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یخ رکود در بازار
خرید های مدرسه
باز شده است 
توزیع کتب درسی از
 20 شهریور در استان

گرم  آموزان  دانش  خرید  بازار  که  روزها  این   
جمله  از  کاالها  بازاربرخی  در  رکود  یخ  شده 
شکسته  تحریر  لوازم  و  لباس  و  کفش  و  کیف 
شد. کسبه می گویند مردم امسال نسبت به سال 
قبل وسواس بیشتری در خریدهایشان پیدا کرده 
اند و با دقت قیمت ها را رصد می کنند تا بلکه 

اقتصادی ترین تصمیم را بگیرند ... )  صفحه 7 (

بازار مسکن استان چشم 
انتظار تغییرات در اقتصاد کالن

اقتصاد کالن  زمانی که  تا   کارشناسان معتقدند 
در  همچنان  مسکن  بازار  نکند،  تغییری  کشور 
)  4 صفحه    (  ... می ماند.  باقی  رکود  شرایط  این 

حال وخیم کسب و کار 
در نشست تخصصی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در روزنامه آوا  مطرح شد :

معرفی پتانسیل های 
استان در ارمنستان
صفحه 4

رئیس دستگاه قضا : 
نمی گوییم مذاکره نمی کنیم اما نگاهتان

این نباشد که رزق تان را آنها می دهند

وزیر امور خارجه  : 
عده ای که می گفتند تحریم مفید است بعد 

از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشد

 مصباحی مقدم :  
نقاط ضعف احمدی نژاد سبب رأی دادن 

مردم به شعارهای اعتدال شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی :   
ایجاد تعاونی تنها راهکار ایجاد

و توسعه اشتغال در استان است 

صفحه 8 احمدی نژاد : حمایت کنید، دقیقه 9۰ به نفع نامزدتان کنار می روم /  نباید اجازه دهیم اتفاق سال 92 تکرار شود /  تایید صالحیت احمدی نژاد بعید است / خوردند و بُردند و شما فقط نظاره کردید / دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد / اغماض در برخورد باید برای مردم باشد نه کارگزاران/ 
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

گالیه تولید کنندگان از زورآزمایی بانکها در پرداخت وام  / بانک ها از پول سرمایه گذار استفاده می کنند اما وقت مشکل کارشکنی می کنند
بخش خصوصی از ظرفیت های قانونی استفاده نمی کند / اهرم های فشاری که بخش خصوصی را نسبت  به کار بی رغبت می کند

 نقدینگی موجود ، عادالنه در کشور توزیع نشده است / سال 95 سال طالیی  اقتصاد در کشور /  صفحه 3

 انتقاد مجدد استاندار
 از عملکرد شورا ها در

بخشش رایگان 
اموال مردم استان
 به سازمانهای دولتی
پرویزی : زمان مناسب 
اعالن حقوق و پاداش های
 شورا و مسائل مالی آن نیست

جلسه دیدار استاندار با مسئولین اجرایی، روسای 
اعضای  و  دهیاران  روستاها،  اسالمی  شوراهای 

شورای اسالمی شهر ... ) ادامه در صفحه 7(

عکس : برزجی

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی

مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی
انتخاب جناب عالی را به عنوان مدیر برتر کشوری

 در جشنواره شهید رجائی سازمان حج و زیارت کشور 

و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی سازمان حج و زیارت تبریک عرض نموده
 از ایزد منان توفیق روز افزون شما را خواستاریم.

رئیس و کارکنان مرکز علمی - کاربردی حج و زیارت خراسان جنوبی 

فـروش  آلومینیـوم نمـا
به قیمت کارخانه

کیفیت برتر ، زیبایی و ماندگاری باال
همراه با 15 سال ضمانت کتبی کارخانه

بیرجند: خیابان ارتش، جنب قالی سلیمان
۰9155618416 -۰9155626119  

مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند
وابسته به موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور

در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

پذیرش در دوره کاردانی بدون محدودیت نوع مدرک دیپلم

ثبت نام از تاریخ 95/6/7 لغایت 95/6/13 

عنوان رشتهردیف

کاردانی اطفای حریق شهری1

کاردانی حرفه ای مدیریت - امور دفتری2

کاردانی فنی شهرسازی3

کاردانی فنی عمران - امور پیمانها4

کاردانی فنی عمران - حمل و نقل شهری5

کاردانی فنی معماری - معماری شهری6

کاردانی فنی باغبانی - گل و گیاهان زینتی7

الزم به ذکر است ثبت نام برای هر دو نوبت مهر و بهمن 95 در همین مقطع زمانی انجام خواهد شد 
و متقاضیان ثبت نام در بهمن ماه 95 می بایست در همین نوبت ثبت نام نمایند و فرصت مجددی 

تا تابستان آینده وجود نخواهد داشت.

پذیرش در دوره کارشناسی بدون محدودیت نوع مدرک کاردانی
ثبت نام از تاریخ 95/6/14 لغایت 95/6/2۰ 

رشته های کارشناسیردیف

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث1

کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث2

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده3

مهندسی فناوری بازیافت پسماند4

مهندسی فناوری حمل و نقل شهری5

www.sanjesh.org  ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی
بیرجند ، خیابان مدرس ، انتهای بیست متری اول شرقی، پالک 14، مرکز آموزش

 علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند     تلفن: 32212724 - )056(

 

 

 
 بیرجند ایوحرفهفنی کاربردیعلمی عالی آموزش مرکز در نام ثبت شروع 

شرح در صفحه آخر 2صفحه در شرح

سرور ارجمند جناب آقای مهندس فرهادی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر فنی استانداری استان خراسان جنوبی
 که موید توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در ظل توجهات 

حضرت حق و بهره گیری از توان فکری و تجربی و مدیریتی خویش همانند گذشته 
مردم این سرزمین را از خدمات ارزشمند خود بهره مند سازید.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر قائمی 
قائم مقام محترم وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
 بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی مان را از پیگیری ها و 
زحمات ارزشمند و صادقانه جناب عالی که با مدیریتی جهادی 
کار بهسازی و توسعه فضای فیزیکی اورژانس مرکز آموزشی 
درمانی ولی عصر )عج( بیرجند را در مدت زمان کوتاهی با تالش 
 دست اندرکاران این پروژه محقق نمودید و همچنین مساعدت ها و پیگیری های
و  رادیوتراپی  مرکز  تجهیز  خصوص  در  شما  سوی  از  گرفته  صورت   مجدانه 
شیمی درمانی استان )ویژه درمان بیماران سرطانی( اعالم نموده، از درگاه ایزد منان

 دوام عزت، سالمت و توفیقات روز افزون آنجناب و همکاران پرتالش تان را 
در رفع کمبودهای حوزه سالمت استان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق برای عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یاد نخواهد رفت
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پیگیری طرح جدایی جوانان از ورزش درمجلس 
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه طرح جداسازی حوزه جوانان از ورزش در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است، گفت: امروزه جوان هراسی معنا 
ندارد و نشاط اجتماعی رو به افزایش است. وی با بیان اینکه به دنبال الزامی کردن اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به حوزه ورزش هستیم، 
تاکید کرد: این کار را از دو سال قبل پیگیری کردیم اما در نهایت دستگاه ها تنها »مجاز« به این کار شدند.

یادداشت  

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
باالی  روستاییان  تمامی  گفت:  روستاییان 
۶۵ سال و سابقه ۱۵ سال پرداخت حق بیمه 
بازنشسته می شوند و معادل دوسوم درآمدشان 
حقوق و مستمری دریافت می کنند. به گزارش 
 ۳۲ اینکه  بیان  با  رستمی  محمدرضا  مهر، 
میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق روستایی 
زندگی می کنند گفت: صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۱ سال گذشته 
به دنبال مصوبه دولت و در قالب برنامه چهارم 
توسعه تصویب شد و فعالیت آن در راستای 
عمل به ماده ۳ قانون اساسی است.وی افزود: 
تقویت بیمه اجتماعی، بسط بیمه های خدماتی 
سرمایه  برنامه های  ارائه  کشاورزان،  برای 
افزایش  کشاورزان،  اقتصادی  توسعه  گذاری، 
مهاجرت  پیشگیری  انسانی،  نیروی  کارایی 

از روستا به شهر و بکارگیری متدهای جدید 
با  ماست.وی  اصلی  فعالیتهای  از  کشاورزی 
در  تسهیالت  ارائه  چون  مواردی  اینکه  بیان 
در  دهی  سرویس  و  کارافتادگی  از  صورت 
عرصه خدمات درمانی را دنبال می کنیم و در 
خصوص بیمه های مازاد نیز وضع مقرراتی را 
مدنظر داریم گفت: شروط بیمه شدن در این 
صندوق محدود است، فرد باید باالی ۱۸ سال 

روستایی  مناطق  مقیم  و  باشد  داشته  سن 
جهادکشاورزی  داد:  ادامه  باشد.رستمی 
فهرستی از ۲۳۰ شغل را ارائه کرده که به آن 
استناد می کنیم. طبقه بندی افراد بر اساس 
درآمدی  سطوح  و  شغل  مشخصات،  سن، 
 ۵ درآمد  حسب  بر  ها  آن  شود،  می  انجام 
درصد حق بیمه را می پردازند و ۱۰ درصد را 

نیز دولت تقبل می کند.

روستاییان باالی ۶۵ سال سن با ۱۵ سال سابقه بیمه مستمری می گیرند

کاهش رقم اقساط بانکی وام ۸۰ میلیونی  
 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی 
اقساط وام ۸۰ میلیونی برای مسکن یکمی ها 
کاهش پیدا می کند، گفت: طرح ساخت ۸۵ هزار 
مسکن اجتماعی در دست بررسی قرار دارد.به 
گزارش مهر، حامد مظاهریان با بیان اینکه در 
پنج ماه گذشته نسبت به پنج ماهه سال پیش 
تعداد مبایعه نامه ها ۱۶.۵ درصد افزایش یافته 
است، گفت: ارزش ریالی این مبایعه نامه ها ۲۹.۸ درصد افزایش یافت. 
را در بخش مسکن،  راه و شهرسازی  وزارت  وی مهمترین سیاست 
گسترش بازار رهنی دانست و افزود: انتظار ما این بود که همسو با جهان، 
خانوارها در ایران هم صاحب خانه شوند و پیشنهاد دولت هم تکیه بر 

پس انداز و افزایش تسهیالت بود.

تسهیالت قرض الحسنه به کارکنان بانک ممنوع

تسهیالت  اعطای  ممنوعیت  از  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون 
سپرده های  محل  از  قرض الحسنه 
داد  خبر  بانک ها  کارکنان  به  قرض الحسنه 
کارکنان  به  تسهیالت  باید  بانک ها  و گفت: 
خود را از محل منابع خودشان پرداخت کنند.
فرشاد حیدری   تأکید کرد: هر ماه بر اساس 
برنامه بانک مرکزی، بانک ها باید ۱۵۰ هزار 

فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کنند.
مربوط  آئین نامه  و  صرافی ها  تکلیف  تعیین  خصوص  در  حیدری 
یک  فقط  و  شد  ابالغ  و  تدوین  صرافی ها  آئین نامه  گفت:  آن  به 
بند از آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده اما بر کلیت کار 

خدشه ای وارد نمی کند.

۱۰۰ مدرسه با یک دانش آموز

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال حدود ۱۳ میلیون دانش آموز 
وارد مدارس کشور می شوند، گفت: تاکنون ۱۱ 
میلیون دانش آموز ثبت نام شده و ۲ میلیون نفر 

هنوز ثبت نام نکرده اند.
 ۱۰۰ از  بیش  اکنون  افزود:   فانی  علی اصغر 
و یک  دانش آموز  تنها یک  که  داریم  مدرسه 
معلم دارد، اما در دوره متوسطه اول و متوسطه 

دوم اینگونه نیست زیرا درس ها تخصصی می شود.
وی تصریح کرد: در مناطق کم جمعیت نمی توانیم مدرسه دوره متوسطه 
تأسیس کنیم که در این خصوص چند روش داریم؛ نخستین روش روستا 
مرکزی و خوابگاه مرکزی است و روش دیگر ایجاد مدارس شبانه روزی 

است که هم خوابگاه و هم تغذیه دانش آموزان تأمین می شود.

اینکه هم اکنون دخل و خرج  با بیان  معاون وزیر نیرو 
تولید برق در کشور هم خوانی ندارد، گفت: امسال برای 

مقابله با خشکسالی ۲۰ هزار چاه آب مسدود می شود.
به گزارش مهر، علیرضا دائمی با بیان اینکه وزارت نیرو 
باید تعهدات خود را در خصوص تولید کنندگان برق انجام 
دهد و الزمه این مهم این است که دولت حمایت های 
الزم را با پرداخت ما به التفاوت که در قوانین دیده شده 
است، انجام دهد، بیان کرد: سه قانون در کشور بر این 
بخش  توسط  باید  برق  که صنعت  دارند  تاکید  موضوع 

حداقل  به  آن  عمرانی  اعتبارات  و  تهیه شود  خصوصی 
برسد.این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه بر اساس 
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری حدود ۱۰ هزار 
مگاوات برق به ظرفیت تولید برق ایران افزوده می شود، 
هزار   ۲۵ باید  توسعه  ششم  برنامه  در  همچنین  گفت: 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور با مشارکت بخش 
افزوده شود.وی در تشریح برنامه های حوزه  خصوصی 
وزارت  روی  پیش  معضل  اولین  داد:  توضیح  هم  آب 
تاکنون  آبی بوده و در طول ۱۵ سال گذشته  نیرو، کم 

خشکسالی که در کشور تدام داشته که باعث هجوم به 
از  بسیاری  نهایت خشک شدن  در  و  زیرمینی  آب های 

رودخانه ها شده است.
وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون برنامه گسترده ای 
را  این چاه ها  اقتصاد مقاومتی  قالب  بتوانیم در  تا  داریم 
غیر فعال کنیم، خاطرنشان کرد: پیش بینی شده تا پایان 
امسال، حدود ۲۰ هزار چاه از مدار بهره برداری خارج شود 
که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۸۰۰ چاه آب از 

مدار تولید خارج شده اند.

برنامه جدید مقابله با خشکسالی ها/ ۲۰ هزار چاه آب مسدود می شود
پنج سال از دست رفته در اقتصاد ایران

*  “دکتر محمد حسین ادیب”

سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند به 
دهد  می  عالمت  اقتصاد 
که  همه کسب و کارهای 
آن  منابع  و  تعطیل  موجود 
در بانک سپرده گذاری شود 
و بسیاری با تعطیلی کسب 
و کار، منابع آن را در بانک 
سپرده گذاری  کرده اند، بازی سود سپرده خیلی 
زود تر از آنچه که همه تصور می کنند پایان می 
یابد و سود سپرده به شدت کاهش می یابد و در 
آن حالت همه کسانی که با تعطیل کسب و کار 
اند پشیمان  پرداخته  بانکها  به سپرده گذاری در 
شده و به این نتیجه می رسند که باید به فوریت 

به کسب و کار سابق خود بازگردند.
اما کسانی که در این دوره در فضای کسب و کار 
باقی مانده اند صاحب تجربه و توانائی هایی شده 
اگر غیر  آنها  از  بازار  بازپس گیری سهم  اند که 

ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. 
کسانی که با تعطیلی کسب و کار منابع آن را در 
بانک سپرده گذاری کرده اند از ابتدای سال ۹۲ 
تا کنون، برندگان بازارند اما در اواخر سال ۱۳۹۶ 

اینها بازندگان بزرگ اند.
اینها دوره پنج ساله ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹7 را “ پنجه 
سوخته “ یا  “پنجه از دست رفته” ارزیابی خواهند 
کرد.فعالین اقتصادی که در دوران رکودی ۱۳۹۲ 
لغایت ۱۳۹7 در فضای کسب و کار باقی مانده 
اند عوامل موفقیت در دوران رکود را می شناسند 

و آب دیده شده اند.
ترک  را  کار  و  کسب  کسب  فضای  که  آنهائی 
کردند پرسش اصلی آنها این است که چه زمانی 
در  موفقیت  عوامل  اینها  میشود  رونق  مجددا 
دوران رکود را نمی شناسند. اینها تنها در دوران 
رونق می توانند موفق باشند و جذب های حباب 
حباب   ( اند  شده  رکود  دوران  توخالی  های 
یک  سپرده  باالی  سود   ،) سپرده  سود  توخالی 
حباب توخالی است که بوسیله فعالین اقتصادی 
که در فضای کسب و کار باقی مانده اند خوانده 
شعار  جذب  که  اقتصادی  فعالین  شود،  نمی 

توخالی سود سپرده نشده اند دوست آینده اند.

