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پس از چالش اعضا برای نحوه 
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه ؛

شورای شهر
وقت کم آورد

 صبح دیروز جلسه هفتگی شورای اسالمی شهر 
بیرجند با حضور 9 عضو در سالن جلسات برگزار شد.
در این جلسه 3 ساعته با وجود نامه های فراوان در 
کمیسیون عمران، به هیچ نامه ای به دلیل »کمبود 

وقت« رسیدگی نشد!  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

چند خط از
 مشکالت قاين

شده  بیان  مشکالت  از  متخصص  دکتر  نبود 
شهروندان قاینی است که در این باره می گویند : 
حتی جراح عمومی نداریم ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

سردار نقدی: 
مردم خراسان جنوبی
الگوی ایرانی، اسالمی
خراسان جنوبی رتبه اول
 حفظ ارزش های انقالبی
 را در کشور دارد

سازمان مستضعفان کشور  رئیس  نقدی  سردار 
بیان کرد: در موضوع حفظ ارزش های انقالبی 
در مدت 7 سال نظرسنجی هایی در تمام کشور 
انجام شدکه خراسان جنوبی در این مدت رتبه 

اول را دارد ... ) ادامه در صفحه 7(

در گفت و گوی اختصاصی آوا با ديپلمات جديد استان عنوان شد :  فاصله نجومی  اعتبارات
دراستان غربی و شرقی

صفحه 3

در بازديد معاون وزير صنعت عنوان شد:

تامین سرمایه در گردش 
 و سخت گیری بانک ها 
مشکل صنایع فردوس
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور به فردوس سفر کرد. »کره ای« از کارخانه 
 شمش منیزیم این شهرستان بازدید و در جلسه ای
صنایع  و  کاران  معدن  مشکالت  نزدیک  از 

فردوس را بررسی کرد ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (
بازدید رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از کارخانه شمش منیزیم فردوس 

جشنواره فروش رادیاتور  پانلی

تاش ، لورچ ، سانیکا
12 سال ضمانت بی قید و شرط  دارای سريال تولید 

و عالمت استاندارد

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

جناب  سرهنگ علیرضا   امیرآبادیزاده
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال برایتان توفیق هر چه بیشتر 

در تمامی مراحل زندگی مسئلت داریم.

خانواده همسرتان

به تعدادی راننده به صورت 
نیمه وقت و تمام وقت برای 
کار در آژانس نیـازمنديـم.

09151601440 

 آگهی مناقصه شماره 83 شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: ارائه خدمات پرستاری و پوشش 
فعالیت های مرتبط با آن را به مدت یک سال به شرکت های خدمات بهداشتی و درمانی 
 واجد صالحیت که دارای تاییدیه معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 می باشند، واگذار نماید. در این راستا از کلیه شرکت های متقاضی واجد شرایط دعوت 
می گردد ضمن دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 95/6/23 پیشنهاد 
کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مناقصه در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
کارخانه تحویل نمایند. ضمناً متقاضیان می توانند در صورت نیاز به اخذ اطالعات تکمیلی 
ایمنی محیط  با واحد بهداشت،  از طریق شماره های 32255441 الی32255471 
 زیست )داخلی 479( تماس حاصل نمایند. شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

به مناسبت اولین سالگرد
 ناباورانه درگذشت کوچک ترین برادرمان شادروان 

مهندس بهروز خلیلی تنها
 با ذکر فاتحه و صلوات روح پاکش را شاد و یادش را گرامی می داریم.

برادران و خواهران و پسرت امیرعلی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و دلسوز شادروان

 حاجیه مریم قره شیر ) همسر مرحوم محمد علی تابع(
جلسه یادبودی امروز يکشنبه 95/6/14 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد امام 

حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، حضور شما سروران معظم موجب شادی 
روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: تابع ، قره شیر

جناب آقای مهندس ساالری 
با کمال تاسف درگذشت خواهر بزرگوارتان

 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و با آرزوی علو درجات نزد پروردگار 
برای آن مرحومه، صبر و شکیبایی را برای بازماندگان خواستاریم.

نجارباشی ، هاشم زهی

جناب آقای مهندس ساالری
با نهایت تاثر و تالم درگذشت خواهر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات نزد ایزد یکتا و صبر و شکیبایی برای شما 
و خانواده محترم تان آرزومندیم.

شرکت بانیان بنای پارت

سرکار خانم مهندس زهرا زنگویی مطلق
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما، خانواده محترم و همچنین خدمت 

جناب آقای مهندس داریوش افتخاری مقدم 
 تسلیت عرض نموده،  برای آن مرحوم علو درجات و رحمت الهی و برای شما و سایر  بازماندگان صبر و  بردباری آرزومندیم.

هیئت مدیره و پرسنل سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

استعــالم بهــا
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری 
و بیمه اموال منقول و غیر منقول خود در برابر حوادث اقدام نماید. لذا از کلیه 

شرکت های بیمه که تمایل به همکاری دارند، دعوت به عمل می آید برای دریافت شرایط 
فراخوان مذکور به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

دکتر عباسعلی مدیح -  شهردار بیرجند

می رسد روزی که بی هم می شویم
یک به یک از جمع هم کم می شویم

پايیز فصل هجرت ابدی
 پدر و مادر عزيزمان مرحومان

 غالمرضا  محمدپور
 و حّوا رضایی

 است. یادشان را گرامی و به روح آسمانی شان سالم و صلوات هدیه می کنیم.
فرزندان

سرکار خانم محمودی 
انتصاب شایسته شما را به 

 سرپرستی اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تبریک عرض می نماییم. 
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی

موسسه آموزشی
 نیاز به بازاریاب عالی و توانمند با شرایط جذب دارد. متقاضیان به 

خیابان طالقانی بین طالقانی 2 و 4 سازمان مدیریت صنعتی مراجعه یا با 
شماره 32225511 تماس حاصل فرمایند. مهلت ثبت نام و مراجعه حداکثر تا 25 شهریور ماه می باشد.

موسسه رایزن توسعه خراسان جنوبی
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بخشودگی جریمه دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان
فارس- عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان که اصل آن پرداخت 
شود مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و کارمزد آن نیز از سوی دولت پرداخت می شود. علی  اکبری خاطرنشان کرد: برای مقابله با خشکسالی و 
کشت هایی که نیاز به آب بسیاری دارند و نیز مایحتاج ضروری مردم برای نخستین بار از سوی دولت ۱۱.5 میلیون تن گندم خریداری شده است.

 پرداخت 85 درصد از هزینه های 
ناباروری توسط وزارت بهداشت

جام جم آنالین - معاون درمان وزارت بهداشت 
های  هزینه  از  درصد  بهداشت 85  وزارت  گفت: 
ناباروری را پرداخت می کند. محمد آقاجانی افزود: 
در کشور حدود دو میلیون زوج نابارور وجود دارد. 
در این میان 35 در صد از زوج ها به روش های 
که  هستند  نیازمند  ای  پیشرفته  باروری  کمک 
انجامش هزینه گزافی را به دنبال خواهد داشت.
معاون درمان وزارت بهداشت اخیرا در خبری گفته 
بود؛ خدمات تشخیصی، درمانی ناباروری از اینک 

تحت پوشش وزارت بهداشت قرار می گیرند.

پرداخت تسهیالت مسکن 
به خانه اولی ها آغاز شد

با  بانک مسکن   هیات مدیره  عضو  اعتبار-  عصر 
خانه  به  مسکن  تسهیالت  پرداخت  اینکه  بیان 
اولی ها آغاز شد، گفت: هرچقدر میزان سپرده گذاری 
متقاضیان خرید مسکن از 4۰ میلیون تومان کمتر 
طوالنی تر  تسهیالت  دریافت  زمانی  بازه  باشد 
اظهارداشت:  رحیمی انارکی  ابوالقاسم  شد.  خواهد 
در 6 دوره 6 ماهه یعنی بعد از 3 سال می توانند 
تا 8۰ میلیون تومان استفاده کنند. منتها کسانی 
که متقاضی تسریع هستند و می خواهند در زمان 
کوتاهتری از تسهیالت بانک مسکن استفاده کنند 
در حساب  انتظار  مدت  حداقل  اینکه  به  توجه  با 
صندوق پس انداز مسکن یکم یکسال است 4۰ 
میلیون تومان باید به حساب واریز کنند که پس 
از گذشت یکسال 8۰ میلیون تومان از تسهیالت 

استفاده خواهند کرد.

طال هفته جاری گران تر می شود

ایسنا- قیمت طالی جهانی پس از انتشار گزارش 
اشتغال کمتر از حد مطلوب ماه اوت که به انتظارات 
برای افزایش نرخ های بهره در آینده نزدیک لطمه 
زد، در سطح باالتری بسته شد و کاهشی که در 
طول هفته داشت را جبران کرد. طال به افزایش 
زیرا  است  حساس  بسیار  آمریکا  بهره  های  نرخ 
قرار  فشار  تحت  را  طال  قیمت  باالتر  نرخ های 
می دهد و رقابتش با دارایی های دارای بازده مانند 
سهام اوراق خزانه دشوار می شود و از سوی دیگر 

از ارزش دالر حمایت می کند.

 علت تاخیر عربستان در پرداخت دیه

زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده   - مهر 
گفت: اینکه ما خودمان برای حج امسال اقدامی 
نکرده ایم صحت ندارد. وی گفت: سعودی ها در 
دو نوبت با ما وارد مذاکره شدند که هر دو بار هم به 
دلیل ندادن تضمین برای حمایت از زائران ایرانی 
و نپذیرفتن استقرار بخشی از کنسولی ما در جده 
یا مدینه مذاکرات بی نتیجه ماند. حجت االسالم 
علی قاضی عسگر افزود: عربستانی ها دلیل وقفه 
و تأخیر در پرداخت دیه را ابهام در آمار دقیق تعداد 
کشته شدگان بیان می کنند اما طبق آمار به دست 
آمده آمار کشته شدگان ایرانی این حوادث بیش از 
7۰۰۰ نفر است و دولت عربستان به دلیل مفقود 

شدن برخی از اجساد آمار ما را قبول ندارد.

صندوق بیمه همگانی حوادث
 راه اندازی می شود

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  ایرنا- 
اسالمی از راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث 
خبر داد و گفت که با راه اندازی این صندوق خدمات 
رسانی به مردم مناطق آسیب دیده صورت سرعت 
می گیرد . سید فرید موسوی افزود : تامین اعتبار این 
صندوق در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم شورای 

اسالمی مطرح و مصوب شد .

بازگشت سود 18 درصد به شبکه بانکی!

ایسنا - هر چند که حدود دو ماه از اجرایی شدن 
بانکی  سپرده  برای  ساالنه  درصدی   ۱5 سود 
دستور  در  را  نرخ  این  بانک ها  عمده  و  می گذرد 
مجددا  برخی  بین  این  در  ولی  داده اند،  قرار  کار 
قرار  خود  پیشخوان  در  را  درصد   ۱8 نرخ های 
داده اند. این برخالف همان توافقی است که بانک 
با یکدیگر داشته  بانک ها  مرکزی اعالم می کند 

و خودشان خواسته اند که سود را کاهش دهند.

سود وام کارکنان بانک ها 1۰ درصد شد

اعالم  ضمن  مسکن  بانک  مدیرعامل   - ایسنا 
اجرایی شدن سود تک رقمی وام  مسکن از محل 
 4۰ حدود  کاهش  که  یکم  پس انداز  صندوق 
درصدی اقساط را به همراه دارد، اعالم کرد که 
بانک ها،  بین  توافق شده  دستورالعمل  اساس  بر 
نرخ سود تسهیالت پرداختی به کارکنان بانک ها 
۱۰ درصد تعیین شده و به زودی ابالغ و اجرایی 
می شود. بنابر توضیحات مدیر عامل بانک مسکن 
در نتیجه این تصمیم گیری در مدت اخیر وقفه ای 
شده  ایجاد  کارکنان  به  تسهیالت  پرداخت  در 
کارکنان  به  که  تسهیالتی  پس  این  از  و  است 
پرداخت می شود در تمامی موارد تا ۱۰ درصد و از 

منابع داخلی خود بانک ها خواهد بود.

کمک هزینه ازدواج تا پایان سال
 به 2 میلیون فقره می رسد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
گفت: با بهره گیری از تمام منابع در اختیار از قبیل 
اعتبارات دولتی، اعتبارات اختصاصی، مشارکت 
های دستگاه  سایر  ظرفیت   و  مردمی   های 

 ۲ سال  پایان  در  خیریه،  موسسات  و  ذیربط 
پرداخت  ازدواج  هزینه  کمک  فقره  میلیون 
می شود. به گزارش فارس، وی به تشریح خدمت کمک هزینه ازدواج 
پرداخت و افزود: این خدمت در 4 قالب پرداخت کمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان تحت حمایت، پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
نیازمند غیر تحت حمایت، کمک هزینه ازدواج مجدد زنان سرپرست 

خانوار و هدیه ازدواج پسران خانواده های تحت حمایت ارائه می شود.

مسکن اجتماعی بعد از مسکن مهر کلید می خورد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح 
مسکن  طرح  اتمام  از  پس  اجتماعی  مسکن 
مهر کلید می خورد، گفت: شروع طرح مسکن 
اجتماعی منتظر ایجاد ردیف بودجه در دولت و 
مجلس است. مظاهریان در گفتگو با فارس در 
خصوص اینکه استارت احداث 85 هزار مسکن 
اجتماعی که متقاضیان آن هم شناسایی شده 
اجتماعی منتظر  استارت مسکن  اند چه زمانی زده می شود، گفت: 
ایجاد ردیف بودجه در دولت و مجلس است. وی تاکید کرد: به هیچ 
وجه قرار نیست مانند مسکن مهر برای مسکن اجتماعی خط اعتباری 
ایجاد با مشکالتی که به وجود آورد ایجاد شود، بنابراین برای شروع که 
در سال 95 حدود 85 هزار واحد است، منتظر ایجاد ردیف بودجه است.

 به دنبال کاهش هزینه های سفر اربعین هستیم

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: هزینه صدور روادید بحث حاکمیتی 
عراق است و ما می کوشیم تا زائران ایرانی را با 
کم ترین هزینه به عراق مشرف کنیم. به گزارش 
آمار  آخرین  درخصوص  اوحدی  سعید  مهر، 
ثبت نام زائران اربعین در سامانه »سماح« گفت: 
خوشبختانه میزان ثبت نام از مرز ۱۰۰ هزار نفر 
در سامانه سماح گذشته و امیدواریم هرچه زودتر 
دستورالعمل صدور ویزا اجرایی شود و همان طور که مسئوالن عراقی 
اعالم کرده اند، امیدواریم صدور ویزای اربعین از این هفته آغاز شود. وی 
در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از میزان ثبت نامی ها چقدر 
است،گفت:  با استقبال فعلی صورت گرفته در سامانه سماح امیدواریم 

شاهد حضور بیش از ۲ میلیون نفر زائر ایرانی در مراسم اربعین باشیم.

