دریافت کنندگان تسهیالت مطالبه شده است و 
این اقدام یعنی دست کشیدن تولید کنندگان از تولید 
و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن هزاران 
کارگر و صدها مشکل و....خوشبختانه در موضوع 
یاد شده استانداران قبلی و فعلی ، نمایندگان محترم 
استان ، مسؤلین وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
پیگیری های خوبی کرده اند ولی هیچ نتیجه ای 
نداشته و مسؤلین عالیرتبه کشور همچنان بر طبل 
اقداماتی که به توقف تولید منجر می شود می کوبند 
و حاضر نیستند مصوبات خود را اصالح کنند و به 
گونه ای کار پیش می رود که گویا قانونگذار قانوِن 
ایجاد موانع برای تولید را تصویب کرده است .پس 
از اینکه جناب آقای فالحی موضوع را با اینجانب در 
میان گذاشتند پیگیری هایی انجام دادم و از طریق 
برخی از نمایندگان مجلس ، دفتر رئیس مجلس ، 
هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون ، کمیسیون 
اصل 90 و... در معّیت جناب فالحی پیگیریهایی 
انجام دادیم و روز سه شنبه دو شهریور از طریق 
مجمع نمایندگان استان جلسه ای با رئیس مجلس 
گرفته شد و آنطور که جناب آقای فالحی فرمودند 
نتایج مثبت و خوبی داشته است که امیدوارم به حل 

نهایی این مشکل منجر شود...
...ادامه در ستون مقابل

یادداشت  مهمان

شکایت 2۰ نماینده از علی مطهری  

۲0 نماینده مجلس در نامه ای از علی مطهری 
به دلیل نوع اظهارنظرهای اخیرش به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند. این 
شکایت در خصوص نوع اظهارنظرهای اخیر 
نایب رئیس دوم مجلس درباره مسائل جاری 
کشور است. نمایندگان در این نامه آورده اند: 
این شکایت بر اساس تخلفاتی است که وی در این جایگاه مرتکب 
شده  است. این ۲0 نماینده تصریح کردند  اگر رفتار مطهری اصالح 

نشود وی باید از جایگاه نایب رئیسی خود کناره گیری کند.

توکلی: نوبخت باید در دادگاه پاسخگو باشد

باید  هم  نوبخت  اینکه  بیان  با  توکلی  احمد 
تعقیب شود، نوشت: اگر تالش آقای نوبخت 
این  از  نداشتم  بنا  نبود،  خائنان  تطهیر  برای 
رفتار  این  با  چون  ولی  بگویم.  سخن  مقوله 
جفاکاری در حق ارزش های انقالب اسالمی 
را دوچندان می بینم سکوت را جایز ندانستم. 
وی نوشت : به نظر من برای متخلّف  اصاًل نباید عذر تراشید؛ برخورد 
هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه ی مجریه هم نیست. در همه ی 

قوا و در همه ی سازمان ها، همین معنا ساری و جاری است .

بازداشت جاسوس نفوذی هسته ای صحت دارد

 سخنگوی دستگاه قضا گفت : فرصت کافی 
یا  و  ناحق  پول  افرادی  اگر  که  داشته  وجود 
اموال نامشروعی را گرفته باشند، بازگرداندند.
موضوع  این  در  قضایی  دستگاه  اگر  بنابراین 
که  نگویند  و  نگیرد  گله ای صورت  شد  وارد 
اژه ای  محسنی   . گذاشتید  چرخ  الی  چوب 
درباره صحبت یکی از نمایندگان مبنی بر دستگیری یک عامل نفوذی 
در تیم هسته ای تصریح کرد: اصل خبر دستگیری این شخص صحت 

دارد و این فرد بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد.

فرمانده معظم کل قوا تاکید کردند:  دشمن 
ضربه  کند،  تهاجم  اگر  که  بفهمد  باید 
آیت ا... حضرت  خورد.  خواهد  محکمی 

خامنه ای با تأکید بر اهمیت پدافند به عنوان 
تهاجم«،  گونه  هر  با  مقابله  مقدم  »خط 
را جبهه ای  مقابل جمهوری اسالمی  جبهه 
»خبیث، خدعه گر و مخالف استقالل ملت« 

خواندند و خاطرنشان کردند: در مقابل این 
دفاعی  توان  تضعیف  به دنبال  که  دشمن 
نیروهای  آمادگی های  باید  است،  کشور 
مسلح آنچنان افزایش یابد که دشمن حتی 
را  تجاوز  درباره  کردن  فکر  اجازه  خود  به 
گسترده  جنجال  و  مخالفت  ایشان  ندهد. 
یا  و  اس۳00  موشکی  سامانه  در خصوص 

نمونه هایی  را  فردو  حفاظت شده  تأسیسات 
و  خواندند  ایران  ملت  دشمن  خباثت  از 
دفاعی  ابزاری  اس۳00  سامانه  افزودند: 
تمام  آمریکایی ها  اما  تهاجمی،  نه  است 
تالش خود را کردند که جمهوری اسالمی 

از این امکان برخوردار نشود.
مواجه  با چنین دشمنی  ما  افزودند:  ایشان   

ما  ملت  برای  نیز  را  دفاع  حق  که  هستیم 
دفاع  بدون  واقع می گوید  در  و  نیست  قائل 
بمانید تا هر زمان که خواستیم بتوانیم کشور 
قوا  فرمانده کل  دهیم.  قرار  تهاجم  مورد  را 
خاطرنشان کردند: دشمن باید بفهمد که اگر 
و  کند، ضربه محکمی خواهد خورد  تهاجم 

دفاع ما شامل پاسخگویی نیز خواهد بود.

دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی خواهد خورد

حاکم  جدید  شرایط  از  ترکان  اکبر 
و  کرد  انتقاد  اصولگرایی  جریان  بر 
خواستار بازگشت »مرام« و »مسلک« 
با  ترکان همچنین  نوری شد.  ناطق 

مثبت  رویکرد  به  نسبت  تردید  ابراز 
مجلس فعلی در قبال دولت یازدهم 
این  کنید  می  فکر  واقعا  شما  گفت: 
مجلس چقدر همراه تر از مجلس نهم 

است؟ از رایی که به آن فرد خاص که 
باالی ۲00 رای آورد، مشخص است 
که این مجلس چقدر همراه و همسو 
دولت است. وی گفت :  اصولگرایان 

مدتی تحت تاثیر افراطیون قرار گرفتند 
و اصلی ترین چهره اصولگرایان از آن 
ها فاصله گرفتند و باید بگویم اینها 
که  است  این  زیانشان  کردند.  زیان 

تا می  افکار عمومی جامعه  در  االن 
احمدی  یاد  همه  اصولگرا،  گویند 
شان  من،  نظر  به  افتند.  می  نژاد 

اصولگرایان بیش از این است.

 امروز جامعه با کلمه اصولگرا یاد احمدی نژاد می افتد؛ شان اصولگرایی بیش از این است

واقعا فکر می کنید این مجلس با رایی که به الریجانی داد ، همسو با دولت است؟

اصولگرا  تئوریسین های  از  محبیان  امیر   
الریجانی  نیست  ذهن  از  گفت:دور 
سال  این  در  باشد.   ۱400 سال  کاندیدای 
ریاست جمهوری  صف  در  را  خیلی ها 
خواهیم دید. وی گفت : الریجانی هواداران 

پر  و  پرسروصدا  مخالفان  ولی  ندارد  کمی 
خروجی  ببینیم  باید  دارد  هم  تحرکی 
خواهد  کدامشان  سود  به  معادله  این 
بود  کوشیده  الریجانی  این  از  پیش  بود. 
پیشران  به عنوان  احزاب  پتانسیل  از  که 

ضعف  با  حاال  گیرد،  بهره  خود  سیاسی 
که  آن  مگر  ندارد  چاره ای  پیشران  این 
محبیان  باشد.  داشته  حضور  آن  در  خود 
اظهار داشت : الریجانی می داند که ضعف 
خودشان  عالوه بر  اصولگرایان  تشکیالتی 

ساماندهی  دارد.  منفی  تاثیر  هم  نظام  بر 
حتما خوب  باشد  دلیلی  هر  با  اصولگرایان 
است و بسط دموکراسی را تسهیل می کند. 
را  الریجانی  چهره  شدن  حزبی  احتمال 
اما  نمی دانم  کم  دارم  او  از  که  باشناختی 

مدل حرکتی اش هنوز شفاف نیست. وی 
افزود : الریجانی پتانسیل های الزم را دارد 
و در حال افزودن بر ظرفیت خود از طریق 
در  اما  هست.  جناح  نخبگان  به کارگیری 

عین حال او مخالفانی جدی هم دارد.

محبیان: الریجانی هواداران کمی ندارد / در سال 1400 خیلی ها در صف ریاست جمهوری خواهند بود

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال منقول-  نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی  شماره 950361 محکوم علیه آقای محمد رسولی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 340/115/064 
ریال در حق محکوم له آقای هادی حاجی آبادی و پرداخت مبلغ 9/250/000 ریال  بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی 
به شماره 2 فرعی از 1450 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس ملک واقع در بیرجند تقاطع شهید نواب صفوی و شهید بهشتی )بیست متری دوم 
غربی روبروی دیوار جنوبی استادیوم شهید شهپر و حاشیه خیابان مجاور دیوار آهن فروشی آقای چهکندی که پالک فوق به صورت 2 تا 3 دانگ 
جمعاً به میزان 314/16 مترمربع و میزان اعیان مجموعاً 184/5 متر مربع شامل الف: زیر زمین به متراژ 34/5 مترمربع ب: طبقه همکف به متراژ 
150 مترمربع و انشعابات منصوبه آب و برق و گاز و تلفن هر کدام یک انشعاب و ارزش کل ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 5/026/560/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/07/04 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 این 
صورت 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 بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/06/08
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند یکشنبه مورخ 1395/06/21 
راس ساعت 6 بعدازظهر در محل حسینیه امام هادی )علیه السالم( واقع در انتهای بلوار مدرس -  فلکه جماران برگزار 
می شود. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود 
تا تاریخ پنجشنبه 95/06/18 جهت اخذ برگ وکالت به دفتر شرکت حد فاصل خیابان مدرس 17 و 19 مراجعه نمایند. 
ضمنا حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. )همراه داشتن کارت ملی و دفترچه 

عضویت موقع حضور و شرکت در  جلسه الزامیست(

دستور جلسه:
تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه معاوضه و یا واگذاری پالک های خریداری شده از ورثه مرحوم محسن زاده 

)مشهور به طرح اراضی آپارتمانی دشت علی آباد( به شریک مشاعی بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی

جلسه مجمع  عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی 
شنبه مورخ 95/7/3 ساعت 13 در محل نمازخانه اداره کل برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 

آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسی شرکت 2- بررسی و تصویب عملکرد صورت حساب های مالی شرکت در سال 
94  3- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 95  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی 5- تعیین مبلغی برای استرداد سهام اعضای مستعفی 6- تصویب پاداش هیئت مدیره و 

مدیرعامل و نحوه تقسیم سود سال 94
هیئت مدیره

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 ۰۰ 14  / ۰99۰3189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

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 رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زیر پا رایگان(، پيچ و رولپالك نما

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

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 8 شهریور 1395 * شماره 3590

 خسته نباشید ویژه به شهردار بیرجند باید گفت 
که المان ها یا میادینی میزنن که در کمتر شهر 

و روستا می بینیم.
935...726
مورد  در  دیروز  پیام  با  رابطه  ،در  جان  آوا  سالم 
سختگیریهای بیش از حد توی بیرجند باید بگم 
وا... حقیقت داره .من خودم بیرجندی نیستم ولی 
االن چند سال اینجا زندگی می کنم هیچ جای 
راهنمایی  گیرن همین  نمی  اینقدر سخت  ایران 
کنند  می  جریمه  را  بیچاره  مردم  که  رانندگی  و 
می  سخت  اینقدر  نمیره  که  خودشونم  جیب  تو 
گیرن و حرص می خورن پول میره جیب دولت 
و مدیران رده باال شایدم میشه حقوقهای نجومی 

.واقعا که جای تامل داره!!!!
915...029
با سالم ..از آقای استاندار انتظار می رود نسبت 
و  آباد  شوکت  و  آباد  رحیم  باغهای  احیای  به 
جهت  گزینه  بهترین  چون  کنند  اقدام  امیرآباد  
جذب توریست و اشتغال در این شهر کویری با 
دست  بدید  کافیه  فقط  باشد.  می  امکانات صفر 
بخش خصوصی همین ...چرا باید این باغها درش 

بسته باشه و یه عده خاص ازش استفاده کنند..
915...315
  در گزارش عملکرد شورای شهر،تکمیل فاز2 
اجمالی  نگاه  درخشد!!!یه  می  مصنوعی  دریاچه 
گزارشهای  به  توجه  با  ببینید  و  بندازید  به شهر 
هم  باز  مختلف  جهات  در  پیشرفتها  از  مکرر 
شاهدیم.بخدا  رو  مختلف  شهری  معضالت 
دریاچه  آب  شدید  کمبود  این  با  بیرجند  مردم 
که  کالنی  بودجه  کنم  می  نمیخوان،خواهش 
جاهای  به  رو  میشه  مجموعه  این  صرف  داره 

واجب تر اختصاص بدید
915...289
صفر  ...ماشین  نمایندگی  از  پیش  سالم.۴ماه  با 
خریدم  چند روز پیش بردم برا رفع ایراد  پذیرش 
پرسنلشون  بد  بسیار  برخورد  با  نکردند هیچ.  که 
رسیدگی  میخوام   مسووالن  .از  شدم  رو  روبه 

کنن.....با تشکر
938...۴30
را  بیرجند  شهر  شورای  مستند  دکوری  گزارش 
دیدم جالب نبود شورا سری به خیابان 17شهریور 
و محالت فرعی بزند بعد پز دهد راستی عکسی 
چاپ  شورا  اعضای  و  شهردار  حقوقی  فیش  از 
نشده بود هر کدام چند شغل دارند و از چند جا 

حقوق میگیرند.
915...701
باسالم خدمت دست اندرکاران شهرداری منطقه 
سبز  فضای  از  متاسفانه  ولی  سبز  فضای  یک 
تبدیل  اشغالی  محل  به  هیچ  که  نیست  خبری 
شده است این فضا روبروی نرجس 23 می باشد 

کی می خواهد اقدامی شود  .
915...166
است  خوب  چه  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
آموزش  رانندگان  به  فرهنگی  شهر  این  در  که 
تعیین جهت قبل از نزدیک شدن به چهار راه و 
همچنین حرکت در بین خطوط سفید داده شود 
الگوی همه  که  نقلیه عمومی  مخصوصا وسایل 

اند با نصب تابلو فرهنگ سازی شود.
915...921
سجاد  بلوار  واسه  خواهشمندم  رانی  اتوبوس  از 
امام  بیمارستان  یا جای  بهشتی  اول  ایستگاه  یه 

رضا)ع( بذارن. 
915...61۴
 سالم آواجان. خواهش می کنم صدای ما رو به 
مسئولین برسون؛ حدود 3 سال است که خانه ی 
ورزش روستای مرک تعطیل شده و نهال ورزش 

در حال خشک شدن است.  
903...728
پرونده  محترم  قاضی  و  دادستان  و  استاندار 
فقیه  والیت  محترم  نماینده  و  میزان  موسسه 
باشند  بالتکلیف  باید  کی  تا  استان  مسوولین  و 
سرمایه  تمام  میزان  مظلوم  گذاران  سپرده 
مگر  است  بلوکه  میزان  موسسه  در  زندگیمان 
با  چرا  داریم  مخارج  و  خرج  نیستیم  آدم  ما 
چاه  تو  افتادیم  چاله  از  ما  صادرات  بانک  ورود 
اعصاب  با  صادرات  بانک  دهید  می  اجازه  چرا 
سپرده  پلکانی  پرداخت   . کنن  بازی  روانمان  و 
بانک   . ندارد  چیزی  بدبختی  جز  گذاران 
میزان  اموال  برداشتن  با  صادرات  ورشکسته 
فقط بفکر منافع خودشان بودند و هستند . لطفا 
از  را  ناراحتی روحی روانی  این فشار استرس و 

ما دور کنید .
 .936...116
وضعیت  این  به  شهرداری  به  دستمریزاد  واقعا 
یک  اندازه  به  خیابان  در  اتوبوس  هر  اتوبوسها 
این  که  نیست  کسی  واقعا  دارد  دود  کارخانه 

خودروها را تعمیر کند 
0935...68۴
آوا یادداشت های آقای هرم پور به حق است . 
مصداق واقعی نقد منصفانه را در یادداشت های 

ایشون می شود دید . موفق باشند 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به شهدای نهبندان ادای احترام کرد
 

نخستین سفر شهرستانی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به نهبندان انجام شد و آیت ا... عبادی در بدو ورود به مقام شامخ شهیدان 
ادای احترام کرد.به گزارش فارس، آیت  ا... سید علیرضا عبادی همزمان با سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری در بدو ورود به نهبندان 

مورد استقبال امام جمعه، فرماندار و جمعی از مردم و مسؤوالن شهرستان نهبندان قرار گرفت.