تشکیل صندوق زنجیره شیر در کشور
 

سرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  عامل  مدیر 
گذاری در بخش کشاورزی از رشد ۵۰ درصدی 
در  دولتی  غیر  اعطایی صندوق های  تسهیالت 
دولت یازدهم خبر داد و گفت: صندوق زنجیره 
شیر امسال در کشور ایجاد می شود.به گزارش 
بیان  با  اردکانی  رضوی  عبدالکریم  سید  مهر، 
در  که  را  عناصری  تمام  صندوق  این  اینکه 
تا  تولید  از  قبل  دوران  از  کشور  شیر  صنعت 
دوران بعد از آن دخیل هستند، شامل می شود، 
مبلغ  سال  سه  طی  کرده  مصوب  دولت  گفت: 
اختیار  به عنوان سرمایه در  تومان  میلیارد   ۶۵۰
 ۱۵۰ اول  سال  در  که  بگیرد  قرار  صندوق  این 

میلیارد تومان آن تخصیص داده می شود.

جزئیات آزمون پذیرفته شدگان 
استخدامی دانشگاه فرهنگیان اعالم شد

 
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  معاون 
جزییات  خصوص  در  فرهنگیان  دانشگاه 
پذیرفته  حرفه ای  صالحیت  ارزشیابی  آزمون، 
پس  این  از  گفت:  استخدامی  آزمون  شدگان 
خدمت  متعهدین  قانون  طبق  که  کسانی  همه 
دانشجوی  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
فرهنگیان  دانشگاه  وارد  پیوسته  کارشناسی 
طریق  از  که  متقاضیانی  همچنین  و  می شوند 
فرهنگیان  دانشگاه  اساس نامه   ۲۸ ماده  ظرفیت 
، در دوره های کوتاه مدت این دانشگاه شرکت 
می کنند، پس از طی دوره مهارت آموزی مربوط 
به حرفه معلمی در ارزشیابی صالحیت حرفه ای 

شرکت می کنند .

 قیمت طال بازهم سقوط کرد
 

مسئوالن  بعدازآنکه  و  گذشته   روز  طال  قیمت 
نرخ  که  کردند  اعالم  آمریکا  مرکزی  بانک 
افزایش  جاری  هفته  آخر  تعطیالت  از  بعد  بهره 
همین  به  شد.طال  روبه رو  سقوط  با  می یابد، 
و  کرد  تجربه  را  درصدی   ۰.۳ کاهشی  ترتیب 
قیمت آن به ۱۳۱۹.۴7 دالر در هر اونس رسید 
برای تحویل در ماه دسامبر  معامالت آتی طال 
و  گرفت  قرار  تأثیر  تحت  اساس  همین  بر  نیز 
قیمت آن به ۱۳۲۲.۵۰ دالر در هر اونس رسید.

 
شناسنامه دار شدن ۱۷۰هزار کودک 

بازمانده از تحصیل

کودک  هزار   ۱7۰ اینکه  به  اشاره  با  رفاه  وزیر 
شناسنامه دار  و  شناسایی  تحصیل  از  بازمانده 
و  درمان  بیمه  گسترش  گفت:  شده اند، 
برنامه های  جمله  از  اجتماعی  حمایت های 

رفاهی دولت است.  

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 ۰۰ ۱4  / ۰99۰3۱۸9۱۸۱   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

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
3۲3۱9۲۶3- ۰9۱۵۱۶4۲377- 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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پورحجی به طرفیت آقای مهدی و کنیز 

رضا و بهروز شهرت همگی پورحاجی و محمد رضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از 
شعبه اول حقوقی در خصوص فروش پالکهای ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه 
کارشناس پالک ثبتی 2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبروی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی به میزان 
35 متر و نوزده دسیمتر مربع که به مبلغ 9.677.250.000 ریال )نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار 
ریال( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 که به میزان 
عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمترمربع که به مبلغ 4.213.500.000 
ریال )چهار میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/06/24 
از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 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.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - رهنی

به استناد مواد 121 و 122- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ پالک ثبتی 5116 فرعی از 249- اصلی واقع در 
بخش 2 به نشانی بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 52، پالک 45 ملکی آقای مهدی حاجی پور فرزند غالمرضا به شماره ملی 0653226721 
که سند مالکیت آن ذیل ثبت 31030 صفحه 200 دفتر جلد 178 –  امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود 
اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 10 متر پی دیواریست به پالک 5117 فرعی شرقاً به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 
5118 فرعی جنوباً به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه غرباً به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 5114 فرعی و فاقد حقوق ارتفاقی 
که برابر سند رهنی شماره 92494 مورخ 93/06/06 نزد دفترخانه 6 بیرجند در قبال مبلغ 3025000000 ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر متعلقه بدهی آقای محمد رضا حاجی پور فرزند مهدی به شماره ملی 0653226721 برای مدت سه ماه شمسی در رهن بانک 
صادرات شعبه بیرجند قرار گرفته است که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی نامبردگان ظرف مدت مندرج در سند بانک مرتهن مستند به 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده 
ای تحت کالسه 9400281 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 10 
روز مهلت مقرر قانونی چون متعهدین بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، بنا به درخواست بستانکار و بر طبق 
صورتجلسه مورخ 95/3/5 مامور اجرا و نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 1395001423 – 95/3/24 ششدانگ ملک 
مورد رهن با عرصه ای به مساحت 250 متر مربع به صورت ساختمان در دو طبقه همکف و طبقه اول و با زیربنای حدوداً 340/40 متر مربع 
به صورت نیم اسکلت می باشد و از نظر استحکام در حد ساختمان های فاقد کالف افقی و عمودی دارای انشعابات آب و برق و گاز به مبلغ 
4/150/000/000 ریال ارزیابی و به علت عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 1395/07/28 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. برابر گواهی بستانکار طی نامه وارده به 
شماره 95002414 مورخ 95/5/20 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی می باشد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 – آئین نامه اجرا وصول 
خواهد شد و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است و صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدین قبل از روز 
مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱39۵/۶/۱۰

غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/06/10

جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون مذکور روز دوشنبه مورخ 1395/06/29 ساعت 
9:00 صبح در محل مسجد امام حسین)ع( به آدرس بیرجند خیابان پاسداران برگزار می 
گردد. از کلیه بازنشستگان عضو کانون دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. همچنین از 
کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون را دارند، دعوت می گردد 
تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر 
تا تاریخ 1396/06/25 به آدرس بیرجند - میدان ابوذر - پشت بازارچه شهرداری - دفتر کانون 

ارسال نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان کانون به مدت 
یک سال

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 
اصالح اساسنامه مطابق با دستور العمل جدید کانون                      هیئت مدیره کانون

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

۲۰ 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 ۱۵ خرداد
تلفن خدمات 3۱۰۵7        

۰9۱۵۱۶۱۵3۲9

اقساط ۱۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه * 10 شهریور 1395 * شماره 3592

ظرفیتبارگیریسنگآهندرطبسافزایشمییابد
 

 مدیرکل راه آهن شرق با اشاره به افتتاح و بهره برداری از خط فرعی سنگ آهن خواف، گفت: ساالنه یک  میلیون تن به ظرفیت بارگیری 
سنگ آهن در راه آهن شرق افزوده شد. محمدابراهیم اقبالی   اظهار داشت: در هفته دولت امسال خط فرعی بارگیری سنگ آهن در ایستگاه 

خواف به طول 400 متر و با اعتبار بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

حال وخیم کسب و کار در خراسان جنوبی 
درنشستتخصصیروزنامهآوامطرحشد:

وامپرداختدربانکهازورآزماییازکنندگانتولیدگالیه

عصمت برزجی- کسب و کار و رونق آن 
بیانگر سالم بودن اقتصاد و معیشت یک کشور 
و مردم آن است. رکود بدترین سم برای فضای 
کسب و کار است. امروز اقتصاد ایران در رکود 

تورمی به سر می برد.
و  بهبود فضای کسب  از شاخص های  یکی 
می  نشان  آمارها  است.  اقتصادی  آزادی  کار 
دهد وضع ما در این زمینه مناسب نیست. رتبه 
آزادی اقتصادی نشان می دهد در سال 2014 
دچار افت بودیم. پای صحبت هر کارآفرین و 
تولیدکننده که می نشینی می گوید، از ما حمایت 
نمی شود، مالیات ناعادالنه از ما می گیرند، بازار 
وام  نیست،  واسطه ها  بر  نظارتی  است،  راکد 
بانکی کمر ما را شکسته است، با کاالی قاچاق 
همه  بی رویه  واردات  کنیم،  رقابت  نمی توانیم 
معادالت را به هم ریخته، به تعبیر مقام معظم 
تولیدی  نظام  پشت  به  خنجری  چون  رهبری 
قوانین،  گویند  می  است.آنها  رفته  فرو  کشور 
بی عدالتی  و  تبعیض  و  می شود  اجرا  سلیقه ای 

وجود دارد  رمقی برای تولید باقی نمی گذارد.
نبود حمایت های قانونی   و امنیت قضائی، 
ارائه  در  دولتی  سازمان های  نکردن  همکاری 
اخذ  در  مانع تراشی  تاسیسات،  و  تسهیالت 
و  کسب  وضع  بهبود  موانع  جمله  از  مجوزها 
نتوانسته  تاکنون دولت  ایران است که  کار در 
است آنها را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

نمره  دهند  می  گزارش  آمارها  که  آنطور 
کسب و کار استان در بهار 93 برابر 19.5 بوده 
نشان  و  رسیده   6/91 به   94 زمستان  در  که 

دهنده وضع  بد کسب و کار استان است 
بروز رسانی قوانین ، بومی سازی یا اقلیمی 
سازی قوانین در تمام حوزه ها از ضرورت هایی 
بهبود  برای  مسئووالن  تدبیر  با  باید  که  است 

فضای کسب و کار انجام شود. 
مقررات  و  قوانین  تخصصی  میزگرد 
میزبانی  به  مردم  منظر  از  کار  و  کسب  مخل 
شنبه  سه  روز  چنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
اداره  سرپرست  جعفری  حضور  با  مرداد    26
دارایی،شهرکی،رییس  و  اقتصادی  امور  کل 
سنجری   ، تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
های  شهرک  شرکت  جرجانی،مدیرعامل 
اداره  اقتصادی  معاون  بهروزی   ، صنعتی 
اجرایی  مسئول  ،مودی  دارایی  و  اقتصاد  کل 
رئیس  ،شکرابی  مرکز خدمات سرمایه گذاری 
به  اجتماعی،  تامین  درآمد  ارشاد  کارشناس  و 
یزادن  مرتضی  و   دولتی  بخش  از  نمایندگی 
شناس رئیس اتاق اصناف، صباغ زاده ، یعقوبی، 
به  زارعی  و  زهرایی  ،خوشرو،خیریه،  بیجاری 
نشست  این  در  بخش خصوصی  از  نمایندگی 
حضور داشتند تا کم و کیف قوانین مخل کسب 

و کار را بررسی کنند. 

واحدهای  با  نرم  برخورد  بر  تاکید 
تولیدی از سوی دستگاه های اجرایی

در ابتدای این نشست صباغ زاده یک فعال 
و  قوانین مخل سریح  اینکه  بیان  با  اقتصادی 
های  نارسایی  است  نیاز  گفت:  نیست  واضح 
قانونی با مطالعه و کارشناسی  مشخص شود. 

توان  نمی  که  نکته  این  به  اذعان  با  وی   
تمام تقصیر ها را به گردن دستگاه های اجرایی 
انداخت خاطر نشان کرد: گرچه دستگاه های 
اجرایی در وضع قوانین نقشی ندارند اما با نحوه 

اجرای قوانین می توانند جاذبه ایجاد کنند. 
صباغ زاده  ادامه داد: قوانین خوب است و ما 

نیز تمکین می کنیم اما نیاز است دستگاه های 
اجرایی طوری رفتار کنند که بخش خصوصی 
احساس کند بخشی از توان دستگاه اجرایی در 

خدمت واحدهای تولیدی است. 
واحدهای  با  نرم  برخورد  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  اجرایی  های  دستگاه  سوی  از  تولیدی 
دستگاه  برخورد  باید  قوانین  اصالح  از  پیش 

های اجرایی با کارافرینان کارآمدتر باشد. 

اهرم های فشاری که بخش 
خصوصی را نسبت

 به کار بی رغبت می کند

بیرجند  اقتصادی  فعال  »دیگر  »بیجاری 
نیز با گالیه از عملکرد برخی از دستگاه های 
اجرایی در واگذاری زمین اظهار کرد: علی رغم 
در  اقتصادی  کار  به  شروع  برای  مجوز  اینکه 
کمترین زمان ممکن انجام می شود و سقفی 
فشاری  های  اهرم  اما  نیست  مجوزها  برای 
هست که بخش خصوصی را نسبت به کار بی 
رغبت می کند. وی که در پی درگیری اش با 
از گذشت دو سال هنوز  ارگان ها پس  برخی 
افزود:  کند  وارد  را  خود  آالت  ماشین  نتواسته 
زمانی که مجوز یک فعالیت صادر می شود باید 
فراهم  در شهر  را هم  فعالیت  بستر  مسئوالن 
آن صنعت  فناوری  که  کنند  و مشخص  کنند 

در چه مکانی پیاده شود. 

مقررات باید انعطاف پذیر باشد 

نیز  استان  اقتصادی  فعال  دیگر  »یعقوبی« 
باید  اقتصادی  کار  به  نگاه  نوع  اینکه  بیان  با 
با  فعلی  شرایط  کرد:  اظهار  باشد  جهادگونه 
است  متفاوت  کامال  انقالب  ابتدای  شرایط  
نیز به تناسب آن تغییر کند یا  باید مقررات  و 

انعطاف پذیر باشد. 
های  سختگیری  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
قانونی اما کاغذبازی های اداری تا حدی است 
که گاهی فرد مراجعه کنند چاره ای ندارد جز 

اینکه سرش را به دیوار کوبیده و گریه کند. 
در  تامین سرمایه  برای  دولت  اندیشی  چاره 

گردش تولیدکنندگان 
اقتصادی  فعاالن  از  دیگر  »یکی  »خیریه 

روحیه  که  اعتقاد  این  با  جنوبی  خراسان 
دارد  وجود  استانی  مدیران  بین  در  همکاری 
در سطح  باید  مشکالت  از  برخی  کرد:  اظهار 

کالن کشور مطرح و رفع شود. 
وی تا کید بر اینکه کارگروه رفع موانع تولید 
باید قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد گفت: 
با  که  باشد  داشته  را  قدرت  این  باید  کارگروه 
کننده  تولید  به  دهد کمک  می  که  دستوراتی 
گردش  در  سرمایه  تامین  خواستار  وی  باشد. 
واحدهای  اکثر  در  افزود:  و  شد  تولیدکنندگان 
سرمایه  و  شده  مصرف  ثابت  سرمایه  تولیدی 
در گردش هم در سرمایه ثابت رفته و در حال 
تولیدی  واحدهای  فعالیت  برای  شرایط  حاضر 

بسیار سخت شده است. 

بانک ها از پول سرمایه گذار 
استفاده می کنند اما وقت مشکل 

کارشکنی می کنند

اینکه بانک ها  بیان  با  این فعال اقتصادی  
با تولید کنندگان همکاری  اینها  از  باید بیشتر 
است  قرار  اگر  کرد:  نشان  خاطر  باشند  داشته 
مشکالت برطرف شود تصمیمات کارگروه باید 
اجرایی شود.  خیریه  ادامه داد: 75 درصد تولیِد 
اگر  و  شود  می  خارج  استان  از  طیور،  صنعت 
از  زیادی  تعداد  این صنعت دچار مشکل شود 

هم استانی ها بیکار خواهند شد. 

وی با اذعان به این نکته که بانکها از پول 
می  استفاده  ای  بازه  یک  در  گذاران  سرمایه 
کنند اما در زمان مشکل برای سرمایه گذار کار 
سرمایه  که  همانطور  افزود:  کنند  می  شکنی 
گذاران و تولید کنندگان شرایط سخت کشور 
را در سالهای تحریم تحمل کرده اند دولت هم 

باید اکنون به تولید کنندگان کمک کند. 
وی تامین سرمایه در گردش را تنها خواسته 

تولید کنندگان عنوان کرد و گفت: کارگروه رفع 
موانع تولید باید پرداخت وام را جدی بگیرد. 

وی ادامه داد: نباید به بانکها اجازه داده شود 
که به زور تولید کنندگان را مجبور به امضای 

زیر قرار دادها کنند. 
دیگر  از  را  بانکی  وثایق  رسانی  بروز  وی 

خواسته های تولید کنندگان عنوان کرد. 