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های 
کلی »خانواده« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تصویب شده است، ابالغ کردند.
به گزارش جام جم آنالین، متن سیاستهای کلی خانواده 
رئیس مجمع تشخیص  و  گانه  قوای سه  به رؤسای  که 

مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح است:
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون 
رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و 
اعتالی معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت 

خانواده  جامعه ای  ایجاد   -۱ به:  باشد  معطوف  باید  نظام 
محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن 
بر پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و 

تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش.
مقررات،  و  قوانین  در  خانواده  گرفتن  قرار  محور   -۲
آموزشی،  نظامات  تمام  و  اجرایی  سیاست های  برنامه ها، 
و  مسکن  نظام  به ویژه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
شهرسازی. 3- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و 
مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسالمی و ملی و صیانت 
برای  ملی  فراگیر  نهضت  ایجاد  جامعه. 4-  و  خانواده  از 
ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و 
پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و 
نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و 
مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری 

به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
5- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه 
با  رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت 
آموزشی،  ظرفیت های  یکپارچه  به کارگیری   - بر:  تأکید 
تربیتی و رسانه ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده 

و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی.

و  فروپاشی  برای  دشمنان  نرم  جنگ  با  مؤثر  مقابله   -
آسیب ها  زدودن  و  موانع  رفع  و  روابط خانوادگی  انحراف 

و چالش های تحکیم خانواده.
- ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده.

- ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده 
در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت 

به صورت جمعی.
و  تقویت  و  خانواده  اسالمی  الگوی  ترسیم  و  ارائه   -6

ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با:
- ترویج ارزش های متعالی و سنت های پسندیده در ازدواج 

و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش های اخالقی و زدودن پیرایه های 

باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

- اصالح رفتار گروه های مرجع و برجسته سازی رفتارهای 
شایسته آن ها و جلوگیری از شکل گیری گروه های مرجع 

ناسالم.
7- بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های 
قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید 
و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و 
تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی 
و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم 
خانواده. 8- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن 

و مرد در جامعه.
 9- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان 

برای کاهش دغدغه های آینده آن ها درباره اشتغال، ازدواج 
و مسکن. ۱۰- ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، 
حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر 
اساس مبانی اسالمی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.

 ۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت 
در  کشور  برنامه های  و  اهداف  پیشبرد  برای  خانواده 
دفاعی.  و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  عرصه های  همه 
مادری  نقش  همسری،  کرامت  و  عزت  از  حمایت   -۱۲
و  مردان  اقتصادی  و  پدری  نقش  و  زنان  خانه داری  و 
مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی 
اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعامالت خانوادگی و 
ایفاء نقش و رسالت خود. ۱3-  پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طالق 
و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل 
طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق. 
۱4- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های با 

سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
برای  مناسب  تشویقی  و  حمایتی  روش های  اتخاذ   -۱5
تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی 
و روحی و عاطفی از آنان. ۱6- ایجاد ساز و کارهای الزم 
بویژه سالمت  ارتقاء سالمت همه جانبه خانواده ها  برای 
باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه 

جوان، سالم، پویا و بالنده.

 رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های کلی خانواده را ابالغ کردند

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 ۰۰ 14  / ۰99۰3189181   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
323۱9263- ۰9۱5۱642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/33/14
)نوبت دوم(      دستگاه مناقصه گذار:

  اداره کل راهداری و  حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدید االحداث پایانه 
مرزی ماهیرود )میل 78( به صورت حجمی

نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95/6/13 تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1395/6/17

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 95/6/18 تا ساعت 9 صبح چهارشنبه 1395/6/31
زمان و محل قرائت پیشنهادات: چهارشنبه 1395/6/31 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات  

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
محل دریافت و برگشت اسناد: بیرجند - خیابان غفاری- نبش غفاری 25 - اداره منابع 

انسانی پشتیبانی و رفاه 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ریال به صورت ضمانت بانکی، فیش 

واریزی می باشد.
 ،  219 داخلی   32342137-9 سانترال  های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
به  کشور  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  به  یا  و   32342072 بازرگانی  واحد 

آدرس  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581  فاروقی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول -  نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1430/95 اجرایی تعداد 0/34 دانگ از سه دانگ مشاع پالک ثبتی 2203 فرعی از یک اصلی مفروز و 
مجزی شده از باقیمانده 170 قطعه 26 به آدرس نبش مفتح 30 پالک 32 به مبلغ 105/400/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای فرزاد 
فروزانفر به مبلغ 100/000/000 ریال در حق خانم سوسن حیدری و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه 
تاریخ 1395/6/28 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً 

آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
حراج          سوپر بزرگ پامچـال         حراج 

پوشک مولفیکس       7900    تومان
پوشک مولفیکس تعداد زیاد   25000       

پوشک مای بی بی    7900  
پوشک مای بی بی تعداد زیاد   18800

پوشک کانفی   7800
پوشک کانفی تعداد زیاد     25000

پوشک تاتی     5400
.............................................

پنیر توریس بزرگ   2700   
پنیر صباح 400 گرم    3300   
پنیر پالود 400 گرم    3300   

خامه پالود    1900
...........................................

تن 180 گرم تحفه و اویال   4500  
ماکارونی 700 گرم زر و بن ساله    2000  

........................................
دستمال کاغذی 300 برگ         1500

مایع 4 لیتری دستشویی و ظرفشویی لطیفه       
   8500
................

رب شاداب       3500  
رب تارا      2500  

آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، سوپر پامچال
 32444436
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

موقوفات قرآنی خراسان جنوبی بسیار کمرنگ است
 

    مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، گفت: خراسان جنوبی در موضوع موقوفات قرآنی بسیار کمرنگ است اما تالش کردیم که نهایت هم اندیشی را درباره تحقق منویات مقام معظم 
رهبری در تربیت حافظان قرآن به کار گیریم.به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد طاهر گرایلی، افزود: در طرح رحله دو، که امسال درحسینیه امام رضا)ع( برگزار شد، 42 نفر از نوجوانان 

خراسان جنوبی  به جای آنکه عمرشان را پای بازی های رایانه ای و شبکه های مجازی و.. به بطالت بگذرانند با قرآن مأنوس شده و حافظ آیه های نور شدند.

فاصله نجومی  اعتبارات دراستان غربی و شرقی

چند خط از مشکالت قاین

روايت آوا از استان باختری که 2000 میلیارد ريال بیشتر از خراسان جنوبی محروم بودجه گرفت

 عصمت برزجی- خراسان جنوبی و ایالم 
و  مرز  گرچه  که  هستند  مرزی  استان  دو 
است  استان  دو  این  تشابه  ، دو وجه  جمعیت 
؛ اما تفاوت های فاحشی در سایر شاخص ها 
دارند که در این گزارش به آن می پردازیم. 

استان ایالم یکی از استان هایی است که طبق 
سرشماری سال ۹0 جمعیتی حدود ۵۹۹ هزار و 
۵۵7 نفر را داراست یعنی 104 هزار و ۹3۵ نفر 
کمتر از خراسان جنوبی جمعیت دارد اما همانند 

خراسان جنوبی استانی مرزی است. 
جمعیت   ۹0 سال  سرشماری  اساس  بر 
است.  نفر   ۵34 و  هزار   662 جنوبی  خراسان 
البته با الحاق طبس این جمعیت فعال از مرز 
خراسان  اینک  هم  و  گذشته  نفر  هزار   730
جنوبی هم از نظر جمعیت و هم از نظر وسعت 

بر ایالم برتری دارد.
شاخص  از  بسیاری  در  مرزی  استان  دو  این 
ها  شاخص  از  یکی  دارند  هایی  مشابهت  ها 
امنیت است به طوری که بر اساس آمارهای 
امن  جزو  جنوبی  خراسان  و  ایالم   ۹0 سال 

ترین استان های کشور معرفی شده اند. 
اما نگاهی به وسعت این دو استان نشان می 
دهد که استان ایالم با وسعت 20 هزار و 1۵0 
از  ایران  کیلومتر مربع بیست و دومین کشور 
که  حالی  در  ؛  می شود  محسوب  وسعت  نظر 
خراسان جنوبی با  1۵1 هزار و 1۹3 کیلومتر 
مربع است سومین استان وسیع ایران  است.

استان  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبار 
خراسان جنوبی  در سال 13۹۵، یک هزار و 
از  ایالم  استان  که  است  ریال  میلیارد   ۵40
میلیارد  امسال سه هزار و 160  این سرفصل 
ریال  سهم برده و بنا به گفته رئیس سازمان 

استانداری  بودجه  و  ریزی  برنامه  مدیریت 
استان ایالم این رقم نسبت به سال قبل26،۵ 

درصد رشد داشته است. 
در  میلیاردی  هزار  دو  تفاوت  یعنی  این 
تخصیص اعتبارات یک سال بین دو استان !

3 هزار میلیارد برای 300 پروژه 
در ایالم ؛2 هزار میلیارد 

برای 600 پروژه  خراسان جنوبی

امسال همزمان با هفته دولت 600 طرح عمرانی 

از محل بودجه ملی ، استانی، نفت و منابع داخلی با 
اعتباری بالغ بر 2 هزار و ۵00 میلیارد ریال احداث، 

تکمیل و تجهیز شده، آماده بهره برداری شد.
به رسانه ها  استاندار خراسان جنوبی  آنطور که 
اعالم کرده بود  از مجموع طرح ها 180 مورد 
افتتاح  با  شهری و 420 طرح روستایی است و 

این طرح ها 3۵0 هزار خانوار از مزایای آن بهره 
مند شدند. عمده این طرح ها در بخش راه، آب و 
فاضالب، کشاورزی، گازرسانی، بنیاد مسکن، برق 

و حوزه دهیاری بود.
اما ، طبق گفته معاون امور عمرانی استاندار ایالم، 

373 پروژه در این استان همزمان با هفته دولت 
افتتاح و کلنگ زنی شد که این رقم نیمی از پروژه 
های اعالمی استان خراسان جنوبی را شامل می 
شود اما رقمی که برای این پروژه ها در نظر گرفته 

شده 3 هزا رو 37۵ میلیارد ریال است. 
 در حالی که پروژه های خراسان جنوبی 600 

طرح رقمی معادل  2 هزار و ۵00 میلیارد ریال 
تفریق  و  جمع  یک  با  داده  اختصاص  خود  به 
ساده می توان پی به ارزش این طرح ها برد 
که سهم استان ما در ردیف استان های همتراز 

خود در هفته دولت مشخص شود. 

به اذعان سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان 
اعتبارات جاری  پایه  جنوبی  به دالیل مختلف 
با  بنابراین  است  ضعیف  استان  در  هزینه ای  و 
نسبت  نمی توان  اعتبارات  این  بر  صرف  تکیه 
به برطرف کردن نیازهای موجود در این بخش 
کار خاصی انجام داد.  وی که در  جلسه اخیر 

جنوبی  خراسان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
سخن می گفت ؛ درباره توزیع اعتبارات هزینه ای 
نشان  خاطر  بودجه ۹۵  در  اجرایی  دستگاه های 
سال  عملکرد  براساس  اعتبارات  این  کرد: 
گذشته و افزایشی که در بودجه داشته ایم در بین 

دستگاه های اجرایی توزیع شده است.
برای  استانی  مدیران  است  افزود: الزم  پرویزی 
تقویت ارتباط خود با مدیران فرادستی در مرکز 

نسبت به جذب اعتبارات ملی تالش کنند.

گویا استان خراسان جنوبی هنوز 
محروم شناخته نشده است

البته ناگفته نماند که این دو استان مرزی در 
بسیاری از مسایل نیز باهم تفاوت هایی دارند 
ترانزیت  و  ایالم   مرز  در  عراق  فعال  بازار  از 
کاال و مسافر که بگذاریم نمی توان دشت های 
وسیع و حاصلخیز آن استان را با کویر خشک 
سال   18 دستخوش  که  جنوبی  خراسان 

خشکسالی است مقایسه کرد. 
آوازه محرومیت یک منطقه  موجب می شود 
که سالها مسئوالن به آن  منطقه امتیاز بدهند 
امتیازی که ایالم از آن برخوردار است ولی گویا 

استان ما هنوز محروم شناخته نشده است. 
کوهستانی  علت  به  ایالم  استان  حالی  در 
باران،  و  برف  مناسب  ریزش های  و  بودن 
منبعی  که  بزرگی  و  کوچک  رودخانه های 
و  سدسازی  و  زراعی  زمین های  آبیاری  برای 
آب آشامیدنی استان است  که خراسان جنوبی 

امروز تشنه آب از دریای عمان است!
حال معلوم نیست به گفته استاندار خراسان جنوبی 
پایه اعتبارات جاری و هزینه ای استان ضعیف 
است یا مدیران استان ما با مدیران فرادستی خود 
تعامل خوبی ندارند یا به گفته نماینده کهکیلویه، 
بهمئی، لنده  و چرام در مجلس شورای اسالمی 
دولت فعلی بخاطر نورچشمی هایی که در  برخی 

مناطق دارد به این تبعیضات ناروا می پردازد!

پیشه ور - شهر قاین مرکز شهرستان قاینات 
دومین شهر پر جمعیت استان خراسان جنوبی 
 . نام قرار گرفته است  برروی دشتی به همین 
قاین در مسیر بزرگراه آسیای مشهد به زاهدان 
فاصله  کیلومتر   180 افغانستان  مرز  تا  و  واقع 
داشته و از سطح دریا 1440 متر بلندی دارداین 
شهر به فاصله 10۵ کیلومتری از بیرجند و در 
372 کیلومتری جنوب مشهد و از تهران 1300 

کیلومتر فاصله دارد.