به هیچ شخصی باج ندهید
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به مسئوالن: 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب 
به مسئوالن گفت: به هیچ شخصی باج ندهید 
و اگر در هر امری جانب عدل را رعایت کنید در 
دنیا هرچه واقع شود، شما مسئول نیستید چرا که 

کارتان را درست انجام داده اید. 
ا... سید علیرضا عبادی در جمع علما،  آیت 
روحانیون و مدیران شهرستان نهبندان با اشاره 
پیش چشم همه  باید  عدالت  اجرای  اینکه  به 
برپایی  داشت:  اظهار  باشد،  مسئوالن  و  مردم 
عدل هدف انقالب اسالمی ایران است و این 

مهم هدف تمامی انبیاء الهی هم بوده است.
است  ما  اسالم  انقالب،  اینکه  بیان  با  وی   
بیشتر«  کلمه  یک  نه  و  کمتر  کلمه  یک  »نه 
محافظت  توان  تمام  با  انقالب  از  باید  افزود: 
کنیم که از ریل اصلی خود خارج نشود چرا که 
انقالب بر اساس مکتب اهل بیت)علیهم  این 
شده  بنا  است،   ناب  اسالم  همان  که  السالم( 
جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  است. 
این همه  با  امروز  اینکه در دنیای  به  اشاره  با 
می  وجود  مشکالتی  نباید  وسایل  و  امکانات 
شده  باعث  امروز  که  آنچه  داد:  ادامه  داشت،  
برپایی  عدم  باشد،  مشکالتی  دچار  دنیا  است 
منطقه  جریانات  برخی  به  وی  است.  عدالت 
نقاط مختلف  الملل در کشتار مردم در  بین  و 
این  همه  دلیل  گفت:  و  کرد  اشاره  جهان 

مشکالت، عدم برپایی عدل است.
 به گفته وی بسیاری از پرونده های قضایی 
و  جرم  و  قانون  از  تخلفات  اقسام  و  انواع  و 
جنایت ها که شایسته ما نبوده و نیست دلیل 

آن، عدم اجرای عدالت است.
 آیت ا... عبادی تاکید کرد: همه ما باید پیاده 
کردن عدل و جایگاه عدالت و دعوت مردم به 
با  عدل را در دستور کار خود قرار دهیم. وی 
جامعه  در  فقیر  و  بین غنی  فاصله  اینکه  بیان 
شریک  گناه  این  در  همه  و  است  شده  زیاد 
خود  تصمیمات  در  باید  همه  گفت:  هستند، 
مسئله اصلی را پیاده کردن عدالت قرار دهند. 
تاکید  با  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  نماینده 
به  است خطاب  ما عدل  پیام مکتب  اینکه  بر 
مسئوالن اعالم کرد به هیچ کس باج ندهید و 
اگر در هر امری جانب عدل را رعایت کنید، در 
دنیا هرچه واقع شود، شما مسئول نیستید چرا 
که کارتان را درست انجام داده اید اما اگر در 

جریان انحراف و ظلم و ستم قرار گرفتید، در 
آن ظلم و ستم شریک خواهید بود.

انقالب را نباید به وسیله 
هوا و هوس به حاشیه برد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه انقالب معجزه الهی بود و حفظ آن شرط 
و  هوا  وسیله  به  را  انقالب  نباید  افزود:  است، 

هوس ها به حاشیه برد. 
در  عبادی  همچنین   ا... سیدعلیرضا  آیت   

معظم  رهبر  سفر  سالروز  گرامیداشت  مراسم 
اینکه  بیان  با  نهبندان  شهرستان  به  انقالب 
انسان اشرف مخلوقات است اما از مادر که متولد 
می شود هیچ نمی داند و باید یاد بگیرد، اظهار 
داشت: انسان همه امور را باید یاد بگیرد لذا یکی 
از اصول دعوت پیامبران »تعلیم« است. وی با 
اشاره به اینکه انسان به وسیله یادگیری است که 
در همه امور رشد می کند، اظهارداشت: انسان 
در  و  کند  تا رشد  کند  زندگی  در »جمع«  باید 

تا  کرد  برپا  را  قانون  و  عدالت  باید  هم  جامعه 
فقیه  ولی  نماینده  نشوند.  پایمال  حق ضعیفان 
در خراسان جنوبی با بیان اینکه انسان موجودی 
تواند  می  که  است  خدا  تنها  و  است  ناشناخته 
مطابق نیاز انسان قانون وضع کند، گفت: قانون 
قبول  قابل  برای مردم  پروردگار  از جانب  فقط 
است. آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه خداوند 
برای اجرای قانون پیامبران را با آیات و بینات 
حاکمان  اگر  افزود:  فرستاد،  میزان  و  کتاب  و 
امروزی  جامعه  آن  نتیجه  نباشند  خدا  برگزیده 

دنیا میشود که قانون خدا در ان اجرا نمی شود.

 وی با بیان اینکه کسی می تواند به حقیقت 
دین برسد که طاغوت و آنچه که از ناحیه کفر، 
کرده  نفی  را  است  ظلم  و  ستم  و  شرک  اهل 
باشد، ادامه داد: با افراد ستمگر معاشرت کردن 
و با افراد ظالم راه رفتن نتیجه آن اتش جهنم 
است. وی با اشاره به اینکه توسعه فساد و فحشا، 
توسعه مواد مخدر، رواج منکرات و آلودگی های 
فکری از جمله جنایاتی بود که رژیم سابق راه 
انداخته بودند، گفت: رژیم پهلوی خائن به ملت 

و خدمتگزار آمریکا بود. وی با اشاره به اقدامات 
استکبار در ایجاد فقر در رژیم سابق، افزود: تعداد 
ستمشاهی  دوران  در  کشور  جمعیت  از  زیادی 
براثر بستن دروازه ها و عدم اجازه ورود آذوقه 
به کشور از گرسنگی فوت کردند. نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه انقالب 
امام  رهبری  و  شهدا  خون  مردم،  زحمات  با 
مواظب  افزود:  است،  شده  حاصل  خمینی)ره( 
نفوذ  شبهات،  ایجاد  در  دشمن  تهاجم  باشید 
دشمن در کشور و هوا و هوس ها کاری نکند 
انقالبی را که براساس اجرای عدل، حکم خدا و 

خون شهدا ایجاد شده است را به حاشیه ببرد.وی 
با بیان اینکه انقالب معجزه الهی بود و حفظ آن 
شرط است، افزود: نباید انقالب را به وسیله هوا و 
هوس ها به حاشیه برد. آیت ا... عبادی با اشاره به 
اینکه دشمن به وسیله پروژه نفوذ، می خواهد ما 
را دچار فساد کند و به انقالب ضربه بزند، گفت: 
حدود 700 سال قبل اروپا به وسیله ایجاد فساد 
اندلس، زمینه  بین مردم در  و اختالف و تفرقه 
بزک کردن  با  و  آوردند  به وجود  برای فساد  را 

دختران مسیحی در بین جوانان مسلمان امتیازاتی 
گرفتند و فساد را به جاهایی رساندند که نسل های 
بعدی افرادی که نماز شب خوان بودند را فاسد و 
تضعیف کردند و بعد به آنها حمله کردند و جنایات 
تاریخی انجام دادند به طوری که صدای اذان از 
مساجد قطع شد. وی با بیان اینکه نباید دشمن 
را ضعیف شمرد، گفت: امروز براساس کارشناسی 
اسالمی پیشرفته ترین قانون اساسی و فرهنگ 
اسالمی را ایران اسالمی دارد. وی با بیان اینکه 
نباید به بیگانه فرصت داد که سرنوشت کشورمان 
آمریکا و  اینکه  را عوض کند، خاطرنشان کرد: 

انگلیس می گویند گزینه های نظامی روی میز 
است، ظاهر قضیه است، اینها برنامه هایی که در 
باطن علیه مردم ایران دارند باالتر از اینها است.

نهبندان به عنوان منطقه ویژه فرهنگی 
در استان معرفی شود 

امام جمعه نهبندان نیز خواستار معرفی شهرستان 
نهبندان به عنوان منطقه ویژه فرهنگی در شورای 

فرهنگ عمومی استان شد و گفت: نهبندان دچار 
و  حمایت  که  است  زیادی  فرهنگی  مشکالت 
توجه جدی مسئوالن را می طلبد. حجت االسالم 
عباسعلی خزاعی اظهار داشت: مردم نهبندان در 
7 شهریورماه 1378 شاهد حضور بابرکت مقام 
معظم رهبری به این شهرستان بوده اند و این 
حضور برای مردم تبدیل به خاطره ای تاریخی 

شد که هرگز از یادها نخواهد رفت. 
نهبندان 110  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  وی 
شهید تبدیل انقالب اسالمی ایران کرده است، 
گفت: خراسان جنوبی 11 سردار شهید بنام دارد 
که از این تعداد 8 شهید سردار شهید متعلق به 

شهرستان نهبندان هستند.
وی تصریح کرد: هم اکنون در 10 مسجد نهبندان 
نماز جماعت با حضور روحانیون اقامه می شود که 
در این مساجد عالوه بر برگزاری نماز جماعت 
مسائل فرهنگی نیز پیگیری و دنبال می شود.

امام جمعه شهرستان نهبندان به فعالیت دو حوزه 
علمیه خواهران و برادران در این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: حوزه علمیه خواهران با 100 طلبه 
در حال حاضر مشغول ارائه خدمات آموزشی به 
جامعه هدف است و بیش از 100 طلبه هم تاکنون 
از این مرکز فارغ التحصیل شده اند که در حال 
حاضر در شهرستان مشغول انجام فعالیت های 
فرهنگی و تبلیغی هستند.وی با بیان اینکه حوزه 
با تعداد زیادی طلبه در این  علمیه برادران هم 
شهرستان فعال است، افزود: ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، ستاد برگزاری غدیر، ستاد احیای 
زکات و شورای فرهنگ عمومی از دیگر نهادهای 
فرهنگی فعال در نهبندان هستند.حجت االسالم 
خزاعی با اشاره به اینکه تامین اساتید حوزه های 
علمیه یکی از خواسته ها و نیازهای مردم نهبندان 
از 30  بیش  در حال حاضر  است، تصریح کرد: 
روستای نهبندان خانه عالم دارد اما روحانی در 
از  نیست چرا که طلبه هایی که  روستا مستقر 
نهبندان برای ادامه تحصیل به قم و مشهد می 
روند، بیشتر آنها دیگر به شهرستان بازنمی گردند.

وی خواستار معرفی شهرستان نهبندان به عنوان 
منطقه ویژه فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی 
استان شد و خاطرنشان کرد: این شهرستان به 
دلیل وجود مرز مشترک با افغانستان و محل عبور 
مواد مخدر دچار مشکالت فرهنگی است که الزم 
است حمایت و توجه جدی به این شهرستان شود.

مشاغل خرد تسهیالت ارزان قیمت می گیرند
استاندار در سفری به طبس:

جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار  برزجی- 
شورای اداری شهرستان طبس ، با بیان اینکه 
توسعه مشاغل خرد و کارگاه های کوچک در 
ارائه  آماده  گفت:  دارد،  قرار  دولت  کار  دستور 
تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان فعالیت در 
اواًل  آنکه  بر  مشروط   ، هستیم  ها  حوزه  این 
در  بتواند  نیز  و  داشته  فعالیت  ادامه  قابلیت 
به  با سایر محصوالت  امروز  اقتصادی  فضای 

رقابت بپردازد. 
پرویزی ، مدیریت درست منابع اعتباری در 
استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به 
کمبود اعتبارات ، مدیران می بایست مشکالت 
اولویت  براساس  و  احصاء  را  ها  نیازمندی  و 
بندی پروژه ها ، اقدامات الزم را صورت دهند.
وی موضوع انتقال آب به استان را از اولویت 
های مهم کاری دولت دانست و تصریح کرد: 
کشور  شرق  منطقه  حاضر  حال  در  متاسفانه 
با  اینرو  ،از  است  مواجه  آب  کمبود  معضل  با 
استان  استانداران  طریق  از  که  هایی  پیگیری 
های شرقی کشور صورت گرفت و به دستور 
رضوی  خراسان  استان   ، جمهوری  رئیس 
آب  انتقال  بزرگ  پروژه  اجرایی شدن  مسئول 
از دریای عمان شد که مطالعات این طرح در 

حال انجام است.

سفر وزیر صنعت و معدن
 در آینده ای نزدیک به استان

دولت  اقدامات  به  جنوبی  خراسان  استاندار 
اشاره  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  امید  و  تدبیر 
حوزه  در  دولت  اقدامات  نتیجه  افزود:  و  کرد 
اقتصاد مقاومتی در زمینه های مختلف صنعت 
نزدیک ملموس  آینده ای  تولید در  و  ،اشتغال 
تر خواهد شد.سید علی اکبر پرویزی ، از سفر 
ای  آینده  در  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزیر 
با پیگیری  افزود:  نزدیک به استان خبر داد و 
خوبی  تصمیمات  رسید  انجام  به  که  هایی 
باقران  در سیمان  موجود  برای حل مشکالت 
و کک طبس گرفته شده است.وی شهرستان 
طبس را یکی از شهرستان های مهم استان و 
حتی کشور برشمرد و افزود: این شهرستان در 
بی  های  ظرفیت  دارای  مختلف  های  بخش 
مهم  منطقه  یک  عنوان  به  که  است  نظیری 
شهرستان  دارد.وی  قرار  توجه  مورد  ویژه  و 
طبس را یکی از قطب های معدنی و صنعتی 
در حال حاضر  کرد:  تصریح  و  دانست  استان 

وجود  طبس  شهرستان  در  زیادی  مشکالت 
دارد که مسئولین می بایست با حضور در این 
نیازمندی  و  مشکالت  بررسی  و  شهرستان 
حل  برای  را  الزم  ،تصمیمات  نزدیک  از  ها 
مشترک  مرز  به  نمایند.وی  اتخاذ  مشکالت 
ادامه  و  کرد  اشاره  افغانستان  کشور  با  استان 
استان که  تنها به کل  نه  استان  داد: مرزهای 
این  در  اقدامات  و  است  کشور  کل  به  متعلق 
باید به گونه ای باشد که بتوان گذرگاه  حوزه 
را فعال کرد  استان  های رسمی غیر فعال در 
چرا که در این صورت عالوه بر رونق اقتصادی 
ایجاد  به  در مرزها و روستاهای مرزی نسبت 
گام  توان  می  نیز  جمعیت  تثبیت  و  اشتغال 
کاال  صادارت  به  برداشت.وی  موثرتری  های 
و  کرد  اشاره  مهم  کار  دستور  یک  عنوان  به 
ضمن  بایست  می  کاال  تولیدکنندگان  افزود: 
ارتقاء سطح کیفی محصوالت خود در راستای 
صادرات آن به خارج از کشور تالش کنند چرا 
که در این صورت دولت می تواند کمک های 
حمایتی بیشتری از تولید کنندگان صورت دهد.
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  وی 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  طبس  در 
در  خصوصًا  تکمیلی  و  تبدیلی  ایجادصنایع 

بر  عالوه  تواند  می   ، کشاورزی  های  حوزه 
به  محصوالت  فروشی  خام  از  جلوگیری 
ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیز کمک کند.