شناسایی 4 مانع عمده
 در مسیر تولید

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
تجارت نیز در این نشست گفت:پس از تشکیل 
 ، برگشتی  چک  تولید   موانع  رفع  کارگروه 
اجتماعی  تامین  و  مالیات     ، بانکی  معوقات 
4 مانع عمده در مسیر تولید بود که شناسایی 
شده و مقرر شده است نهادهای مربوطه نهایت 

همکاری را داشته باشند.  
ثبت  برای  ای  سامانه  اندازی  راه  از  وی 
افزود:  و  داد  تولیدی خبر  واحدهای  مشکالت 
صنایع  روی  بر  تمرکز  طرح  این  از  هدف  
کوچک و متوسط بوده که در کارگروه بررسی 

طرح ها اختیار گرفتیم . 
ها  بانک  با  روزانه  جلسات  به  اشاره  با  وی 
طرح  تعداد  هر  ها  بانک  کرد:  نشان  خاطر 
پذیرش کنند به همان میزان منابع می گیرند. 
بانک  به  تولیدی  واحد   240 معرفی  از  وی 

خبر داد و گفت در برخی از طرح ها تاخیر در 
بهره برداری موجب شده که هزینه راه اندازی 

آن هر سال افزایش یابد. 

بخش خصوصی از ظرفیت های 
قانونی استفاده نمی کند

رفاه  و  تعاون  کار  مدیرکل  »سنجری« 

کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  اجتماعی 
با  ارتباطی  کار  و  کسب  فضای  مشکالت 
کارآفرینی ندارد و گرچه وضع کسب و کار در 
اما روند رو به رشد  کالن کشور خوب نیست 
نشان می دهد که جای امیدواری وجود دارد. 

مزاحم  قوانین  شناسایی  بر  تاکید  با  وی 
تولید  موانع  رفع  قانون  کرد:  نشان  خاطر 
از  خصوصی  بخش  که  است  خوبی  ظرفیت 
آن  استفاده نمی کند. سنجری در حالی معتقد 
بود که بخش خصوصی از ظرفیت های قانونی 
نماینده  نمی کند که  استفاده  تعریف شده  که 
اتاق بازرگانی عنوان کرد برای تشکیل شورای 
بخش خصوصی و دولتی که باید هر دو هفته 
استانداری  اما  دادیم  نامه  بارها  شود  برگزار 

پاسخ نداده است. 

سال 95   سال طالیی
 اقتصاد در کشور

دارایی  و  اقتصاد  سازمان  سرپرست  جعفری 
نیز با تاکید بر نقش مطابله گری رسانه و سالم 
وضع  ما  جامعه  در  افزود:  کار  محیط  سازی 
قوانین متعدد معضل شده است که باید قوانین 

مخل و زاید شناسایی و حذف شود. 
در  اقتصاد  طالیی  سال  را   95 سال  وی 
کشور دانست و افزود: اگر امسال نتوانیم رسد 
اقتصاد  برسانیم  مطلوب  نرخ  به  را  اقتصادی 

ایران آینده خوبی ندارد. 
سرپرست سازمان اقتصاد و دارایی بر تبدیل 
در  رایج  گفتمان  کشوربه  اقتصاد  بهبود  شدن 
باید  های  رسانه  افزود:  و  کرد  تاکید  جامعه 
فرهنگ سازی کنند و دستگاه های اجرایی نیز 
تمام توان خود را برای کمک به تولید کنندگان 
به کار گیرند. وی ادامه داد: اقتصاد باید مردمی 
باشد که موفق شود و یک برنامه مهم اقتصاد 

مقاومتی نیز مردم کردن اقتصاد است. 

نقدینگی موجود ، عادالنه
 در کشور توزیع نشده است

نیز  استان  اصناف  اتاق  رئیس  یزدانشناس 
تقویت بنگاه های اقتصادی خرد و کوچک را 
راهکاری برای کمک به اقتصاد عنوان کرد و 
نیز  امروز  جامعه  در  رایج  مشکل  یک  افزود: 
با  اینکه  بیان  با  وی   . است  مدیریتی  ضعف 
افزایش نقدینگی در کشور قدرت خرید افزایش 
پیدا نکرده است گفت: این مساله نشان دهنده 
آن است که نقدینگی موجود عادالنه در کشور 
توزیع نشده است. وی با تاکید بر این نکته که 
افزود:  اند  کرده  خرد  را  اقتصاد  کمر  ها  بانک 
به  تبدیل  امروز  کشور  اقتصادی  های  بنگاه 
سربازان بی جیره و مواجب بانک ها شده اند. 

رییس اتاق اصناف استان بر تقویت مدیران 
بر اساس تخصص ها تاکید کرد و گفت: اتاق 
کرده  شناسایی  را  قوانین  از  بخشی  اصناف 
گام موثری  قوانین  این  برای تسهیل  باید  که 
تسهیل  خواستار  یزدانشناس  شود.  برداشته 
قانون مالیات در استان شد و افزود: اگر اداره 
خراسان  مثل  نوپایی  استان  در  مالیاتی  امور 
دریافت  مالیات  تولیدی  واحدهای  از  جنوبی 
نکند ضرر نخواهد کرد چرا که این کار باعث 

رونق تولید در استان می شود.  

را گاز  نزاری   چرا شرکت گاز یک سمت حکیم 
داده سمت دیگرش را گاز نمی دهد یک سال پیش 
به ما وعده دادن که بیست روزه گاز وصل شود 
ادارات استعالم  باید از سایر  ولی االن می گویند 
اینجاست  سوال  حال  شود  وصل  گاز  تا  بگیرید  
کند  گازرسانی می  روستاها  در  گاز  وقتی شرکت 

آیا یک خیابان قدیمی شهر از روستا کمتر است؟
0936..634
با سالم و ادب : آمار کلی پروژه های افتتاحی هفته 
دولت چه بودند و پروژه های شاخص افتتاحی کدام 
ها بودند  و چهره برتر شهرستان از نظر کارشناسان 
کلنگ  هایی  پروژه  و چه  بود   این هفته کی  در 
زنی شدند  . مردم خوسف حق آنهاست که بدانند 
حق  در  کارهایی  چه  آنها  واقعی   خدمتگزاران 
مسابقه  این  در  و  دادند  انجام  خود  نعمتان   ولی 
خدمتگزاری چه نمره ای  دریافت می کنند  و به 
از  نظر شما نمره به مسوولین دراین هفته دولت 
20  چند می باشد . استاندار مبالغی  از 8 میلیارد تا 
10 میلیارد به بعضی شهرستان ها خارج از بودجه 
شهرستانی تخصیص دادند به شهرستان خوسف 

چه مبلغی تخصیص یافت ؟  
) ارسالی در کانال تلگرامی(
اینکه آقای سخنگوی شورای شهر حقوق اعضاء را 
که معلوم نیست در ماه چند جلسه با چه خروجی 
کند  مقایسه  شهردار  حقوق  با  دهند  می  تشکیل 

زیاده خواهی و بی انصافی است.
915...211
موسسه  در خصوص  که  آن همشهری  جواب  در 
به  ورشکسته  صادرات  بانک  داشته  اعالم  میزان 
دنبال اموال میزان بوده شما چرا رفتید در آن موسسه 
سپرده گذاری کردید چه خوب به کم قانع بودید نه 

که به  دنبال دریافت سود های آنچنانی بودید
915...893

بحث  به  که  ممنونیم  استاندار  آقای  از  آوا،  سالم 
این  از  که  سودی  حداقل  اند  شده  وارد  شوراها 
گفتگوها به مردم می رسد تابیدن نور برتاریکخانه 
دریافتی های شهرداریها و شوراهاست و همچنین از 

استاندار می خواهیم از تهدید نهراسد.
915...662
شوکه شدم. خیلی  آباد  رحیم  باغ  حراج  خبر  از   
لطفا میراث فرهنگی اقدامی عاجل انجام دهد تا 
مثل چند سال قبل که این باغ از فهرست باغهای 
جهانی یونسکو خارج شد این بار تمام باغ رو با 

خاک یکسان نکنند.
937...897
همیشه  خواهید  می  اگر  واقعا.  محترم.  استاندار 
مشکل  باشد  شما  سر   پشت  مردم  خیر  دعای 
سیمان باقران را حل کنید و دل سی هزار سهامدار 

را شاد کنید و شهری را امیدوار به پیشرفت.
915....704
سالم آوا جان می خواستم از طریق ستون پیام 
انشعاب  نصب  پیمانکاران  موقع  به  اقدام  از  شما 

فاضالب در خیابان پرستار تشکر کنم .
0935...867

بیرجند  برق  نیروهای شرکتی  ما  داد  به  استاندار 
برسید  هرروز  یه قانون یه برنامه کار زیاد.

933...294
خیابان های بلوک های ردیف اول مجتمع 1500 
واحدی ارتش به زباله دانی تبدیل شده و سالمت 
نیروهای  کند.  می  تهدید  شدت  به  را  ساکنین 
کنند  می  تمیز  را  شهرک  خیابانهای  شهرداری 
ولی چون این قسمت از دو طرف مسدود هست 
کاری به آن ندارند تقاضای رسیدگی فوری داریم.
912...167

از شخص آقای نماینده و استاندار تقاضامندیم به 
داد میراثهای شهر برسند هر کدام دست یکی و 
میراث  اینها  آن می کنند  با  هر چه می خواهند 
یک ملت است شوخی که نیست با هر چیز که 
نگهداری  حداقل  عهده  از  کرد  بازی  شود  نمی 
)بقیه کارها پیشکش بر نمی آیید بدهید به دست 

مردم که صاحبان اصلی آنند. بفرمایید کنار...
915...457
روستای  در  شده  چندماه  دولت  هفته  تبریک  با 
تلفن وصل کردن  توابع سربیشه خط  از  اصقول 
بوق نداره بعضی ها را هنوز وصل نکردن وهرچه 

زنگ می ز نیم جوابگو نیستند  
903...069
آوا جان اینقدر به سیمان باقران گیر نده اون ابزار 
تبلیغاتی نمایندگان و دولته هر انتخاباتی با وعده 
تا  چند  هنوز   . کنن  می  جمع  رای  کردنش  حل 
انتخابات جا داره که بتونن باهاش رای جمع کنن !
915 ... 963

خشکشویی باران
شستشویانواعالبسه،روتختی،روفرشیو...شستشویپتووپردهبههمراهبازوبست
32448187-09157212188:تلفن1بهمن22-خرداد15خیابان:آدرس

بمنزل
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زادهازدر

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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مریخ کم آب است

در ماه سپتامبر سال گذشته میالدی مدارپیما »شناسایی« ناسا خطوط تیره رنگی را بر روی سطح مریخ شناسایی کرد که حاکی از احتمال وجود آب مایع در آن قسمت ها بود.اکنون 
محققان ناسا با انجام تحقیقاتی متوجه شده اند که در این نواحی آب قابل توجهی وجود ندارد ضمن اینکه آب موجود بر روی سطح مریخ تیره و به طور حتم غیر قابل آشامیدن است.

دستگاه الکتروشوک خودکار
 قلبی ساخته شد 

 
ساخت  و  طراحی  به  موفق  کشور  محققان 
دستگاهی برای وارد کردن شوک به بیماران قلبی 
شدند تا درصورت ضربان قلب نامنظم در کمترین 
زمان ممکن آن را منظم کند.عرفان نقش، مجری 

قلبی  خارجی  )دفیبریالتور(  الکتروشوک   « طرح 
خودکار با امکان تشخیص بر خط  فیبریالسیون 
بطنی« در گفتگو با مهر اظهار داشت: الکتروشوک 
دچار  که  فردی  تواند  می  که  است  دستگاهی 
حالت  به  را  شده  نامنظم(  )ضربان  قلب  آریتمی 
طبیعی بازگرداند.این محقق عنوان کرد: ما برای 
اولین بار توانستیم به این تکنولوژی دست بیابیم 
و دستگاهی را طراحی کنیم که احیای قلب را به 
صورت اتوماتیک و بدون دخالت پزشک متخصص 
انجام دهد. این طرح در فستیوال تجهیزات پزشکی 

نیز ارائه شده است.

کاغذی که تخم مرغ 
را یک ماه سالم نگه می دارد

محققان هندی کاغذی آغشته به ژالتین، کیتوزان 
و نانوذرات نقره ساختند که می توان با آن تخم مرغ 
را تا یک ماه سالم نگه داشت.به گزارش مهر، عمر 

این کاغذ ۹ ماه بوده و می توان با کمک آن زمان 
محققان  داد.  افزایش  را  غذایی  مواد  نگهداری 
هندی نشان دادند که اگر تخم مرغ را میان نوعی 
فاسد  داد،  قرار  نقره  نانوذرات  به  آغشته  کاغذ 
نمی شود. آن ها برای این کار کاغذی ساختند که 
درون آن نانوذرات نقره قرار دارد و در نهایت ثابت 
پیچیده  کاغذ  این  درون  تخم مرغ  اگر  که  کردند 
شود، می توان تا یک ماه بدون فاسد شدن آن را 
نگهداری کرد.این گروه تحقیقاتی معتقدند که با 
به  که  ساخت  ابزاری  می توان  روش  این  توسعه 
دامداران و مزرعه داران کمک کند تا محصوالت 
دیگر  و  کرده  ذخیره  طوالنی تری  مدت  را  خود 

نگران زوال و فساد محصوالت خود نباشند.
در صورتی که از این کاغذ استفاده شود، می توان 
زمان ماندگاری تخم مرغ را از ۱۰ تا ۱۴ روز به ۲۵ 

تا ۳۰ روز رساند.

سگ ها کلمات و احساس پنهان شده
 در آن را تشخیص می دهند

محققان اروپایی با انجام آزمایش بر روی مغز سگ 
ها به قدرت باالی آنها در درک کلمات و احساس 

گروهی  مهر،  گزارش  بردند.به  پی  آن  در  نهفته 
در  ها  دادن سگ  قرار  با  از محققان مجارستانی 
فعالیت مغزی  بررسی سطح  و  آر آی  ام  دستگاه 
آنها متوجه شدند که این حیوانات از قدرت قابل 
توجهی برای تشخیص کلمات و احساسات موجود 
در لحن صدای انسان دارند.همچنین سگ ها می 
توانند کلمات و لحن صدا که نشان دهنده تحسین 
آنها است را تشخیص دهند.سمت چپ مغز انسان 
مسئول تشخیص معنی کلمات شفاهی است که 

این امر برای سگ ها هم صدق می کند.  

بزرگ ترین مانیتور خمیده 
جهان رونمایی می شود

 
یک شرکت آسیایی قصد دارد بزرگ ترین مانیتور 
مهر،  گزارش  کند.به  بازار  وارد  پاییز  در  را  جهان 
شرکت ال جی قصد دارد از مانیتور ۳۸ اینچ خمیده 
خود در نماشگاه IFA که به عنوان بزرگ ترین 
در  کننده  مصرف  الکترونیکی  تجهیزات  رویداد 
جهان است، رونمایی کند.مدل این مانیتور خمیده 
۳۸ اینچی ۳۸UC۹۹ نام دارد که بزرگ ترین 
مانیتور ساخته شده در جهان تا کنون به حساب 
می آید و فروش آن از ماه آینده میالدی با قیمت 

۱۵۰۰ دالر آغاز می شود.

که  زمانی  تا  معتقدند  کارشناسان  برخی   
اقتصاد کالن کشور تغییری نکند، بازار مسکن 
می ماند. باقی  رکود  شرایط  این  در  همچنان 

بازار  کارشناسان  از  برخی   ، ایسنا  گزارش  به 
مسکن در حالی از خروج بخش مسکن از رکود 
دیگر  عده ای  که  می دهند  خبر  سال جاری  در 
دیدگاه  مسکن  بازار  فعاالن  و  کارشناسان  از 
دیگری دارند و بر این باورند که ممکن است 
معامالت بخش مسکن در سال ۹۵ رونق گیرد 
بخش  این  رکود  از  خروج  معنی  به  این  اما 
مسکن  بخش  رکود  از  خروج  که  چرا  نیست 
نیاز به بهبود وضعیت کالن اقتصاد کشور دارد .