پیشینه تاریـخی قاین

سابقه  شناسی،  باستان  های  یافته  استناد  به 
استقرار و سکونت بشر در غار خونیک واقع در 
18 کیلومتری جنوب قاین به 12 تا 20 هزار سال 
پیش از میالد می رسد قاین از شهرهای کهن و 
تاریخی خراسان جنوبی است که به استناد متون 
تاریخی سابقه آن به پیش از اسالم می رسد. این 
برخوردار  اهمیت  از  ساسانی  دوره  در  که  شهر 
شهر  بزرگترین  اسالمی  دوره  در  است.  بوده 
قهستان بوده، به دلیل اینکه در مسیر راه های 
مهم تجاری سیستان و کرمان و سواحل دریای 
عمان به )سنگ بست( بوده، همواره اهمیت داشته 
است. این شهر در دوره اسالمی دارای بارویی با 
دروازه های مختلف بوده و خندقی بر گرداگرد 
آن احاطه داشته است که هنوز بخش اندکی از 
بقایای این خندق باقی است، کهن دژ نیز درون 
بارو قرار داشته و مسجد جامع و داراالماره درون 
آن  بوده اند. ناصر خسرو قبادیانی در اواسط قرن 
پنجم هجری از این شهر دیدن کرده و آنرا چنین 
توصیف کرده است: )قاین شهری بزرگ و حصین 
است و گرد شهرستان خندقی دارد و مسجد آدینه 
به شهرستان اندر است، آنجا که مقصوره است 
طاقی عظیم بزرگست چنان که در خراسان از آن 
بزرگتر ندیدم و آن طاق نه در خور آن مسجد است 
و عمارت همه شهر به گنبد است...(. در اواخر قرن 
پنجم هجری این شهر و دیگر مناطق قهستان 
نیروهای  و  اسماعیلی  فداییان  درگیری  صحنه 
امروز  قاین  است.شهر  بوده  سلجوقی  حکومت 
به عنوان پایتخت زعفران ایران و یکی از مراکز 
کشاورزی و صنعتی خراسان جنوبی شناخته می 
شود . قرار گرفتن آن در مسیر کریدور شرق کشور 
نیز از مزایای آن به شمار میرود این شهر اگر چه 
پس از تشکیل استان  خراسان جنوبی گامهای 
بلندی برای توسعه صنعتی و اقتصادی برداشته 
است اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب راهی 

طوالنی در پیش دارد .... در این گزارش به بررسی 
بخشی از مشکالت شهروندان قاین پرداخته ایم 
نبود  درباره  قاین  ساکن  دار  خانه  امیری  .خانم 
مکان تفریحی در شهر قاین عنوان می کند : در 
این شهر  پارک های مناسب و شهربازی برای 
بچه ها وجود ندارد. او از شهربازی قاین می گوید 
که برای چند سال رونق داشت. امیری از مسئولین 
قاین می خواهد برای ایجاد فضاهای بازی برای 
بچه ها بیشتر تالش کنند آقای محمودی شهروند 
دیگریست که با بیان اینکه به فضاسازی شهر 
هیچ توجهی نمی شود عنوان می کند: خیابان 
ها و بلوار ها گل کاری نشده اند و فضای شهر 
بسیارافسرده و غم انگیز است .محمودی به وضع 

آسفالت شهر هم ایراد دارد و می گوید: خیابان 
آسفالت  ابومنصور  وخیابان  آزادی  های شهرک 
نشده است.نبود منظم اتوبوس ها در ایستگاه ها از 
دیگر مشکالت شهروندان این شهر است .آقای 
موسوی در همین باره می گوید:  ما مجبوریم 
منتظر  ها  ایستگاه  در  را  طوالنی  زمان  مدت 
اتوبوس بمانیم و کلی وقتمان این گونه هدرمی 
رود. موسوی  با اشاره به اینکه زباله های کوچه 
ها به موقع جمع آوری نمی شوند، بیان می کند : 
این موضوع برای بهداشت کودکانی که در کوچه 
ها بازی می کنند بسیار خطرناک است.یک خانم 
خانه دار هم  از مشکل متصل نشدن  خانه های 

شهر قاین  به شبکه فاضالب خبر می دهد و می 
افزاید: این موضوع  که برخی از شهروندان که کم 
هم نیستند آب کثیف شستشوی لباس هایشان 
را به داخل کوچه ها سرازیر کنند که هم منظره 
زشتی و هم بوی بد و فضای غیر بهداشتی ایجاد 

می کند باید بررسی و پیگیری شود.

پاسخ مسئولین شهرداری قاین

مدیر روابط عمومی شهرداری قاین در پاسخ به 
نبود فضاهای تفریحی و کمبود بوستان ها می 
بنابرآمار  دارد که  پارک در شهر وجود  گوید:23 
را  سرانه  بیشترین  استان  تشکیل  زمان  در 

داشتیم االن هم در حال احداث پارک امام علی 
)ع(  هستیم که حدود 20 هزار متر مربع وسعت 
دارد.که از یک طرف به خیابان امام علی )ع(  و 
از طرف دیگر در 18 متری کناره جاده در حال 
اجرایی شدن است که همشهریان قاینی و هم 
در  که  کنند  استفاده  آن  از  توانند  می  مسافران 
هفته دولت  قسمتی از آن افتتاح شد و همچنین 
در این پارک 100واحد تجاری در دست ساخت 
است که حدود 6 واحد تمام شده و قرار است یک 
قسمت پارک باغ حیوانات باشد که مجموعه ای  
از حیوانات بومی این منطقه را در داخل پارک 
حیوانات نگه داری شوندکه این پروژه با کمک 

اداره محیط زیست اجرا خواهد شد.  به گفته وی  
همچنین شهرداری قسمتی از این بوستان  را به 
4 گونه گیاهی از جمله زعفران،عناب و زرشک و...
اختصاص داده است که به صورت طبیعی کاشت 
می شود از فضای تفریحی  دیگر قاین باغ ملی 
است که در آن کتابخانه فرهنگ و هنر با کتاب 
های تخصصی هنری و فرهنگی و همچنین در 
هفته یک شب مراسم شاهنامه خوانی داریم در 
این پارک برگزار می شود .مهدی حمیدی عنوان 
می کند : همچنین پارک  ویژه بانوان در این شهر 
وجود دارد که گاهی اوقات  بچه ها را برای اردو 
به این بوستان می آورند.حمیدی درباره شهربازی 
قاین اضافه می کند: پارک شادی  خیابان ابوذر 

وسایل بازی دارد وسایلی که شهرداری آنها را از  
از طرف استاندارد  اصفهان خریداری کرده ولی 
تایید نشده است و شهرداری  در حال پیگیری 
فضاسازی  درباره   باشد.وی  می  موضوع  این 
شهر و گل کاری نشدن بلوارها و خیابان ها هم 
اظهار می کند: به علت کمبود آب و شوری آن 
در این منطقه و استان هر گیاهی رشد نمی کند 
بلوار  البته ما در  با محیط سازگاری ندارد که  و 
سیمان از درخت توت  و در خیابان ابوذر از درخت 
از  )ع(  امام علی  و در خیابان   عناب و زرشک 
درخت زرشک استفاده کردیم مدیر روابط عمومی 
شهرداری  قاین علت آسفالت نشدن خیابان های 

شهرک آزادی و ابو منصور را  اینگونه بیان می 
کند : خیابان های شهرک آزادی به علت  عملیات 
پروژه  لوله های  فاضالب  آسفالت نشده که با 
اتمام این پروژه در حال آسفالت است  و همچنین 
منطقه ابو منصور چون خارج از محدوده بوده و 
اکثر خانه ها  به صورت خالف ساخته شده است 
جمعیت  افزایش  با  االن  و  است  نشده  آسفالت 
در این منطقه  می توان به  صورت مشارکتی 
این کار را انجام داد.حمیدی در پاسخ به سوال  
شهروند دیگری  درباره  منظم نبودن اتوبوس ها 
در ایستگاه ها گفت : 8 دستگاه اتوبوس داریم 
که متصل به GPS  هستند و راس ساعت در 
ایستگاه مستقر می شوند که هر 1۵ دقیقه یک 

ایستگاه می رسد  و ورود و خروج  دستگاه به 
آنها با دستگاه GPS چک می شود .وی درباره  
مناسب  وقت  در  ها  زباله  نشدن  آوری  جمع 
عنوان می کند: زباله ها هر شب جمع آوری می 
شود ،که به تازگی حدود 80سبد در اکثر مناطق 
طراحی  طوری  سبدها  این  و  دادیم  قرار  شهر 
و  ، سگ  گربه  مانند  است  که حیواناتی  شده 
.البته ناگفته نماند که  ... نتواند وارد  آن شوند 
برای جمع آوری زباله نیروی انسانی کمی داریم 
و وضع مالی شهرداری برای جذب نیروی جدید 
مناسب نیست. وی در مورد فاضالب قاین هم  
می گوید: :طرح فاضالب در حال اجرا است و 

در شهرک ولی عصر)عج( و شهرک آزادی لوله 
های اصلی بزرگ جانمایی شده و در بقیه نقاط 

مشغول کار هستیم 

مسائل پزشکی در راس مشکالت 
شهروندان قاینی

بیان  مشکالت  دیگر  از  متخصص  دکتر  نبود 
این  قاینی است که در  شده توسط شهروندان 
جراح  :حتی  کند  می  بیان  ایوبی  آقای  باره 
عمومی نداریم و برای شکستگی پا و دست باید 
به بیرجند برویم  یا از مرکز استان دکتر بفرستند.

خانم غالمی هم  به کمبود امکانات پزشکی نبود 
متخصص زنان و زایمان اشاره و می گوید : این 
کمبودها موجب شده حتی نوبت دهی ها برای 

ویزیت نیز کم باشند. 

پاسخ رئیس بیمارستان شهدا

رئیس بیمارستان شهدا  قاین در پاسخ کمبود 
گوید  می  و  کند  می  دارد  متخصص   دکتر 
:ما در این بیمارستان 2۵ متخصص داریم که 
به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به 
کند  می  تاکید  بقراطی  رضا  میثم  کارند.دکتر 
قلب  اطفال،  داخلی  شامل  ما  متخصصین   :
،اعصاب و روان ، زنان و زایمان ، اورولوژی 
 ، ، چشم  رادیولوژی   ، اعصاب  و  مغز  ، جراح 
است.  و...  پاتولوژی    ، بینی  و  و حلق  گوش 
بقراطی همچنین عنوان می کند: جراح مغز و 
اعصاب چند ماهی است که در این بیمارستان 
به صورت پاره وقت مشغول به کار است. وی 
اظهار  هم  پزشکی  امکانات  کمبود  مورد  در 
و  امکانات  کمبود  بیمارستان  در   : کند  می 
تجهیزات پزشکی نداریم و می توانیم بیماران 
دهیم.  پوشش  را  مراجعان  و  شده  بستری 
بیمارستان شهدا خاطر نشان می کند:  رئیس 
بیمارستان  در  زایمان  و  زنان  متخصص  یک 
خدمت می کند.  وی درباره کمبود نوبت دهی 
تعدادی   : گوید  می  پزشک هم  ویزیت  برای 
بقی  ما  و  کنند  می  رزرو  تلفنی  به صورت  را 
توجه  با  به صورت حضوری که هرپزشک  را 
به زمان مشخص دارای نوبت دهی مشخص 
کنند  مراجعه  حضوری  بیماران  اگر  و  است 
معین  نوبت  از  بیشتر  که  هست  این  امکان 

شده ویزیت شوند. 

سالم آقای استاندار . باور کنید اینقدر این روزها 
در اخبار ضد و نقیض بد و خوب از شما شنیدیم 
یا  کرده  لطف  ما  به  دولت  شدیم  گیج  واقعا  که 
مثل استانداران قبلی دوره آموزشی و ارتقا برگزار 
خاصیت  صبر  که  بگم  خواستم  علیهذا   . نموده 
های  حاشیه  به  روزها  این  اگر  و  کویره  مردم 
به  شود  نمی  پرداخته  مدیریتی  تغییرات  عجیب 
شما  درایت  به  که  است  اعتمادی  همان  دلیل 
بر  حجت  کنم  یادآوری  خواستم   . دارد  وجود 
شما تمام است . هر مسوولی را خواستید عوض 
جا  به  جا  خواستید  که  را  کارمندی  هر  و  کردید 
نتیجه  ببینیم  و  بنشینیم  منتظر  باید  حاال  کردید 
استانداری که  آیا   . اقدامات شما چه خواهد شد 
تبعیض را نمی پذیرد و کارمندان را به شهرهای 
محل استخدام منتقل می کند آنقدر جرات دارد 
که ساختمانی که باعث عدم ثبت باغ رحیم آباد 
. آیا آقای استاندار  شد را هم تعیین تکلیف کند 
غصب  استانداری  که  را  راهی  توانست  خواهد 
کرده باز نماید . آیا آقای استاندار خواهد توانست 
به مدیران اصالح طلبی هم که ناکارآمدند دست 
بزند . آقای استاندار برای اینکه مردم طعم توسعه 
را بفهمند خواهد توانست بودجه های ۹۵ استان 
را افزایش دهد و یا از ارتباطش با پایتخت نشینان 
برای افزایش اعتبار در استان استفاده کند ؟ آقای 
لطفا  پس  امیدوارم  شهروند  یک  من  پرویزی 
امیدمان را خراب نکنید و راهمان را بسازید ، راه 
تدبیر  را  آبی خالیمان  منابع  و  دریابید  را  آهنمان 
مردم  خیر  دعای  باشد  بلند  همتتان  اگر   . کنید 

همیشه همراهتان خواهد بود .
) ارسال شده توسط حسین . ر در کانال تلگرامی آوا ( 
از یادداشت سردبیر آوا که بدون در نظر گرفتن 
خصوص  در  را  جامعه  حقایق   ، سیاسی  جوانب 
اظهارات برخی مسوولین و نمایندگان عنوان کرد 
ممنونم . اگر امروز آوا سرو بلند قامتی در حوزه 
اطالع رسانی شده و دارای پشتوانه های قوی در 
بین مردم است حاصل همین روحیه آزاد اندیشی 

و عدم سیاسی بازی است . حق یارتان باشد .
۹1۵ ... 762
نظارت  خواهشمندم  محترم  استاندار  جناب  از 
جهاد  رویه  بی  وتخریب  ویرانگری  بر  ای  ویژه 
کشاورزی بر باغات مردم در اطراف شهر بنمایند 
تانکر  با  آبیاری  و  نهال  به کاشت صدها  اقدام   (
با هزینه شخصی در این منطقه خشک به بهانه 
شکایت  نه  دارد  تشویق  جای  ای   خانه  داشتن 
اینجا  برسید  دادمان  به  لطفا   )  ... و  وتخریب 

خشکترین منطقه کشور است نه شمال ایران
۹3۹....864
سالم من از ساکنان شهرک گلریز سورگ هستم 
که مبلغ دو میلیون و صد هزارتومان برای انشعاب 
و نصب کنتور از ما پول گرفتن و حدود یک ماه 
از نصب کنتور می گذره ولی متاسفانه آب نداریم 
اداره اب و فاضالب روستایی  و چندین دفعه به 
گفتند کمبود  دادن  مراجعه کردیم جواب سرباال 
آب داریم شما که کمبود داشتید چرا پول گرفتید 

و کنتورنصب کردید
۹03...۵04
در این زمانه که همگی بدنبال پول و مادیات هستن 
، هنوز برخی از پزشکان با وجدان و با معرفت پیدا 
می شوند که واسه خدا کار کنند.از متخصص اطفالی 
که حتی در نیمه های شب نیز پاسخگوی بیمار و 

دل پدران و مادران هستند متشکریم.
۹1۵...662
بلوار  برای  فکری  دانشجویان  آمدن  از  قبل  لطفا 
غفاری) ابتدای بلوار تا فلکه ولی عصر عج( بردارید 
نه آسفالت درستی، وسط بلوار و بوته ها و درختان 
اطراف که واقعا داغونه یک چراغانی خوبی، فضای 
سبز درست و حسابی خالصه یک تحول خوب و 
در شان مرکز استان و بلوار پرترددی از دانشجو ، 

سرباز وغیر بومی زیاد نیاز مبرم است.
۹1۵...7۵3
میادین ورودی که آبروی شهر و شهرداریست تا 

کی می خواهد ویرانه باشد.
۹1۵...۹76
تصفیه خانه واقعا آب را تصفیه می کند به نظر ما 

که اینطور نیست هزینه ها چی شد؟
۹1۵...864

جوابیه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما در خصوص مطالبات بازنشستگان جهاد به 

اطالع می رساند:
اعتبارات  صد  در  صد  تخصیص  به  عنایت  با 
پاداش خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان سال 
۹3 علی رغم پیگیری های مکرر سازمان تاکنون 
وجه مربوطه تامین نشده و در اختیار سازمان قرار 
نگرفته است که این موضوع برای سایر دستگاه 
های استانی نیز یکسان بوده و به محض تامین 
سایر  و  نامبرده  مطالبات  پرداخت  الزم  اعتبار 

همکاران محترم بازنشسته انجام خواهد شد. 

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما در خصوص اتوبوسهای مسکن مهر الهیه به 
اطالع می رساند تخصیص اتوبوس به خطوط بر 
مبنای میزان مسافر جا به جا شده و تقاضای سفر 
صورت می پذیرد که بر اساس آمار استخراج شده 
از سیستم بلیت در حال حاضر تعداد اتوبوسهای 
سفر  تقاضای  میزان  با  مزبور  مسیر  در  فعال 

تناسب دارد. 