وی با بیان اینکه مدیران نباید اختالفات بین 
 ، دهند  انتقال  جامعه  بدنه  به  را  ها  دستگاه 
گفت: همه ارکان دولت در تمامی بخش ها و 

سطوح می بایست به دور از حواشی ، تنها به 
این  در  و  اندیشیده  مردم  به  صادقانه  خدمت 

راه از تمام توان خود استفاده کنند.
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پدر لپ تاپ ها درگذشت
ایفا کرده، در سن 75 سالگی در سان فرانسیسکو درگذشت.به  انگلیسی که نقش مهمی در ساخت نخستین لپ تاپ جهان  رایانه  اِلن بی، مهندس  جان 
گزارش ایسنا به نقل از انگجت، صنعت رایانه شخصی یکی از ساکت ترین اما موثرترین رهبران خود را از دست داد. الن بی که مدیرعامل شرکت “گرید 
سیستمز” بود، در سن 75 سالگی از دنیا رفت. دلیل مرگ وی هنوز مشخص نشده است.

در روز 8 شهریور 1360 چه گذشت

 در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی رییس 
جمهوری و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت به 
همراه گروهی از اعضای هیات دولت در انفجار دفتر 

نخست وزیری به شهادت رسیدند.
 این واقعه درست دو ماه پس از آن رخ داد که آیت ا... 
دکتر سیدمحمد حسینی  بهشتی و بیش از 7۰ تن از 
چهره های سیاسی و اجرایی عضو حزب جمهوری 
اسالمی در انفجار دفتر این حزب ترور شده و به 
مرگ  هنگام  رجایی  شهید  بودند.  رسیده  شهادت 
۴۸ سال سن داشت. او پس از پیروزی انقالب ابتدا 

را برعهده داشت  سمت وزارت آموزش و پرورش 
و سپس در سال ۱۳5۹ به نمایندگی مردم تهران 
وارد مجلس شورای اسالمی شد. در ۲۰ مرداد ۱۳5۹ 
به نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام 
ریاست جمهوری در انتخابات دوم مرداد ۱۳۶۰ با 
کسب بیش از ۱۳ میلیون رأی مردم به عنوان دومین 

رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
 باهنر نیز هنگام شهادت ۴۸ ساله بود. او پس از 
پیروزی انقالب مسئولیت هایی از جمله عضویت در 
شورای انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس 
خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، وزارت آموزش و پرورش )در کابینه شهید 
رجایی( و دبیرکلی حزب جمهوری اسالمی )پس از 
شهادت دکتر بهشتی( را برعهده داشت. او پس از 
انتخاب رجایی به ریاست جمهوری، از سوی وی به 
نخست وزیری جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد.

  در پی شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد 
اساسی  قانون  باهنر، طبق اصل یکصد و سی ام 
تشکیل  جمهوری  ریاست  موقت  شورای 
از  مرکب  شورا  این  توسط  کشور  امور  تا  شد 
حجت االسالم هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس 
شورای اسالمی و آیت اهلل موسوی اردبیلی رییس 
جمهوری  رییس  انتخاب  تا  کشور  عالی  دیوان 

جدید، اداره شود.
استقرار  از   شورای موقت ریاست جمهوری پس 
در اولین گام در رابطه با واقعه بمب گذاری در دفتر 
نخست وزیری اطالعیه ای صادر و با اعالم تعطیلی 
عزای  روز  پنج  کشور  سراسر  در  شهریور،  نهم 
عمومی اعالم کرد. در روز ۱۱ شهریورماه شورای 
مجلس  به  نامه ای  طی  جمهوری  ریاست  موقت 
شورای اسالمی، حجت االسالم مهدوی کنی را به 
عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرد. در جلسه   همان 
روز مجلس مهدوی کنی از ۱۹۶ رای ماخوذه با 
۱7۸ ری موافق، ۱۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع 

به عنوان نخست وزیر رای اعتماد گرفت.

شهر   به  انقالب   معظم  ۱۳7۸رهبر  7شهریو 
اجتماع  نهبندان سفر کردندودر  مرزی ومحروم 
بزرگ مردم این شهربیاناتی تاریخی ایراد کردند 
سایت  از  نقل  به  مهم  سفر  این  یادبود  به  که 
باز نشر می  انقالب  اطالع رسانی رهبر معظم 
ا...خامنه ای در این اجتماع   شود. حضرت آیت 
گذشته  ۲۰سال  خدمات  ۱۰برابر  اگر  فرمودند 
این  حق  هم  باز  شود،  انجام  کار  نیز  انقالب 
مناطق اداء نخواهد شد، بنابراین مسئولین کشور 
باید به روند محرومیت زدایی از این منطقه و سایر 
نقاط محروم کشور، شتاب مضاعف وفزاینده تری 

بدهند.
 ایشان طی سخنانی با تأکید بر تعهد و پایبندی 
قشرهای مختلف ملت ایران به اسالم، نظام و 
انقالب اسالمی فرمودند: نظام اسالمی وظیفه 
خود می داند که به همه آحاد این ملت نگاهی 

یکسان و برابر داشته باشد.
 مقام معظم رهبری دیدار با مردم و بویژه جوانان 
مؤمن، مهربان و نجیب نهبندان را یک توفیق 
بزرگ و خاطره ای به یاد ماندنی توصیف کردند و 
فرمودند: من با سفر به شهرستان محروم نهبندان 
می خواهم توجه مسئولین سطوح مختلف دولتی 
و استانی را به طور کامل به این منطقه و مناطقی 
از این قبیل جلب کنم و از آنها انتظار دارم که 
اهتمام خود را بر روی نقاط دور افتاده که غالبًا 
محرومیتهای زیادی را از دورانهای قبل تحمل 

کرده اند متمرکز کنند.
 حضرت آیت ا... خامنه ای اقدامات نظام اسالمی 

از نقاط محروم کشور را  برای محرومیت زدایی 
از  خاطرنشان کردند و فرمودند: در دوران قبل 
مناطق  این  مردم  بر  قدری  به  انقالب  پیروزی 
برابر   ۱۰ اگر  که  شده است  تحمیل  محرومیت 
انجام  نیز کار  انقالب  خدمات ۲۰ سال گذشته 

نخواهد  اداء  مناطق  این  حق  هم  باز  شود، 
روند  به  باید  کشور  مسئولین  بنابراین  شد، 
نقاط  سایر  و  منطقه  این  از  محرومیت زدایی 
فزاینده تری  و  مضاعف  شتاب  کشور،  محروم 

بدهند.
در  استعدادها  وفور  بر  اسالمی  انقالب  رهبر   
منطقه  تأکید کردند و فرمودند: این منطقه باید 
پای خود  معنوی روی  و  مادی  لحاظ  از  بتواند 
این  برای  و  شود  برآورده  نیازهایش  و  بایستد 

منظور الزم است مردم و بویژه جوانان مستعد و 
توانمند منطقه برای همکاری با دولت و مسئولین 

دولتی آمادگی داشته باشند.
از  دیگری  بخش  در  رهبری  معظم  مقام   

سخنانشان وجود بسیج فعال در نهبندان را حائز 
اهمیت دانستند و با پرمسأله خواندن مرزهای این 
منطقه از لحاظ قاچاق کاال و مواد مخدر فرمودند: 
سوداگران مرگ که حاضرند میلیونها جوان را به 
کام اعتیاد بکشند، مرزهای ما را در وضعیت بدی 

قرار داده اند و در این میان از قشرهای مختلف 
مردم و بویژه جوانان این منطقه انتظار می رود که 
آگاهی، استقامت، هوشیاری و مجاهدت خود را 

به بهترین شکل نشان دهند.

 حضرت آیت ا... خامنه ای بر نقش محوری ملت 
ایران در حفظ و تداوم نظام اسالمی تأکید کردند 
و فرمودند: من و امثال من قطره ای از اقیانوس 
تمایز  وجه  تنها  که  هستیم  ایران  ملت  عظیم 
بودن  سنگین تر  مردم،  خدمتگزار  عنوان  به  ما 

بنده هیچ  اساس  این  بر  و  است  مسؤولیت مان 
حقی را برای خود قائل نیستم. شأن مسئولین 
در نظام اسالمی متعلق به مردم و از ناحیه ایمان، 
عواطف و عشق آنان است و مسؤولین از خود 

هیچ شأنی ندارند.
رهبر معظم انقالب اسالمی جدا بودن ملتها از 
مسؤوالن خود در بسیاری از کشورهای جهان را 
یادآور شدند و فرمودند: اگر قدرتهای استکباری 
این  از  یک  هر  مسؤوالن  بتوانند  آمریکا  نظیر 
کشورها را تحت انقیاد خود درآورند، بترسانند و 
خواهد  دست  از  مملکت  آن  دهند،  یا شکست 
رفت اما در ایران اسالمی، بدنه ملت حافظ اصلی 
این نظام است و قدرتهای استکباری نیز قادر به 
خرید، ترساندن و شکست دادن بدنه ملت نیستند 
و بر همین اساس، نظام اسالمی را باید یک نظام 

شکست ناپذیر دانست.
مقام معظم رهبری بر رسوخ ایمان اسالمی در 
اعماق جان مردم تأکید کردند و فرمودند: عده ای 
تالش می کنند ایمان مردم را که منشاء قدرت در 
نظام اسالمی است متزلزل کنند اما بدون تردید 
تالش آنها همانند تالش 5۰ ساله خاندان پهلوی 
بی ثمر خواهد بود. مردم و بویژه جوانان امروز ما 
در هر نقطه ای از ایران اسالمی اهل تعبد، دعای 
کمیل، اعتکاف، توسل و تضرع و اهل ایستادگی 
در میدان جنگ هستند و با عمل به اسالم برای 
ایجاد دنیایی که متضمن سعادت جامعه بشری 
است تالش می کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
در پایان سخنانشان تصریح کردند که به رغم 
قدرتهای  عربده جویانه  و  مستانه  تظاهرات 
استکباری، خواست ملت یعنی اسالم و حاکمیت 
نظام اسالمی پیروزی نهایی را در این کشور به 

نام خود رقم خواهد زد.    
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که  اند  کرده  را رصد  ای  سیاره  اروپایی  محققان 
مهر،   گزارش  است.به  برخوردار  حیات  ویِژگی  از 
اخترشناسان رصدخانه قسمت جنوبی اروپا سیاره 
به  تقریبا  آن  اندازه  که  اند  را شناسایی کرده  ای 
فاصله  که  است  سکونت  قابل  و  زمین  بزرگی 
بسیار نزدیکی با ستاره خود دارد.فاصله این سیاره 
فراخورشیدی با ستاره خود به اندازه ای است که 
اجازه می دهد دمای مالیمی برای وجود آب مایع 

در سطح آن تصور شود.

قلبهای فضایی به زمین بازگشتند

ایستگاه  از  درحالی  »دراگون«  فضایی  کپسول 
بازگشت که در دل  به زمین  المللی  بین  فضایی 

خود موشهای آزمایشگاهی و سلولهای قلبی را نیز 
اسپیس  به همراه داشت.به گزارش مهر، شرکت 
کپسولهای  پرتاب  مشغول  سال ۲۰۱۲  از  ایکس 
بین  فضایی  ایستگاه  سوی  به  دراگون  فضایی 
المللی بوده تا محموله های مورد نیاز دانشمندان 
ارتباط  این  اما  برساند.  مداری  ایستگاه  این  به  را 

همواره یک سویه نبوده است.

والدین نابینا قبل از تولد نوزاد
 خود را لمس می کنند

  
بعدی  سه  چهره  طراحی  لهستانی  شرکت  یک 
افراد  این  تا  را ممکن کرده  نابینا  والدین  نوزادان 
هم بتوانند از لذت لمس و مشاهده چهره دلبندان 

خود بهره مند شوند.به گزارش مهر، فناوری مذکور 
در زمانی که نوزاد هنوز به دنیا نیامده و مادر نابینا 
امکان  به وی  بارداری است،  پایانی  ماه های  در 
می دهد تا شرایط فیزیکی نوزاد خود را درک کند.

ساخت بتن انعطاف پذیر با مقاومت باال

محققان سنگاپوری بتن انعطاف پذیری را ساخته 
مقاومت  از  فعلی  های  نمونه  به  نسبت  که  اند 
چشمگیری برخوردار است.به گزارش مهر،  از این 
نوآوری می توان برای ساخت قطعات باریک پیش 
ساخته به منظور سنگفرش کردن معابر و روکش 

جاده با نصب سریع استفاده کرد.

به عبارت دیگر با بکارگیری این فناوری می توان 
زمان عملیات جاده سازی را به نصف کاهش داد.  
بتن های ConFlexPave به دلیل مقاومت 

باال، نیازمند نگهداری کمتری هستند.

ساخت بزرگترین پل معلق دنیا در ترکیه

به گزارش مهر، این پل که بر روی تنگه بوسفور 
این  روی  بر  که  است  پلی  سومین  شده،  احداث 

تنگه بنا می شود.ترکیه برای ساخت بزرگترین پل 
معلق دنیا سه سال زمان و سه میلیارد یورو صرف 
کرده است.تنگه بوسفور به عنوان حد فاصل آسیا 
و اروپا در نظر گرفته می شود و حاال با احداث این 
ابرسازه که در زمره بزرگترین پروژه های معماری 
جهان جای گرفته است، ارتباط این دو قاره بیشتر 
از قبل می شود.طراحان و مهندسانی که در این 
پروژه حضور داشته اند از سبک و سیاق پل معلق 
الگوبرداری  بروکلین  پل  یعنی  نیویورک  معروف 
ایفل هم  برج  از  این پل  اند.تیرهای اصلی  کرده 

مرتفع تر هستند.

و  غلط  رسوم  و  آداب  از  موجی  امروزه 
را  مشکالت  که  افتاده  راه  به  ناشایست 
پیچیده کرده و مانع از ازدواج جوانان می شود 
نیز روز به روز باال  ازدواج  نتیجه سن  و در 
ناشی  اجتماعی  آسیب های  شاهد  و  می رود 

از آن هستیم.
بسیاری  تصور  برخالف  ایسنا،  گزارش  به 
برگزاری  که  می دهد  نشان   آمارها  ما،  از 
جشن های پر زرق و برق تنها مختص افراد 
بلکه هستند عروس  ثروتمند جامعه نیست، 
مراسمی  برگزاری  توانایی  که  دامادهایی  و 
هم  و  چشم  برای  اما  ندارند،  را  ُپروپیمان 
و  بریز  قرضی  پول  با  اطرافیان،  با  چشمی 

بپاش می کنند.
خواسته  برخالف  که  می شود  دیده  گاهی 
گرفتن جشن های  به  خانواده ها  زوج جوان، 
تجربه  اینکه  از  دارند، غافل  اصرار  پرهزینه 
بارها نشان داده که برگزاری مراسم پرزرق 
قیمت ضامن  گران  و خرید جهیزیه  برق  و 
خوشبختی هیچ زوجی نمی شود.تشریفات و 
تجمل گرایی، همانند تارهای عنکبوتی است 
که هر چه بیشتر باشد، بیشتر انسان را گرفتار 
می کند. صحیح است که وضع زندگی عوض 
شده و سطح معیشت باال آمده، اما معیارها 
و ارزش های اسالمی ـ انسانی، هرگز عوض 
نکردن،  اسراف  یعنی  شد،  نخواهد  و  نشده 
و  نکردن  هم چشمی  و  چشم  گرفتن،  ساده 
و همیشه  تشریفات،  و  بودن خرافات  باطل 

به حال خود باقی است.
توانشان  قدر  به  خانواده ها  است  خوب  چه 
جهیزیه تهیه کنند و به ضرورت اکتفا کرده، 
چراکه در بیشتر مواقع ۳۰ درصد جهیزیه ها 
 7۰ یعنی  بقیه  و  است  زندگی  لوازم  جزء 
صورت  است.در  تشریفاتی  و  اضافی  درصد 
تمکن مالی هدیه دادن خوب است، ولی آیا 
انصاف است کسی که ندارد با دلیل آوردن 
برای تک  مثاًل  است که  این رسم  این که 
کادو  داماد  و  عروس  خانواده  اعضای  تک 
خرید و  خود را به فشار و فالکت بیاندازید.