ایرانی ها و سایر  با در نظر گرفتن رشد درآمد 
با  هزینه های جاری زندگی شان و مقایسه آن 
رشد ساالنه نرخ مسکن، به راحتی می توان پی 
برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه روز 
سیاستگذاران  که  آنجا  است.از  کاهش  درحال 
تسهیالت  سقف  افزایش  همچون  اقداماتی 
سود  نرخ  کاهش  مسکن،  لیزینگ  مسکن، 
گذشته  سال  در  و  دادند  انجام  را  و...  بانکی 

تغییری در این بازار مشاهده نشد.
بانکی قطعًا  نرخ سود سپرده های  آمدن  پایین 
می تواند مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را به 

حوزه مسکن هدایت کند.
و  عرضه  که  تازمانی  معتقدند  کارشناسان 
به  رونق  نشود  متعادل  مسکن  بازار  در  تقاضا 
سال  پنج  تا  رو  این  از  و  نمی گردد  باز  بازار 
بخش  این  برای  مثبتی  انداز  چشم  آینده 
آینده  بینی  پیش  نمی شود.بنابراین  پیش بینی 
و  نمی آید  نظر  به  آسان  چندان  مسکن  بازار 
مورد  شوک  نتوانست  هم  برجام  اجرای  حتی 
بازار وارد کند. به همین  نظر برخی را به این 
دلیل برخی معتقدند تا زمانی که اقتصاد کالن 
این  در  همچنان  مسکن  نکند،  تغییری  کشور 
مدیر  پورقربانی،  می ماند.محمد  باقی  شرایط 
شعب بانک مسکن خراسان جنوبی در گفت وگو 
به  مسکن  بانک  اظهارکرد:  ایسنا،  خبرنگار  با 
عنوان بانکي دولتي و متولي بخش مسکن در 
راستاي تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري و 
اهداف دولت تدبیر و امید چندین نوبت نسبت 
به بازنگري و روان تر کردن شرایط تسهیالتي 
طرح  همچون  جدیدي  محصوالت  طراحي  و 
حساب  و  اقساطي  فروش  معامالت  تضمین 

اماني اقدام کرده است.

موتور  عنوان  به  مسکن  بخش  افزود:  وی 
مسکن  خروج  و  بوده  جامعه  در  اشتغال  مولد 
و  مشاغل  از  بسیاری  پویایي  موجب  رکود،  از 
مسکن  بانک  شعب  بود.مدیر  خواهد  صنایع 
استان، ادامه داد: همه نهادها اعم از دولتي و 

غیردولتي که به نوعي متولیان بخش مسکن 
هستند باید دست به دست هم داده با تسهیل 
آسان  ورود  زمینه  کارها  در  گشایش  و  امور 

فعالین این بخش را فراهم آورند.
پورقربانی تصریح کرد: در راستاي همین هدف 
این  وضعیت  که  زماني  از  مسکن  بانک  مهم 
بخش به شرایط کنوني رسیده تالش کرده تا 
با ایجاد بستر الزم و بازنگري متوالي، شرایط 
که  دهد  قرار  مسیري  در  تسهیالت  اعطاي 
و  ریالي  سقف  بیشترین  با  مذکور  تسهیالت 
در  نرخ  کمترین  و  بازپرداخت  زمان  بیشترین 
کل شبکه بانکي کشور بتواند یکي از مهمترین 
و  نقدینگي  مشکل  یعني  موجود،  چالش هاي 

مسائل مالي را به نحو مطلوبي مرتفع کند.
ادعا حساب صندوق  این  گواه  کرد:  بیان  وی 

با سقف ۱۲۰  که  است  یکم  پس انداز مسکن 
میلیون تومان در بیرجند و ۸۰۰ میلیون تومان 
در سایر شهرهاي استان براي زوجین با مدت 
درصد   ۱۱ نرخ  و  سال   ۱۲ بازپرداخت  زمان 
شرایطي بسیار ایده ال براي خانه دار شدن آحاد 

جامعه به وجود آورده است.
کرد:  تصریح  استان  بانک مسکن  مدیر شعب 
العاده  فوق  شرایط  و  مذکور  حساب  کنار  در 
فرسوده  بافت  در  تسهیالت  اعطاي  نرخ  آن، 
یارانه اي که دولت  به  توجه  با  بار  اولین  براي 
براي آن در نظر گرفته، یک رقمي شده و به 
گفت:  است.پورقربانی  رسیده  درصد   ۸ عدد 
هم  همه  براي  ویژه  فرصتي  موضوع  این 
استاني ها بوده که از شرایط ایجاد شده نهایت 

بهره برداري الزم را ببرند.
وی در تشریح طرح تضمین معامالت به عنوان 
در  اظهارکرد:  مسکن  بانک  در  جدید  خدمتي 
فروش  که قصد  سازندگاني  این طرح مشکل 
طرفي  از  ولي  دارند  را  شده  ساخته  واحدهاي 
نگران عدم بازپرداخت اقساط از سوی خریدار 

هستند حل شده است.مدیر شعب بانک مسکن 
سخت  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  استان، 
اقتصادي، خریداران امکان پرداخت کل بهاي 
ساختمان را به صورت نقدي نداشته و متقاضي 
صورت  به  معامله  ثمن  از  بخشي  پرداخت 

اقساطي به مالک هستند که بانک در این میان 
معامالت  تضمین  طرح  جدید  خدمت  ارائه  با 
این مشکل را با تضمین پرداخت اقساط توسط 

خریدار در سررسید حل کرده است.
پورقربانی تصریح کرد: بانک حداکثر به میزان 
حداکثر  و  ملک  کارشناسی  ارزش  درصد   ۵۰
را  معامله  تومان  میلیون   ۱۵۰ مبلغ  سقف  تا 

تضمین مي کند.
وی افزود: حداکثر مدت زمان فروش اقساطي 
طرح تضمین معامالت ۵۰ ماه و حداکثر میزان 

اقساط ماهیانه نیز ۳میلیون تومان خواهد بود.
مدیر شعب بانک مسکن استان گفت: افزایش 
افزایش  بدون  مسکن  خریداران  خرید  قدرت 
فروشندگان  ترغیب  مسکن،  تسهیالت  سقف 
و  احداث  حال  در  واحدهاي  فروش  پیش  به 

تامین مالي طرح هاي نیمه تمام بدون استفاده 
از  پس  اینکه  از  اطمینان  با  بانکي  منابع  از 
واحدها  انتقال  و  اسناد  شدن  آماده  و  تکمیل 
امکان دریافت بخش عمده اي از ثمن معامله از 
شرایطي است که این طرح براي انبوه سازان و 

خریداران مسکن فراهم مي کند. 

رشد 5 درصدی معامالت مسکن
 از اوایل تیرماه

محمد اربابی، معاون اتحادیه مشاوران امالک 
بیرجند در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: 
سامانه کد رهگیری از امالک از اوایل تیر ماه 
نشان  را  معامالت  درصدی  پنج  رشد  جاری 
می دهد که امیدواریم تا پایان سال شاهد رشد 

بیشتری باشیم.
تاکید  بیرجند  امالک  اتحادیه مشاوران  معاون 
کرد: بازار مسکن تنها به صورت مصرف کننده 
است که در حال حاضر دالل گری از این بازار 

خارج و قیمت ها ثابت شده است.

در  آپارتمان  مترمربع  هر  شد:  یادآور  اربابی 
شمال شهر بیرجند از 7۰۰ هزار تومان تا یک 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می شود.
مترمربع  هر  قیمت  همچنین  افزود:  وی 
آپارتمان در جنوب شهر بیرجند از متری یک 

میلیون تومان تا دو میلیون تومان است.
معاون اتحادیه مشاوران امالک بیرجند، ادامه 
 ۵۰۰ متری  شهر  شمال  در  زمین  قیمت  داد: 
هزار تومان الی 7۰۰ هزار تومان و در جنوب 
شهر از متری ۹۰۰ هزار تومان الی دو میلیون 
تومان است.اربابی ادامه داد: زمین های حاشیه 
شهر به طور میانگین ۳۰۰ هزار ریال الی یک 

میلیون ریال قیمت می شود.

رونق بازار مسکن تنها با تزریق پول 
توسط دولت امکان پذیر است

ساختمان  مهندسی  نظام  عضو  سلیم،  اسداهلل 
ایسنا  با  گو  و  گفت  در  نیز  جنوبی  خراسان 
بخش  در  مسکن  بازار  حاضر  حال  در  گفت: 
اجاره وضعیت مناسبی دارد اما در بحث خرید 

و فروش مسکن رونق خاصی نداشته است.
مسکن  بازار  رونق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت  توسط  پروژه ها  در  پول  تزریق  با  تنها 
وضع  که  زمانی  تا  افزود:  است،  امکان پذیر 
نیز  مسکن  بازار  نباشد  مناسب  مردم  مالی 
مهندسی  نظام  خورد.عضو  نخواهد  تکانی 
همه  اظهارکرد:  جنوبی  خراسان  ساختمان 
ساله در اسفندماه و شهریور ماه به دلیل تغییر 
تا  بازار مسکن تکان ۳  این فصل  و تحوالت 
۴ درصدی می خورد که این امر به تحول بازار 
اشاره  با  نمی کنند.سلیم  زیادی  کمک  مسکن 
به اینکه سود باالی تسهیالت مسکن مشکلی 
باالی  نرخ  افزود:  نمی کند  بازار حل  این  از  را 
تسهیالت و مشکالت کاغذبازی پرداخت وام 
افراد کمتری ترغیب به مراجعه  تا  باعث شده 
بماند. راک  بازار مسکن  و  دریافت شده  برای 

وی خاطرنشان کرد: در راستا رفع مشکالت این 
و  دعوت  مسکن  دست اندرکاران  از  باید  بازار 
این مشکل  برای  راه حلی  تا  نظرسنجی شود 
می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  کرد.با  پیدا  بتوان 
قیمت  کاهش  و  رکود  به  هنوز  مسکن  بازار 
ادامه می دهد خروج از رکود بخش مسکن نیاز 

به بهبود وضعیت کالن اقتصاد کشور دارد.

در سفر 4 روزه هیئت اعزامی استان به ارمنستان محقق شد:

بازار مسکن استان چشم انتظار تغییرات در اقتصاد کالن

 برزجی- مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند از معرفی پتانسیل 
های خراسان جنوبی در ارمنستان خبر داد و گفت: براساس هماهنگی 
انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
این  مسئولین  از  متشکل  هیاتی  بیرجند  بازرگانی  اتاق  ا  همکاری  با  و 
سازمان، مدیران سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند در اواخر  مردادماه ۱۳۹۵ به کشور ارمنستان اعزام شدند. 
کشور  در  هیئت  این  روزه   ۴ حضور  به  اشاره  با  آرزومندان،   ابوالفضل 
و  سفیر  با  جنوبی  خراسان  از  اعزامی  هیئت  این  کرد:  اظهار  ارمنستان 
مسئولین اقتصادی سفارت ایران در ارمنستان، مسئولین اقتصادی وزارت 
کشاورزی و مسئولین دفتر توسعه تجارت ارمنستان دیدار وگفتگو کرده و 
ضمن معرفی پتانسیل های استان خراسان جنوبی در بخش های مختلف 

اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و ...،با شرایط اقتصادی کشور ارمنستان و 
نحوه حضور فعاالن اقتصادی در این کشور آشنا شدند. وی همچنین به 
دیدار هیئت اعزامی استان با  سفیر ایران در ارمنستان اشاره کرد و افزود: 
با هماهنگی انجام شده، تعدادی از اعضاء هیات تجاری در محل سفارت 
ایران  با دکتر سجادی  سفیر ایران در ایروان دیدار و گفتگو کردند. وی 
با بیان اینکه در این دیدار پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان 
جنوبی در بخش های مختلف تشریح گردیداظهار کرد: سفیر ایران نیز 
ضمن استقبال از اعزام هیات های تجاری به کشور ارمنستان ، خواستار 

حضور فعال و موثر بخش خصوصی در این کشورشد. 
مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند خاطر نشان کرد: سفیر ایران 
های  بخش  وهنرمندان  اقتصادی  فعاالن  حضور  خواستار  ارمنستان  در 

مختلف فرهنگی و هنری در مراسمی که به مناسبت سالروز بزرگداشت 
پیروزی انقالب اسالمی)بهمن ماه۱۳۹۵( در سفارتخانه ایران در ارمنستان 

برگزار می شود،گردید.
را  ارمنستان  اقتصادی وزارت کشاورزی  با مدیرکل  آرزومندان، دیدار 
از دیگر برنامه های هیئت اعزامی خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: 
از  تعدادی   ، کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  دیدار  این  در 
بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  و  استان  کشاورزی   جهاد  مدیران 
بیرجند با مسئولین اقتصادی وزارت کشاورزی ارمنستان ، در خصوص  
افزایش همکاری های  پتانسیل های بخش کشاورزی و راهکارهای 
با  دیدار  به  اشاره  با  همچنین  نمودند.وی  بررسی  و  بحث  دوجانبه 
در  دیدار  این  در  کرد:  اظهار  ارمنستان  تجارت  توسعه  دفتر  مسئولین 

 ، جنوبی  خراسان  استان  اقتصادی  های  توانمندی  معرفی  خصوص 
شرایط حضور فعاالن اقتصادی در کشور ارمنستان و راههای  توسعه 

تجارت بین دوکشور گفت و گو گردید.
وی در پایان هدف این سفر را بازاریابی در کشورهای همسایه عنوان 
کرد و گفت: فعاالن اقتصادی استان نباید تنها به بازار افغانستان اکتفا 
نمایند. سفر  نیز  کشورها  سایر  به  بازاریابی  برای  بایستی  بلکه  کنند 

الزم به یاد آوری است براساس پیش بینی انجام شده تا  پایان سال 
جاری تجار و فعاالن اقتصادی استان در قالب هیئت های تجاری به 
کشورهای تاجیکستان،افغانستان،امارات و ارمنستان  جهت آشنایی با 
بازارهای هدف صادراتی و بازدید از نمایشگاه های بین المللی اعزام 

خواهند گردید.

معرفی پتانسیل های خراسان جنوبی در ارمنستان 

دیدار با مدیرکل اقتصادی وزارت کشاورزی ارمنستان دیدار با سفیر ایران در ارمنستان
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آیه روز  

فرارسیدن قیامت در )بر اهل( آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به یکباره 
و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد. اعراف آیه 187

حدیث روز  

اهل بهشت بر چیزی از مال های دنیا پشیمان نمی شوند ) حسرت نمی خورند ( مگر بر آن ساعتی که در 
دنیا بر آنان گذشت و به یاد خدا نبودند. حضرت محمد )صلی ا... علیه و آله(

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چوعضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها رانماند قرار

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

پاک سازی آگاهی

1. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید، نفسی 
عمیق بکشید و درخواست کنید تا به شما یادآوری 
شود چرا اینجا هستید و ژرف ترین آرزویتان برای 

امروز چیست.
۲.انتخاب کنید که امروز می خواهید چه سطحی از 
آگاهی را بکاوید. سپس سه انتخابی را که ضامن 
دست یابی شما به این حالت هستند، بنویسید. به یاد 

داشته باشید که شما نیرومند هستید!
۳. با تمرکز کامل و توجه برکاری که در دست دارید، 
از گذشته بیرون بیایید. مهم نیست کار شما چه قدر 
معمولی و پیش پا افتاده باشد. قدر این موهبت را 

بدانید که امروز زنده هستید.
گویی  که  کنید  رفتار  چنان  خود  بدن  با   .۴
ارزشمندترین کودکی ست که در آغوش گرفته اید. 
امروز این کودک را نوازش کنید و غذاهای مقوی 

و حرکات نشاط  آور به او بدهید.
۵. همه چیز را رها و به خدا واگذار کنید. نگرانی ها و 
خودتان  از  بزرگ تر  قدرتی  به  را  خود  دلمشغولی های 
بسپارید. پیش از خواب، تشویش های خود را بنویسید و 
در کیسه ی زباله بیرون خانه بگذارید تا دور ریخته شوند.

۶. امروز، زندگی اتان را همانگونه که هست، بپذیرید. 
همه ی آنچه را نمی توانید تغییر دهید، بپذیرید. یادتان 
باشد فردا روزی تازه در پیش است. نفسی عمیق بکشید.
7. برای هر کار خوبی که به انجام می رسانید و هر 
فکر خوبی که دارید، از خودتان قدردانی کنید. در 
طول روز آن قدر خوبی هایتان را تشخیص دهید که 
از شدت این قدرشناسی صادقانه، از موفقیت هایتان 

سرخ شوید.

دیدگاهتان را تغییر دهید

به  انجام شد.  آموزگار  بر روی دو  آزمایش جالبی   
آموزگار اول کالسی را دادند و به او گفتند که شاگردان 
این کالس همگی نابغه هستند و در ادامه نیز خاطر 
نشان کردند که: این دانش آموزان بسیار باهوشند. با 
این وجود، سعی می کنند گولتان بزنند. آنها خودشان 
را تنبل نشان می دهند، تکالیفشان را به تمامی انجام 
نمی دهند و از مشق شب بیزارند. به حرف آنها اهمیت 
ندهید، چون از عهده انجام همه کارها بر می آیند. 
به آموزگار دوم کالسی را دادند که شاگردانش بهرۀ 
هوشی  متوسط داشتند و در ادامه نیز خاطر نشان 
کردندکه: دانش آموزان این کالس نه خیلی باهوش 
هستند و نه خیلی کودن. آنها بهرۀ هوشی و توان 
متوسطی دارندهمانطور که انتظار می رفت، عملکرد 
دانش آموزان نابغه بهتر از دانش آموزان با بهرۀ هوشی 
متوسط بود. در پایان سال، دانش آموزان نابغه به اندازۀ 
یک سال از دیگر دانش آموزان جلو افتادند. جالب 
اینجاست که در حقیقت امر در هیچ کالسی اثری از 
دانش آموزان نابغه نبود و هر دو گروه از هر نظر در ردۀ 

متوسط قرار داشتند. تنها تفاوت در دید بود.