ایالم  خراسان جنوبی
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حیوان عجیب در حال انقراض بعد از 50 سال دیده شد

برترین ها - یک گونه جانوری در خطر انقراض بعد از 50 سال در یکی از مناطق جنوب استرالیا دیده شد. یک 
مادر و پسر لحظه های کمیابی را با دوربین خود ثبت کرده اند که به راحتی گیر افراد عادی نمی افتد. این مادر و 
پسر گونه در خطر انقراض جانوری به نام وومبت را بعد از 50 سال در آنداموکا در جنوب استرالیا دیدند.

رحیمی  شهید  بیمارستان  در  بی عدالتی 
بیرجند با وجود راه اندازی سیستم نوبت دهی 

تلفنی همچنان وجود دارد.
شهید  بیمارستان  فارس،  گزارش  به 
بیمارستان های  از  یکی  بیرجند  رحیمی 
تامین اجتماعی این شهر است که به سبب 
رایگان بودن خدمات در این بیمارستان برای 
ارباب رجوع  اجتماعی،  تامین  بیمه شدگان 
فراوانی به این بیمارستان برای امور درمانی 

مراجعه می کنند.
در گذشته ارباب  رجوع برای دریافت نوبت 
باید مدت طوالنی را در بیمارستان می ماندند 
بنابراین  کنند  مراجعه  پزشک  به  بتوانند  تا 
کاهش  و  مشکل  این  حل  برای  مسؤوالن 
معطلی بیماران، سیستم نوبت دهی تلفنی را 

در این بیمارستان راه اندازی کردند.
سیستم نوبت دهی تلفنی این بیمارستان با 
راه اندازی  که  راه اندازی شد  تلفن  یک خط 
شلوغی  سبب  به  نتوانست  نیز  سیستم  این 
کند  رفع  را  مشکلی  رجوع  ارباب   کثرت  و 
زیرا همچنان باید مدت طوالنی شماره گیری 

انجام شود.
ساعت  و  شماره  نوبت دهی  سیستم  این 
را  بیمارستان  در  ارباب رجوع  حضور  نوبت 
بیمارستان  به  وقتی  ولی  می کند  اعالم 
معطلی  گذشته  همانند  می کنی،  مراجعه 
نظارت  نبود  به سبب  امر  این  و  دارد  وجود 
منشی ها  طرف  از  نوبت  اعالم  در  درست 
آخر  نوبت  که  افرادی  شاید  چراکه  است، 
باشند زودتر وارد مطب دکتر شده و فردی 
ساعت  که  وجودی  با  است  اول  نوبت  که 
ولی  دارد  حضور  بیمارستان  در  نظر  مورد 
نوبتش خوانده نمی شود. چه کسی جوابگوی 

این  بی عدالتی است؟

تجویز دارو از طرف پزشکان
 بسیار محدود است

بیمارستان،  این  مشکالت  از  دیگر  یکی 
از طرف پزشکان  این است که تجویز دارو 
بسیار محدود است به طوری که برای درمان 

سرماخوردگی پزشک شاید یک بسته قرص 
و یک شیشه شربت تجویز کند ولی در خارج 
از بیمارستان همان مریض داروی بیشتری 
پزشکان  را  امر  این  و  می کند  دریافت  را 
بیمارستان  این  در  دارو  تجویز  محدودیت 

اعالم می کنند.
این  در  داندانپزشکی  پذیرش  میزان 
بیمارستان نیز بسیار محدود است و تعداد آن 
به سرعت پر می شود و فرد بیمار برای درمان 

باید مدت زمان طوالنی را منتظر بماند. 

فضای بیمارستان جوابگوی تعداد 
مریض های مراجعه کننده نیست

تعداد  جوابگوی  بیمارستان  این  فضای 

و  نیست  آن  به  مراجعه کننده  مریض های 
رنج  بیماران  بستری  برای  تخت  کمبود  از 
می برد و بخشی از بیماران که نیاز به بستری 
انتقال  شهر  داخل  بیمارستان های  به  دارند 
داده می شوند و نمی توانند از خدمات رایگان 

بیمه ای خود استفاده الزم را ببرند.
این  در  خدمات دهی  اوصاف  این  تمام  با 
بیمارستان در تمام زمینه ها نیاز به بازنگری 
بیمارستان  راه اندازی  با  است  امید  و  دارد 

میالد سه در این شهر بخشی از مشکالت 
برطرف شود.

صدیقه سبزه گر ، یکی از مراجعه کنندگان 
اظهار داشت: من از درد دندان رنج می برم 
و برای کشیدن و پرکردن دندان هایم قصد 
مراجعه به بیمارستان شهید رحیمی را داشتم.

نوبت  گرفتن  برای  اینکه  بیان  با   وی 
کرد:  تصریح  شدم،  منتظر  روز  دو  کشیدن 
حضورم  زمان  تلفنی  نوبت دهی  به  توجه  با 
ساعت 7:40 اعالم شده بود و نوبتم، شماره 
بیمارستان  در  مقرر  ساعت  در  که  بود   6

حضور داشتم.
شهروند بیرجندی با اشاره به زمان حضورش 
در بیمارستان، گفت: بعد از مدت زیادی معطلی 
و با وجودی که افراد زیادی جلوتر از من به 

مطب مراجعه داشتند، حدود ساعت 10 برای 
معاینه دندانم وارد مطب شدم.

سبزه گر با بیان اینکه چند دفعه به منشی 
رفتار  با  منشی  افزود:  داشتم،  حضور  اعالم 
پرخاشگرانه اعالم می کرد هنوز نوبت نشده 

است.
بیمارستان  این  در  نظارت  نبود  از  وی 
تنها  امر  این  می گوید:  و  می کند  شکایت 
این  به  هم  دیگر  افراد  نیست  من  مشکل 

مشکل دچار هستند.
در  نباید  اینکه  بیان  با  بیرجندی  شهروند 
مطب دکتر پارتی بازی صورت گیرد، اضافه 
بودن  آشنا  سبب  به  افراد  از  تعدادی  کرد: 
سرعت  به  می کنند  مراجعه  زمان  هر  خود 
وارد مطب می شوند و افرادی مانند من باید 

مدت طوالنی را در انتظار بمانیم.
اگر  تا  خواست  مسؤوالن  از  سبزه گر 
اصالح  را  بیمارستان  نوبت دهی  سیستم 
را  بی عدالتی ها  این  جلوی  الاقل  نمی کنند 

از طرف منشی ها بگیرند.
این  نوبت دهی  سیستم  از  اطالع  برای 
به  مردم  مشکالت  اعالم  و  بیمارستان 
در  که  رفتیم  بیمارستان  این  رئیس  سراغ 
سبب  همین  به  نداشتند  حضور  بیمارستان 
قصد گفت و گو با مدیر بیمارستان را کردیم 
که ایشان جوابگویی را به رئیس بیمارستان 

عودت دادند.
مردم  مشکالت  جوابگوی  باید  مسؤوالن 
باشند، چراکه آنها برای حل مشکالت مردم 
در  ریاست  برای  نه  می شوند  کارگیری  به 

پست های مختلف!
امید است با آغاز به کار بیمارستان حضرت 
ابوالفضل)ع( در بیرجند بخشی از مشکالت 
مردم در این زمینه رفع شود و مردم کمتر در 

صف های طوالنی نوبت منتظر بمانند.

حضور بیش از حد در شبکه های مجازی 
برای  افراد  تمایل  کاهش  دالیل  از  یکی 
با  که  چرا  است،  ازدواج  امر  جدی  پیگیری 
عاطفی،  نیازهای  متعدد  ارتباطات  برقراری 
اطالعاتی و ارتباطی خود را ارضا می کنند و 
همین امر انگیزه آنان را برای برخورداری از 
ارتباطات باثبات و متعهدانه کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، شبکه های مجازی مانند 
ابزاری هستند  وایبر، واتس آپ و فیس بوک 
که می توان از آن ها خوب یا بد استفاده کرد.

در  که  ارتبا ط هایی  بیشتر  گفت،  باید 
فضای مجازی برقرار می شود، دروغ، وهم و 
خیاالت است و موجب اتالف وقت می شود. 
تسهیل  افراد  دسترسی  قدر  هرچه  واقع  در 

شود، انگیزه انتخاب دائم کاهش می یابد.
در  مختلف  افراد  با  بتواند  فرد  که  زمانی 
با آن ها درباره هر موضوعی  باشد و  ارتباط 
حرف بزند و مکانیزمی برای راستی  آزمایی 
به  افراد  تمایل  نباشد،  شده  مطرح  مطالب 

ازدواج کاهش می یابد.

فضای مجازی عامل
 افزایش طالق در جامعه

عبدالرزاق نژاد  مهدی  االسالم  حجت 
مدیرفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
همه  در  زیادی  تاثیر  مجازی  فضای  گفت: 
دارد  اجتماعی  و  فردی  از  اعم  زندگی  امور 
و یکی از آثار آن می تواند در زمینه مسائل 

اجتماعی از جمله ازدواج باشد.
باال  از دالیلی که شاهد  افزود: یکی  وی 
هستیم،  ازدواج  عدم  یا  طالق  آمار  رفتن 
استفاده نادرست از فضای مجازی است که 
به تجربه و بر اساس تحقیقات و پژوهش ها 

این مطلب ثابت شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه در فضای مجازی حدود 
و شرایط به درستی تبیین نشده است، اظهار 
کرد: در فضای مجازی محدودیت ها و حدود 
رعایت نمی شود و بیشتر مسائل به سبک و 
تاثیرات سوء در  رایج است که  شیوه غربی 

فرهنگ دینی و اسالمی دارد.
عبدالرزاق نژاد گفت: اگر بتوانیم در فضای 
اهداف  بر  بنا  و  کنیم  پیدا  ورود  مجازی 
رفتار  اسالمی  جامعه  نظر  مد  و  فرهنگی 

کنیم، موفق خواهیم بود.

اینکه فضای مجازی فضای  بیان  با  وی 
گسترده ای است که همه چیز در آن حاضر 
است، ادامه داد: در چنین فضایی، نیاز است 
راهکارهای  ارائه  با  فرهنگی  متولیان  که 
ولنگاری ها  از  برخی  ورود  جلوی  درست 

را بگیرند.

تغییر نگرش دینی در امر ازدواج 
یکی از خطرات فضای مجازی

خانواده ها  گفت:  مذهبی  کارشناس  این 

باید جوانان را با مبانی عالی دین و اهداف 
خطرات  از  یکی  که  چرا  کنند،  آشنا  دینی 
جوانان  دینی  نگرش  تغییر  مجازی  فضای 
ازدواج  جمله  از  مختلف  حوزه های  در 
است، همانطور که امروز شاهد افزایش به 

تجردگرایی در بین جوانان هستیم.
عبدالرزاق نژاد اظهارکرد: استفاده بیش از 
دالیل  از  یکی  مجازی  شبکه های  در  حد 
امر  پیگیری  برای  افراد  تمایل  کاهش 
برقراری  با  جوان  داد:  ادامه  است،  ازدواج 
ارتباطات متعدد نیازهای عاطفی، اطالعاتی 
و ارتباطی خود را ارضا می کنند و همین امر 
انگیزه آنان را برای برخورداری از ارتباطات 

متعهدانه کاهش می دهد.

حرمت ها در فضای مجازی
 شکسته شده است

در  جامعه شناس  آبیز یک  فرامرز سنگری 
از  اینکه استفاده  بیان  با  نیز  خراسان جنوبی 
هر شخص  با سن  متناسب  مجازی  فضای 
که  افرادی  مثال  بعنوان  گفت:  دارد،  تفاوت 
و  بوده  بیشتر مصرف کننده  دارند  پایین  سن 
مردان   می زنند،  سر  نامطلوب  سایت های  به 
که  افرادی  می کنند،  استفاده  زنان  از  بیشتر 
تنوع طلبی  دنبال  بیشتر  دارند  پایین  سن 

افراد مسن درست تر و در راستای  هستند و 
اهداف مد نظر استفاده می کنند.

مجازی  فضای  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  شود،  درستی  ساماندهی  سایت ها  و 
نظارت در فضای مجازی باید معقول و مقبول 

باشد و به نیازهای افراد توجه شود.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  جامعه شناس  این 
از فضای مجازی خوب جا  فرهنگ استفاده 
نیفتاده است، اظهارکرد: گاهی تبلیغات منفی 
درخصوص فضای مجازی باعث می شود فرد 
تحریک شده و به استفاده بیشتر روی آورد، 
اقدامات  این خصوص  نیاز است در  بنابراین 

زیربنایی و اساسی صورت گیرد.
سنگری بیان کرد: در فضای مجازی هویت 
واقعی افراد مشخص نمی شود و این امکان 

را فراهم می کند تا افراد نیازها، خواسته ها و 
درجاتی  به  را  خویش  هویت  در  بازاندیشی 
به دنیای حقیقی خود تسری دهد و شرایط 
در  تعامل  و  تفاهم  گفتگو،  برای  را  تازه ای 

دنیای مجازی و حقیقی فراهم می سازد.
وی با بیان اینکه امروزه حرمت ها در فضای 
مجازی شکسته شده است،یادآورشد: متاسفانه 
شاهد این هستیم که در پی استفاده نادرست 
از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دیوار 
اخالق هر روز پایین تر می آید و پدر و پسر درون 
خانواده با هم همسطح می شوند که به مرور 

مسائل و مشکالت دیگر نیز بوجود می آید.

هزینه  پایین ارتباط در فضای 
مجازی، مهمترین عامل تجردگرایی

سعید کسرایی نیا مسئول دفتر سازمان فضای 
گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  در  سراج  مجازی 
موضوع تجردگرایی در جامعه امروز ما از زیر 
شاخه های بسیار مهم سبک زندگی است که 
می توان از دو بعد دینی و فردی به آن نگاه کرد.
شاهد  اخیر  دهه  در  اینکه  بیان  با  وی 
تغییر در سبک زندگی برخی افراد جامعه به 
خصوص جوانان در این زمینه هستیم، افزود: 
نکته مهم در سبک زندگی امروز جوانان ما 
میل به فرد گرایی و انزوا است که بسیار زیاد 

دیده می شود.
مسئول دفتر سازمان فضای مجازی سراج 
به سراغ ریشه ها  اظهارکرد: وقتی  استان  در 
برویم و به دقت تغییرات دهه اخیر ایران را 
بررسی کنیم، می بینیم رشد رسانه و اینترنت 
مهمترین عامل بر تغییر سبک زندگی ایرانیان 

است.
کسرایی نیا با بیان اینکه با رشد شبکه های 
اجتماعات  به  واقعی  اجتماعات  اجتماعی، 
بیان کرد: امروزه  مجازی تبدیل شده است، 
کانال های  و  گروه ها  در  بیشتر  جوانان 
در  تا  می بینیم  مجتمع  اجتماعی  شبکه های 

میمهمانی ها و مساجد و میادین ورزشی.
حدی  به  گاهی  تغییر  این  داد:  ادامه  وی 
انزوا و خود کم  پیشرفت کرده که ما شاهد 
بینی جوانان هستیم و دیگر توان برگشت به 
جامعه را ندارند و تنهایی خود را به هر چیزی 

ترجیح می دهند.
مسئول دفتر سازمان فضای مجازی سراج 
در استان گفت: از مهمترین عوامل در به وجود 
آمدن روحیه تجردگرایی در جوانان می توان 
به هزینه های پایین ارتباط در فضای مجازی، 
امکان انتخاب هویت مجازی و پنهان کردن 
نقاط ضعف ظاهری و شخصیتی، عدم نظارت 
خانواده ها در میزان استفاده از اینترنت در بین 
قید  بدون  و  راحت  امکان حضور  و  فرزندان 

زمان در اجتماعات مجازی اشاره کرد.
این  بی شک  کرد:  اظهار  کسرائی نیا 
بین  در  ازدواج  به  میل  عدم  در  تجردگرایی 
تاثیر  بسیار  ازدواج  سن  رفتن  باال  و  جوانان 
با  ارتباط  موارد  برخی  در  حتی  است،  گذار 
مجازی  فضای  در  مخالف  جنس  از  افرادی 
بدون در نظر گرفتن سن، شرایط خانوادگی، 
سطح اجتماعی موجب ازدواج های نادرست و 
با عمر کم شده که خود مشکالت بیشتری را 

برای فرد بوجود می آورد.
مسئول دفتر سازمان فضای مجازی سراج 
در استان یادآورشد: افراد جدا شده از این مدل 
ازدواج های اینترنتی بیشتر از بقیه افراد دچار 

انزوا می شوند.
استفاده بیش از حد از شبکه های مجازی به 
روابط عاطفی با ثبات و هدفدار ضربه می زند، 
در حال حاضر حتی روانشناسان اجتماعی و 
جامعه شناسان در این زمینه مطالعه می کنند، 
چراکه روابط غیرحضوری شده و جای روابط 

چهره به چهره و مسئوالنه را گرفته است.