حسنه  سنت  اسالم،  انسان ساز  مکتب  در 
آداب  از  بدور  و  ساده  و  آسان  بسیار  ازدواج 
که  است  پاگیر  و  دست  و  غلط  رسوم  و 
راحتی  به  اجتماع،  طبقات  پایین ترین  حتی 
تناسب های  و  مالک ها  اساس  بر  می توانند 
تشکیل  به  اسالم  طرف  از  شده  معرفی 
امروز  کنند.اما  ازدواج  و  کرده  اقدام  خانواده 
موجی از آداب و رسوم غلط و ناشایست به 
و  کرده  پیچیده  را  مشکالت  که  افتاده  راه 
نتیجه  در  و  می شود  جوانان  ازدواج  از  مانع 

سن ازدواج نیز روز به روز باال می رود.سوال 
این است که این همه رسم ها و پیرایه های 
است؟  آورده  بوجود  کسی  چه  را  کمرشکن 
گونه  این  بر  به سال  و سال  ماه  به  ما  چرا 
جای  به  چرا  می گردد؟  افزوده  غلط  رسوم 
چرا  می افزاییم؟  گره ها  بر  گره ها،  گشودن 
در فکر آن پسر و دختر جوانی که ضرورت 
فطری و اجتماعی ازدواج را به آن ها الزم 

می داند نیستیم؟

وقتی مهریه و جهیزیه ارزش

 ازدواج است

علمی  هیات  عضو  خزاعی  مهدی  محمد 
دانشگاه و مشاور خانواده با بیان اینکه زندگی 
و  سربازی  تحصیالت،  ادامه  شهرنشینی، 
استقالل مالی باعث شده ازدواج ها به تاخیر 
نظر  از  باید  خانواده  گفت:  ایسنا  به  بیافتد، 
انجام  فرزندان  از  را  مالی حمایت های الزم 
دهد تا ازدواج به موقع و خوبی داشته باشند.

ثروت  و  پول  امروز  متاسفانه  افزود:  وی 
که  است  ازدواج  برای  جدیدی  ارزش 
برود.این  بین  از  غلط  باورهای  این  باید 
از  برخی  امروزه  اظهارکرد:  مشاورخانواده 
خود  وجودی  ارزش  اینکه  خاطر  به  جوانان 
را در ثروت می بینند به همین دلیل به دنبال 
به رخ کشیدن مهریه و جهیزیه خود هستند.

خزاعی ادامه داد: از جهیزیه ها و مهریه های 
کالن گرفته تا چشم و هم چشمی می تواند 
برای  جبران ناپذیری  و  زیاد  آسیب های 

خانواده و فرد رقم بزند.
و  آگاهی  جوانان  امروزه  کرد:  بیان  وی 
بیشتر  و  نداشته  خود  زوج  از  کافی  شناخت 
ظاهر قضیه را می بینند، بیشتر روی سرمایه 

و تحصیالت فکر می کنند و تک بعدی نگر 
اهمیت  فرد  اخالقی  خصوصیات  و  شده اند 

نمی دهند.
این مشاور خانواده اظهارکرد: در امر ازدواج 
داده شود  به جوانان  آموزش های الزم  باید 
اعتقادات  رفتار  و  اخالق  باتوجه  زوجین  و 
را  غلط  سنت های  و  شرایط  و  کنند  تکیه 

کنار بگذارند.
خزاعی با بیان اینکه اگر می خواهیم خاطره 
خوبی بعد از ازدواج رقم بخورد باید کمتر به 
تشریفات پرداخته شود، گفت: خانواده ها باید 

نیازهای مالی را به طور مشترک حل کنند 
و سنت های دست و پاگیر و نادرست را کنار 
بگذارند.وی افزود: دختر و پسر بهتر است به 
سمت ازدواج اصولی پیش بروند، در ازدواج 

باید عقل و احساسات با هم هم سو باشد.
قبل  جوانان  کرد:  بیان  خانواده  مشاور  این 
یکدیگر  اخالقیان  روی  بر  باید  ازدواج 
شناخت داشته باشند تا در آینده بتوانند یک 

زندگی ایده آل را داشته باشند.

ازدواج بیشتر صحنه
 برد و باخت شده است

در  جامعه شناسی  استاد  آبیز  سنگری  فرامرز 
خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: 
ایجاد شده در  تغییرات  و  پیشرفت جوامع  با 
سبک زندگی افراد جامعه ما شاهد به تاخیر 
ادامه  هستیم.وی  جوانان  در  ازدواج  افتادن 
داد: با پیشرفت علم و تکنولوژی و باال رفتن 
کسب  دنبال  به  جامعه  افراد  زندگی،  سطح 
و تحصیل  دانش خود  اطالعات و گسترش 
در مقاطع گوناگون هستند و افراد برای خود 
اولویت  در  و  کرده  پیدا  را  جدیدی  اهداف 

بیان  با  جامعه شناس  می دهند.این  قرار  خود 
و  تمهیدات  باید  خانواده ها  و  دولت ها  اینکه 
راهکارهایی را برای جلوگیری از تاخیر ازدواج 
در جوانان بیاندیشند، عنوان کرد: وقتی ازدواج 
انواع  افتد و صورت نگیرد  افراد به تاخیر  در 

آسیب های اجتماعی شکل می گیرد.
سنگری  با بیان اینکه مسئله اساسی در جامعه 
از  ترس  و  مسئولیت پذیری  عدم  عامل  ما 
مسئولیت پذیری است، تصریح کرد: خانواده ها 
و  اصلی  نقش  جوانان  مسئولیت پذیری  در 
باید  خود  فرزندان  به  باید  و  داشته  اساسی 

مسئولیت پذیری را آموزش دهند.
وی با بیان اینکه جامعه، باید جامعه عمل گرا 
و  پرورش  و  آموزش  کرد:  تاکید  باشد، 
خانواده ها می توانند وظایف و مسئولیت هایی 
برای  را  آنها  و  بگذارند  فرزندان  عهده  بر  را 
زندگی  در  مسئولیت های  و  وظایف  پذیرش 
اینکه  بیان  با  شناس  جامعه  کنند.این  آماده 
متعددی  عوامل  ازدواج جوانان  افتادن  تاخیر 
از  یکی  نیز  شغل  عامل  کرد:  تصریح  دارد، 
عواملی بوده که نقش تعیین کننده ای را در 

تاخیر ازدواج  ایفا می کند.
سنگری با بیان اینکه ازدواج بیشتر صحنه برد 
و باخت شده است، افزود: با گسترش روابط 
در  نیز  پسران معضل طالق  و  دختران  بین 
جامعه افزایش یافته و افراد با مشاهده میزان 
طالق در جامعه از ازدواج خودداری می کنند.

ترویج زندگی آسان مهمتر
 از ازدواج آسان

کارشناس  نخعی  علیرضا  االسالم  حجت 
جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه  امورمشاوره 
نیز در گفت وگو با ایسنا گفت: تاخیر ازدواج 

است  نیاز  که  دارد  مختلفی  دالیل  جوانان 
دراین خصوص اتاق فکرهایی تشکیل شود.

خانواده،  فقر  اقتصادی،  مسائل  افزود:  وی 
که  است  مشکالتی  جمله  از  اشتغال،  نبود 
باعث می شود جوانان رغبتی به ازدواج نشان 

ندهد.
استان  علمیه  حوزه  مشاوره  امور  کارشناس 
فکری  هندسه  در  توکل  عدم  کرد:  بیان 
ازدواج  سمت  به  که  می شود  باعث  جوانان 

سوق پیدا نکنند.
نخعی با بیان اینکه تنوع طلبی برخی از جوانان 
باعث شده که از ازدواج نیز دوری کنند، اظهار 
کرد: دوری از مسئولیت و راحت طلبی، ترس 
و دینی  اعتقادات معنوی  نداشتن  و  آینده  از 
قوی از دیگر مواردی است که جوانان را از 
ازدواج دور می کند.وی ادامه داد: متاسفانه در 
ازجمله  آداب غلطی  و  امروز فرهنگ  جامعه 
در معرض دید گذاشتن جهیزیه عروس، در 
رواج پیدا کرده که نشات گرفته از ضعف های 

شخصیتی و نداشتن کرامت انسانی است.
استان  علمیه  حوزه  مشاوره  امور  کارشناس 
شخصیت  ضعف  دارای  که  افرادی  گفت: 
تهیه  در  متعدد  خارجی  مارک های  با  دارند، 
پررنگ  را  خود  دارند  سعی  دختران  جهیزیه 
و برجسته تر از دیگران نشان دهند.نخعی با 
اشاره به اینکه متاسفانه ورود برخی از ابزراها 
زندگی  سبک  از  شده  باعث  خانواده ها  در 
ایرانی- اسالمی فاصله بگیریم، گفت: برخی 
از رسوم اشتباه منجر می شود که سبک ازدواج 
گفت  باید  که  هرچند  کند،  تغییر  زندگی  و 
تغییرات درست و مثبت نیز در راستای ازدواج 

مغایرتی با اسالم ندارد.
وی با بیان اینکه امروز برخی از آداب و رسوم 
غلط و ناشایست به راه افتاده که مشکالت 
جوانان  ازدواج  از  مانع  و  کرده  پیچیده  را 
مشکالت  این  از  برخی  افزود:  است،  شده 
سنگین  مهریه  شامل؛  غلط  رسم های  و 
و  تشریفات  دختر(،  تولد  تاریخ  مقدار  )به 
پیرایه های بی مورد، تجمل گرایی و مدپرستی 
و تهیه جهیزیه های زیاد و غیرضروری است.
استان  علمیه  حوزه  مشاوره  امور  کارشناس 
یادآورشد: برای ترویج ازدواج آسان ابتدا باید 
زندگی آسان را ترویج کرد، چرا که مهمترین 
مساله بعد از ازدواج آسان زندگی کردن است.

لطفا کمی تفکر... با براندازی این رسم های 
آسان،  ازدواج  فرهنگ  به  کنیم  کمک  غلط 
نگاه  ترس  از  مادران  و  پدران  که  ازدواجی 
ازدواج  این گونه مجالس سخیف  و  دیگران 

فرزندانشان را به تاخیر نمی اندازند.

ازدواج یا مسابقه به رخ کشیدن ها!

 محرومیت زدایی از منطقه باید شتاب مضاعف بگیرد
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آیه روز  

ما انسان را آفريديم و وسوسه  هاى نفس او را مى  دانیم، و ما از شاهرگ )او( به او نزديكتريم !
سوره  ق آيه ۱۶

حدیث روز  

بهترين شما کسى است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم کسانى هستند که 
با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.  حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

بوى بهشت مى دهد دست دعاى مادرم
سجده پس از خدا برم بر کف پاى مادرم
اتش پاک عشق را دامن شوق مى زند
در دل خام سوز من حمد و ثناى مادرم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

روشهای  برای برخورد با افراد یکدنده

اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در برخى مواقع با 
آنها روبه رو مى شويم و چاره اى جز تحمل نداريم. 
مشكل  و  هستند  انسان  هم  آنها  هرصورت،  در 
ديگران  با  برقرارکردن  ارتباط  نحوه  در  جدى شان 
است.اگر آنها روش سلوک با ما را نمى دانند، ما بايد 

چگونگى رفتار با آنها را بلد باشیم. 
به  با  تا  مى دهیم  ياد  شما  به  روشهاى  اينجا  در 
کارگیرى آنها بتوانید به راحتى با مخاطبان سرسخت 

و يكدنده  تان ارتباط برقرارکنید:
واضح و روشن بگویید چه می خواهید: در 
پس هر مكالمه اى، هدفى نهفته است. اگر با فرد 
کم حوصله به نحوى صحبت کنید که شفاف نباشد، 
از شما مى پرسد چرا چنین  و  برآشفته مى شود  او 
حرف هايى را مى زنید و میل دارد مكالمه را قطع 
کند. شما بايد دلیلى مشخص براى صحبت کردن 
با چنین فردى داشته باشید تا او را مايل به ادامه 

صحبت نگاه دارد.
خواسته او را دریابید: همان طور که شما دلیلى 
يكدنده  و  فرد عبوس  آن  با  کردن  براى صحبت 
داريد، او هم دلیلى براى رفتار ناخوشايندش قائل 
است. بدرفتارى او را ارضا مى کند، اما چرا ؟ سعى 
نوجوان  آن  شايد  شويد.  متوجه  را  دلیلش  کنید 
بداخالق از سوى بزرگ ترها تحت فشار باشد و به 
همین دلیل رفتار بدى در مقابل شما از خود نشان 
مى دهد، يا آن رئیس اخمو، ترس نزديک شدن به 
کارمندش را دارد زيرا تجربه بدى در اين مورد داشته 
است. اگر سعى کنید دلیل هرچیزى را متوجه شويد، 

تحمل آن براى شما آسان تر خواهد شد.

دانايى به رمز داستانى مى گفت: در هندوستان درختى 
است که هر کس از میوه اش بخورد پیر نمى شود و 
نمى میرد. پادشاه اين سخن را شنید و عاشق آن میوه 
شد، يكى از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا 
آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال ها در 
هند جستجو کرد. شهر و جزيره اى نماند که نرود.
از مردم نشانِى آن درخت را مى پرسید، مسخره اش 
مى کردند. مى گفتند: ديوانه است. او را بازى مى گرفتند 
بعضى مى گفتند: تو آدم دانايى هستى در اين جست 
و جو رازى پنهان است. به او نشانى غلط مى دادند. 
و  مال  او  براى  شاه  مى شنید.  چیزى  کسى  هر  از 
پول مى فرستاد و او سال ها جست و جو کرد. پس 
از سختى هاى بسیار, ناامید به ايران برگشت, در راه 
مى گريست و ناامید مى رفت، تا در شهرى به شیخ 
دانايى رسید. پیش شیخ رفت و گريه کرد و کمک 
خواست. شیخ پرسید: دنبال چه مى گردى؟ چرا ناامید 
شده اى؟فرستادة شاه گفت: شاهنشاه مرا انتخاب کرد 
تا درخت کم يابى را پیدا کنم سال ها ُجستم و نیافتم. 
جز تمسخر و طنز مردم چیزى حاصل نشد. شیخ 
خنديد و گفت: اى مرد پاک دل! آن درخت، درخت 

علم است در دل انسان.