منبع  ترین  مهم  و  محبتند  تشنه  کودکان 
مادران  و  پدران  محبت،  دریافت  برای 
که  کنند  می  فکر  والدین  از  برخی  هستند. 
واقعی  محبت  والدی  وظایف  ادای  با  تنها 
در  که  صورتی  در  اند  داشته  ابراز  را  خود 
ابراز  فرزندان  پرورش  و  صحیح  تربیت 

محبت به صورت اختصاصی ضرورت دارد.
نیاز به عشق و محبت از تولد با کودک است. 
و  مادر  با  ابتدا  ارتباط  این  به واسطه   کودک 
بعد با پدر و به تدریج با سایر نزدیکان رابطه 

نزدیکی پیدا می کند. 
این ارتباط اساس تمام روابط بعدی کودک 
خانواده،  بر  عالوه  که  می دهد  تشکیل  را 
شامل ارتباط او با همسر و فرزندان، دوستان، 

همکاران و اطرافیان او نیز می شود.
 اما حتما همه شما کودکانی را دیده اید که با 
سنگ و چوب به جان سگ و گربه می افتند 
همکالسی های  و  زورگویی  کالس  در  یا 

ضعیف تر از خودشان را اذیت می کنند.

محبت، اولین درسي كه باید
 به كودک آموخت

تا به حال از خودتان پرسیده اید دلیل این کار 
دست نوازش  نمی توانند  آنها  چرا  و  چیست 
دسته  بکشند.این  حیوانات  و  گربه  سر  بر 
والدین  محبت  از  خردسالي  در  کودکان  از 
و  پدر  که  معني  این  به  نه  بوده اند.  بي بهره 
مادر فرزند خود را دوست نداشته اند بلکه به 
این معنا که هرگز این عشق را بروز نداده اند 
یا راه هاي نشان دادن آن را نمي دانسته اند. 
و  نمي بیند  را  والدین  محبت  که  کودکي 
ابراز  نمي گیرد  قرار  این گونه  محیطي  در 
والدین  عهده  به  نیست. پس  بلد  را  محبت 
 است تا چگونه محبت کردن را به فرزندان 

خود بیاموزند.

احساسات خود را بیان كنید
به مدرسه می فرستید،  را  فرزند خود  وقتی 
مشغول  وقتی  دارید.  دوستش  بگویید  او  به 
انجام تکالیفش است، باز هم عالقه خود را 

بیان کنید.حتی نوجوانان سرکش نیز عالقه 
و توجه قلبی شما را رد نمی کنند.

 
 در حال نوازش با او گفتگو كنید

است.  عالقه  غیرکالمی  ابراز  روش  این 
ایجاد این رابطه با کودکان و فرزندان دوره 
ابتدایی آسان است. با بزرگتر شدن کودک، 
ابراز عالقه به این روش سخت تر می شود. 
آرامش بخش  فرزندان  برای  پوستی  ارتباط 
است پس بهانه های مختلف آنها را در این 
امر رد نکنید و مورد توجه قرار دهید. گفتن 
زمانی  مقاطع  در  شما  نظر  ثبات  و  »نه« 
است.  عشق  بیان  نوع  ترین  قوی  مختلف، 
چرا که به این صورت رفتار شما قابل پیش 

بینی است.

به سرگرمی ها و عالیق او توجه كنید
اگر او به چیزي عالقه دارد که از نظر شما 
بي ارزش است به عالقه او احترام بگذارید و 
وانمود کنید که خواسته او براي شما مهم و 

محترم است.عشق هدیه بی چون و چراست. 
در  را  آنها  که  دهید  نشان  خود  کوکان  به 
هر شرایطی دوست دارید و حمایت شان می 
کنید. در این صورت آنها هنگام سختی ها و 
مشکالت با آرامش و احساس امنیت به شما 
تصمیم  برای  شما  فرزندان  می آورند.  پناه 
که  دارند  نیاز  جدید  موارد  تجربه  و  گیری 
بیاموزند که در زندگی  باید  آنها  باشند.  آزاد 
مسئولیت پذیر و مقاوم باشند. آنها اجازه دارند 
شکست بخورند یا پیروز شوند بدون این که 
قضاوتی در مورد آنها صورت گیرد. اگر همه 
یک  در  را  خود  فرزندان  انتظارات  نیازها، 
کلمه خالصه کنیم، آن کلمه عشق است.  

اعتماد به نفس را در كودكان ایجاد كنید
کنید  دیگران صحبت  با  فرزندتان  مورد  در 
از  اگر کسی  بشنود.  نیز  طوری که خودش 
پسر یا دختر شما تعریف کرد، به فرزند خود 
بگویید. کمی تعریف و بالیدن به آنها اشکالی 
ندارد و اعتماد به نفس را در آنها ایجاد می 

که  مواقعی  در  تا  است  خوب  نیز  گاه  کند. 
تمجید  مورد  را  او  زده  خواب  به  را  خودش 
قرار دهید. در این مواقع تمجید شما بیشتر 

بر او نفوذ می کند.

  به او توجه كنید
 وقتی با عروسک بازی می کند، بایستید و 
او را تماشا کنید ، بنشینید و به او توجه کنید. 
این روش بسیار دقیقی برای گفتن »دوستت 
دارم« با چشم و گوش است. با این روش به 

او بها می دهید .

 به او كمك كنید
سرویس  به  خواهد  می  عجله  با  که  وقتی 
لباس   ، غذا  مورد  در  اگر  برسد  مدرسه 
کمک  او  به   ، دارد  مشکلی  کیفش  یا 
بسازد  خانه  یا  قلعه  خواهد  می  اگر  کنید. 
با  آن  نقشه  و  قطعات  آوری  جمع  برای  و 
کنید  کمک  وی  به   ، شده  مواجه   مشکل 

و بی توجه نگذارید.

عارفانه روز

الهی در این روز زیباترین ها را نصیب دوستانم 
کن تا تقدیرشان آنگونه که تو 

می پسندی مهیا شود آمین یا رب العالمین

معجزه این است که هرچه داشته هایت
 را بیشتر با دیگران سهیم شوی

 داراتر می شوی.

اگر با امید و بدون ترس با گام هایی استوار
 و محکم قدم برداری، حتی اگر ترسناک ترین 

راه هم پیش رویت باشد، سهم تو پیروزیست

294687351
587319642
361425789
176532894
958146273
423978165
849263517
735891426
612754938

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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42915

179

3851

527

8973

954

46892

6273

اگر خریدنی بود می خریدم  ! 
برای مادرم : کمی جوانی 
برای پدرم : عمر دوباره 

و برای خودم خنده های کودکی .

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق ، انصاف ، كار 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

به یک شاگرد با تجربه برای کار در سالن 
زیبایی سی تل )شیفت عصر( نیازمندیم. 

آدرس: بین مدرس 11و 13
32230549

به یک منشی خانم
 برای شرکت راهسازی نیازمندیم.

 32436202 -09374963720

به تعدادی آقا ) ترجیحا جوان( برای 
کار در سالن تولید قارچ نیازمندیم.

09151639737

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

ایزوگـام  
شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( 
و  قیرگونی

  32225494 
  09151630283

 صیادشیرازی ،  مجتمع 
میرداماد ، واحد 98

لوله بازکنی با فنر
لوله کشی ساختمان
09151633903

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

رستوران با موقعیت عالی و فروش باال با کلیه 
تجهیزات با قیمت استثنائی)قابل معاوضه با 
ماشین( واگذار می گردد. 09031553297

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

وانت-كامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با كارگر مجرب و بیمه بار  

   كاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

فروش زمین به متراژ 270 متر + 
فونداسیون و نقشه شمالی واقع در 
رقونی ، میالد 5    09158650589

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

09153613243 - شریفی
واگذاری فروشگاه کیف و کفش 
در بهترین نقطه خیابان مدرس

 با پروانه کسب و 4 سال
 سابقه و مشتری ثابت
 09308282846

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

برق کشی و نورپردازی داخلی و منا

)نمونه کار: ساختمان رویال
 معلم 13(

09358031766 - الوندی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

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

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

09157561075 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

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

09380160779 - علی آبادی

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
09359528658
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معرفی برترین های مسابقات ورزش های رزمی استان 

هفتمین دوره مسابقات ورزش های رزمی خراسان جنوبی سبک هاپکیدو 
جام ریاست جمهوری در سالن آزادی قاین برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی هیات ورزشی های رزمی استان، شرکت کنندگان در رده های سنی 
خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن با هم در 20 وزن به 
رقابت پرداختند که تیم باشگاه هاپکیدو مقاومت قاین مقام اول تیمی، تیم 
بجستان مقام دوم و تیم باشگاه اتحاد قاین مقام سوم را از آن خود نمودند. 

اعزام تیم پینگ پنگ استان به مسابقات قهرمانی کشور

روابط عمومی هیات پینگ پنگ خراسان جنوبی خبر از اعزام تیم پینگ پنگ 
استان به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور داد. این تیم که شامل امیرعلی 
چهکندی نژاد، آرمین عبدالهی، سهیل خسروی از بیرجند و محمدرضا 
علیزاده از فردوس به مربیگری و سرپرستی علیرضا عشقی هستند به 
مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور که از تاریخ 10 لغایت 13 شهریورماه به 
میزبانی کرمانشاه بصورت تیمی، انفرادی و دوبل برگزار می شود، اعزام شدند. 

اعالم برترین های بدمینتون آقایان سازمان تامین اجتماعی

فارس- نتایج دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی بدمینتون آقایان سازمان تامین 
اجتماعی مشخص و از نفرات برتر تقدیر شد.  این دوره از مسابقات با حضور 
24 تیم و 117 ورزشکار از شاغالن سازمان تامین اجتماعی به مدت سه 
روز و به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات تیم کردستان مقام نخست را کسب کرد و  مقام دوم و سوم به 
ترتیب به تیم های خراسان رضوی و قم رسید. گفتنی است در این دوره از 
مسابقات تیم کارکنان استان به دور مقدماتی صعود کرد و در جمع 16 تیم 
برتر قرار گرفت اما در مرحله حذفی این مسابقات به مصاف تیم قدرتمند 
کردستان رفت و که نتیجه را به حریف واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

معرفی برترین های مسابقات ورزشی بیماران خاص استان

رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان خبر از بسته شدن 
افسانه  برترین ها داد.  با معرفی  بیماران خاص  پرونده مسابقات ورزشی 
اسالمی افزود: در این مسابقات ورزشکاران تاالسمی، دیابتی، دیالیزی، 
هموفیلی و پیوند اعضاء شرکت داشتند و در دو بخش بانوان و آقایان با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. که در رشته شطرنج بخش بانوان سارا حجی پور 
قهرمان و پرنیا کدخدایی نایب قهرمانی را از آن خود کرد. حمیرا محمدیان 
در رشته تیراندازی بر سکوی نخست ایستاد، زهرا محمدزاده رتبه دوم و 
هاجر محمدی در جایگاه سوم قرار گرفت. وی ادامه داد: حسین حجی پور 
مقام نخست شطرنج به روش سوئیسی را کسب کرد و مهدی خسروی 
نایب قهرمان شد. در رشته تیراندازی نیز محسن حق پذیر بر سکوی نخست 
ایستاد، مهدی خسروی نایب قهرمان و محمدرضا حق پذیر در جایگاه سوم قرار 
گرفت. در رشته پینگ پنگ نیز زهرا ناعمی و سهیال ابراهیمی در بخش بانوان 
و عادل قهوه چی و مجتبی حق پذیر در بخش آقایان حائز رتبه های برتر شدند.

متأسفانه در کشور ما تمامی افراد از درمان های حجامت 
و زالو درمانی استفاده می کنند، در حالی که این درمان ها 
شرایطی دارد و در بیشتر موارد تنها به افرادی با خلط 
افزایشی خون توصیه می شود. ما در بدن 4 خلط به 
اسم های بلغم، صفرا و سودا و خون داریم. برای کم 
کردن خون بدن باید خلط خون افزایشی باشد و این 

افزایش خلط خون عالیمی مانند گرم مزاج بودن و 
قرمزی رنگ پوست دارد. یک متخصص طب سنتی 
معتقد است تعدادی از افراد هستند که اگر حجامت و 
زالو درمانی کنند در آینده دور دچار عوارض شدید و 
از  را  بیماران گوارشی  مشکالت جدید می شود. وی 
عمده این افراد دانست که کم کردن خون بدن برایشان 

مضر و دارای عوارض است. افرادی که به نفخ معده، 
یبوست و امثال آن دچار هستند درمان های حجامت و 
زالو درمانی برای آنها ممنوع است و ضعف معده آنها 
را تشدید می کند. دسته سوم هم که حجامت برایشان 
ممنوع است افراد سرد مزاج هستند. کسانی که بدنشان 
در مقابل هوا، آب و خوراکی سرد مقاومت ندارد.

نباید دوش بگیرید

با این که دوش گرفتن می تواند بعد از یک روز 
طوالنی، احساس آرامش یا شادابی بدهد و بعد 
از یک جلسه تمرین ورزشی باعث پاکیزگی تان 
شود، واقعاً بیش تر از هفته ای یک یا دو بار نیازی 
روزانه  گرفتن  دوش  ندارید.  گرفتن  دوش  به 
تاثیر خوب و مطلوبی روی بدن ندارد. اینکار نه 

تنها حجم عظیمی از آب را هدر می دهد، بلکه 
باکتری های مفید را از روی پوست پاک می کند، 
پوست، ناخن و موها را خشک می کند و دستگاه 
به  پس  می کند.  نیز ضعیف  را  بدن تان  ایمنی 
دالیل زیر دوش نگیرید: 1- باکتری های مفید 
را از بدن پاک می کند 2- موهای تان را خشک 
می کند 3- باعث خشکی پوست تان می شود 
4- ناخن های تان آسیب می بینند 5- آب هدر می رود.

از زیره بیشتر استفاده کنید

زیره از دیرباز برای رفع نفخ شکم انتخاب شده 
زمینه  در  سنتی  طب  داروی  بهترین  و  است 
رفع مشکالت روده ای محسوب می شود. به 
فواید آن دقت کنید: 1- بهبود عملکرد دستگاه 
گوارشی 2- درمان دندان درد 3- کاهش وزن 
برای قطع  و کبد 5-  روده  معده،  تقویت   -4

آبریزش دهان، آنرا را با نمک بجوید و آب آن را 
قورت دهید. 6- ساییدن زیره همراه با سرکه و 
بو کردن یا فتلیه کردن آن در بینی، خون ریزی 
بینی را قطع می کند 7- جوشانده زیره و آویشن 
را در دهان بگردانید، نقش موثری در تسکین 
دندان درد دارد 8- بسیار مفید برای افراد سردمزاج 
و سالمندان توجه داشته باشید که زیاده روی 
در مصرف عرق زیره باعث الغری می شود.

مبتالیان به آسم مراقب قلب خود باشند

بیماری آسم می تواند زمینه ساز انواع امراض 
قلبی باشد. بنابر این  توصیه می کنیم افرادی 
که از عارضه آسم و مشکالت ریوی رنج میبرند 
به  و  باشند  خود  عروق  و  قلب  مراقب  بیشتر 
سالمت قلب خود اهمیت بیشتری دهند. به گفته 
محققان، افرادی که در بزرگسالی مبتال به بیماری 

آسم می شوند بسیار در معرض ریسک ابتال به 
بیماری قلبی و سکته قرار دارند. یافته ها نشان می 
دهدکه پزشکان باید به دقت فشارخون و کلسترول 
این بیماران را تحت کنترل داشته باشند و نسبت 
به اصالح هر نوع ریسک پرخطری سریعا اقدام 
کنند. معموالً آسم در بزرگسالی بواسطه فاکتورهای 
متفاوتی نظیر آلودگی هوا بروز می کند و غالبًا 
منجر به کاهش سریع تر عملکرد ریه ها می شود.

 زانوی شما هم وقت رانندگی 
درد می گیرد؟

چون در مسافرت فرد روی صندلی می نشیند و 
گاهی تا ساعت ها، تغییر وضعیتی در او مشاهده 
نمی شود، بی حرکتی مفاصل روی تاندون ها، 
سبب بروز خستگی شده و ایجاد درد می کند، 
درواقع تغذیه سلولی به خوبی انجام نمی شود. 

پس هر 45 دقیقه تا یک ساعت یک بار، از ماشین 
پیاده شوید و چند قدم راه بروید. اگر راننده نیستید 
و ناچارید زمان زیادی را در ماشین بمانید، هرچند 
دقیقه یک بار، حالتی که نشسته اید، تغییر دهید. 
در طول رانندگی هم، تا جایی که امکان دارد 
صندلی راننده به فرمان نزدیک باشد، به شکلی 
که، وقتی پا را روی ترمز یا کالچ می گذارید، زانو هم 
سطح مفصل لگن یا کمی باالتر از آن قرار بگیرد.