تب بی عدالتی بیمارستان شهید رحیمی
 وجود بیرجندی ها را می سوزاند

پیوندهایی که در دنیای مجازی کمرنگ می شود

مناسبت ها

14 شهریور ، شهادت آیت ا... قدوسی و 
سرتیپ هوشنگ وحید دستجردی

 
چهاردهم شهریور سالروز شهادت آیت ا... قدوسی 
به  که  است  دستجردی  وحید  هوشنگ  شهید  و 
دلیل خدمات ارزنده خود به انقالب اسالمی توسط 
دشمنان اسالم به مقام رفیع شهادت دست یافتند. 
از  دفاع  و  تالش  سال ها  از  پس  قدوسی  شهید 
به  خدمت  ماه  یک  و  سی  و  اسالم  آرمان های 

عنوان دادستان کل انقالب اسالمی به دنبال انفجار 
یک بمب آتش زا در محل دادستانی کل انقالب 
نائل شد. همچنین در  به فیض شهادت  اسالمی 
دستجردی  وحید  هوشنگ  سرتیپ  روزی  چنین 
ارایه  اسالمی  میهن  به  را  ارزنده ای  خدمات  که 
کشور  کل  شهربانی  رییس  سمت  در  بود   کرده 
حادثه در  و  شمسی  هجری   1360 سال   در 

بمب گذاری به درجه رفیع شهادت نائل شد .

 بازیگر »معمای شاه« درگذشت

نیلوفر خرم نیک یکی از بازیگران سریال تلویزیونی 
باشگاه  گزارش  به  درگذشت.  شاه«  »معمای 
لیلی  نقش  شاه  معمای  در سریال  او  خبرنگاران، 
اخبار منتشره،  بر  بنا  بازی می کرد.  را  امیرارجمند 
خرم نیک در تهران و حین عمل جراحی دار فانی 

را وداع گفت. بر همین اساس، کارگردان سریال 
تلویزیونی »معمای شاه« ضمن تایید خبر فوت این 
بازیگر گفت: متاسفانه با خبر شدیم که نیلوفر خرم 
نیک،  روز چهارشنبه پس از یک عمل جراحی به 

کما رفته و دار فانی را وداع گفته است.

حکم طالق در هفته ازدواج صادر نمی شود

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
گفت: دادگستری ها از صدور حکم طالق در هفته 
ازدواج ممانعت به عمل می آورند. به گزارش مهر، 
ناصر صبحی با اشاره به اینکه در هفته ازدواج خانواده 
های ریزی  برنامه  طبق  کرد:  اظهار  داریم،   قرار 

صورت گرفته دادگستری ها از صدور حکم طالق 
در این هفته ممانعت به عمل می آورند.

فروش 600 میلیونی »فروشنده« در 2 روز

را  »فروشنده«  فیلم  فروش  فیلمیران  مدیرعامل 
تنها در تهران 607 میلیون تومان اعالم کرد. به 
گزارش ایسنا، پخش کنندگان فیلم های سینمایی در 

گفت وگویی آخرین آمار فروش فیلم های در حال 
اکران را اعالم کردند. در این میان »فروشنده« که 
دو روز از اکران آن می گذرد، تنها در تهران فروشی 

بیش از 600 میلیون تومان داشته است.

مرگ ساالنه 30 هزار نفر 
بر اثر سرطان در کشور

ایران  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  معاون 
اثر سرطان فوت  نفر در  ساالنه حدود 30 هزار 
نفر  هزار   40 حدود  سالیانه  افزود:  کنند،  می 
مهر،  گزارش  به  شوند.  می  سرطان  به  مبتال 
کشور  در  حاضر  حال  در  افزود:  سیاری  دکتر 
300 تا 400 هزار نفر مبتال به سرطان هستند.

فرزاد فرزین  همبازی محمدرضا گلزار شد

فرزین  فرزاد  با  »عاشقانه«  مجموعه  سازندگان 
برای بازی در این سریال به توافق رسیدند. به 

گلزار،  محمدرضا  حضور  تر  پیش  مهر،  گزارش 
ساره بیات، هومن سیدی و حسین یاری در این 

مجموعه قطعی شده بود.

 از هر ۸ میلیاردر، یک نفر زن است

در سال ۲015، از بین ۲.473 میلیاردر، تنها ۲۹4 
نفر زن بودند و برخالف همتایان مرد خود، ثروت 
اغلب آنها از طریق ارث و میراث به دست آمده بود. 
حتی در رده افراد بسیار ثروتمند، زنان نتوانستند به 
پست های بسیار باال دست یابند. طی آمارگیری 
دنیا  در  میلیاردر   ۲.473 حدود   ۲015 سال  های 
محسوب  رکورد  خود  نوبه  به  که  داشتند  وجود 

می شد. تعداد آنها نسبت به سال قبل، 6.4درصد 
با  اعتبار،  عصر  گزارش  به  است.  داشته  افزایش 
میلیارد   7700 به  آنها  ثروت  5.4درصد،  افزایش 
میلیاردر  این ۲.400  همه  اگر  است.  رسیده  دالر 
جمع شوند تا یک کشور را تأسیس کنند، می توانند 
در  بزرگ  اقتصادی  قدرت  ثروت شان سومین  با 

جهان را پس از آمریکا و چین، شکل دهند.

یکی دیگر از مزیت های قد بلندی کشف شد

چه در بیابان باشیم و بخواهیم خطر را تشخیص 
زاویه  یک  دنبال  به  کنسرت  در  چه  و  دهیم، 
است  سال  هزاران  بلند  قد  باشیم،  مناسب  دید 
تحقیقات  به حساب می آید حاال  که یک مزیت 
به  بلند  قد  افراد  نگاه  نحوه  نشان می دهد  جدید 
را  مسافت ها  که  می کند  کمک  آنها  به  جهان، 

مغز  بزنند.  تخمین  بهتر  تاریک  محیط های  در 
انسان برای محاسبه فاصله یک شی، از عالیمی 
تا  گرفته  یاد  زمان  مرور  به  که  می کند  استفاده 
عمق را تخمین بزند. این نشانه ها شامل اندازه ی 
بافت مخصوص  اشیا،  دیگر  به  نسبت  یک شی 
آن شی و ارتفاعش از زمین می شود. اما در اتاق 
تاریکی که فرد فقط می تواند شی را ببیند، تمام 
ابزارهای مغز برای محسابه فاصله حذف می شود.

نزدیک ترین تصاویر منتشره از سیاره  مشتری

فاصله ی  نزدیک ترین  به  »جونو«  فضاپیمای 
توانسته  و  رسیده  مشتری  سیاره ی  از  خودش 
تصاویر زیادی از این فاصله بگیرد. این عکس ها، 
اولین تصاویری هستند از قطب شمال این سیاره 

آگوست   5 در  جونو  فضاپیمای  شده اند.  منتشر 
۲011 به سمت سیاره ی مشتری پرتاب شد و در 
تاریخ 4 جوالی امسال به مدار این سیاره  رسید. 
این فضاپیما 1٫7 میلیارد مایل را طی کرد تا به 

بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی برسد.

صحنه آهسته یک عطسه چگونه است

محققان موسسه فناوری ماساچوست با استفاده از 
یک دوربین پرسرعت توانسته اند صحنه آهسته ای 
از قطرات ریز حاصل از عطسه را که چندین دقیقه 
در هوا باقی می مانند، به تصویر بکشند. به گزارش 
ایسنا، این دانشمندان دریافتند که عطسه ها باعث 
ایجاد صفحه گسترده ای از مایعات در هوا می شوند 
که سپس به شکل بالون درآمده و به شکل قطرات 
نهایت  در  همچنین  آن ها  می شوند.  منفجر  ریز 
تعجب کشف کردند که قطرات حاصل از عطسه 
در شرایط درست می توانند تا چندین دقیقه در هوا 
باقی بمانند؛ این بدان معنی است که یک عطسه 
ساده می تواند تمام افراد حاضر در اتاق را بیمار کند.

قطره های شگفت انگیز اشک 
را زیر میکروسکوپ ببینید

شکل  هرکدام  برف  دانه های  مثل  ما  اشک های 
میکرز  هستند.  بی همتا  و  دارند  منحصربه فردی 
دانشمند آلمانی که یک متخصص آزمایشگاهی بود 
حاال با اهداف هنری در آزمایشگاه دنبال دو قطره 
اشک می گردد که شبیه به هم باشد. او همچنین 
در تحقیقاتش بررسی می کند که دما، رطوبت و 

وحتی دلیل گریه چه تاثیری روی ساختار قطره ی 
اشک می گذارند. به طور کلی سه نوع اشک وجود 
دارد: اشک های اصلی که چشم های مان را خیس 
دلیل  به  که  تحریک  اثر  بر  اشک های  می کند؛ 
و  می شود  ترشح  پیاز  کندن  پوست  مثل  خاصی 
اشک های احساسی که در نتیجه ی از دست دادن 
کنترل احساسات چه هنگام شادی و هیجان و چه 

هنگام ناراحتی ترشح می شوند.
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آیه روز  

اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه می کند. 
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حدیث روز  

همانا سعادتمند )به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( را در دوران زندگی و پس از 
مرگش دوست داشته باشد. حضرت زهرا )س(

افسوس كه نامه جوانـي طي شد
و آن تازه بهــار زندگاني دي شد
وآن مرغطرب كه نام او بود شباب
فريـــاد ندانم كـي آمدوكـي شد 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خودکفا  باشید

برای اينکه خود كفا عمل كنید و در زندگی تصمیم 
گیرنده باشید و اگر قصد اين را داريد كه باتفکر و عمل 
به شیوه های معین در برابر فشارهای اجتماعی توانا 
باشید بايد به نیروهای درونی خود اعتماد كنید بدين 
ترتیب برای اينکه از اعمال نفوذ و سوء استفاده ديگران 
جلوگیری كنید بايد اوضاع و شرايط خود را از هر حیث 
بررسی كنید و ببینید در چه شرايطی توسط چه افرادی 
مورد سوءاستفاده قرار می گیريد سپس اوضاع را تغییر 
دهید ، طرز تفکر و ذهنیت خود را نیرومند كنید. از 
انواع تله های بازيچه كننده كه در زندگی و در اجتماع 
ما وجود دارد آگاهی كسب كنید. در ارتباط با خودكفا 
بودن گريز از دام مقايسه را هرگز فراموش نکنید. 
ديگر اينکه سعی كنید اثربخشی پنهانی را در خود 
نیرومند كنید بدين معنا كه نیازی به جلب تائید و 
بتوانید به مردم  اگر   . درک ديگران نداشته باشید 
بیاموزيد كه آن طور كه مايلید با شما رفتاركنند گام 
موثری در راه استقالل خود برداشته ايد. الزم است 
اين هم ذكر شود كه سعی كنید در اهمیت دادن 
بین كار و زندگی تعادل داشته باشید ) اگر شخصیت 
خود را با فعالیتهای شغلی خويش می سنجید پس 
وقتی كه كار نمی كنید فاقد شخصیت هستید (. 
به راههای میانبر مستقل بودن زير دقت كنید: 1- 
اعتماد به نیروهای درونی 2- از موضع قدرت عمل 
كنید 3- رهايی از قید و بند گذشته 4- گريز از دام 
مقايسه 5- اثربخشی پنهانی 6- به مردم بیاموزيد 
اهمیت   -7 كنند  رفتار  شما  با  مايلید  كه  آنگونه 
تعادل در كار و زندگی. و اينکه در آخر می گويیم: 
قضاوت شخصی را از واقعیت موجود تمیز دهید.

سادگى یا پیچیدگى؟

امتحان پايانی درس 
يک  در  فلسفه 
استاد  بود.  مدرسه 
سؤال  يک  فقط 
بود!  كرده  مطرح 
امتحان  اين  سؤال 

اين بود: 
شما چگونه می توانید 
مرا متقاعد كنید كه صندلی جلوی شما نامرئی است؟ 
تقريباً يک ساعت زمان برد تا دانشجويان توانستند 
پاسخ های خود را در برگه امتحانی شان بنويسند، به 
غیر از يک دانشجوی تنبل كه تنها 10 ثانیه طول 

كشید تا جواب را بنويسد! 
چند روز بعد كه استاد نمره های دانشجويان را اعالم 
كالس  نمره  باالترين  تنبل  دانشجوی  كرد،آن 
را گرفته بود!! و در جواب فقط نوشته بود :»كدام 

صندلی؟!«.
نتیجه:مسائل ساده را پیچیده نکنید!

گابريل گارسیا ماركز

بسیاری از افراد گاهی اوقات نمی دانند با سوال 
هايشان باعث رنجش ديگران می شوند و آنها 
معتقدند از سر دوستی با ديگران از آنها پرس و 
جو می كنند و حتی برخی ديگر معتقدند كه آنها 
صرفا كنجکاو هستند نه فضول، اما كنجکاو 

كیست؟

من کنجکاو هستم یا فضول؟
گاهی اوقات كنجکاوی آدم ها چنان زياد می 
به  قدم  دهند  تشخیص  توانند  نمی  كه  شود 
وادی فضولی گذاشته اند، بنابراين هر بار كه 
خواستید مطمئن شويد فضولی می كنید يا خیر، 

چند سوال از خودتان بپرسید:
ـ آيا اين شخص را آنقدر می شناسم كه چنین 

سوال هايی از او بپرسم؟
ـ آيا حق دارم كارهای اين فرد را زيرنظر بگیرم 
يا حتی او را به خاطر كارهايی كه انجام می 

دهد، سرزنش كنم؟
ـ آيا می توانم از او علت كارش را بپرسم و 

اصال چنین اجازه ای دارم؟

ـ علت اين سوال من از او چیست؟ آيا صرفا 
می خواهم ديدم نسبت به او باز شود يا قصد 

ديگری دارم؟
ـ از سر حسادت او را سوال پیچ كرده ام؟

ـ حوصله ام سر رفته و دنبال هیجان و شايع 
پراكنی هستم؟

ـ می خواهم از اطالعات بدست آمده به نفع 
خود استفاده كنم؟

ـ اگر كسی چنین سوالی از من بپرسد، خوشم 
می آيد؟

ـ با افراد فضول بايد چه كرد؟
وقتی با فردی برمی خوريد كه فضول است، به 
جای اين كه اجازه دهید با رفتارش بقیه روزتان 
را خراب كند با چند روش كامال موثر می توانید 

از شرشان خالص شويد:

1- بسرعت موضوع مورد بحث را 
عوض کنید.