گاهى مردم تصورات نادرست و عجیبى درباره 
خود و ظاهرشان دارند که دلیلش هم معیارها و 
برداشت هايى است که واقعى و درست نیستند. 
بیشتر افراد واقعا بسیار زيبا هستند، فقط بايد آن 

را پیدا کنند و دست از پنهان کارى بردارند.
1 : درک کنید که زیبایی منحصر

 به فرد است
درمورد  قراردادى  بسیار  هاى  ايده  که  اين  با 
تعريف زيبايى وجود دارد، اما کافیست کسى 
کمى بیشتر از ديگران به ظاهرش اهمیت دهد 
و تمام تالشش را براى جلوه منحصربفردش 
بكند تا ديگران جذب او شده و توجه شان جلب 
شود و در نتیجه عزت نفس و غرور بجايى به 
فرد دست دهد.شما يک چیز منحصربفرد داريد 
که هیچ کس ديگر در اين دنیا ندارد: شخصیت 
شما. اين چیزى است که نهايتا ديگران را جذب 
شما خواهد کرد، اما براى رسیدن به اين هدف 
بايد ابراز وجود کنید. اگر خودتان را پشت يک 
باور ساختگى پنهان کنید، يا از هرکسى خجالت 
بكشید و در انزوا بمانید، و يا با زشت ترين لباسها 

ظاهر شويد، ديگران نمى توانند خوِد حقیقى 
شما را ببینند.زمانى که کامال با خود واقعى تان 
زندگى کنید، قادر خواهید بود زيبايى خودتان را 
زنده کرده و احساسش کنید. همچنین دست از 
حسادت به ديگران برخواهید داشت چون ديگر 

آرزو نمى کنید که کاش مثل آنها بوديد.
2: واقعیت را بررسی کنید

حاال که صحبت از زيبايى ظاهرى است، بگذاريد 
در مورد تبلیغات رسانه اى هم صحبت کنیم. 
يک روز مى گويند که بايد الغر باشید و روزى 
ديگر مى گويند بايد فرم ساعت شنى داشته 
باشید. اما واقعیت اين است که فرم بدن شما، 
در برابر سالم بودن و متناسب بودن تان واقعا 
اهمیتى ندارد. رسانه ها تصاوير بسیار دستكارى 
شده از دنیا ارائه مى دهند. اگر مى خواهید بدانید 
هنرعكاسى در ترکیب با فتوشاپ چه کار مى 
تواند بكند، بهترين عكاس پیرامون تان را پیدا 
کنید و بعد از اين که يک آرايشگرحرفه اى سر 
و صورت تان را کامال آرايش کرد از او بخواهید 
چند عكس حرفه اى از شما بیاندازد و سپس با 

کمک فتوشاپ همه چیز را تكمیل کنید
3: اعتماد بنفس را در خود ایجاد کنید

اعتماد بنفس، حقیقتا زيربناى زيبايى است. اگر 
شما احساس اعتمادبنفس کنید قادر خواهید بود 
خودتان را نشان دهید بنابراين ديگران مى توانند 
زيبايى واقعى شما را ببینند. پیش از همه، از افكار 
و انديشه هاى خودتان مطلع و آگاه شويد. چند 
بار در روز افكار خودتان را بررسى کنید. اغلب 
ما ناخودآگاه فكر مى کنیم و واقعا توجهى به 
افكارمان نداريم، فقط حس و حال گوناگون و 
متفاوتى را تجربه مى کنیم. اگر براى تان سخت 
است مى توانید مثال از يک موزيک الهام بخش 

کمک بگیريد.
يک راه ديگر هم اين است که تصور کنید خوِد 
جاافتاده تر و مسن تر شما با خوِد االن شما به 
عنوان يک دوست صحبت مى کند. او که از 
آينده مى آيد چه دارد که به شما بگويد؟ اگر 
يک دوست مهربان و دوست داشتنى بوديد و 
مى خواستید خودتان را نصیحت کنید چه مى 

گفتید و چه رفتارى داشتید؟

دوم، لیستى از رفتارهايى که به آنها افتخار مى 
رفتار  ديگران خوش  با  آيا  نمايید.  تهیه  کنید 
خودگذشتگى  از  کنید؟  مى  کمک  هستید؟ 
داريد؟ چه چیزى از شما يک انسان عالى ساخته 
است؟ مكررا اين کار را انجام دهید، احساس 

خوبى خواهید داشت.
سوم، از دوستان تان بخواهید به شما لیستى 
از ويژگى هاى برجسته شما ارائه دهند. يادتان 

باشد که اين زيبايى حقیقى شماست.
چهارم، مديتیشن کنید، اين کار به شما آرامش 
مى دهد و به اعتماد بنفس تان کمک مى کند. 
تكنیک هاى مختلف مديتیشن را امتحان کنید.
4: کاری کنید که حس خوب به شما بدهد

هیچ چیزى به اندازه شادى، زيبايى را منعكس 
نمى کند. وقتى شاد هستید دنیا مثل يک آهنربا 
ببینید چه کارى  جذب شما خواهد شد. پس 
دوست داريد انجام دهید و دنبالش برويد، کارى 

کنید که بدرخشید.
نیاز به کمى تالش و ديسیپلین داشته  شايد 
باشید تا بتوانید کارى که واقعا دوست داريد را 

انجام دهید چون بعضى از روياها و خواسته ها 
دشوارتر به دست مى آيند، اما حتى نیم ساعت 
در روز اختصاص دادن به اين کار بهتر از اين 
تفريحات  براى  نكنید.  کارى  اصال  که  است 
ساده هم وقت صرف کنید مثل سرگرمى هاى 
گذرانى وقت  يا  و  آفتاب  زير  رفتن   کوچک، 

 با دوستان و ...
5: مراقب بدن تان باشید

ورزش کردن هورمون هايى را آزاد مى کند که 
شادتان کرده و احساس خوب در مورد خودتان 
به شما مى دهد زيرا مراقب بدن تان هستید. 

پس بدن تان هم شاد  و سرحال خواهد شد.
گاهى مشغله هاى زيادى داريد اما همیشه مى 
توانید ده دقیقه وقت براى انجام روزانه نرمش 
هاى اصلى پیدا کنید. يک يا دو دقیقه فرصت 
شود،  بیدار  خواب  از  بدن  تمام  تا  است  الزم 
سپس روى يک بخش آن تمرکز کنید، مثال 
پاها، يا بازوها و بعد هم حرکات کششى را انجام 
دهید. حتى اگر فقط سه دقیقه فرصت داريد، 

فقط از جا بلند شويد وتحرک داشته باشید!

عارفانه روز

سخن گفتن با خداوند  مانند صحبت کردن با يک 
دوست پشت تلفن است؛ ممكن است او را در طرف 

ديگر نبینیم، اما مى دانیم که دارد گوش مى دهد

همه خوشبختى ها و موفقیت هايى 
که به من روى آورده، از درهايى وارد شده 
که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بايرون

“ افراد موفق کارهاى متفاوت انجام
 نمى دهند، بلكه کارها را بگونه اى 

متفاوت انجام مى دهند “

خوبیهاست که باعث مى شود آدم ها دلتنگ
 بشوند به خاطرهمه ى خوبیهات يک

 عالمه دلتنگم! احساس را بايد لمس کرد 
اما دوست داشتن را بايد ثابت کرد.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: ۱- نماد کريسمس-  اثري از 
موالنا 2- برد معروف - محافظ سر 
انگشتان-  قتل سیاسي 3- تار - از 
شرقي-   جنوب  آسیاي  کشورهاي 
زود و فوري 4 - واحد سطح - توده 
انتخاب  حرف   - متراکم  آب  بخار 
-  گاز دستي خودرو 5- دريايي در 
شمال اقیانوس آرام  - سست و بي 
حال - بوي ماندگي ۶- شهري در 
آلمان - تیري که با کمان اندازند  - 
کشور  مردم  زبان  دايره 7-  کانون 
پیامبر   - نالیدن  حال  در   - تونس 
8- گريز -  مار ترکي-  شهر تاج 
محل 9- گرو - خانه دوم کارمند - 
قلعه باالي کوه ۱0-  بیهوده - پول 
چین-  زعفران ۱۱ - ناپیدا - نام 
زحل  سیاره  قمر  میانمار-   سابق 
۱2-  سمن - از نهاد برآيد - نژاد، 
طلوع    -۱3 روستا  عدد   - تبار 
صبح - تمدن باستاني ايتالیا - نوعي 
ماده رنگي براي نقاشي ۱4-  خانه 
مجراى  عكس-   روي  ريز  هاي 
کن ۱5  صاف  خمیر  چوب   - آب 
 - گداي سمج  - فیلمي با حضور 

کتايون رياحي.

عمودي: ۱- کم طاقتي - مشمول 

2- نامي پسرانه - فوژان-  حادثه 3- 
ثمره درخت - لباس زمستاني-  زره 
ساز 4- رودها  - خشكي  -جیوه - 
درخت انگور 5- ساز موالنا - انف - 
جد مادري حضرت سلیمان ۶- بازي 
قهوه خانه اي قديم - اسب سیاه 
- زبان مردم کشور تايلند 7- ناى 
قاطى - از آالت هندسي - گريزان 
8- صفحات داخلي روزنامه - واحد 
شهرهاي  از   -9 کجاوه   - انرژي 

ستاره  الهي-   عالم   - خراسان 
بنات النعش ۱0-  محلي در مكه - 
پايتخت اردن - اکنون ۱۱ - گلي 
زيبا-  از القاب اشرافي زنان اروپا-  او 
۱2 - همراه آشغال - قلعه نظامي 
- خاندان - گرداب ۱3-  بالكن - 
زنگار - ديه ۱4 - کشور فالسفه - 
سرآمد  يک ششم ۱5 - در گذشته 
به کبیر معروف بود -  شهري در 
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

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

فروش کالته با 10 هکتار زمین + 
چشمه آب و لوله کشی قطره ای

 600 اصله درخت پسته + 50 درخت 
عناب + 30 درخت انار

 واقع در یک کیلومتری خوسف
09153617047

البراتوار   تخصصی   پروتزهای   دنـدانی 

تـک دنـت
برای تکمیل کادر خود از فارغ 

التحصیالن مقطع کارشناسی  و  کاردانی 
پروتزهای دندانی دعوت  به همکاری 

به عمل می آورد. 32230584  
09017245536- برات زاده 

آگهــی استخــدام
به یک نفر با مدرک دیپلم یا فوق دیپلم آشنایی به 
کار ماشین آالت سنگین برای کار در معادن استان 
خراسان جنوبی )منطقه نهبندان( مورد نیاز است. 
متقاضیان درخواست خود را همراه با سوابق کاری 
به آدرس مشهد صندوق پستی 91775/1439 

ارسال نمایند.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

سند موتور تندر شهاب مدل 1393 
به   78314-791 پالک  شماره  به 
 NEh12519331041 شماره شاسی
 124NEh008420 موتور  شماره  و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

گالـری رویـال
با تمامی امکانات و تجهیزات )اعم از کاغذ 

دیواری، کفپوش و پارکت( و موقعیت 
عالی )دوربین مداربسته( واقع در خیابان 

مدرس نبش مدرس 61 به فروش
 می رسد.   09153614134

درب ضد سرقت خالقی
خیابان مدرس - نبش مدرس 44

  32444080
09153614899

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

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

09153613243 - شریفی

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما

)نمونه کار: ساختمان رویال
 معلم 13(

09358031766 - الوندی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

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

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

09157561075 
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نماینده خراسان جنوبی از صعود به
 جمع 8 تیم برتر بازماند

به گزارش فارس ، در دیدار تیم خانه کارگر طبس و تیم ابرکوه که با اخراج 
زودهنگام مرادی بازیکن برتر تیم خانه کارگر طبس همراه بود، این تیم از 
صعود بازماند.تیم خانه کارگر علی رغم تالش بسیار زیاد بازیکنان نتوانست 
از سد حریف خود برآیند و با کسب چهار پیروزی و یک شکست از دور 
مسابقات حذف شد.نماینده استان یزد با این پیروزی در جمع هشت تیم برتر 
مسابقات قرار گرفت.الزم به ذکر است؛ مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق 
کشور با حضور 58 تیم از سراسر کشور در بروجرد در حال برگزاری است و 

تیم خانه کارگر طبس نیز به این مسابقات راه یافته بود.

آغاز رقابت کارکنان تامین اجتماعی
 کشور در رشته بدمینتون 

مسابقات بدمینتون دوازدهمین المپیاد ورزشی تامین اجتماعی کشور 
در  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  آغازشد.  بیرجند  در  امروز 
تیم   25 قالب   در  سازمان  این  کارکنان  از  نفر   110 مسابقات  این 
با هم  بیرجند  ازاستانهای  کشور به مدت 3 روز در خانه بدمینتون 
سازمان  بدنی  تربیت  و  رفاهی  معاون  ابوالقاسمی  کنند.  می  رقابت 
تامین اجتماعی کشور مراسم  آغاز این رقابتها گفت: المپیاد ورزشی 
در 17 رشته با هدف ارتقاء روحیه نشاط و سالمت جسمی کارکنان 

برای خدمت بهتر به مردم برگزار می شود.

شوک به پرسپولیسی ها با خبری 
عجیب از جلسه برانکو با طاهری

سرمربی پرسپولیس عنوان داشته رضاییان اگر برگردد از او در لیست 
و به عنوان نیمکت نشین هم استفاده نمی کنم. به گزارش جام نیـوز، 
موافقت برانکو ایوانکوویچ با بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس خبر 
مهمی بود که در دل یک مصاحبه نهفته بود. مصاحبه ای که سرمربی 
پرسپولیس بعد از تمرین چهارشنبه و قبل از سفر دو روزه به دبی آن 
را تلویحا و اینگونه در موضعی متفاوت با گذشته اعالم کرد: »درباره 
رضاییان باشگاه تصمیم گیرنده نهایی است و من فقط مانده ام کدام 

بازیکن را از لیست خارج کنیم تا جا برای رضاییان خالی شود.«

مدیرعامل سیاه    جامگان: قرار نیست پرسپولیس شویم!

تغییر نام سیاه جامگان به پرسپولیس صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری 
دانشجو، عباسی مدیر عامل سیاه جامگان در واکنش به انتشار خبری 
کند  تغییر  پرسپولیس  به  تیم  این  نام  است  قرار  بود  عنوان شده  که 
گفت:»چنین خبری اصال صحت ندارد.خودم هم این خبر را در رسانه 
ها دیدم.«او این را گفت و ادامه داد:»هیچ اتفاقی تا این لحظه که دارم 
صحبت می کنم نیفتاده است اما علیرغم میل باطنی مان در آینده ای 

خیلی نزدیک نام سیاه جامگان تغییر می کند.

چای ترش یکی از این نوشیدنی های خوش طعم و در 
عین حال مفید است.مصرف چای ترش به کاهش فشار 
خون باال و کلسترول بد، هضم و جذب بهتر، تقویت 
سیستم ایمنی بدن و التیام عفونت ها کمک شایانی 
می کند. همچنین، این چای بی نظیر انواع بیماریهای 
کبدی را برطرف کرده و خطر ابتال به سرطان را کاهش 

را  بدن  ساز  و  سوخت  سرعت  در ضمن،  دهد.  می 
افزایش داده و باعث کاهش تدریجی وزن می شود.

چای ترش سرشار از ویتامین C، انواع مواد معدنی و 
آنتی اکسیدان می باشد و در درمان اضطراب موثر است. 
مصرف این چای در کل جهان مرسوم بوده و حتی به 
عنوان یک دارو استفاده می شود.رنگ این چای قرمز 

بوده و همانطور که از اسمش پیداست، ترش مزه می 
باشد. در واقع، طعمی شبیه طعم قره قاط دارد.1- چای 
ترش؛ کنترل کننده فشار خون2- چای ترش؛ کاهش 
دهنده کلسترول بد خون3- چای ترش؛ درمان کننده 
بیماری های کبدی4- چای ترش؛ ضد سرطانی کارآمد 

5- چای ترش؛ ضد باکتری و عفونت  .

بیدار شدن از خواب در ساعت 
خاصی از شب عالمت چیست؟

  بیدار شدن در ساعت هایی از شب مضر است 
که در ادامه به آن می پردازیم.