دفع سموم از بدن با مصرف ساالد

نیست که  بدن حتماً الزم  از  زدایی  برای سم 
قرص ها و شربت های پاکسازی گران قیمت 
استفاده کنید. فقط کافی است که منابع سموم 
را در رژیم حذف کرده و غذاهای آنتی اکسیدان 
و مغذی را جایگزین آن ها کنید تا ارگان های 
سم زدای بدنتان را پشتیبانی کنند. در میان انبوه 

غذاهایی که در سم زدایی بدن موثرند 3 مورد از 
آن ها عبارتند از: 1- سبزی های تیره: کلم پیچ، 
برگ چغندر، کاهوی collard، گیاه دندلیون 
بروکلی،  کلم  کلم:  خانواده  های  سبزی   -2
زردچوبه:   -3 کلم  گل  و  بروکسل  کلم 
تحقیقات نشان داده است که این ادویه زرد 
رنگ گذشته از خاصیت ضدویروس و ضدسرطانی 
آن یک ضدالتهاب و سم زدای قوی می باشد.

حجامت و زالو درمانی برای این قشر، ممنوع!

زلزله دیهوک خراسان جنوبی 
بدون خسارت و تلفات اعالم شد

زمین)  درونی  مقیاس  درجه  بزرگی 4.1  به  ای  لرزه  زمین 
ریشتر( ساعت 16و 15دقیقه و 58 ثانیه روز دوشنبه بخش 
دیهوک از توابع شهرستان طبس استان خراسان جنوبی را 
تکان داد. عمق این زمین لرزه در گزارش موسسه ژئو فیزیک 
دانشگاه تهران 10کیلومتری زمین و عرض جغرافیایی آن 
33درجه و 1دقیقه و طول جغرافیایی آن 57درجه و 9دقیقه 
ذکر شده است. به گزارش ایرنا، سید ابوالحسن میرجلیلی،  
مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی در تشریح این 
خبر گفت: زلزله 4.1 ریشتری بعد از ظهر دوشنبه در بخش 
دیهوک شهرستان طبس بدون خسارت و تلفات بوده است.

خودکشی 2 نوجوان متاثر از شبکه های اجتماعی/ هشدار به والدین برای کنترل بیشتر فرزندان
 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا از خودکشی دو دختر نوجوان تهرانی خبرداد که تحت تاثیر کانالی خاص در یکی از شبکه های 
اجتماعی قرار گرفته بودند. به گزارش ایرنا، سرهنگ دوم علی نیک نفس افزود: این دو دختر از دوستان خود نیز برای پیوستن به این کانال شبکه 
اجتماعی دعوت کرده بودند، اما مادر یکی از دوستان آنها بعد از اطالع از پیوستن دخترش به این کانال، او را منع کرده و با اقدامات پیشگیرانه مانع 
آن شده بود که فرزندش دچار آسیب و حادثه ای مشابه شود. به عبارت دیگر این نظارت بر فعالیت سایبری باعث شد تا فرزند این مادر آسیب 
نبیند. نیک نفس تاکید کرد: این موضوع، زنگ خطری است که نواخته شده است و والدین باید بیش از پیش مراقب فعالیت سایبری فرزندان خود 
باشند. وی تاکید کرد: والدین باید بدانند که وسعت و تنوع فضای سایبر بسیار گسترده تر از فضای حقیقی است و فرزند آن ها در فضای سایبر 
در معرض تهدیدات بیشتر و متنوع تری از فضای حقیقی قرار دارند. این مقام انتظامی، افزایش دانش رایانه ای را یکی از ضروریات دانست اما 
در عین حال، والدین باید برای آن، زمان بگذارند تا بتوانند شکاف میان نسلی در این خصوص را به حداقل رسانند. چرا که این شکاف 
نسلی در خصوص فناوری های روز باعث شده است تا برخی والدین نظارت الزم را بر فعالیت سایبری فرزندان خود نداشته باشند. 
نیک نفس گفت: فرزندان در این فضای سایبر با خطرات و تهدیدات بیشتر و متنوع تری مواجه اند و در صورت نداشتن دانش و سواد 
رسانه ای الزم نه تنها نمی توانیم به فرزندان خود کمک کنیم که حتی نمی توانیم متوجه شویم که ریشه مشکالت آن ها در کجاست.

9 درخت کاج در بیرجند طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این درختان ظهر روز گذشته 
در فضای سبز خیابان پاسداران دچارحریق شد که با حضور به 
موقع آتش نشانان از گسترش آن به سایر درختان جلوگیری 
شد. بنا به گفته انصاری رئیس سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند از این تعداد 5 درخت بطور کامل و 4 درخت 
حدود 50 درصد در آتش سوختند. وی خسارت برآورد شده را 
105 میلیون ریال عنوان کرد. علت هنوز مشخص نشده است.

اصالحیه- خبر واژگونی یک دستگاه تریلی در بازارچه مرزی ماهیرود 
استان در بخش حوادث روز گذشته، برخورد تریلی حامل سوخت با دیوار 
پایانه ماهیرود صحیح می باشد که اشتباهاً بازارچه ماهیرود قید شده بود. 

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

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

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    

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 

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

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

سینما بهمن آمادگی دارد فیلم سینمایی ایستاده در غبار را به 
صورت سانس جهت ادارات، سازمان ها و ارگان ها در صورت 

تمایل به نمایش بگذارد.



7
صدور 28 فقره جواز صنعتی با سرمایه گذاری 164 میلیارد تومانی در سربیشه

دادرس مقدم- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه با اشاره به شرایط مناسب این شهرستان جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت گفت: از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون 28 فقره جواز تاسیس صنعتی برای شهرستان سربیشه صادر گردیده است. براتی با اشاره به رشد 27 درصدی صدور جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه در دولت قبل 
اظهار کرد: برای این تعداد جواز تأسیس صنعتی سرمایه گذاری بالغ بر 164 میلیارد و 448 میلیون تومان و نیز اشتغال 691 نفر را در بخش صنعت شهرستان پیش بینی می کنیم. 

چهارشنبه * 10 شهریور 1395 * شماره 3592
7

پرداخت۳2۰ میلیارد ریال 
تسهیالت برای رونق بخش تولید

  
سازمان  رئیس  تسنیم- 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
اینکه راهبرد  بیان  با  استان 
و  معدن  استان،  توسعه 
توسعه صنایع معدنی است، 
ریال  میلیارد   ۳2۰ گفت: 

تسهیالت برای رونق بخش تولید استان پرداخت 
طور  به  طرح   ۳1 به  کرد:  تصریح  شهرکی  شد. 
مستقیم از طریق بانکها با رقم 2۰۰ میلیارد ریال 
هدف گذاری  افزود:  وی  شد.  پرداخت  تسهیالت 
است  بوده  ریال  میلیارد  هزار  چهار  استان  برای 
برای  ایجاد شده  از فرصت  بتوانیم  امیدواریم  که 
حل برخی از مشکالت واحدهای تولیدی بهترین 
های  فعالیت  به  اشاره  با  وی  ببریم.  را  استفاده 
بخش معدن   اظهار کرد: خراسان جنوبی در ثبت 
محدوده های معدنی رتبه ششم کشور و در صدور 

گواهی کشف معدنی رتبه چهارم کشور را دارد.

بانک های استان در راستای
اجرای بانکداری بدون ربا، تالش کنند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به قانون 
بانکداری بدون ربا که با تالشهای آیت ا ... رضوانی 
سامان گرفته است، خواستار اجرای صحیح و عملی 
ا... عبادی  ربا در استان شد. آیت  بانکداری بدون 
اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا با تالشهای 
آیت ا...رضوانی سامان گرفت و مورد استقبال دیگر 
کشورها نیز قرار گرفته است، اما افسوس که عده ای 
با دور زدن قانون و تنظیم قراردادهای صوری این 
قانون را رعایت نمی کنند. وی افزود: آن ها وام را در 
جایی غیر از آن کار و حرفه ای که وام را به خاطر 
آن گرفته اند، هزینه می کنند و با این کار هم قانون 
را زیرپا می گذارند و هم به جامعه آسیب می رسانند.

به گزارش فارس سرپرست اداره امور شعب بانک 
ملی استان نیز در این دیدار گفت: بیش از 7۰ درصد 
منابع بانک ملی در بخش های مختلف استان و 1۰۰ 

درصد وام های قرض الحسنه توزیع شده است.

تخصیص 200 میلیارد ریال برای اکتشاف 
و راه اندازی معدن طالی نهبندان

 
ایرنا - فرماندار نهبندان گفت: مبلغ 2۰۰ میلیارد ریال 
اندازی  ادامه کار های اکتشاف و راه  بودجه برای 

معدن طال در این شهرستان اختصاص یافته است.
مناقصه  مرحله  در  معدن  این  کرد:  اظهار  نظافت 
و انتخاب پیمانکار است؛ امید می رود که با اعتبار 

تخصیص یافته به ماده معدنی دسترسی پیدا کنیم.

11 هزار بازرسی
از واحدهای صنفی 

سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  رئیس  مهر- 
صنعت، معدن و تجارت استان از انجام 11 هزار 
مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان طی پنج 
 4۰۰ تعداد  این  از  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  ماه 
ریال  میلیون  و 4۰۰  میلیارد   6 ارزش  به  پرونده 
شنبه  سه  بعدازظهر  تهوری  است.  شده  تشکیل 
کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
همچنین از این میزان یک میلیارد و 7۰۰ میلیون 

ریال به مردم برگشت داده شد.

روز ملی یوزپلنگ ایرانی در استان
گرامی داشته شد 

راستی- به مناسبت نهم شهریور  روز ملی یوزپلنگ 
کارگاه  برگزاری  است،  گفتنی  شد.  برگزار  ایرانی 
از  نمایشگاه عکس  یوزپلنگ،  با  آشنایی  آموزشی 
حیات وحش، اجرای برنامه های شاد و ویژه برای 
صورت  نقاشی،گریم  مسابقه  جمله:  از  کودکان 
کودکان  به  جوایز  اهدای  یوزپله،  بازی  کودکان، 
شرکت کننده در مراسم از برنامه های این روز بود. 

نمایشگاه کتاب و آثار برگزیده جشنواره 
رضوی در خوسف افتتاح شد

جشنواره  برگزیده  آثار  و  کتاب  نمایشگاه  ایرنا- 
رضوی حروف نگاری رضوی با 2۰ درصد تخفیف 
روز سه شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نسب،  امینی  یافت.  گشایش  خوسف  شهرستان 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
خوسف این نمایشگاه تا 15شهریور ماه برای بازدید 

عالقه مندان به کتاب و آثار فرهنگی دایر است.

شرکت 980 کودک در شهرستان درمیان
در طرح سنجش بینایی

ایرنا- مدیر بهزیستی درمیان گفت: از ابتدای سال 
95 تاکنون 98۰ نفر از کودکان این شهرستان برای 
پیشگیری از تنبلی چشم در طرح سنجش بینایی 
اجرای طرح  از  بازدید  در  قربانزاده  کردند.  شرکت 
درمیان  شهرستان  نوغاب  روستای  در  غربالگری 
افزود: تا پایان سال جاری سه هزار و ۳۰۰ کودک 

برای پیشگیری از تنبلی چشم سنجش می شوند.

تحصیل 1800 دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

بیان  با  استان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  فارس- 
دانشگاه  در  دانشجو   8۰۰ و  هزار  یک  اینکه 
فرهنگیان استان تحصیل می کنند، گفت: دانشگاه 
فرهنگیان با کمترین نیروی انسانی در حال ارائه 
خدمات به دانشجویان است. مهدی زاده در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان، اظهار کرد: دانشگاه 
فرهنگیان با کمترین نیروی انسانی در حال ارائه 

خدمات به دانشجویان است.

قوسی- جلسه دیدار استاندار با مسئوالن اجرایی، 
و  دهیاران  روستاها،  اسالمی  شوراهای  روسای 
اعضای شواری اسالمی شهر، بخش مرکزی و 
سالن عالمه  در  دیروز  بیرجند صبح  شهرستان 
فرزان برگزار شد. پرویزی استاندار به همراه معاون 
هماهنگی امور عمرانی و فرماندار بیرجند میزبانان 
فرماندهی  و  شهر  شورای  اعضای  و  شهردار  و 
شوراهای  روسای  و  دهیاران  و  استان  انتظامی 

روستاها مدعوین جلسه بودند.
1۰۰ درصد

روستاهای باالی 2۰خانوار برق دارند
تبریک هفته دولت  با  بیرجند  فرماندار  ناصری 
و اشاره ای به موقعیت شهرستان عنوان کرد: 
 141 و  اسالمی  شورای   116 شهرستان  این 
دهیاری فعال دارد که در این دولت 1۳.5 میلیارد 
تومان اعتبار به دهیاری ها اختصاص داده شده 
است. وی اضافه کرد در سال 1۳94  در بخش 
آبرسانی 5.6 میلیارد هزینه شده است و در بخش 
اعتبارات  از  هم  میلیارد   1.8 هادی  های  طرح 
جاری هزینه شده است و برای امسال هم 2.9 
میلیارد هزینه خواهد شد که طی آن 28 روستا 
در  کرد:  تاکید  ناصری  شد.  خواهند  مند  بهره 
از  میلیارد  برای طرح های هادی ۳.6  مجموع 
منابع استانی و 1 میلیارد از اعتبارات ملی و 1.2 
میلیارد هم از منابع بنیاد مسکن هزینه خواهد 
شد. وی درباره آبرسانی به مزارع توضیح داد که 
برای 6۰۰ کیلومتر، بودجه اختصاص پیدا کرده 
است که 1۰۰ کیلومتر آن با هزینه 2.۳ میلیارد 

به گفته وی  پوشش  انجام شده است.  تومان 
و  است  درصد   9۰ ای  شبکه  و  سیار  آبرسانی 
پوشش برق برای روستاهای 2۰ خانوار به باال 
1۰۰درصد است. فرماندار از صدور 2۰6 پروانه 
بهره برداری با اشتغال 51۰۰ نفری در شهرک 

صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی  هم خبر داد.
بحران درحاجی آباد بیرجند

روستایی با ده هزار نفر جمعییت
پس از فرماندار بیرجند، دستگردی دهیار حاجی 
آباد به عنوان نماینده دهیاران پشت تریبون قرار 
گرفت و گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده 
توانسته ایم رضایت نسبی مردم را کسب کنیم. 
وی گفت: خشکسالی، معیشت روستاهای مرکزی 
را دچار مشکل کرده و از طرفی دیگر مهاجرت 
هم باعث شده 55 درصد جمعیت روستاها در 4، 

5 روستای مرکزی ساکن شوند.
وی آمار داد که در سال 85 جمعیت روستاهای 
حاشیه شهر 67۰۰ نفر بوده که در سال 9۰ به 
 85 سال  در  همچنین  و  است  رسیده  16هزار 
روستای حاجی آباد 1821نفر جمعیت داشته که 
در سال 9۰ به 65۰۰ نفر رسیده اند و طبق اسناد 
مرکز بهداشت این روستا امروز بیش از ده هزار 
نفر رسیده اند که این جمعیِت زیاد، بحران هایی 
ایجاد کرده است. وی در ادامه به خدمات دولت 
در حاجی آباد اشاره کرد و گفت: در سال 92 با 
توجه به جمعیت روستا 257 میلیون تومان اعتبار 
اختصاص یافته بود که این در سال 94 به 544 

میلیون افزایش پیدا کرده است.