شديد  مواجه  او  های  سوال  رگبار  با  وقتی 
فورا  پاسخ دادن طفره رويد و  از  زبردستی  با 

موضوع را عوض كنید. مثال می توانید به جای 
پاسخ دادن به سوال های بی موردش به رنگ 
لباس يا مدل كیفش اشاره كنید و بگويید: »چه 
لباس يا كیف قشنگی، يا من از اين رنگ خیلی 
خوشم می آيد.« يا در مورد مسائل و اخبار روز 

صحبت كنید.
2- تماس چشمى نداشته باشید.

هايش  فضولی  با  كسی  كرديد  احساس  اگر 
دارد، اعصاب تان را به هم می ريزد، نگاه تان 
را از او برگردانید و وانمود كنید مثال درون كیف 
تان دنبال چیزی هستید يا مجله يا روزنامه ای 
را برداشته و مشغول خواندن شويد يا می توانید 
تلفن همراه تان را درآورده و وانمود كنید بايد 

پیامکی را بخوانید يا ارسال كنید.

3- پاسخ های مبهم بدهید.
مجبور نیستید بابت هر پرسش، پاسخی واضح 
پرسیدند:  شما  از  اگر  مثال  بدهید.  روشن  و 
»چقدر حقوق می گیريد؟« می توانید بگويید: 
»مثل هركس ديگر با شرايطی مشابه من...« 

البته  بگذرد.«  اموراتم  كه  هست  »آنقدر  يا 
افرادی كه در فضولی شان گستاخ هستند با 
شنیدن چنین پاسخی عقب نشینی نمی كنند و 
به شنیدن پاسخ واضح اصرار می كنند، اما در 

مواقع ديگر اين روش جواب می دهد.
4- نفس عمیقى بکشید و سکوت 

کنید.
هیچ كس نمی تواند شما را مجبور به پاسخ 
دادن كند. بگذاريد همین طور سوال بپرسند، 
وقتی شما به هیچ يک از سوال هايشان پاسخ 
ندهید باالخره می فهمند كه ديگر فايده ای 

ندارد و دست از سرتان برمی دارند.

مشخص  را  حدودشان  و  حد   -5
کنید.

اگر فردی به قصد فضولی وارد خانه تان می 
شود، به او اجازه ندهید به تمام قسمت های 
خانه سرک بکشد و او را فقط در اتاق مهمانی 
نگه داريد و تا آنجا كه می توانید اجازه ندهید او 

وسايل جديد خانه تان را ببیند.

6- ارتباط اجتماعى تان با او را کم 
کنید.

به  كنید.  دوری  او  از  توانید  می  كه  آنجا  تا 
خانه او رفت و آمد نکرده و هرگز در مهمانی 
شايد  كار  اين  با  نکنید.  دعوت  را  او  هايتان 
او بفهمد اگر می خواهد با شما ارتباط داشته 

باشد بايد دست از فضولی بردارد.

7- وقتى در مورد دیگران خبرچینى 
مى کنند، عالقه ای نشان ندهید.

كسی كه در مورد ديگران پیش شما حرف 
می زند مطمئن باشید مسائل خصوصی شما 
را نیز به ديگران می گويد. بنابراين با شنیدن 
اين نوع رفتار تشويق  به  را  او  حرف هايش 

نکنید.

8- روراست باشید.
خیلی راحت و بدون رودربايستی به او بگويید 
نداريد در مسائل زندگی تان دخالت  دوست 

كند و سوال های شخصی بپرسد.

عارفانه روز

برای ]داشتن[ يک زندگی آسان دعا نکنید؛
 دعا كنید تا توانايی آن را داشته باشید كه از پس 

يک زندگی دشوار برآيید ...

كساني كه دنیا را تکان داده اند در استعدادهاي 
طبیعي نابغه نبوده اند.

 ولي به يک صفت، ممتاز بوده اند : 
ثبات و استقامت

توی مار پله زندگی مهره نباش 
كه هر چی گفتن بگی باشه.

تاس باش كه هر چی گفتی بگن باشه ...

فراموش نکن قطاری كه از ريل خارج شده 
ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد ...

طراح: نسرین کاری                        

شاملو-   احمد  از  اثري   1- افقي: 
موزون 2- انگشت گواهي-  طرفدار 
- بامداد 3-  تابع از توابع مثلثاتي 
واحد  كردن 4-   تلفظ  جداگانه   -
سطح  - ازا قمار سیاره مشتري - 
نت ششم-  دائره المعارف فرانسوي 
5- از تیمهاي فوتبال اسپانیا - روده 
برنج  و  قیمه  از  شده  پر  گوسفند 
پخته - برهنه، عريان 6-  مقام و 
از حروف   - كننده  جاه - هال ک 
يوناني 7-  واحد - اسبابي متحرک 
براي دقت بیشتر روي دستگاه هاي 
اندازه گیري-  وسط و میان چیزي 
8- انیس -كیسه- اداره كننده 9- از 
گناهان كبیره  - ته تفنگ - تیري كه 
با كمان اندازند 10- رونق - ازاقوام 
سرزمین  جنوب  در  ساكن  باستاني 
كنوني عراق - طناب 11-  عالمت 
مفعولي - زادگاه اينشتین-  از حروف 
يوناني 12-  دستگاهي براي بازي 
كامپیوتري - بیماري - سوره زنان 
- سرور و مالک 13-  چوب خوشبو-  
وب سايت  - كالم درويش 14 - از 
شهرهاي آذربايجان شرقي - لنگرگاه 
- فلز سخت 15-  از شهرهاي استان 
سمنان - كارگردان فیلم طعم گیالس
عمودي: 1-  پلیمريزاسیون- لقب 

كشور تايلند 2-  پیراهن - درامان - 
خبرگزاري زنان جمهوري  اسالمي 
ايران 3- شکاف درون كوه -  عمده 
فروش - كلمه پرسشي 4-  بیماري 
آفريقايي - موضوع و زمینه - پسوند 
شباهت - صنم 5 - يک عامیانه - 
خرگوش - خوراكي از آرد نخودچي، 
هل و خاک - هقند 6  - از وسايل 
آشپزخانه- مرتفع ترين آبشار جهان - 
فرزند پسر7 - بد يمن - از كوههاي 
 - ترسناک  امروزي 8-   كشور-  

خوابگاه   -  9 كم   - پارچه  نوعي 
- زنگ كلیسا - سرخ ناي 10-  از 
انواع مدل ماشین - نوعي طالق-  
گل  نسل   -11 نشین  دندان  گل 
اجاق سربسته 12-   - عاشقان   -
نشانه بیماري - موسیقي كودكان 
- من و تو - نومید 13-  كارديده 
- كشوري میان فرانسه و اسپانیا - 
وسیله 14-  مشابه و يکسان - از 
در  گودرز  پسر   - انگلیسي  الفباي 
شاهنامه 15-  مخترع پیانو - انهدام
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

فروش واحد 75 متری، صفر 
لوکس، فول امکانات، پارکینگ 
انباری، درب و پنجره یو پی وی 

سی، دو جداره، سازه پیچ و مهره 
سایت اداری  09153613992

بافنده ماهر با 20 سال 
سابقه کار برای بافت گلیم  

پالس و جاجیم
نیازمندیم.

09359353885
09158526898

خسروی

واگذاری فروشگاه کیف و کفش 
در بهترین نقطه خیابان مدرس

 با پروانه کسب و 4 سال
 سابقه و مشتری ثابت
 09308282846

فروش منزل ویالیی به متراژ 130 متر در 
خیابان کوشه ای، کارگران 10، پالک 6 + سند
فی : 75 میلیون تومان   09155625224

خیابان توحید
فروش یا معاوضه 210 متر 

تجاری با پروانه ساخت با مشهد
09125450874

به یک نفر برای فروشندگی با حداقل 
مدرک دیپلم بین طالقانی 8 و 10 نیازمندیم. 

09153634065 -09158419682

به یک راننده بیل مکانیکی با سابقه 
نیازمندیم.       09155623441

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

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

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، جنب پارک آزادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مشاور امالک  فدک  خرید و فروش امالک 
شعبانیه - نرجس  - دهلکوه و مسکن مهر 

32316971 - 09151304064 خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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برترین های مسابقات دوچرخه سواری استان 
معرفی شدند

بر  حسین پور  جنوبی،  خراسان  دوچرخه سواری  قهرمانی  مسابقات  در 
سکوی نخست دوچرخه کوهستان ایستاد و رضایی قهرمان رشته کورس 
مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری استان شد. به نقل از فارس، رئیس 
هیأت دوچرخه سواری خراسان جنوبی گفت: در این مسابقات 30 رکاب زن 
را  تا خوسف  بیرجند  کیلومتری معصومیه  و دوچرخه سوار مسافت 60 
به صورت رفت و برگشت پیمودند. سید حمید علوی با بیان اینکه این 
مسابقات در دو رشته کوهستان و کورس برگزار شد، گفت: عماد حسین پور 
بر سکوی نخست مسابقات دوچرخه کوهستان ایستاد، جاوید چاجی 
نایب قهرمان شد و مسعود شبانی مقام سوم را به دست آورد.وی یادآور 
شد: محمد رضایی و حامد حسن پور به طور مشترک قهرمان مسابقات 
دوچرخه سواری کورس خراسان جنوبی شدند، ولی اهلل دانشمند مقام 
دوم رقابت ها را کسب کرد و ابوالفضل براتی در جایگاه سوم قرار گرفت.

صعود تیم فوتسال دانشگاه آزاد خراسان جنوبی 
به مرحله نیمه نهایی

فارس- تیم فوتسال خراسان جنوبی در مرحله گروهی مسابقات دانشجویان 
دانشگاه های آزاد اسالمی کشور از سد علوم و تحقیقات تهران گذشت و با 
غلبه بر دانشگاه ایالم به مرحله نیمه نهایی رقابت ها صعود کرد. تیم فوتسال 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی به همراه نمایندگان دانشگاه  ایالم، علوم 
و تحقیقات تهران و کردستان در گروه دوم جدول این رقابت ها قرار گرفته 
است. نماینده استان در مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور به مصاف دانشگاه علوم و تحقیقات تهران رفت که با نتیجه سه بر 
صفر از سد حریف گذشت. تیم فوتسال خراسان جنوبی در دومین بازی خود 
در مقابل نماینده دانشگاه آزاد اسالمی ایالم به میدان رفت که با پیروزی دو 
بر یک به رختکن رفت. نماینده استان با دو پیروزی درخشان در مسابقات 
فوتسال دانشجویان دانشگاه  آزاد اسالمی کشور موفق به صعود مرحله 
حذفی این رقابت ها شد. گفتنی است: در این مسابقات تیم های فوتسال 
دانشگاه های اصفهان، گلستان، لرستان، همدان، نجف آباد، ایالم، علوم و 
تحقیقات تهران، خراسان جنوبی، کردستان، خراسان شمالی، تهران، فارس، 
کرمانشاه، سمنان، بوشهر و یزد حضور دارند. مسابقات دسته سه فوتسال 
دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی از 11 تا 17 شهریورماه جاری در 
مجموعه ورزشی امام علی)ع( دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار می شود.

هالل احمر نهبندان
قهرمان مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری

تیم والیبال بانوان هالل احمر شهرستان نهبندان بر سکوی قهرمانی 
جام ریاست جمهوری ایستاد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و 
جوانان، این دوره از مسابقات به مناسبت هفته ی دولت، با شرکت ٤ تیم 
ورزشی به مدت سه روز درسالن ورزشی شهید حسین غازی پیگیری 
شد که در پایان تیم هالل احمر نهبندان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

استرس، مشکالت عصبی، اختالالت خواب و استنشاق 
هوای آلوده موجب پایین آمدن کیفیت خون و افزایش 
اسید اوریک در بافتهای ضعیف بدن می شود. استفاده 
از غذا های چرب و ناسالم، تند خوردن، حرف زدن بین 
غذا و مصرف مایعات در میان آن ،موجب هضم ناقص 
و فساد غذا در معده می شود، همچنین مصرف زیاد 

مواد غذایی با اسید اوریک باال مانند عدس، چای پر 
رنگ و گوشت گاو بسیار خطرناک است. یک پژوهشگر 
طب سنتی با تاکید بر نقش یبوست در افزایش سموم 
گفت: در بیماران مبتال به خشکی روده، اسید اوریک 
مجدداً جذب خون می شود،تجمع این سموم در بدن 
موجب تاری دید، اختالالت عصبی، تپش قلب و انگل 

گذاری می شود، همچنین عدم سم زدایی بدن موجب 
ایجاد غلظت خون،گرفتگی عروق، جوش، کابوس های 
شبانه و نقرس می شود. وی تاکید کرد: حجامت به 
همراه بادکش مهم ترین نوع سم زدایی در طب سنتی 
است، همچنین سونای خشک، استفاده از سفیدآب و 
سنگ پا در دفع موضعی سموم بدن تاثیر بسزایی دارد.

صحیح ترین راه خوردن میوه

همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید 
توی  گذاشتنش  فقط  و  کندنش  پوست  میوه، 
دهان، به این سادگی که فکر میکنید نیست. 
بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید 
میوه بخوریم. بهترین راه مصرف میوه این است 
که آنها را بعد از غذا نخورید. میوه ها باید زمانی 

خورده شوند که معده خالی است. اگر میوه ها را 
به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم 
کردن سیستم بدنتان خواهند داشت. بدنتان را با 
مقدار زیادی انرژی تامین میکنند که این انرژی 
به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و 
کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی 
میشود. میوه های پخته شده را نخورید چرا که 
هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد.

بدترین مدل های خوردن غذا

راحتي  احساس  شما  به  تاریکي  تاریکي:   -1
مي بخشد که کمتر به میزان غذایي که مي خورید 
مکاني  هر  از  بیش  پرخورها،  مي کنید.  توجه 
به خوردن در فضاي نیمه تاریک عالقه دارند 
2- آشپزخانه: با گفتن حیف است، بسیاري از 
مواد غذایي باقي مانده در ظروف را می خورید. 

همینطور با نگاه کردن به غذای روی اجاق، مواد 
داخل یخچال و ... وسوسه می شوید به همه 
ناخنک بزنید 3- در محل کار: چون فقط غذاي 
حاضري یافت می شود ٤- باعجله: با اینکارکالري 
زیادي را پیش از سیر شدن وارد بدنتان کرده اید 
5- در مقابل تلویزیون و مانیتور: توجه نمي کنید 
که چه و چقدر مي خورید 6- رستوران: کیف 
پولتان را الغر و دور کمرتان را چاق مي کند.