بین ساعت 9 تا 11: مشکل خواب بین این 2 
ساعت احتمال داشتن استرس را نشان می دهد.

بین ساعت 11تا 1 بامداد: این زمان حیاتی برای 
سم زدایی و شروع فرایند مجدد است. کبد سم را 

می شکند و خون تازه را به گردش در می آورد.
ترمیم  زمان   این  صبح:   5 3تا  ساعت  بین 
ریه هاست و بدن از اکسیژن اشباع است. بین 
ساعت 5 تا 7 صبح: این زمانی  است که بقیه 
سموم آزاد شکسته و از بدن دفع می شود. رژیم 
غذایی نامناسب یا دیر غذا خوردن نیز می تواند به 

این مشکالتی  منجر شود. 

مواد غذایی برای ترک سیگار

به  نیز  ها  سیگاری  از  بسیاری  آنالین،  قدس 
کمک برای ترک آن نیاز دارند. طبیعت همیشه 
راه حل های بهتری برای انسان دارد. استفاده 
از دستورهای طبیعی کمترین زیان و بیشترین 
موفقیت و اثر را در پی دارد. ریشه زنجبیل: هر جا 
صحبتی از سالمتی است پای زنجبیل در میان 
است! یکی از خواص زنجبیل خاصیت ضد تهوع 

آن است. تهوع یکی از عالئم آزار دهنده ترک 
سیگار است که با کمک زنجبیل می توان بر این 
مشکل غلبه کرد. زردچوبه: سیگار موجب تشکیل 
پالک هایی در ریه می شود که خطر ابتال به انواع 
سرطان ها را در پی دارد. مطالعات حاکی از این 
است که کورکومین موجود در زردچوبه خواص 

ضد التهابی، ضد سرطانی و سم زدایی دارد.

با این غذاها کبدی سالم داشته باشید

اما  است،  بدن  داخلی  ارگان  بزرگترین  کبد 
متاسفانه اندکی از ما به آن اهمیت می دهیم 
تا زمانی که مشکلی واقعا جدی برایش پیش 
بیاید. در حالی که ما به دلیل کارهای روزانه 
مشغول  شدت  به  ارگان  این  غافلیم،  کبد  از 
بدن  مختلف  های  قسمت  عملکرد  مدیریت 
است از جمله حمایت از سوخت و ساز، کنترل 

ادامه می  ذخیره چربی.در  تنظیم  و  قند خون 
خواهم غذاهایی را به شما معرفی کنم که با 
کنید.  زدایی  سم  خود  کبد  از  توانید  می  آنها 
1- غذاهای تخمیر شده 2- سبزیجات چلیپائی 
3- سبزیجات دریایی 4- سبزیجاتی که برگ 
سبز تیره دارند 5- دیگر میوه ها و سبزیجات 

6- روغن ها 7- دانه ها 8- ادویه ها. 

بهترین جایگزین برای نوشابه یا قهوه

لیوان  یک  جای  به  آب  لیوان  یک  نوشیدن 
نوشابه گازدار یا یک فنجان قهوه شیرین، روزانه 
11 الی 17 درصد نسبت کالری دریافتی بدن را 
کاهش می دهد. این روش همچنین در کاهش 
میزان کلسترول بد و تنظیم فشار خون تاثیر 
دارد.متخصصان تغذیه اعالم کردند مصرف یک 
لیوان آب به جای نوشابه های گازدار یا قهوه 

شیرین، مقادیر زیادی کالری دریافتی را کاهش 
تکنولوژی  علوم  تغذیه  متخصصان  دهد.  می 
ایالت ویرجینیای آمریکا نتایج تحقیقات خود به 
رابطه میان نوشیدن انواع نوشیدنیهای گازدار و 
به ویژه چاقی اشاره کردنداین روش همچنین در 
کاهش میزان کلسترول بد و تنظیم فشار خون 

تاثیر دارد.

با بوی بد دهان در اوقات صبح چه کنیم؟

تا  می تواند  دندان ها  زدن صبحگاهی  مسواک 
حدود زیادی جلوی بوی بدی را بگیرد که به دلیل 
بسته بودن دهانتان طی شب گذشته افزایش پیدا 
خوردن  از  قبل  اگر  دیگر،  است.از سوی  کرده 
صبحانه دندان هایتان را با خمیردندان مسواک 
دندان های  از  نمی تواند  خمیردندان  مواد  بزنید 
شما در برابر مواد غذایی راه یافته به دهان طی 

بهتر  بنابراین  کند.  جلوگیری  خوردن صبحانه 
است هم قبل و هم بعد از صبحانه دندان ها را 
مسواک کنید. زیرا پس از صرف صبحانه، مواد 
غذایی پشت فضای دندانی یا البالی دندان ها 
باقی می ماند و با تجزیه شیمیایی در ساعات بعدی 
عالوه بر آسیب رساندن به دندان ها سبب ایجاد 

بوی بد در نفسی می شود.   

خواص جادویی چای ترش

دو کشته و سه مصدوم در تصادفات »قاین«

و  آفرید  حادثه  هم  باز  قاین  شهرستان  در  هفته  آخر  تعطیالت 
کرد.  بیمارستان  روانه  را  نفر  سه  و  برد  مرگ  کام  به  را  نفر  دو 
جنوبی  خراسان  راه  پلیس  فرمانده  رضایی«  »حسین  سرهنگ 
گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 در مبنی بر واژگونی 
منجر به جرح یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور 
»نوغاب« به قاین، بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس 
راه به محل حادثه اعزام شدند.وی گفت: مأموران مشاهده کردند 
یک دستگاه سواری پژو پارس با پنج سرنشین واژگون شده است 
باخته  جان  جراحات  اثر شدت  بر  خودرو  سرنشینان  از  یکی  که 
نیروهای  راننده و سه سرنشین دیگر خودرو مصدوم و توسط  و 

امدادی به بیمارستان اعزام شدند.

کشف 245 کیلوگرم تریاک و هروئین در استان 

فرمانده انتظامی استان از کشف 245 کیلوگرم تریاک و هروئین از سه 
دستگاه موتورسیکلت تریل خبر داد. به گزارش پلیس، سرهنگ”مجید 
شجاع” در رابطه با این خبر گفت: با رصد اطالعاتی پلیس مبارزه با 
عملیاتی مشترک،  در  و خراسان رضوی  جنوبی  مواد مخدر خراسان 
تردد سه دستگاه موتورسیکلت تریل در کویر خراسان جنوبی ردگیری 
شد.فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این عملیات تیمهای 
ویژه عملیات مبارزه با مواد مخدر از یگان تکاوری 102 دیهوک، پلیس 
مناطق  و  فردوس تشکیل شد  و  استان، طبس  مواد مخدر  با  مبارزه 
کویری به صورت محسوس و نامحسوس کنترل شد.سرهنگ شجاع 
خاطر نشان کرد: در بازرسی از موتورسیکلت ها 140 کیلوگرم تریاک و 

104کیلو گرم هروئین جمعاً 245کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

خودروي واژگوني سرقتـي بود 

يك  كشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
داد.  خبر  شهرستان  اين  در  سرقتي  خودرو  دستگاه 
از  يکی  تماس  با  هوشنگي«گفت:  سرهنگ»محمد 
شهروندان با مركز فوريت های پلیسی 110مبني بر 
واژگوني يك دستگاه خودرو در محور فردوس - گناباد 
در بررسي های پلیس مشخص شد راننده و يا مالك 
خودرو در محل حضور ندارد و كه شماره پالك خودرو 
از طريق سیستم آگاهي استعالم و مشخص شد خودرو 
سرقتي است. وی افزود:در تحقیقات بیشتر مشخص شد 
خودرو از شهرستان گناباد در خراسان رضوي سرقت 

شده كه به داليل نامعلومی واژگون شده است.

 کشف 40 هزار نخ سیگار قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف 
40 هزار نخ انواع سیگار قاچاق در شهرستان 
پلیس، سرهنگ  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند 
بازرسي  و  ایست  مأموران  گفت:  شاهوردی 
سهل آباد نهبندان در بازرسی از یک دستگاه 
بلوچستان  و  سیستان  از  که  اسکانیا  اتوبوس 
انواع سیگار قاچاق  عازم مشهد بود 40 هزار 
کشف کردند. وی با اشاره به ارزش 65 میلیون 
ریالی این بار قاچاق افزود: در این رابطه راننده 
اتوبوس دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع 

قانونی معرفی شد.

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050-32442331

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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اسکان 22 هزار و 165 نفرروز در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان

فارس- رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان گفت: از آغاز اجرای طرح اسکان مسافران تابستانی تاکنون 22 هزار و 165 نفرروز در مراکز اقامتی آموزش و 
پرورش استان اسکان یافته اند. مهدی نژاد اظهار کرد: برای اسکان مسافران تابستانی توسط آموزش و پرورش استان 13 پایگاه، 28 آموزشگاه و 243 کالس اختصاص یافته و 108 

نفر عوامل اجرایی با این مجموعه همکاری می کنند. وی یادآور شد: بیشترین اسکان میهمانان تابستانی مربوط به طبس، بیرجند، بشرویه و فردوس بوده است.
دوشنبه * 8 شهریور 1395 * شماره 3590

7
رعایت قانون
افتخارات ما را دو چندان می کند

ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
اگر  گفت:  استان  در 
که  طور  آن  را  قانون 
می کردیم  رعایت  باید 
چندان  دو  ما  افتخارات 
در  آیت ا... عبادی  می شد. 

به  اشاره  با  مسئوالن شهرستان خوسف  با  دیدار 
اینکه در هر کجا شکست ایجاد می شود به دلیل 
آن است که از مدار قانون خارج می شویم افزود: 
اثراتی خواهد  انجام می دهد  انسان هر کاری که 
داشت و در هر جا خرابی و مشکلی ایجاد شود در 
آنجا هوا نفسانی و عدم رعایت قانون نقش داشته 
شده است. وی اظهار کرد: آمار طالق، پرونده های 
تخلفاتی همه به سبب این است که بر مدار قانون 
قانون  به  مگر  نمی بریم  جای  به  راه  و  نیستیم 
برگردیم. سرپرست فرمانداری خوسف نیز در این 
دیدار اظهار کرد: شهرستان خوسف در سال های 
اخیر حرکت رو به جلویی داشته است و در حال 
حاضر 15 سال از شهر شدن و 4 سال از شهرستان 
شدن این منطقه می گذرد که تمام مجموعه ها و 
دستگاه ها همگام و منسجم و با تالش فراوان در 
راستای پیشرفت و تعالی خوسف گام برمی دارند. 
در  دولت  هفته  طول  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهرستان خوسف، پروژه های با اعتبار 11 میلیارد 

تومان به بهره برداری و کلنگ زنی شده است.

56 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت
در راه های استان نصب شد

ایرنا- مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها گفت: 56 
دستگاه دوربین ثبت تخلف رانندگی در راه های 
با  نزدیک  آینده  در  که  است  شده  نصب  استان 
حضور مسئوالن استانی و کشوری رسما به بهره 
برداری می رسد. نصری عنوان کرد: هزینه اجرای 
این طرح با احتساب مدت پنج سال نگهداری از 
زمان اجرا بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار سنجی 
شده و اجرای این طرح بخشی از یک قرارداد کلی 

است که در کشور در حال اجراست.

65 هزار متر مکعب آب
برای عشایر استان حمل شد

گفت:  استان  عشایری  امور  مدیرکل  تسنیم- 
متر  هزار  مردادماه 65  پایان  تا  امسال  ابتدای  از 
اظهار  برای عشایر حمل شد. قوسی  مکعب آب 
کیلومتر  هزار  دو  مدت  این  در  همچنین  کرد: 
به  وی  شد.  انجام  عشایری  ایل راه های  مرمت 
پروژه های هفته دولت اشاره کرد و افزود: بیشتر 
پروژه های امور عشایری در هفته دولت مربوط به 
آبرسانی، تأمین منابع آب شرب انسان و دام است 
از  با اعتبار بیش  که در این راستا 15 ریز پروژه 

890 میلیون تومان بهره برداری شد.

گاز رسانی به 8 روستای شهرستان طبس 
به بهره برداری رسید

پروژه  دولت،  هفته  از  روز  در ششمین  حسینی- 
به  طبس  شهرستان  روستای   8 به  رسانی   گاز 
بهره برداری  رسید و علملیات گاز رسانی به 5 
دشتی  شد.  آغاز  شهرستان  این  دیگر  روستای 
با  که  ها  پروژه  این  از  برداری  بهره  مراسم  در 
حضور استاندار، فرماندار ویژه طبس و تنی چند از 
مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار 
 43 اجرای  با  طبس  شهرستان  روستای   8 کرد: 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، یک ایستگاه تقلیل 
فشار ،650 علمک گاز با اعتبار41 میلیارد ریال از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

رصد و پایش
شهریه های مدارس غیر دولتی استان

بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  مقدم-  دادرس 
گفت:  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
آغاز سال تحصیلی  به  نزدیک شدن  به  توجه  با 
جدید و به منظور رصد، پایش و نظارت موثر بر 
اجرای صحیح شهریه های مدارس غیر دولتی و 
 124 سامانه  مردمی  های  شکواییه  به  رسیدگی 

سازمان آماده در یافت گزارشات مردمی است.

قول همکاری رئیس سازمان امور مالیاتی 
درباره مالیات های سنگین در استان

سربازی- با توجه به وضع بحرانی استان و شهرستان 
کم  بسیار  درآمد  و  خشکسالی  لحاظ  به  فردوس 
اصناف، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و استان 
نماینده مردم  دادند.  را  باره  این  در  قول همکاری 
فردوس در مجلس با اعالم این مطلب به بحران 
کم آبی در استان اشاره کرد و تصریح کرد: در تمام 
نقاط استان کمتر از 50 میلیمتر بارندگی داشتیم که 
در هر نوبت 2/5 میلیمتر بوده است. امیرحسنخانی 
به موضوع اخذ مجوز کمیسیون 215 دانشکده فنی 
و مهندسی پرداخت و افزود: علیرغم اینکه این مجوز 
همزمان با یکی دیگر از شهرستانهای استان گرفته 
شد در فردوس عمال هیچ کاری انجام نشد و باید 

درقالب سند آمایش استان پیگیری شود.

پوستر سالگرد سفر مقام معظم رهبری
به استان منتشر شد

تسنیم- در سالروز سفر حضرت آیت اهلل خامنه ای 
اطالع رسانی  پایگاه  شهریورماه ۷8  در  استان،  به 
دفتر مقام معظم رهبری نهمین پوستر از مجموعه 
سفرهای  موضوع  با  را  عزیز«  »ایراِن  پوسترهای 

استانی رهبر انقالب اسالمی منتشر کرد.

بهره برداری از 2۴ پروژه
منابع طبیعی و آبخیزداری دراستان

 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  ور-  پیشه 
استان عنوان کرد: این پروژه ها شامل آبخیزداری، 
بیابانزدایی، جنگل داری و مدیریت مراتع هستند 
است.  شده  هزینه  ریال  11میلیارد  بر  بالغ  که 
شریفی افزود: 428 هکتار نهالکاری،20هزار و 54 
مترمکعب گابیون بندی از مهمترین پروژه های 
بیابانزدایی و آبخیزداری بوده که به بهره برداری 
دستگاه  یک  اندازی  راه  و  نصب  وی  رسد  می 
تلمبه بادی، احداث منبع آب و آبشخوردام، احداث 
هاللی آبگیر را دیگر پروژه های اداره کل منابع 
برداری  بهره  با  یادآورشد:  و  کرد  عنوان  طبیعی 
این پروژه ها 110 روستا و 48 هزار و 589 نفر 
در قالب 12 هزار خانوار از آن برخوردار می شوند.