شورا متولی سیاست نیست
کار ما عمرانی، اجتماعی و آموزشی است
حسینی به عنوان نماینده شورای اسالمی بخش 
مرکزی هم گفت: بودجه اختصاص یافته بالغ بر 
12 میلیارد تومان بوده که 6۰ درصد آن صرفا 
برای پروژه های عمرانی هزینه شده و مابقی در 

جهت اشتغال زایی و حق الزحمه اعضا و هزینه 
های اداری هزینه شده است. دکتر طاهری عضو 
مبانی  به  توجه  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای 
قانونی شورا را گوشزد کرد و گفت: طبق اصل 
ارکان اصلی کشور  از  اساسی، شوراها  قانون   7 
جایگاه  از  اساسی  قانون  منظر  از  و  باشند  می 
گرفتار  نباید  داد:  ادامه  وی  برخوردارند.  واالیی 
مسائل حاشیه ای و سیاسی شویم و در آن دخالت 
کنیم. ما متولیان امر سیاست نیستیم و کارمان در 

حوزه عمرانی اجتماعی و آموزشی است.
وی گفت: مقام معظم رهبری شوراها را ریشه 

و شهرداری ها را ثمره دانسته اند و ثمره دادن 
را بدون ریشه قوی ممکن ندانست و همکاران 
خود را به قوی تر کردن خودشان توصیه کرد. 
طاهری درمورد دو قول رییس جمهور  در جلسه 
شوراها در تیر امسال تاکید کرد و گفت: طبق این 
وعده باید الیحه مدیریت شهری و الیحه درآمد 

پایدار شهرداری ها تقدیم مجلس شود. وی اضافه 
کرد اگر ارزش افزوده از درآمد پایدار شهرداری ها 
حذف شود، باید منتظر باشیم که آنها دست به 
تراکم فروشی و دیگر کارهای ناروای این چنینی 
بزنند. درواقع ما منتظر می مانیم که شهروندی 

خطا بکند و سپس از او جریمه اخذ کنیم.
امسال توزیع اعتبارات را به شهرستانها سپردیم

پرویزی استاندار خراسان جنوبی گفت: در هفته 
و  کردیم  را سرکشی  ها  دولت همه شهرستان 
جلساتی را با مسئوالن شهرستان ها و دهیاران 
در  به  توجه  با  نهایت  در  گذاشتیم.  شوراها  و 

دسترس بودن بیرجند، جلسه مرکز استان را به 
انتهای کار انداختیم. وی گفت در طول ۳ سال 
بگویند  توانند  نمی  هم  منتقدین  حتی  گذشته 
که دولت نسبت به 8 سال پیش به دهیاری ها 
بی توجه بوده است. وی ادامه داد ما باید برای 
تثبیت جایگاه شوراها تالش کنیم. وی تاکید کرد: 
تصدی گری کار دولت نیست و بعضی از دولتها 
ریز هم دخالت می کردند.  حتی روی کارهای 
تشخیص اعضای شورای هر منطقه از تشخیص 
مدیران شهرستان بهتر است و آنها اولویت ها را 
بهتر می داند. وی اضافه کرد: ما امسال توزیع 
البته  به شهرستان ها سپردیم  که  را  اعتبارات 
بعضی مدیران خوشحال نیستند، چون قبال همه 
کارها رو خودشان انجام می دادند. دولت در این ۳ 
سال بدون تبلیغات و هیاهو به دهیاری و شوراها 
که متخبین مردم هستند کمک کرده و نسبت به 
1۰ سال قبل دو برابر اعتبار داده شده است. وی 
عنوان کرد: ما در بدترین شرایط مالی هستیم و ده 
ها پروژه نیمه تمام وجود دارد. پرویزی ادامه داد: 
تخلفات و سوء استفاده های مالی در همه دستگاه 
ها وجود دارد. ما معصوم و معصوم زاده نیستیم و 
مهم اینست که کسی عامدانه دست به این کار 
نمی زند. وی اشاره کرد که بحث حقوق ها به 

یک تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است.
زمان مناسب اعالن حقوق وپاداشهای 

شورا و مسائل مالی آن نیست
وی ضمن اشاره به اوراق کنار دستش گفت: زمان 
مناسبی نیست که من حقوق و پاداش های شورا 

و دیگر مسائل مالی که به دست ما می رسد را 
اعالن کنم. وی از ورود برخی اعضا شورا ها به 

حوزه های امنیتی و قضایی انتقاد کرد.
شوراها باید دوبار در سال

گزارش عملکرد بدهند
که انجام نشده است

استاندار با تاکید بر این که شوراها مسئول اموال 
عمومی هستند، افزود طبق قانون، اسناد مالی 
شهرداری ها باید دوبار در سال رسما اعالن شود 
و همچنین شوراها باید دوبار گزارشی از کار خود 
ارائه دهند که این کار انجام نشده است. پرویزی 
تبلیغات،  حسب  بر  ندارد  حق  شورا  داد:  ادامه 
اموال دولتی را رایگان به سازمان ها واگذار کند، 
این ها اموال مردم هستند. وظیفه شورا تصویب 
و تفریق اعتبارات است و هیچ وظیفه ی اجرایی 
تقویت  را  خود  سواد  باید  شورا  اعضای  ندارد. 
کنند و تبدیل به انسانهای قدری شوند که در 
جلساتی که خواهد بود بتوانند بر اساس قوانین 
مطالبه گر باشند. وی عنوان کرد: در طی ۳ سال 
19 میلیارد به دهیاری ها اختصاص دادیم این 
درحالی است که در طی 8 سال دولت قبل 8 

میلیارد اختصاص پیدا کرده است.
در حاشیه

علیا  بزقوچ  روستای  دهیار  پور  نخعی  خانم 
بابت  استاندار  از  تشکر  مرک( ضمن  توابع  )از 
برگزاری جلسه گفت: در مدت بیش از 8 سالی 
با استانداری  اولی است که  بار  که دهیار بوده 

جلسه داشته ام.

بخشش رایگان اموال مردم به سازمانهای دولتی

 انتقاد استاندار از عملکرد شورا در

اینکه  بیان  با  دامپزشکی  کل  مدیر  حسینی- 
به  موفق  استان  طیور  های  کشتارگاه  از  یکی 
کسب کد IR شده است عنوان کرد: صادرات 
 IR طیور و فرآورده های آن، فقط با داشتن کد
انجام می پذیرد ) فرآورده های دارای این کد از 
لحاظ بهداشتی در سطح بین المللی تایید شده 

هستند و می توان آنها را صادر کرد(.
علیرضا رفیعی پور صبح دیروز با اشاره به صدور 
این کد در هفته گذشته بیان کرد: اخذ کد IR بین 
المللی بسیار سخت بوده و تنها 7 استان در کشور 

توانسته اند این مجوز را دریافت کنند.
را در  پایدار  اشتغال  تولید و  راه نجات  تنها  وی 
توسعه صادرات دانست و ادامه داد: یک کشتارگاه 
دیگر و دو کارخانه خوراک دام و طیور در استان 
در مسیر ممیزی قرار دارند که بتوانند کد IR بین 

المللی را دریافت کنند.
گرفتن یک  برای  اینکه  بر  تاکید  با  پور  رفیعی 

پروانه کد IR باید یک شرکت یا کارخانه ۳۰۳ 
کارشناسان  تایید  به  و  داشته  را  ممیزی  آیتم 
کشوری و بین المللی برسد اضافه کرد: یکی از 
این آیتم ها استفاده از تجهیزات با کیفیت بین 
المللی است که برای اولین بار 7 دستگاه خط دو 

کشتارگاه به کشور وارد شده است.
به گفته وی انتقال و نصب این دستگاه در استان 
4۰ میلیارد ریال هزینه داشته است و هزینه های 
ساختمانی و ارتباطات مختلف این کشتارگاه نیز 
5۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین بیش از ۳۰۰ 
میلیارد ریال هزینه صرف توسعه زیرساخت های 

صادرات پس از دریافت کد IR می شود.
مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه خط دو 
این کشتارگاه ظرفیت هشت هزار قطعه تولید در 
ساعت را دارد، افزود: در حال حاضر سه میلیون و 
5۰۰ واحد دامی در استان وجود دارد که باید به 

صورت شبانه روزی مراقبت شوند.

رفیعی پور با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 27 
میلیون جوجه ریزی در استان داریم عنوان کرد: 
شیر،  مانند  دامی  محصوالت  تن  هزار  ها  ده 
گوشت، تخم مرغ، عسل و آبزیان تولید می شود.
تولید مرغ سبز 95 درصد افزایش می یابد

و  حساسیت  اهمیت  به  دامپزشکی  کل  مدیر 
کنترل خوراک دام و طیور در سال جاری اشاره 
های  هزینه  درصد   6۰ از  بیش  افزود:  و  کرد 
تولید به این بخش مرتبط است و عالوه بر آن 
بسیاری از عوامل بیماری زا که منتقل می شوند 
مربوط به خوراک دام و طیور است. رفیعی پور با 
بیان اینکه رسیدن به بهره وری و امنیت غذایی 
فقط با مدیریت بهداشتی انجام پذیر است عنوان 
کرد: امسال هیچ گونه گزارشی از بیماری تب 
نشخوارکنندگان  طاعون  و  ایم  نداشته  برفکی 
کوچک هم 7۰ درصد در استان کاهش یافته، 
 8 به  درصد   12 از  هم  طیور  تلفات  همچنین 

درصد رسیده است. وی از وجود زیرساخت ها 
برای رسیدن به 95 درصد در تولید مرغ سبز و 
مرغ بدون آنتی بیوتیک خبر داد و افزود: االن 

این میزان نزدیک به ۳۰ درصد است.
به گفته وی در 5 ماهه اول امسال 9 میلیون 
حفظ  برای  که  ایم  داشته  ریزی  جوجه  قطعه 
سالمت 7 هزار و ۳65 آزمایش روی آنها انجام 
شده است.این مقام مسوول از 159 میلیون دوز 
واکسن در همین مدت خبر داد و گفت: امسال 
معدوم سازی صفر بوده است.رفیعی پور با اشاره 
به فعالیت پست های قرنطینه ای در نهبندان و 
دیهوک اعالم کرد: قصد داریم در خضری نیز 

پست قرنطینه ای داشته باشیم.
اعتبارات استانی قابل قبول نیست

همکاران  فعالیت  به  سخنانش  ادامه  در  وی 
دامپزشکی به صورت ۳65 روز سال و شبانه روزی 
خبر داد که قسمت اصلی آن، خدمات بهداشتی 

بوده که صد در صد رایگان است و اعتبارات این 
خدمات ۳ برابر اعتبارات استانی است.

دامپزشکی  اعتبارات  اینکه  بیان  با  کل  مدیر 
کرد:  اظهار  است  ملی  و  استانی  بخش  دو  در 
اعتبارات ملی بیش از 6 میلیارد تومان است در 
حالی که اعتبارات استانی 1میلیارد و 7۰۰ بوده 

و این اصال قابل قبول نیست.
تخصصی  آزمایشگاه  برای  پور  رفیعی  گفته  به 
شرق کشور که فاز اول آن راه اندازی شده است 
باید از اعتبارات استانی هزینه شود چرا که اعتبارات 
ملی برای تجهیزات و خودروها هزینه می شود. 
وی از فعالیت 15 آزمایشگاه در استان خبر داد 
و اضافه کرد: ختم تمام کارهای دامپزشکی در 
آزمایشگاه ها است. مدیر کل دامپزشکی ایجاد 
صنایع فرآوری را به عنوان پیشنهادی برای تولید 
افزوده  ارزش  ایجاد  و  ها  هزینه  کاهش  پایدار، 
اعالم کرد و افزود: عالوه بر این مزیت ها کنترل 

و کاهش بیماری با جابه جا نشدن دام و طیور زنده 
را خواهیم داشت. رفیعی پور از مسئوالن استانی و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در خواست کرد تا 

در این بخش سرمایه گذاری داشته باشند.
22 پرونده قضایی

در بخش کشتار غیر مجاز
وی با اشاره به نزدیک بودن عید سعید قربان، 
عنوان کرد: طرح تشدید اکیپ های نظارتی در 

روز عید قربان اجرا خواهد شد.
اکیپ  اینکه 27  بیان  با  دامپزشکی   مدیر کل 
نظارت  کار  استان  در  سیار  اکیپ   28 و  ثابت 
 26 گفت:  داد،  خواهند  انجام  را  بازرسی  و 
و 1۰  گوشت  بهداشتی  بازرس  دامپزشک، 58 
ناظر شرعی بر ذبح دام در روز عید قربان نظارت 
خواهند داشت. گفتنی است در یکسال گذشته 
بیش از 22 پرونده قضایی در بخش کشتار غیر 

مجاز تشکیل شده است.

مرغ فقط با کد IR صادر می شود
مدیرکل دامپزشکی استان :

برزجی- این روزها که بازار خرید دانش آموزان 
گرم شده یخ رکود در بازار برخی کاالها از جمله 
لوازم تحریر شکسته  لباس و  کیف و کفش و 
شد. کسبه می گویند مردم امسال نسبت به سال 
قبل وسواس بیشتری در خریدهایشان پیدا کرده 
اند و با دقت قیمت ها را رصد می کنند تا بلکه 

اقتصادی ترین تصمیم را بگیرند.
نشان  التحریر  لوازم  رنگارنگ  بازار  در  گشتی 
حاکی از آن است که هم اکنون قیمت هر عدد 
دفتر تعاونی تنظیم بازار  4۰ برگ  55۰ تومان، 
تومان،  برگ115۰   8۰ تومان،   85۰ برگ   6۰

1۰۰ برگ14۰۰ تومان است. همچنین  قیمت 
هر مداد  از 15۰ تا 5۰۰، خودکار از 25۰ تا 75۰، 
مداد رنگی حدودا 6۰۰۰، الک غلط گیر 17۰۰، 
جامدادی از 2۰۰۰ تا 25۰۰۰ و  پاکن و تراش 

حدودا 5۰۰ تومان است.

توزیع کتب درسی از 2۰ شهریور
آخرین مهلت ثبت نام الکترونیکی

خود  اخبار  در  کشور  های  رسانه  که  طور  آن 
دانش  درسی  کتب  توزیع  اند  کرده  اعالم 

از 2۰ شهریور  استان ها  در  دبیرستانی  آموزان 
آغاز می شود. اخبار حاکی از آن است که وزارت 
آموزش و پرورش برای سال تحصیلی96- 95 
دو شیوه توزیع کتب در نظر گرفته به این شکل 
که در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم کتب 
کتابفروشی ها  طریق  از  گذشته  همانند  درسی 
توزیع می شود. بارگیری، ارسال و توزیع کتب 
و  می شود  شروع  شهریور   15 از  استان ها  در 
توزیع کتاب از طریق کتابفروشی ها در استان ها 

از 2۰ شهریور صورت می گیرد.
نیز  دانشگاهی  پیش  و  ابتدایی  دوره  برای 

اینترنتی  صورت  به  سفارشات  ثبت  امسال 
انجام شد  که  از 16 فروردین ماه در دستور 

کار قرار گرفته است.
و  آموزش  وزارت  مسئوالن  گفته  به  بنا  البته 
پرورش دانش آموزانی که در سامانه سناد ثبت 
نام نکرده اند می توانند با درج کد ملی، شماره 
سامانه  وارد  شناسنامه  شماره  و  آموزی  دانش 
ثبت کتب درسی شوند و سفارش خود را انجام 
طریق  از  کتاب  وجه  پرداخت  از  پس  و  دهند 
شبکه های شتاب، کد رهگیری دریافت و کتب 

خود را اول مهرماه از مدارس دریافت کنند. 