خوردنی هایی که شما را شاد می کند

که  افرادی  بدن  روزانه:  خوردن  صبحانه   -1
موادمعدنی  و  ویتامین  خورند،  می  صبحانه 
بیشتری دارد و چربی و کلسترول کمتری دارند.

نتیجه خوردن صبحانه، داشتن بدنی آماده، وزن 
طبیعی، کاهش چربی خون و عادت کردن به 
کم خوردن است 2- گنجاندن ماهی در رژیم 

غذایی: در هفته دو بار ماهی بخورید 3- میان 
وعده ها: خوردن میوه ها موجب شادابی و نشاط 
بیشتر میشوند. بهترین زمان برای خوردن میان 
وعده زمانی است که گرسنه هستید ٤- آب و 
لبنیات: آب و شیر دو مایع ضروری برای سالمت 
و شادابی بدن هستند 5- نوشیدن چای: اما چایی 
که میزان کافیین آن کمتر باشد. بهتر است چای 
را با آب میوه یا دارچین و زنجبیل مزه دار کرد.

کوله دوبندی، مناسب تر است

که  معتقدند  توانبخشی  و  طب  متخصصان 
کیف های کوله پشتی مناسب تر از انواع دستی 
و بندی آن است. کوله پشتی های دوبنده بهترین 
کیف مدرسه برای بچه ها هستند. البته کوله پشتی 
بیشتر به درد بچه های 10 سال به باال می خورد. 
می توانید  دبستانی  و  کوچک تر  بچه های  برای 

کیف های چرخ دار تهیه کنید که هم حمل ونقلشان 
آسان باشد و هم فشار زیادی به دلیل حمل کتاب 
به ستون فقراتشان وارد نشود. کوله پشتی های یک 
طرفه مناسب نبوده و غیراستاندارد هستند؛ چرا که 
برای حمل آن، فرد ناچار است به یک طرف متمایل 
 شود. اگر کوله پشتی  خریدید، بندهای آن را طوری 
تنظیم کنید که قد کوله پایین تر  از کمر آنها نباشد. 
اگرکوله  آویزان باشد، فشار به شانه ها وارد می شود.

ویژگی های یک خودکار خوب

خودکار نامناسب باعث درد مچ دست و انگشتان 
خوب  خودکار  یک  های  ویژگی   از  می  شود. 
برای نوشتن  های درازمدت می  توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 1- خودکارهای با سطح مقطع 
سه  گوش از خودکارهای با سطح مقطع دایره 
 ای بهترند 2- خودکارهایی که دارای پوشش 

الستیکی نرم هستند، باعث ناراحتی انگشتان 
نوشتن  هنگام  به  که  افرادی   -3 نمی  شوند 
خودکار را زیاد فشار می  دهند، معموال در انگشت 
اشاره خود احساس درد می  کنند. در این صورت باید 
از خودکارها با پوشش الستیکی ارتجاعی استفاده 
کنند ٤- یکی دیگر از ویژگی  های یک خودکار 
خوب، کیفیت باالی جوهر و روان  نویسی آن 
است که باعث آرامش اعصاب نویسنده می  شود.

سفیدآب و سنگ پا، قدرت سم زدایی دارند !

۵۴۵ حادثه طی پنج ماه در شهرستان بیرجند 

مهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند، از وقوع 5٤5 
حادثه در پنج ماهه نخست امسال در بیرجند خبر داد. موسی 
میرزایی گفت: از این تعداد 65 حادثه در خارج محدوده شهری 
رخ داده است. وی با بیان اینکه در این حوادث 2۹5 نفر با تالش 
مأموران آتش نشانی نجات یافته اند، افزود: این حوادث چهار کشته 
و 61 مصدوم را به جای گذاشته است. میرزایی از مهار 1۹7 حریق 
در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: امید است با رعایت 
نکات ایمنی از سوی شهروندان، شاهد کاهش اینگونه حوادث در 
بیرجند باشیم. وی با اشاره به مهم ترین حوادث شهریورماه، بیان 
کرد: گرفتار شدن جوانی 22 ساله در اعماق چاه در عشق آباد 
و حریق یک منزل در مهرشهر از مهم ترین حوادث هستند.

برخورد احتمالی شهاب سنگ ۵0 متری با زمین 
 

ایرنا- اخترشناسان درباره نزدیک شدن خطرناک یک شهاب 
سنگ بزرگ و احتمال برخورد آن به نقطه نامعلومی در زمین، 
امروز هشدار داده اند. شبکه راشاتودی این خبر را به نقل از 
برخی دانشمندان اخترشناس اعالم کرد و افزود: نام این شهاب 
سنگ » QA2 2016« و طول آن حدود 50 متر است. این 
شهاب سنگ بسیار بزرگتر از شهاب سنگ چیلیابینسک است 
که در سال 2012 در منطقه اورال روسیه به زمین برخورد کرد. 
و عواقب برخورد آن به زمین نیز بیشتر از چیلیابینسک خواهد 
بود. به گفته این دانشمندان، شهاب سنگ در صورت ورود به جو 
زمین خرد خواهد شد و بخش عمده آن خواهد سوخت اما آنچه 
باقی می ماند می تواند برای زمین و ساکنان آن خطرناک باشد.

وقوع 26 فقره تصادف در معابر درون شهری استان خراسان جنوبی طی یک هفته گذشته

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی از وقوع 26 فقره تصادف طی هفته گذشته در معابر درون شهری استان خبر داد. به گزارش 
فارس، علیرضا رضایی افزود: طی هفته گذشته بر اثر این تصادفات، یک نفر فوت و 27 نفر مجروح شدند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه طی مدت زمان ذکر شده بیشترین آمار مجروحان مربوط به موتورسیکلت سواران با 70 درصد بوده است، تصریح 
کرد: همچنین ٤1 درصد مجروحان 15 تا 25 سال سن داشته اند. رضایی علت 35 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، 27 درصد 
را عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی را هر کدام چهار درصد و 30 درصد را نیز سایر علل برشمرد و گفت: بیشترین ساعت 
وقوع تصادفات بین ساعت 18 الی 22 بوده است. وی همچنین از ثبت 3 هزار و ۹63 فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان در یک هفته گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ٤۹۹ تخلف حادثه ساز بوده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مدت تعداد 20٤ دستگاه موتورسیکلت و ۹ دستگاه خودرو که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند توقیف 
شده است، افزود: از این تعداد ٤8 راننده به علت نداشتن گواهی نامه، وسیله نقلیه آنها توقیف و برای سیر مراحل قانونی به دادگاه اعزام شده اند. 
رضایی در پایان با توجه به افزایش سفرهای تابستانی از رانندگان خواست قبل از آغاز سفر وسیله نقلیه خود را کامال بررسی و معایب موجود را رفع 
نمایند و در حین سفر، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از مواردی که موجب غفلت و حواس پرتی در رانندگی می شود، پرهیز کنند.

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران

 و چهارراه دولت 

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

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

پوشش نوین گلخانه بافته شده از الیاف پلی اتیلن 
مقاوم در برابر طوفان و آفتاب ، قابل دوخت به ابعاد دلخواه

 ) یک بار تجربه   یک عمر آسایش(
انواع گیره بوته و نخ های جدید بوته پیچی با قیمت باورنکردنی

09351564566-09159653080

تجهیزات گلخانه ای 

پـارس

فروشــــی
تویوتا فررانر اوراقی 

قیمت پایه 3 میلیون تومان
09157200242

فروش فوق العاده صندلی و میز 
ویژه رستوران ها و باغ ها،تعداد 1۵6 عدد صندلی و 30 عدد 

میز چهارنفره و شش نفره با صفحه MDF و نوار PVC به فروش می رسد.
همراه:   091۵۵61۵۵89

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.

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571



7
سیاه چادر بافی در سرایان جان تازه ای گرفت

راستی- مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان از احیاء هنر سیاه چادر عشایری در این شهرستان خبرداد و گفت: با توجه به رونق گردشگری و لزوم 
ایجاد اقامتگاههای بوم گردی در مناطق عشایری، گروهی از زنان عشایر برای توسعه گردشگری منطقه اقدام به بافت سیاه چادر در شهر سه قلعه شهرستان سریان نموده اند. عرب 

اضافه کرد:  پرونده ثبت میراث معنوی سیاه چادر عشایری تهیه شده و در صورت تأیید و موافقت استان این هنر بنام سرایان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت خواهد رسید.
یکشنبه * 14 شهریور 1395 * شماره 3595

7
دولت به تنهایی قادر به رفع

آسیب های اجتماعی نیست

مهر- مدیرکل دفتر امور 
فرهنگی  و  اجتماعی 
به  اشاره  با  استانداری 
اجتماعی  آسیب های 
گفت:  جامعه  در  موجود 
به  قادر  به تنهایی  دولت 

در  محمودی  عصمت  نیست.  آسیب ها  این  رفع 
نشست ازدواج و تحکیم خانواده در دانشگاه های 
استان با بیان اینکه خانواده ها نیز باید در رفع این 
معضالت و ناهنجاری ها با دولت همکاری کنند، 
افزود: روابط خانوادگی در بروز بسیاری از آسیب ها 
نقش دارد وی با اشاره به اخبار منتشرشده در حوزه 
آسیب های اجتماعی بیان کرد: رسانه ها از پرداختن 
افراطی و بزرگ نمایی مشکالت  خودداری کنند.
معاون توسعه پیش گیری هم در این جلسه گفت: 
سال گذشته، ۱۶ هزار نفر در استان آموزش های 

مهارت خانواده را فرا گرفته اند.

ایجاد 235 هزار شغل
در واحد های کوچک اقتصادی

مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  سیما-  و  صدا 
کوچک  های  واحد  ایجاد  به  اشاره  با  کشور 
اقتصادی در کشور گفت: تاکنون 235 هزار شغل 
در کشور در این کارگاهها ایجاد شده است. سردار 
نامه  میثاق  امضای  درمراسم  دیروز  عصر  نقدی 
و  کنندگان  تولید  اجرایی،  دستگاههای  متولیان 
زیرکوه  و  درمیان  شهرستانهای  در  زرشک  تجار 
استان طرح همگام با کشاورز را یکی از طرح های 
موفق بسیج سازندگی دانست و افزود: با این طرح 
تا سال ۱404 برداشت محصوالت کشاورزی در 
کشور دو برابر می شود. وی همچنین از گشایش 
نمایشگاه ویژه عرضه زرشک  در مهر امسال در 
تهران خبرداد و گفت: چند غرفه در این نمایشگاه 

ویژه عرضه زرشک خراسان جنوبی است.

موافقت شرکت فرابورس ایران
با تجاری سازی محصوالت مخترعان

 
صدا و سیما- شرکت فرابورس ایران برای تجاری 
سازی و فروش محصوالت مخترعان با سازمان 
موافقت  استان  فناوری  و  پژوهشی  علمی  بسیج 
نامه امضاء کرد. مسئول بسیج علمی پژوهشی و 
هدف  با  نامه  موافقت  این  گفت:  استان  فناوری 
های   ایده  و  ها  اختراع  همه  بررسی  و  شناسایی 
به  کمک  برتر،  های  ایده  انتخاب  مخترعان، 
معرفی  و  خالقانه  های  طرح  دارای   مخترعان 

ایده های برتر به سرمایه گذاران به امضا رسید.

آغاز طرح ضیافت اندیشه با حضور
اساتید دانشگاه بیرجند

هیات  اعضای  ویژه  اندیشه  ضیافت  طرح  ایرنا- 
علمی دانشگاه بیرجند با حضور بیش از ۱50 نفر 
۱3 شهریور ماه در تاالر والیت این دانشگاه آغاز 
شد و به مدت یک هفته ادامه دارد. رئیس دانشگاه 
بیرجند در مراسم افتتاحیه طرح یادشده افزود: در 
این طرح دوره های اصول تعلیم و تربیت، اقتصاد 
مقاومتی و اخالق حرفه ای در سطح یک و 2 بر 
گزار می شود و هر کدام از اعضای هیات علمی 

حداقل ۱۶ ساعت از هر دوره را می گذرانند.

بازدید معاون آموزش و پرورش استان
از پروژه مهر شهرستان سربیشه

 
کل  اداره  آموزش  معاون  میرزایی  ور-  پیشه 
آموزش و پرورش استان به همراه هیئت همراه 
از روند پیشرفت پروژه مهر در آموزش و پرورش 
با  که  بازدید  این  در  کردند.  بازدید  شهرستان 
اداره کل صورت  از کارشناسان  همراهی جمعی 
گرفت، از تعدادی از مدارس سطح شهر سربیشه 
آموزش  مدیر  آمد.  عمل  به  بازدید  مود  شهر  و 
آسفالت  عملیات  اتمام  از  نیز  سربیشه  وپرورش 
حیاط سه مدرسه وسیع در طول تابستان خبر داد.  

طرح جدید شرکت کویرتایر در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی انجام شده است

تسنیم- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره 
به افتتاح آزمایشی دومین پرس پخت تایر سواری 
این  تایر گفت: عماًل  رادیال ساخت شرکت کویر 
شده  انجام  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب  در  طرح ها 
دومین  آزمایش  افتتاح  آیین  در  »کره ای«  است. 
شرکت  ساخت  رادیال  سواری  تایر  پخت  پرس 
کویر تایر اظهار کرد: این طرح با تکیه بر نیرو و 
کارشناسان داخلی است که ابتکار عمل نیروهای 
نمایش می گذارد. وی  به  را  داخل کشور  و  بومی 
اظهار کرد: دولت و وزارت صنعت و معدن از این 
طرحها حمایت می کند و طبیعی است که مشکالتی 
در راستای تأمین منابع عرضه آن وجود داشته باشد 
که احساس می شود مشکل تا حدود زیادی برطرف 
شود. کره ای اظهار امیدواری کرد: با حمایت از این 
مجموعه طرح توسعه شرکت کویرتایر با سرعت و 

براساس برنامه زمان بندی شده به نتیجه می رسید.

طرح ژئوفیزیک هوایی
راهگشای اشتغال و صنعت استان

با اشاره به  مالئی- رئیس سازمان زمین شناسی 
طرح ژئوفیزیک هوایی استان بیان کرد: این طرح 
می تواند راهگشای اشتغال و صنایع باشد چرا که 
دراین باره  فی ما بین صنعت معدن استان، سازمان 
زمین شناسی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
کشور تفاهم نامه ای منعقد خواهد شد. »کره ای« 
بنتونیت  تولید کود  واحد  از  بهره برداری  مراسم  در 
42مخاطره  از  کرد:  سرایان،عنوان  شهرستان 
ایران وجود  شناخته شده در دنیا 32 مورد آن در 
دارد که در سال های گذشته ۱۶درصد زلزله هایی 
که ایجاد شده  دارای تخریب باال بوده است. وی 
خاطرنشان کرد: ایران در  ۱5  کشور مطرح دنیا از 
لحاظ کمیت ذخایر معدنی قرار دارد که بر اساس 
فرم های بین المللی اگر به عمق زمین برویم ذخایر 
معادن چندین برابر می شود. کره ای با اشاره به طرح 
ژئوفیزیک هوایی در استان گفت: با اجرای این طرح 
بیشتر از ۱0 سال گذشته از معادن استان می توانیم 
برداشت کنیم. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
نیز تاکید ویژه ای بر این منطقه دارند خاطرنشان 
به  توجه  هوایی  ژئوفیزیک  اصلی  اولویت  کرد: 
خراسان جنوبی و منطقه شرق کشور است. وی در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آوا عنوان کرد: مقرر 
شد طرح مطالعاتی ظرفیت های استرتژیک معدنی 

استان تا قبل از پایان امسال به اتمام برسد.
بیان  نیز  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت 
کرد: در بحث ژئوفیزیک هوایی در کشور 250هزار 
۱00هزار  از  بیش  که  شده  تعیین  خط  کیلومتر 
کیلومتر آن در استان است که از این میزان بخش 
تصریح  شهرکی  است.  شده  انجام  کار  از  زیادی 
کرد: با بهره برداری و اعتبارات وزارتخانه و استانی 
خواهیم توانست در بخش صنعت و معدن متناسب 

با ظرفیت های استان دنبال کنیم.