اختصاص حدود 3 میلیارد تومان
به اجرای طرح های هادی در روستا

جاری  سال  در  گفت:  بیرجند  فرماندار  فارس- 
دولت 2 میلیارد و 800 میلیون تومان برای اجرا 
اختصاص  روستاها  هادی  طرح های  بازنگری  و 
افتتاح طرح هادی  داده است. ناصری در مراسم 
میلیارد   2 دولت  کرد:  اظهار  دستگرد،  روستای 
بازنگری  و  اجرا  برای  تومان  میلیون   800 و 
امسال  در  بیرجند  روستاهای  هادی  طرح های 
اختصاص داده است. بخشدار مرکزی شهرستان 
بیرجند نیز در این مراسم گفت: دیروز 54 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و ۷00 میلیون ریال 
کرد:  اذعان  مالکی  افتتاح  شد.  دهیاری ها  توسط 
خانوار   998 و  هزار   14 پروژه ها  این  افتتاح  با 

روستایی از مزایا و خدمات آن بهره مند می شوند

بهره برداری از طرح گازرسانی
به 9 روستای شهرستان قاینات آغاز شد

ایرنا- بهره برداری از طرح گازرسانی به 9 روستای 
شهرستان قاینات روز یکشنبه با صرف106میلیارد 
ریال هزینه آغاز شد. معاون مهندسی شرکت گاز 
خراسان جنوبی گفت: با بهره برداری از این طرح 
ابوالخیری،  روستاهای  در  20خانوار  و  هزار  دو 
آباد،  فضل  پسکوه،  نوغاب  شندان،  کرغند، 
خشکان، گزنشک، کالته سری و خنج از مزایای 

گاز طبیعی برخوردار شدند.

7 حلقه چاه عمیق شهرستان قاین خشکید

قاین  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  مهر- 
گفت: به دلیل خشک سالی های چندین ساله هفت 
حلقه چاه از 15 حلقه چاه عمیق و دستی کاماًل 
خشک شده و مابقی هم در آستانه خشک شدن 
است. عیدی اظهار کرد: در حال حاضر 1۷1 روستا 
در شهرستان قاین وجود دارد که از این تعداد 130 

روستا تحت پوشش آبرسانی قرار دارد. 

مجهزترین مرکز فیزیوتراپی شرق کشور 
در استان

گفت:  ورزشی  پزشکی  هیات  دبیر  ایسنا- 
استان  ورزشی  پزشکی  هیات  فیزیوتراپی  مرکز 
بوده  کشور  شرق  فیزیوتراپی  مرکز  مجهزترین 
درمانی  و  پزشکی  متخصص  کادر  با  همراه  که 
خدمات ارائه می دهد. قاسمی اظهار کرد: در این 
دو  در  درمانی  و  پزشکی  متخصص  کادر  مرکز 
در  تعطیل  روزهای  جز  به  عصر  و  صبح  نوبت 

خدمت مراجعه کنندگان هستند.

برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی 
ورزشی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

ورزشی  فرهنگی  جشنواره  نخستین   ایرنا- 
عنوان  با  بیرجند  مرکزی  بخش  های  دهیاری 
»جشنواره امید« گرامیداشت هفته دولت با حضور 
محلی،  بومی  های  بازی  بخش  سه  در  تیم   20
با  نقاشی  جشنواره  و  سنتی  غذاهای  جشنواره 
موضوع »روستای سالم« در روستای »نوفرست« 

شهرستان بیرجند برگزار شد. 

57۴ واحد مسکن روستایی
در استان به بهره برداری رسید

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  ایرنا- 
به  روستایی  مسکن  واحد   5۷4 گفت:  استان 
مناسبت هفته دولت با هزینه 86 میلیارد و 100 
میلیون ریال در روستاهای استان به بهره برداری 
 30 تاکنون  کرد:  عنوان  مقدم  آسمانی  رسید. 
 هزار و 535 واحد مسکن روستایی در استان به 

بهره برداری رسیده است.

لوله گذاری 100 کیلومتر
برای انتقال آب به مزارع بیرجند

در  گفت:  بیرجند  کشاورزی  جهاد  مدیر  فارس-  
بیرجند  شهرستان  روستاهای  در  گذشته  سال 
برای انتقال آب به مزارع به طول 100 کیلومتر 
شده  اجرایی  پروژه   ۷۷ در  و  انجام  لوله گذاری 
با  شاخن  روستای  مزارع  به  آب  انتقال  است. 
حضور فرماندار بیرجند، مدیرکل جهاد کشاورزی 
استان و مدیر جهاد کشاورزی بیرجند افتتاح شد.

مجلس  در  بیرجند  مردم  نماینده  قوسی- 
جمهور  رئیس  به  خطاب  اسالمی  شورای 
مسأله  فرمایید  دستور  کرد:  اظهار 
با سرعت حل  پدیده  شرکت های میزان و 
تا  اگر  و  دارند  گالیه  بسیار  مردم  و  شود 
دیروز می گفتیم دولت به مردم رحم کند 
رحم  خودش  به  دولت  گوییم  می  امروز 

انتخابات نزدیک است. کند؛ چرا که 
سید محمد باقر عبادی بیان کرد: نسبت به 
انتخابیه  حوزه  در  موجود  مشکالت  برخی 
به  نامتعارف  های  حقوق   پرداخت  و  خود 

برخی مسئوالن انتقاد کرد.
علنی  جلسه  در  شفاهی  تذکری  در  وی 
نوبخت  محمدباقر  به  مجلس،  امروز 

و  دولت  فراوان  وعده های  از  پس  گفت:  
شخص شما برای تکمیل راه آهن بیرجند، 
اعتبار  میلیارد   10  ،94 سال  در  متاسفانه 

ناچیز آن هم تخصیص داده نشد.
عمل  بدون  وعده های  با  داد:   ادامه  وی 
باید  کرد،  راضی  را  مردم  نمی توان 
شود.  جلب  مردم  رضایت  تا  کرد  خدمت 

شده  داده  مزایایی  مدیران  برخی  به  اگر 
که  همانطور  و  می شود  توجه  آن ها  به  و 
برای به اصطالح ذخایر نظام حقوق های 
به  مقداری  می کنید،  پرداخت  نجومی 
بیکاری،  جنوبی،  خراسان  مرگ  جاده های 
شده  تعطیل  صنایع  و  آبی، خشکسالی  بی 

باشید.  داشته  توجه 

 حل فوری مسأله پدیده و میزان

استاندار خراسان جنوبی از کمک به کارخانه 
کک طبس خبر داد و عنوان کرد: اعتبار 30 
میلیارد تومانی برای کک در راه است و این 

پروژه تا پایان سال به اتمام می رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی اکبر 
و  شهرداران  شوراها،  همایش  در  پرویزی 
جلسات  حق  اینکه  بیان  با  طبس  دهیاران 

است  بیشتر  شهرداران  حقوق  از  شوراها 
و  هزینه  تحمیل  جای  به  شوراها  افزود: 
کمی  شهرداریها  در  انسانی  نیروی  افزودن 

منصف، صادق و قاطع باشند.
در  که  اعتباراتی  با  امروز  کرد:  اظهار  وی 
آنها  از  بیشتری  توقع  است  دهیاران  اختیار 
است تا مردم راضی تر از عملکردشان باشند.

در  گفت:  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
روستاها احداث پارک، سالن ورزشی و کارها 
و  بگذارید  کنار  را  احساسی  تصمیمات  و 
برای معیشت مردم و دغدغه های کشاورزی 

و دامی آنها تالش کنید.
در  شوراها  قوانین  اصالح  الیحه  به  وی 
نمایندگان  از  گفت:  و  کرد  اشاره  مجلس 
که  طرح  این  تصویب  به  بخواهید  مجلس 

افق روشنی دارد کمک کنند.

فرهنگ کارآفرینی و اشتغال
نهادینه و اصالح شود

تصریح  نیز  اشتغال  توضیح  در  پرویزی 
دولت  این  به  مرتبط  بیکاری  مشکل  کرد: 
و آن دولت نیست و این مربوط به 3۷ سال 
و  کارآفرینی  فرهنگ  باید  و  است  گذشته 

اشتغال نهادینه و اصالح شود.
در  قوانین  تغییر  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
مجالس مختلف باعث احساس ناامنی برای 
سرمایه گذار شده است و این امر باعث توقف 

کارآفرینی است و بیکاری را رقم می زند.
های  وام  استمهال  کرد:  تصریح  استاندار 
کشاورزی انجام شده است و اعتبار آن را ما 
باید در دولت تأمین کنیم که دنبال برطرف 

کردن مشکل هستیم.
پرویزی با بیان اینکه طرح فاضالب شهری 

پیگیری  خصوصی  بخش  طریق  از  طبس 
دشتهای  در  آبی  منابع  گفت:  می شود 
غیرممنوعه ایجاد شود تا مناطق بحرانی از 

آن استفاده کنند.

دو درصد سهم معادن پیگیری می شود
دو  کرد:  بیان  استان  در  دولت  عالی  مقام 
و  می کنیم  پیگیری  را  معادن  سهم  درصد 
شد  خواهد  هزینه  شهرستان  خود  در  قطعًا 

و از کمترین مبلغ آن نمی گذریم.
بخش  ارتقای  درخواست  درباره  وی 
دامن  از  انتخابات  تا  گفت:  نیز  دستگردان 
زدن به این مطالب پرهیز کنید و اگر الگوها 
ارتقا باشد خود به خود انجام می شود ما هم 

پیگیری می کنیم.
استاندار به اهتمام دولت در راهسازی اشاره 

حوزه  در  پیمانکار   51 اکنون  گفت:  و  کرد 
خوبی  بسیار  اقدامات  و  هستند  فعال  راهها 

انجام شده و در حال انجام است.

پیگیری راه اندازی دیجیتال تلویزیون 
در طبس

پرویزی تأکید کرد: مسئوالن مردم را پای کار 
بیاورند و تا مردم به صحنه نیایند مشکالت 
برطرف نخواهد شد. وی در زمینه دیجیتال 
و شبکه های تلویزیونی عنوان کرد: دیجیتال 
تلویزیون استان خراسان جنوبی بسیار ضعیف 
است که براساس اولویت از مرز آغاز کرده ایم 

و تا شهرستان طبس پیگیری می کنیم.
شهرداری  و  های  دهیاری  به  است  گفتنی 
های طبس در سال گذشته دولت 50 میلیارد 

تومان کمک کرده است.

کک طبس تا پایان سال تکمیل می شود

استاندار خراسان جنوبی:

درخواست نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف از رئیس جمهور :

دولت  هفته  از  روز  ششمین  در  سربازی- 
جمعی  و  فرمانداری  سرپرست  حضور  با  و 
پروژه   11 فردوس  مسئوالن شهرستان  از 
با  آموزشی  و  بهداشتی  خدماتی،  عمرانی، 
به  ریال  میلیون  و۷30  میلیارد   11  اعتبار 

برداری رسید. بهره 
مراسم  در  فردوس  کشاورزی  جهاد  مدیر 
آبیاری تحت فشارموتور پمپ  افتتاح طرح 
بهاران  موتور  چاه  گذاری  لوله  و  مزرعه 
آبی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  گفت: 

چاره ای جز آبیاری تحت فشار نداریم.
بیش  مزرعه  پمپ  موتور  در  افزود:  مهمیز 
از 38 هکتار مزارع پسته کاری با اعتبار 5 
فشار  تحت  آبیاری  به  مجهز  ریال  میلیارد 
کیلومتر   55 کرد:  تصریح  وی  شود.  می 
لوله گذاری با 335 میلیون ریال برای این 
کرد:  اضافه  وی  است.  شده  هزینه  طرح 
محل  از  مقدار  این  از  ریال   195میلیون 

خودیاری بوده است.
لوله  طرحهای  اجرای  با  گفت:  مهمیز 
آب  رفت  هدر  از  درصد   50 گذاری 
همچنین  ادامه  در  میشود.  جلوگیری 
معابر  بهسازی  و  آسفالت  زیرسازی، 
روستاهای: خانیک، حسین آباد، انارستانک، 

خانکوک و طاهرآباد افتتاح شد.
انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  مهمانی 
کرد:  عنوان  فردوس  شهرستان  اسالمی 
و  هزار   2 طرح   5 این  اجرای  برای 
معابر  زیرسازی  و  آسفالت  مترمربع   800
روستایی با اعتبار 5 میلیارد و 600 میلیون 

ریال هزینه شده است.
سازی  استاندارد  همچنین  داد:  ادامه  وی 
آباد  حسین  روستای:  دو  در  مدرسه   3
سیستم  به  تجهیزآنها  و  خانکوک  و 

نیز به بهره برداری رسید. گرمایشی 
ابراهیمی مدیر آموزش و پرورش فردوس 

 11 مجموع  در  پروژه   3 این  برای  گفت: 
هفته  در طول  و  هزینه شده  ریال  میلیارد 
مدرسه  سه  و  شهری  مدرسه   5 دولت 
گرمایشی شد. به سیستم  روستایی مجهز 

حسین  روستای  بهداشت  خانه  ادامه  در 
بهره  به  با حضور مسئولین محلی  نیز  آباد 
شبکه  بهداشت  معاونت  رسید.  برداری 
این  کرد:  بیان  فردوس  درمان  و  بهداشت 
 800 هزینه  با  و  مربع  متر   85 در  طرح 
دکتر  است.  شده  احداث  ریال  میلیون 
بهداشتی  اولیه  کارهای  افزود:  طهماسبی 
هفته  طول  در  بهروز  حضور  با  درمانی  و 
ای  هفته  و  میشود  ارائه  روستائیان  به 
یک روز نیز پزشک در این خانه بهداشت 

حضور خواهد داشت.
به گفته وی از اول مهرماه جاری فرمهای 
جمع  بهداشت  های  خانه  ازتمام  کاغذی 

آوری و پرونده ه ها الکترونیکی میشود.

11 پروژه در فردوس به بهره برداری رسید
در ششمین روز از هفته دولت

مالئی- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جاری ۷0  مهر سال  پایان  تا  گفت:  جنوبی 
شهرستان  در  پرورشی  و  آموزشی  طرح 
های استان به بهره برداری می رسد که از 
در 9  و  در هفته دولت  تعداد 40 طرح  این 

شهرستان افتتاح می شود.
عباس المعی عنوان کرد: برای احداث این 
میلیون   916 و  میلیارد   8 مبلغ  طرح  تعداد 
اداره  اعتبارات  محل  از  تومان  هزار  و 400 

کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
تأمین و هزینه شده است. وی، تصریح کرد: 
با بهره برداری از این تعداد طرح بیش از 32 
هزار و 402 متر مربع به فضاهای آموزشی 
 15 وقریب   شده  اضافه  استان  پرورشی  و 
در  استان  پسر  و  دختر  آموز  دانش  هزار 
آن  مزایای  از  تحصیلی  مختلف  های   دروه 

بهره مند می شوند.
مدیر کل آموزش و پرورش با بیان اینکه که  

مهرماه  در  نیز  مانده  باقی  طرح   30 تعداد  
امسال به بهره برداری می رسد،خاطرنشان 
طبس،  های  شهرستان  میان  این  در  کرد: 
بیرجند و زیرکوه به ترتیب با 13 و 11 طرح 

بیشترین پروژه های احداثی را دارا هستند.
المعی از اجرای4۷9 طرح آموزشی، پرورشی 
میلیارد   62 بر  بالغ  اعتباری  با  خدماتی  و 
تومان در دولت یازدهم خبر داد و افزود: با 
از 32۷  این پروژه ها بیش  از  بهره برداری 

هزار متر مربع به فضاهای آموزشی، پرورشی 
و خدماتی استان اضافه شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مکانیزه 
احداث  مدارس،  گرمایشی  سیستم  شدن 
احداث،  و ورزشی،  منظوره  سالن های چند 
و   سازی  مدارس،مقاوم  تکمیل  و  توسعه 
از  را  فرسوده  مدارس  سازی  باز  و  تخریب 
مهم ترین طرح های اجرا شده در طول عمر 

سه ساله دولت تدبیر و امید برشمرد.