بازار گرم خرید دانش آموزان در استان  /  توزیع کتب درسی از 2۰ شهریور 

ایجاد تعاونی تنها راهکار ایجاد، و توسعه اشتغال
مالئی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم 
ترویج  برای  مانعی  را  تعاونی ها  رکود  و  فعالیت 
فرهنگ تعاون دانست و عنوان کرد: ارتقا کیفی 
تعاونی و توانمندسازی تعاونی ها جزء سیاست ها 
وزارت خانه است و واگذاری تمام امور تعاونی ها 

به مردم بهترین راه محسوب می شود.
و  کار  تعاون،  مدیرکل  سنجری  دیروز  صبح 
تعاون نشست  به مناسبت هفته  اجتماعی  رفاه 
سال  سه  طی  کرد:  بیان  و  کرد  برگزار  خبری 
که  شده  تشکیل  تعاونی  شرکت   288 گذشته 
نفر  برای 2 هزار 9۰۰  تعاونی ها  این  از طریق 
میلیون  هزار   44 بر  بالغ  و  شده  ایجاد  اشتغال 

ریال سرمایه گذاری انجام شده است.
ترویج تعاون ، نیازمند فرهنگ سازی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به 
اقدامات و فعالیت های حوزه تعاون، اظهار کرد: 
اقتصاد مقاومتی اساسی بوده و  نقش تعاون در 

نیازمند فرهنگ سازی است.
امید  و  تدبیر  دولت  در  اینکه  بیان  با  سنجری 
شده  محوری  دولت  جایگزین  محوری  مردم 
و  تعاون  های  اتاق  راستا  این  در  افزود:  است، 
واگذار  مردم  به  ها  فعالیت  از  ای  عمده  بخش 
شده است. وی از وجود دو هزار و 278 تعاونی 
در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، هزار و 

نیز  تعاونی  و هزار و 196  تعاونی غیرفعال   82
فعال هستند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
یک  و  مرزنشینی  فعال  تعاونی  اظهارکرد:1۰ 
اتحادیه در استان داریم که 41 هزار و 277 کارت 

مرزنشینی تحویل داده شده است.
سنجری  خاطر نشان کرد: واگذاری توزیع عواید 
سوختی مرزنشینان و صادارات و بخشی از امور 
اتحادیه های  به  ماهیرود  بازارچه  به  مربوط 
اهم  از  بخش  این  تقویت  برای  مرزنشینان 

کارهای دولت یازدهم در این بخش است. 
وی با اشاره به رقم صادرات تعاونی ها در سه 
هزار  و 5۰6  میلیون  کرد: 21  بیان  اخیر  سال 

دالر از صادرات اقالمی چون؛ سوخت، ظروف 
فرش،  فلزی،  اشیاء  شیرینی،  پالستیکی، 
مرغ،  کیک،  ماکارونی،  عسل،  موادمعدنی، 

موادمعدنی و شکالت بوده است.
9۳1واحد مسکن مهرباقی مانده

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان 
کرد: تعداد تعاونی های مسکن مهر استان 189 
و ۳۰6  هزار  شرکت ها 17  این  تعهد  و  تعاونی 
واحد بوده که از این تعداد تاکنون 16 هزار و ۳75 
واحد تحویل داده شده است. سنجری تاکید کرد: 
از این تعداد 5هزارو 791 واحد در دولت یازدهم 
واگذارشده که 9۳1 مورد باقی مانده با پیشرفت 

فیزیکی 85 درصدی در حال تکمیل است.
ایجاد 2هزار و 942شغل در استان

سنجری با اشاره به ایجاد اشتغال در استان تاکید 
کرد: طی پنج ماه اول امسال 2 هزار و 942نفر 
شهرستان  در  اشتغال  میزان  بیشترین  که  بوده 
بیرجند با 88۰ نفر و قاین با 451 نفر بوده است. 
نفر در 11مرکز  ادامه داد: 25 هزار و ۳46  وی 
کاریابی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 7هزار و 

116نفر به کار گمارده شده اند.
ابتدای  از  افزود: در بخش مشاغل خانگی  وی 
  ۳12 و  هزار   24 مرداد  پایان  تا  قانون  اجرای 
تعداد 16  این  از  که  شده  مستقل صادر  مجوز 

عامل  بانک های  به  و 664 طرح  مستقل  هزار 
اخذ  به  موفق  طرح   9۳6 و  و7هزار  معرفی 
تسهیالت شده اند. سنجری با اشاره به جذب به 
موقع، اعتبارات عمرانی اداره کل اعم از اعتبارات 
 8۳4 و  5هزار  جذب  کرد:  بیان  ملی  و  استانی 
و 9۰4  هزار  و 25  استانی  اعتبار  ریال  میلیون 

میلیون ریال اعتبار ابالغی بوده است.
بخشودگی جرائم دیرکرد

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون نیز در این 
جلسه گفت: به مناسبت هفته تعاون و در راستای 
معوق  بدهی  دارای  که  مشتریانی  مساعدت 

هستند، جرایم دیرکرد بخشیده می شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
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نقاط ضعف احمدی نژاد سبب رأی دادن 
مردم به شعارهای اعتدال شد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
نقاط ضعف دولت دهم و احمدی نژاد سبب شد مردم 
به اعتدال رای بدهند. بادامچیان، ظهور و رأی آوری 
احمدی نژاد را نیز بازتاب عملکرد دولت اصالحات 
دانست و تأکید کرد: باید توجه داشت که بازتاب دولت 

اصالحات، احمدی نژاد بود.

 تایید صالحیت احمدی نژاد بعید است

به  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  مقدم،  مصباحی 
مصلحت نمی دانم که احمدی نژاد  به صحنه بیاید 
تأیید  که  می دانم  بعید  بیاید،  میدان  به  هم  اگر  و 
شود، اگر هم تأیید شود جریانات و شخصیت های 
اصولگرا بسیار بعید است که از او حمایت کنند. حتی 
اگر ما در انتخابات ریاست جمهوری رقیبی جز آقای 
احمدی نژاد نداشته باشیم، معتقد هستم حمایت از 
ایشان به مصلحت نیست. وی با اشاره به افزایش 
با  را  تورم  نژاد  احمدی  در دولت دهم گفت:  تورم 
3/10 درصد تحویل گرفت و در آخر با باالی 35 
درصد به دولت بعدی تحویل داد. ایشان کشور را با 
بدهی نسبتاً کم تحویل گرفت و با یک بدهی بسیار 

سنگین تحویل داد. 

پیش بینی ده نمکی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰

ده نمکی ، کارگردان و مستندساز در آئین رونمایی 
از مستند فیلمش گفت: نفاق آنجایی آشکار می شود 
که دشمنان از طریق پروژه نفوذ به مراکز جریان ساز 
کشور ورود کرده اند. وی در ادامه افزود: نمی خواهم 
پیشگویی کنم، اما در سال های 98 تا 1400 باید 

منتظر اتفاقات مهمی در زمینه مسئله نفوذ باشیم.

نقوی : هیئت رئیسه مجلس انقالبی باشد 
مطهری : قصد حمایت از منافقین را ندارم

علی  اخیر  نامه  به  اعتراض  در  حسینی  نقوی 
رئیسه  هیئت  گفت:  دادگستری  وزیر  به  مطهری 
انقالبی  و  قاطع  شفاف،  موضعی  باید  مجلس 
گفت: وی  پاسخ  در  نیز  مطهری  باشد.   داشته 

بنده که پدرم را منافقان ترور کردند، قصد حمایت 
از منافقان را ندارم. شما که دلسوز نظام هستید، این 
کارهایی که کردید به نفع نظام بود و یا اگر این کارها 

را نمی کردید؟ 

شرط اصالح طلبان برای حمایت از روحانی

گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  محمد سالمتی، 
اگر اصالح طلبان بخواهند برای روحانی شرطی قائل 
شوند تاکید بر از بین بردن نقطه ضعف هاست. البته 
حمایت اصالحات،  بخشی از قضیه است و بخش 
مهم تر حمایت بدنه جامعه است که روحانی باید به 

بازدید کودکان مهدکودک از سیستم بانک مسکن عکس روز هشدارهای اصالح طلبان توجه جدی کند.

نمی گوییم مذاکره نمی کنیم اما نگاه تان 
این نباشد که رزق تان را آنها می دهند 

 
نگاه  بر  اینکه رهبری  بیان  با  رئیس دستگاه قضا 
توحیدی تکیه می کنند و به آحاد مردم این معنای 
قرآنی را تذکر می دهند که چشمان تان به بیرون 
نباشد و به حق تعالی اتکا کنید، گفت: نمی گوییم با 
 دیگران مذاکره نمی کنیم؛ بحث این است که نگاه تان
به این نباشد که زندگی شما دست آنهاست و رزق تان 
را آنها می دهند. آملی الریجانی تاکید کرد: بسیاری از 
افراد که در دوره اصالحات آمدند و از سکوالریسم 
دفاع می کردند قانون اساسی را قبول نداشتند زیرا 

قانون اساسی ما بر مبنای نگاه توحیدی است.

موحدی: به  زودی با آیت ا... یزدی 
درباره انتخابات ۹۶ دیدار خواهم کرد

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز درباره زمان دیدار با 
درباره  خاصی  صحبت  هنوز  گفت:  یزدی  آیت ا... 
امیدوارم  اما  است،  نشده  انجام  دیدار  این  زمان 
به زودی انجام شود. وی تأکید کرد: توصیه ما به 
نیروهای انقالب، اتحاد و همدلی است و ما امیدوار 
هستیم به لطف و عنایت خداوند زمینه وحدت و اتحاد 
بیشتر در بین نیروهای انقالب فراهم شود. پیش تر، 
موحدی کرمانی تأکید کرده بود حمایت اصولگرایان 
از حسن روحانی در انتخابات 96 بسیار بعید است؛ 
چرا که به گفته وی، اصولگرایان و نیروهای انقالب 

گزینه های مناسبی برای رقابت 96 دارند.

خوردند و بُردند و شما فقط نظاره کردید

نماینده مردم ارومیه با اشاره به نابسامانی و فساد 
در شرکت های وابسته به تامین اجتماعی، خطاب 
به وزیر تعاون گفت: خوردند و بردند، اما شما فقط 
نظاره گر بودید. این نماینده مجلس خطاب به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چه کسانی پشت 
پرده رانت خواری شرکت ها و هلدینگ ها هستند؟ 
اینها یا آقازاده هستند و یا داماد آقایان! وزیر تعاون، 
نیز با بیان اینکه در هیئت مدیره شستا کسی حقوق 
دریافتی  بهترین حالت  نگرفته، گفت: در  نجومی 
آنها 13 میلیون تومان است و هر جا اطالعی از 
تخلفات پیدا کردیم، برخورد شد و مشی ما بر این 

بوده است که با فساد مبارزه کنیم.

سردار نقدی: اغماض در برخورد باید 
برای مردم باشد نه کارگزاران

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: نفوذی ها 
با  شیخ نشینی  سوی  به  را  ایران  می خواهند 
رهبری  که  حالی  در  ببرند  پیش  نفت  فروش 
هستند.  صنعتی  پیشرفته  اقتصاد  خواستار  نظام 
پیرامون  )ع(  امیرالمومنین  اینکه  بیان  با  وی 
ماجرای کارگزار متخلف دستور سختی می دهند، 
برای  نه  باشد  مردم  برای  باید  اغماض  گفت: 
می کنیم  سخت گیری  مردم  برای  کارگزاران. 
به کارگزارانی می رسد که  نوبت  زمانی که  ولی 
اموال مردم را باال کشیدند، برخوردی نمی کنیم.

 نباید اجازه دهیم اتفاق سال ۹2 تکرار شود 
 

علل  از  یکی  است:  معتقد  پایداری  جبهه  عضو  یک 
انتخابات  در  طلبان  اصالح  از  اصولگرایان  شکست 
است.  بوده  رقیب  ریاست جمهوری، دست کم گرفتن 
و  نژاد  احمدی  نام  وجود  به  اشاره  با  حسینی  نقوی 
این  منزله  به  گفت:  اصولگرایان  لیست  در  روحانی 
نیست که این دو نفر جزو افراد نهایی ما هستند. وی در خصوص انتخابات 
آتی نیز گفت: نباید اجازه دهیم یک بار دیگر اتفاق سال 92 برایمان پیش بیاید.

عده ای که می گفتند تحریم برای کشور مفید است بعد از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشد
 

محمدجواد ظریف ضمن انتقاد از کسانی که عامدانه انتظارات جامعه از برجام را باال بردند، گفت: عده ای که در دوره تحریم می گفتند تحریم ها هیچ 
تاثیری ندارد و یا حتی برای کشور مفید است بعد از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشده و تمامی آثار تحریم هایی که طی 8 سال و به تدریج 
بر کشور تحمیل شده و در دنیا جا افتاده، یک شبه مرتفع نشده است. وی گفت: منافع عده بسیاری با برجام متضرر شد. اگر به جامعه خوب نگاه 
کنید متوجه می شوید که تحریم ها منافع زیادی برای برخی از گروه ها دارد. من نمی خواهم از کلمه کاسب تحریم استفاده کنم، یقین دارم بسیاری از 

منتقدین برجام به خاطر نگرانی برای منافع ملی مخالف آن بودند اما گروهی هم منافعی داشتند که با از دست دادن آن منافع به فضای انتظارات غیر واقعی از »برجام« دامن زدند.

حمایت کنید، دقیقه ۹۰ به نفع نامزدتان کنار می روم

خبرآنالین نوشت: بر اساس شنیده ها احمدی نژاد از طریق 
یک رابط، این پیام را برای اصولگرایان فرستاده که چون 
می تواند در کشور رای مردم را به سود خود جمع کند، 
اصولگرایان از تخریب وی دست برداشته و به جای آن 
از او حمایت کنند تا بازار انتخابات به سود این جناح گرم 
شود. احمدی نژاد در پیغام خود این نکته را هم افزوده است که در روزهای پایانی 

انتخابات به نفع نامزدی که به او خواهند رسید،کنار خواهد رفت.

 سخنگوی دولت در واکنش به ماجرای 
این  راهش  گفت:  ها  کنسرت  لغو 
احترام  کشور  قوانین  به  همه  هست 
در  را  چیز  همه  قانون  وقتی  بگذاریم. 
این  در  کرده،  مشخص  کنسرت  مورد 
قوانین  نشود.  ارائه  تشخیص  یک  مورد 
دیگران  پس  است  شرع  مبنای  بر  ما 
با  دولت  بگذارند.  احترام  قانون  به  هم 
اگر  است،  کرده  عمل  قانون  به  قدرت 
و  کنیم  اصالح  را  قانون  هست،  نقدی 
خبرنگاری  نکنیم.  وضع  قانون  خودمان 
خبرنگاری  شتم  و  ضرب  موضوع  به 
توسط یک نماینده و خالء وجود انجمن 
صنفی اشاره کرد و نظر نوبخت را جویا 
شد که سخنگوی دولت پاسخ داد: تشکر 
اگر در  )نکته جالبی است که(  می کنم 
می کند،  کاری  نماینده ای  هم،  مجلس 
باز هم دولت باید پاسخگو باشد! نوبخت 

مورد  در  اتفاق  این  مجلس  در  افزود: 
بیشتر  وزرا  البته  می افتد،  هم  دیگران 
می گیرند.  قرار  عنایت  مورد  لفظی 

مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  نوبخت 
یک  بازداشت  و  مذاکرات  تیم  حواشی 
نفر در این رابطه گفت: اطالعات دقیقی 

شنیدم  رسانه ها  از  ندارم.  مورد  این  در 
که این فرد به قید وثیقه آزاد شده است 
جدی  موضوع  اگر  که  کرد  امیدوارم  و 

بود، با قرار وثیقه آزاد نمی شد. سخنگوی 
دولت در مورد اظهار اخیر محسنی اژه ای 
هیچ  تاکنون  دولت  که  این  بر  مبنی 

غیر  حقوق های  موضوع  در  را  متخلفی 
گفت:  نیز  است  نکرده  معرفی  متعارف 
اگر جرمی واقع شده باشد چه ما بگوییم 
چه نگوییم وظیفه  مدعی العموم است که 
برخورد  جرم  با  مردم  از  دفاع  جهت  در 
کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت 
قضاییه  قوه  همچنین  کرد.  نخواهد 
به  توجه  بدون  تا  دارد  را  استقالل الزم 
برخی  نیامدن  خوش  یا  و  آمدن  خوش 
اضافه  نوبخت  کند.  اجرایی  را  قانون 
روسای  از  یکی  گزارش  مطابق  کرد:  
مورد  یک  حتی  اجرایی  دستگاه های 
توجه  با  اما  است،  نبوده  قانون  خالف 
اتفاق  عدالتی  بی  قانونی  اختیارات  به 
این  جمهور  رئیس  نظر  و  است  افتاده 
عدالتی  بی  این  انجام  راه های  که  است 
غیر  دریافت های  برای  انصافی ها  بی  و 

ناعادالنه گرفته شود.

سخنگوی قوه مجریه: دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد
اگرماجرایجاسوسیعضوتیممذاکرهکنندهجدیبود،متهمباقراروثیقهآزادنمیشد

کباب  گوسفندی
رستوران

برادران خزیمه 
) شمال شهر(

 ۰۹۱53۶2۱۴77
323۱۱7۱7 

 

 پذیزد :دانشگاهی بدون کنکور دانشجو میاس بین دارندگان مدارک دیپلم و پیش

تماس ي یا بٍ سایت سازمان سىجص  09153621404ي یا  056-32328711_12جهت کسب اطالعات بیطتر با ضمارٌ تلفه:
 مراجعٍ ومایید.  www.sanjesh.org بٍ وطاویآمًزش کطًر 

                                                                 
                                                                                          هعافیت تحصیلی                   هتقسیط شهری                                                

 ذوى هحذودیت نوع دیپلنب         داخت وام تحصیلیپر                                          .
 تخفیف شهریه برای دانشجویاى برتر هر ترم                                                    
 ایحرفهوهای هجهس هراکس فنیاستفاده از کارگاه                                                  

 های صنعتی دانشجویاى در طول تحصیلحوایت از پروشه                                            
 با هوکاری اساتیذ و هربیاى هجرب فنی و تخصصی کاهالً هحیطی در تحصیل                                 
 ها و هراکس آهوزش عالیاهکاى اداهه تحصیل در سطوح باالتر در سایر دانشگاه                               
 دانشجویی و عوره دانشجویی در طول زهاى تحصیلرخورداری از وام ازدواج ب                               

 شاغل هحترم اىیدانشجو و کارهنذاى رفاه جهت( 20 تیلغا 14) عصر نوبت در کالس لیتشک                      

 056-32328710_11تلفه: -ريبريی مسجد حضرت ابًالفضل)ع( –بلًار مهر  -وطاوی: بلًار صىعت ي معدن

خیابانمحالتیحدفاصل
معلموپاسداران
05632425122
خطویژه:31145

صددرصدبرنجایرانی
vip دارایسالن
پیکرایگاندرمحدوده

درمانگـاه تخصصـی جراحـی
  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

بـا حضـور دکتـر هاشمزهـی 
از تاریخ ۹5/۶/۱۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۸  همه روزه آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشد.

روابط عمومی  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

مــژده