بهره برداری از 70 طرح آموزشی در استان

معافیت کامل مالیاتی؛ امتیاز ویژه واحدهای تولیدی تازه تأسیس

معاون درآمدهای مالیاتی استان

استان  مالیاتی  درآمدهای  معاون  برزجی- 
از اجرای طرح معافیت مالیاتی در سال 95 
خبر  تاسیس  تازه  تولیدی  واحدهای  برای 
واحدهایی  شامل  امتیاز  این  گفت:  و   داد 
می شود که از ابتدای امسال پروانه فعالیت 

گرفته اند. 
محمدرضا پاک گهر در گفتگوی اختصاصی 
افزود: طبق  این مطلب  اعالم  آوا ضمن  با 
که  تولیدی  واحدهای  مالیات  جدید  قانون 

مناطق  در  تاسیس  به  اقدام   95 سال  در 
مالیات  سال   10 تا  اند  کرده  توسعه  کمتر 
وی  شود.   می  محاسبه  صفر  نرخ  با  آنها 
مشروط  معافیت  این  کرد:  نشان  خاطر 
تولیدی  واحدهای  که  بود  خواهد  آن  به 
را  خود  قانونی  دفاتر  و  ترازنامه  اظهارنامه، 

نمایند. تسلیم 
قانونی  مدارک  تسلیم  از  پس  افزود:  وی 
از  پس  است  مکلف  مالیاتی  امور  سازمان 

صفر  نرخ  با  را  واحدها  این  مالیات  برسی 
محاسبه کند. 

60 واحد تولیدی و معدنی استان
از معافیت مالیاتی برخوردار هستند

 
امور  سازمان  مالیاتی  درآمدهای  معاون 
واحدهای  اینکه  بیان  با  استان  مالیاتی 
و  هزار  جنوبی  خراسان  معدنی  و  صنعتی 

معاف  مالیات  پرداخت  از  ریال  میلیارد   ۷00
شدند گفت: این مقدار معافیت مالیاتی به 60 
جنوبی  خراسان  در  معدنی  و  تولیدی  واحد 

اختصاص یافت.
پاک گهر با بیان اینکه 30 درصد درآمدهای 
اشخاص  جنوبی  خراسان  در  را  مالیاتی 
حقوقی و 30 درصد مالیات برارزش افزوده 
براساس  داشت:  اظهار  می کنند  پرداخت  را 
و  معدنی  واحدهای  تمامی  مالیات  قانون 

تولیدی از تاریخ اخذ پروانه بهره برداری در 
مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال 
صفر  نرخ  با  سال   ۷ تا  مناطق  دیگر  در  و 
طبق  است  ذکر  به  الزم  می شود.  محاسبه 
اعالم آخرین آمار از سوی سازمان صنعت 
معدن و تجارت استان از ابتدای امسال 16 
تولیدی صادر شده که  پروانه فعالیت واحد 
این فعالیت ها در زمینه ساختمان، معدن و 

شیمیایی بوده است. 
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ارتقای استانداردها سرفصل سازمان اتکا

راستی-  معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مدير 
عامل سازمان اتکا  از فعاليت 500  فروشگاه زنجيره اي اتکا 
در کشور خبر داد و گفت: توسعه صنايع تبديلي و تکميلي 
براي جلوگيري از خام فروشي محصوالت کشاورزي و ترويج 
مصرف توليدات داخلي در دستور کار سازمان اتکا قرار دارد.
محمدمهدي کرباليي در حاشيه آيين افتتاح رسمي فروشگاه 
زنجيره اي اتکا )شهيد کاوه( در شهر بيرجند مرکز خراسان 
جنوبي در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توسعه فروشگاه هاي 
زنجيره اي در سراسر کشور يکي از فعاليت هاي مهم سازمان 
اتکا است تا به خانواده هاي نيروهاي مسلح و عموم مردم خدمات 
رساني کند. وي با بيان اينکه ترويج مصرف توليدات داخلي با 
اتکا  برنامه هاي سازمان  از  توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي 
است، افزود: با حمايت از توليدات و صنعت داخلي اشتغال در 
کشور رونق مي گيرد. مديرعامل سازمان اتکا از فعاليت 500  
فروشگاه زنجيره اي اتکا در کشور خبر داد و گفت: رويکرد اين 
سازمان ارتقاي کيفيت فروشگاه به لحاظ فيزيکی و خدماتي 
است.کرباليي با تاکيد بر اينکه تکريم ارباب رجوع مهمترين 
سرفصل سازمان اتکا است، بيان کرد: با ارتقاي استانداردها و 
تکريم ارباب رجوع قطعا عموم مردم از فروشگاه هاي زنجيره اي 
اتکا استقبال بيشتري خواهند کرد. وي با اشاره به اينکه سازمان 
اتکا فرهنگ سالم اسالمي و امن براي خريد را در فروشگاه 
هاي  فروشگاه  از  کرده، گفت: خريد  فراهم  اي  زنجيره   هاي 
زنجيره اي اتکا براي عموم آزاد است و در حال حاضر 40  درصد 
مشتريان اين فروشگاه ها عموم مردم هستند. معاون وزير دفاع 
و مدير عامل سازمان اتکا ادامه داد: همچنين اين سازمان در 
زمينه کشاورزي و توليد صنايع غذايي فعاليت دارد و با بکارگيري 

بخش خصوصي و صنايع کوچک اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 
زيادي ايجاد کرده است.کرباليي خاطر نشان کرد: سازمان اتکا در 
راستاي جلوگيري از خام فروشي محصوالت کشاورزي و ايجاد 
ارزش افزوده توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را در دستور کار 
قرار داده است. وي با اشاره به توسعه فروشگاه هاي اتکا در کشور، 
تصريح کرد: در هر شهرستاني با توجه به جمعيت آن و تقاضاي 
بازار نوع فروشگاه )اتکا ممتاز، اتکا بازار، اتکا محله( را انتخاب مي 
کنيم  و تالش مي کنيم فروشگاه هاي محله در تمام شهرها 

توسعه يابد.
قدمت  60 ساله فروشگاه های اتکا در کشور

مدير عامل شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا نيز در اين مراسم 
گفت: به ميمنت هفته دولت عرضه خودرو به شکل ليزينگ از 
اوايل مهر امسال براي کارکنان نيروهاي مسلح کشور اجرا مي 
شود. محسن بحيرايي اظهار داشت: با توافق انجام شده، خودرو 
به صورت صد درصد ليزينگ با اقساط  36 تا 48  ماهه به پرسنل 
نيروهاي مسلح کشور ارائه مي شود. وي با اشاره به قدمت 60  ساله 
فروشگاه هاي اتکا در کشور بيان کرد:  افتخار داريم  به جمعيت 
1.5ميليون نفري خانواده کارکنان نيروهاي مسلح ، بازنشستگان 
دهيم. مي  ارائه  خريد  مختلف  خدمات  بگيران  مستمري   و 
و  بازنشستگان  برای  تخفیف  درصدی   30 موافقت 

مستمری بگیران نیروهای مسلح
مديرعامل شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا با بيان اينکه 
در 3  سال گذشته طرح تحول در مجموعه فروشگاه هاي اتکا 
کشور صورت گرفته است، گفت: درصدد هستيم تا با اجراي اين 
برنامه در راستاي نياز روز خانواده نيروهاي مسلح گام برداريم.
بحيرايي بيان کرد: طي اين مدت شرکت فروشگاه هاي زنجيره 
اي اتکا با ورود به بخش ساختمان، صنايع روغن کشي و تجارت 

در راستاي طرح تحول مجموعه اتکا قدم برداشته است. وي 
به دليل  برنامه تحول طي 3 سال گذشته  اجراي  گفت: در 
نامناسب بودن فضاي فيزيکي فروشگاه ها در سطح کشور 32  
هزار مترمربع بازسازي و نوسازي شده است. وي با تاکيد بر 
 اينکه سازمان اتکا در کشور به صورت خودگردان اداره مي شود ، 
گفت: هدف ما افزايش فروش و سود حاصل از آن است تا بتوانيم 
 ضمن اجرايي کردن طرح حکمت، بازسازي و نوسازي فروشگاه ها 
شرکت  مديرعامل  کنيم.  عملياتي  را  تخفيف  افزايش   و 
فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا با تجليل از يادگاران هشت سال 
دفاع مقدس و پيشکسوتان و مستمري بگيران نيروهاي مسلح 
گفت: باالترين سطح پوشش خدمات براي اين عزيزان در سطح 
فروشگاه هاي اتکا اجرايي مي شود. وي از موافقت 30 درصدي 
تخفيف براي بازنشستگان و مستمري بگيران نيروهاي مسلح 
خبر داد و ابراز اميدواري کرد اين طرح به زودي براي نيروهاي 

مسلح شاغل نيز اجرايي شود.
روند خدمت رسانی اتکا در مقایسه با سال های قبل بهتر 

شده است
فرمانده ارشد نظامي ارتش جمهوري اسالمي ايران )آجا( در 
خراسان جنوبي نيز گفت: مجموعه اتکا با هدف خدمت رساني 
به خانواده نيروهاي مسلح تشکيل شده است. سرتيپ 2 ستاد 
قوام يوسفي، افزود: اين سازمان با سابقه بيش از 60  سال به 
خانواده نيروهاي مسلح و مردم واليت مدار، در قالب توزيع اقالم 
غذايي و تامين نيازمندي اساسي آنها خدمت رساني مي کند.  
وي اظهار کرد: حوزه فعاليت سازمان اتکا، خدمت فروشگاهي در 
زمينه صنايع کشاورزي ، دامپروري، تجارت ، بازرگاني ، بيمه اي 
و سرمايه گذاري است. وي ادامه داد: اين سازمان يک مجموعه 
منسجم با پيشينه قوي تجاري و خدمت دهي است که وظيفه 

توانمند سازي خانواده نيروهاي مسلح را در تامين مايحتاج 
ضروري عهده دار است. وي اضافه کرد: روند خدمت رساني اتکا 
در مقايسه با سال هاي قبل بهتر شده است. وي تصريح کرد: 
سرپرست خانواده نيروهاي مسلح ، سرباز پا در رکاب واليت و 
امام زمان )عج( بوده و مسئول امنيت ، آرامش و حراست از کيان 
ايران اسالمي است. وي تاکيد کرد: سازمان اتکا با خدمت رساني 
خوب نقش بزرگي در ايجاد آرامش خاطر براي کارکنان نيروهاي 
 مسلح در بحث تامين نيازمندي معيشتي آنها فراهم مي کند. 
فرمانده ارشد نظامي ارتش جمهوري اسالمي ايران )آجا( در 
خراسان جنوبي بيان کرد: نيروهاي مسلح بايد از حمايت و 
پشتيباني در خصوص وضعيت معيشت خانواده مطمئن باشند 
تا بتوانند با خيال راحت در جبهه مقابل تکفيري ، داعشي و 
مشرکان زمان در سراسر جهان مبارزه و از دين اسالم حفاظت 
کنند. يوسفي افزود: پشتيباني و خدمات ارائه شده در بحث 
وزارت دفاع شايسته سربازان در رکاب واليت نيست ، هر چند 
محدوديت وجود دارد اما انتظار از سازمان اتکا بيشتر است. وي 
يادآور شد: کارت حکمت که به کارکنان داده شده، اگر در حد 
ممکن به طور مستمر شارژ شود در بعد توانمند سازي فروشگاه 

اتکا و کمک به معيشت خانواده سرباز واليت، مناسب است. 
وي ادامه داد: تخفيف اقالم کااليي فروشگاه اتکا که براي فرد 
شاغل 15  درصد و براي بازنشسته 30  درصد بوده مناسب 
است ، اما بهتر است اين تخفيف به نسبت خريد افزايش يابد. وي 
تاکيد کرد: قدرت خريد خانواده نيروهاي مسلح پايين است، براي 
خريد يک خودرو سال ها بايد بخشي از حقوق را پس انداز کرد 
تا بتوان ماشيني با قيمت پايين خريد. يوسفي گفت: اگر ليزينگ 
)خريد اجاره اي( در وزارت دفاع و سازمان اتکا فعال شود، خودرو 
 با قسط بلند مدت تحويل مجموعه خدوم وزارت دفاع خواهد شد. 

اتکا ؛ بزرگ ترین شبکه توزیع
مدير فروشگاه هاي اتکا خراسان جنوبي نيز گفت: در حال حاضر 
يک فروشگاه اتکا بازار در بيرجند و 4 اتکا محله در شهرستان 
هاي خراسان جنوبی به خانواده نيروهاي مسلح خدمات رساني 
يک  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  ياربي  فاروق  محمد  دارد. 
فروشگاه اتکا بازار در مرکز استان و 4 اتکا محله در شهرستان 
هاي قاين، فردوس، طبس و بيرجند فعال است. وي با اشاره 
به حادثه آتش سوزي فروشگاه اتکا در مرداد ماه 94  گفت: با 
حمايت و پشتيباني مديرعامل سازمان اتکا و همراهي فرمانده 
ارشد نظامي آجا در استان از طريق واگذاري 2 باب سوله کار 
خدمات رساني در بخش هاي سوپري، طرح حکمت و لوازم 
خانگي به خانواده کارکنان نيروهاي مسلح استان بدون وقفه از 
سر بگيريم. مدير فروشگاه هاي اتکا خراسان جنوبي بيان کرد: 
با عنايت به مشکل مزبور و فضاي محدود و در راستاي ارائه 
خدمات بهتر با تالش صورت گرفته در اتکا خراسان جنوبي در 
عملکرد فروش با 35  درصد رشد و در بخش سود با 74 درصد 

رشد عملکرد خوبي داشته ايم. 
ياربي بيان کرد: سازمان اتکا با بيش از 440  واحد فروشگاهي در 
سطح کشور به عنوان اولين و قديمي ترين فروشگاه هاي زنجيره 
اي کشور و بزرگ ترين شبکه توزيع به خصوص در مناطق 

محروم و مرزي محسوب مي گردد. 
وي يادآور شد: با مجوز اخذ شده از مدير عامل محترم شرکت 
فروشگاه زنجيره اي اتکا يک باب »اتکا محله« برای خدمات 
در  ساکن  مسلح  نيروهاي  محترم  هاي  خانواده  به  رساني 
شهرستان نهبندان راه اندازي خواهد شد. وي گفت: سازمان اتکا 
با دارا بودن 5  واحد توليدي عظيم در صنايع روغني و بهداشتي 
پيشگام بوده و نقش مهمي در حوزه بهره برداري از ميوه و دانه 
هاي روغني، تصفيه روغن، توليد فرآورده هاي جانبي و توليد 

محصوالت شوينده و بهداشتي ايفا مي کند. 
مدير فروشگاه هاي اتکا خراسان جنوبي ادامه داد: اين سازمان با 
داشتن 3  کارخانه بزرگ و سهام 2 کارخانه قند مرودشت و قند 
پارس، به بزرگ ترين توليد کننده قند و شکر و تصفيه شکر خام 

در سطح کشور تبديل شده است. 
 ، گوشت  انواع  توليد  در  ساله  قدمت 48  با  اتکا  افزود:  وي 
 محصوالت لبني، صنايع تبديلي، انواع بذر ، محصوالت زراعي ،
باغي ، علوفه اي و... به عنوان يکي از عظيم ترين قطب هاي 
کشور در حوزه هاي کشاورزي، دامپروري و صنايع تبديلي به 

شمار مي رود. 
گفتنی است، سازمان اتکا وابسته به نيروهای مسلح است که 
عالوه بر فروش به اين نيروها در چارچوب طرح حکمت، خريد 

برای ساير شهروندان نيز در اين فروشگاه آزاد است. 