اعزام بیش از دو هزار بسیجی
از شهرستان طبس به اردوهای جهادی

 
ایرنا - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس 
گفت: از ابتدای سال ۱395دو هزار و 750 نفر از 
بسیجیان این شهرستان در قالب طرح های یک 
روزه، هفت روزه، دانشجویی، هجرت دانش آموزی 
و تیم های بهداشتی، درمانی به اردوهای جهادی 
اعزام شدند. سرهنگ فرحبخش ثانی عنوان کرد: 
از این تعداد دو هزار و ۱20 نفر اردوهای یک روزه 
محصول  آوری  جمع  به  جهادی  گروه   ۱40 در 
و  آب کشاورزی  کانال های  کشاورزی، الیروبی 

کمک به افراد نیازمند در روستاها پرداختند.

شرکت 12 هزار نفر از استان در طرح 
قرآنی مدرسه حفظ و تفسیر قرآن کریم

فارس- مدیر کل اوقاف و امور خیریه از شرکت ۱2 
هزار نفر از استان در طرح قرآنی مدرسه شبانه روزی 
در  گرایلی  حجت االسالم  داد.  خبر  قرآن  حفظ 
مدرسه  دو  رحله  طرح  اختتامیه  آیین  مراسم 
شبانه روزی حفظ و تفسیر قرآن کریم در حسینیه 
امام رضا)ع( بیرجند، اظهار کرد: 300 نفر از مربیان 
حفظ برای تحصیالت تکمیلی به قم فرستاده شدند 

تا آموزش متقاضیان را بر عهده داشته باشند.

کسب عنوان پایان نامه برتر کشوری 
توسط دانش آموخته دانشگاه بیرجند

قوسی- فاطمه محسنی دانش آموخته کارشناسی 
با  بیرجند  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  ارشد 
فقهی  مباحث  بالغی  و  عرفانی  تحلیل  عنوان 
در مثنوی مولوی به راهنمایی دکتر محمد بهنام 
یازدهمین  در  نوروزی  حامد  دکتر  مشاوره  و  فر 
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات 
فارسی به عنوان پایان نامه برتر کشوری در حوزه 

ادبیات در سال جاری برگزیده شد.

رفع 22 مورد نفوذ ریشه درخت
در شبکه های فاضالب شهر بیرجند

راستی- مدیر امور آب و فاضالب بیرجند از رفع 22 
مورد نفوذ ریشه درخت در  شبکه های فاضالب 
شهر بیرجند خبر داد. هاشم آبادی اظهار کرد: با 
انجام عملیات ویدئومتری  به طول 4500 متر از 
شبکه های جمع آوری فاضالب شهر بیرجند 22 
مورد گرفتگی و نفوذ ریشه درخت به داخل شبکه 
این عملیات  است  به ذکر  شناسائی گردید. الزم 
و  فاضالب  زدگی  پس  از  جلوگیری  راستای  در 
ایجاد  و  انشعابات  اتفاقات در شبکه،  آمار  کاهش 

رضایتمندی مشترکین به انجام رسیده است.

15 گونه جانوری استان
در حال انقراض است

بیان  با  استان  زیست  محیط  مدیرکل  تسنیم- 
ویژه  به  جانوری  گونه    ۱5 حاضر  حال  در  اینکه 
درنای بیندان طبس در حال انقراض است گفت: 
بیمه گرگها  برای  و  بیمه شده  آسیایی  یوزپلنگ 
در  آرامنش  است.  گرفته  صورت  اقداماتی  نیز 
کرد:  اظهار  استان  در  ولی فقیه  نماینده  با  دیدار 
پناهگاه  دارای 4 منطقه حفاظت شده، 3  استان 
حیات وحش است و دو میلیون هکتار از مناطق 

نیز تحت حفاظت محیط زیست است.

خراسان جنوبی رتبه اول حفظ ارزش های انقالبی را در کشور دارد

و  شناسی  زمین  سازمان  رئیس  سربازی- 
اکتشافات معدنی کشور به فردوس سفر کرد. 
این  منیزیم  شمش  کارخانه  از  ای«  »کره 
نزدیک  از  ای  در جلسه  و  بازدید  شهرستان 
را  فردوس  کاران و صنایع  مشکالت معدن 
این  در  ما  خبرنگار  گزارش  به  کرد.  بررسی 
بازدید امیرحسنخانی نماینده فردوس، طبس، 
بشرویه و سرایان و مدیر کل صنعت، معدن و 

تجارت استان نیز حضور داشتند.
از  جمعی  حضور  با  ای  جلسه  در  ادامه  در 
صنایع  صاحبان  و  کاران  معدن  مسئوالن، 

مشکالت این بخش ها بیان شد.
فردوس  منیزیم  کارخانه شمش  عامل  مدیر 
سه  با  کارخانه  این  اکنون  اینکه  بیان  با 
تامین  کرد:  تصریح  کند  می  کار  شیفت 
برای  بانکها  هدایت  و  گردش  در  سرمایه 
مهم  خواسته  دو  یکساله  دوره  یک  مراعات 
واحد  یک  با  ها  بانک  متاسفانه  و  ماست 
رفتار  بازرگانی  واحد  یک  مانند   تولیدی 
می کند و باید در سود و زیان واحد تولیدی 

که به آن تسهیالتی می دهند شریک شوند. 
»کافی تاکید کرد: علیرغم پیگیریهای فراوان 
بهره  پروانه  مالیاتی  معافیت  نتوانستیم  هنوز 
برداری را بگیریم و باید نگاه دولت به استان با 
توجه به ظرفیت های معدنی غنی ویژه باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره 
به  استان رو  اکتشافی در  اینکه مطالعات  به 
از  راستا  این  در  کرد:  تصریح  است  افزایش 
بخش خصوصی حمایت می شود و فضای 
است.  مطلوب  استان  در  گذاری  سرمایه 
معدن  مشکالت  از  بخشی  افزود:  شهرکی 
کاران مرتفع شده و در صنایع وابسته نیز در 

فردوس باید سرمایه گذاری شود.
کاران  معدن  از  یکی  گزارش  این  اساس  بر 
نیز نبود نمایندگی سازمان نظام مهندسی  و 
واگذاری پهنه های زمین های معدنی به دو 
شرکت که باعث بلوکه شدن مواد معدنی شده 
را از مشکالت معدن کاران فردوس برشمرد و 
اضافه کرد: باید اولویت بهره برداری از معادن 
شهرستان با شرکت های بومی باشد و قوانین 

استان ها  به  به شرایط،  توجه  با  نیز  مربوطه 
حق  پرداخت  خواستار  عراقی  شود.  واگذار 
االرض پس از اکتشاف شد و نبود خط ریلی 
نشدن  اجرا  و  معدنی  مواد  ونقل  برای حمل 
مشکالت  دیگر  از  را  مالیاتی  های  معافیت 

مهم این حوزه برشمرد. نارمنجی از کارخانه 
های  بومی  از  حمایت  خواستار  نیز  کائولن  
منطقه دراین بخش شد و تصریح کرد: برای 

برخی بازدیدها به اداره صنعت، معدن وتجارت 
فردوس اختیاراتی داده شود.

فرمانداری  عمرانی  و  ریزی  برنامه  معاون 
برداری  بهره  پروانه   ۶۱ کرد:  بیان  فردوس 
صادر  درشهرستان  تولیدی  واحدهای   برای 

شده که 40 واحد فعال و نیمه فعال و 2۱ واحد 
نیز تعطیل است. حالج مقدم تاکید کرد: عمده 
مشکالت این بخش نبود نقدینگی و نداشتن 

بازار فروش محصوالت است که برای رونق 
دادن به آنها  550 میلیارد ریال تسهیالت در 

گردش نیاز است.
و  بشرویه  طبس،  فردوس  مردم  نماینده 
سفر  این  در  گفت:  نیز  مجلس  در  سرایان 
تفاهم نامه ای در استان به امضاء می رسد تا 
کارهای جدیدی در بخش معدن انجام شود. 
سرمایه  موانع  اینکه  بیان  با  امیرحسنخانی 
گذاری در استان و سخت گیریهای بی مورد 
باید رفع شود تاکید کرد: مالیات های سنگین 

یکی از مهمترین این مشکالت است.
اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  رئیس 
معدنی کشور نیز با اشاره به اینکه مشکالت 
کرد  خواهم  منتقل  وزیر  به  را  شده  مطرح 
معدنی  مواد  نظر  از  جنوبی  خراسان  افزود: 
فلزی و غیر فلزی قابلیت های بسیار خوبی در 
کشور دارد و این سازمان طرحهای مطالعاتی 
اقدام  در دست  استان  در  زیادی  اکتشافی  و 
دارد که تا قبل از پایان دولت یازدهم گامهای 

تاثیرگذاری برداشته خواهد شد.

تامین سرمایه در گردش و سخت گیری بانک ها دو مشکل مهم  صنایع فردوس

در بازدید معاون وزیر صنعت از فردوس عنوان شد:

عبادی  علیرضا  السالم  حجت  مالئی- 
و  تودیع  مراسم  در  فقیه  ولی  نماینده 
معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان 
عنوان کرد: نیرو های مسلح خاری برچشم 

مستکبران و متجاوزگران است.
وی بصیرت افزایی و روحیه انقالبی را یکی 
از شاخصه های نیروی های مسلح دانست 
و تاکید کرد: تنها را مقابله با دشمن جهاد و 

روحیه جهادگری است.
مستضعفان  سازمان  رئیس  نقدی  سردار 
کشور نیز بیان کرد: در موضوع حفظ ارزش 
نظرسنجی  سال   7 مدت  در  انقالبی  های 
هایی در تمام کشور انجام شد که خراسان 

جنوبی در این مدت رتبه اول را دارد. 
وی خاطرنشان کرد: با شرایط بد اقلیمی و 
خشکسالی های متعددی که در این استان 
در  اند  توانسته  مند  غیرت  مردم  دارد  وجود 
موضوع  این  که  بمانند  مرزی  روستاهای 

جای قدردانی و تشکر دارد.
را  استان  نشین  مرز  مردم  ماندگاری  نقدی 
کرد:  تاکید  و  دانست  ایران  برای  فداکاری 
فداکاری  این  جواب  باید  کشوری  مسئوالن 

را در خور شأن این مردم بدهند.

مردم خراسان جنوبی
الگوی ایرانی، اسالمی

کشور  مستضعفان  بسیج  سازمان  رئیس 
خراسان  استان  مردم  از  ما  کرد:  اظهار 

جنوبی توقع داریم که الگوی ایرانی اسالمی 
را در جامعه عملیاتی کنند.

نقدی تاکید کرد: در کشور ستادی به همین 
را  ای  برنامه  منظور تشکیل شده است که 

به صورت نظری تدوین کرده اند.

هیچ تمایلی به رفتن
به استان فارس نداشتم

و  استان  سپاه  اسبق  فرمانده  سردارغیاثی 
جلسه  این  در  نیز  فارس  فجر  سپاه  فرمانده 

جزو  جنوبی  خراسان  در  خدمت  کرد:  بیان 
در  و  است  بوده  من  کاری  دوران  بهترین 
تمامی  همکاری  با  خدمتم  ماه   ۱۱ مدت 
استان  مردم، بسیجیان و همکارانم در سپاه 
زمینه  در  مناطق مرزی  در  مثبتی  گام های 
محرومیت زدایی برداشتیم که به زودی شاهد 
نتایج آن خواهید بود. غیاثی افزود: بنده هیچ 
تمایلی برای رفتن به استان فارس را نداشتم 
مردم  به  دیگر  دوسال  داشتم  قصد  بلکه 

خراسان جنوبی خدمت کنم.
حوزه  در  گفت:  استان  سپاه  اسبق  فرمانده 
متوازن  توسعه  و  تجهیزات  انسانی،  منابع 
کارهایی انجام شده است که مردم به زودی 
اثرات مثبت آن را می بینند. غیاثی خاطرنشان 
کرد: توسعه فرهنگ بسیج می تواند راهگشای 
بخواهیم  اگر  و  شود  ها  چالش  مشکالت 
حرکت  باید  کنیم  حرکت  تعالی  مسیر  در 
تاکنون  که  باشیم  داشته  محور والیت  روبه 

بسیجیان این مسیر را طی کردند.
غیاثی  سردار  زحمات  از  مراسم  پایان  در 
سردار  حکم  با  قاسمی  سرهنگ  و  قدردانی 
سپاه  فرمانده  سمت  به  جعفری  پاسدار 

انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان گفته شد:

حسینی- جلسه شورای شهر دیروز صبح در 
حدود 3  از  پس  اما  شد  برگزار  ساعت 8:30 
ساعت جلسه هیچ نتیجه ای در بر نداشت و 
رسیدگی به  نامه های کمیسیون عمران به 

علت نبود وقت به جلسه بعدی موکول شد.
هیئت  اعضای  اعالم  جلسه  این  کار  دستور 
بود که در  رئیسه کمیسیون های تخصصی 
جلسه روز پنجشنبه انتخاب شده بودند. طی 
قالیبافان  رئیس شورا،  زنگویی  انتخابات  این 
نائب رئیس، نیک منشی و نفیسه نخعی به 
کمیسیون  شدند.  معرفی  دار  خزانه  عنوان 
امور  و  بودجه  برنامه  شامل  تخصصی  های 
مالی، حقوقی و امالک، عمران و توسعه پایدار 
شهری، فرهنگی و اجتماعی، ورزش و جوانان، 

خدمات شهری هستند.
زنگویی رئیس شورا با بیان اینکه کمیسیون 
بازوی مشورتی شورا هستند عنوان کرد:  ها 
ها  کمیسیون  به  شورا  های  نامه  و  الیحه 
ارجاع داده می شود و توسط اعضای انتخابی 
کمیسیون بررسی می شود. وی ادامه داد: در 
های  بررسی  ها  کمیسیون  شورا،  جلسه  هر 
خود را به عنوان نظرات در صحن علنی شورا 
مطرح می کنند و در شورا برای آن تصمیم 
گیری می شود. زنگویی با اشاره به اینکه هر 
از  باید حداقل در یکی  از اعضای شورا  یک 
کمیسیون ها شرکت داشته باشند اعالم کرد: 
تعداد اعضای هر کمیسیون 5 نفر خواهد بود و 
با رای گیری اعضای شورا انتخاب خواهند شد.
به گفته وی در هر کمیسیون افرادی به عنوان 

یا کارشناسان  اجرایی  از دستگاه های  مدعو 
کارشناسانه  نظرات  از  تا  شود  می   دعوت 

آن ها نیز استفاده شود.

در حاشیه: انتخابات تلفنی
بنابر قرار باید در این جلسه طبق قانون اعضای 
هر کمیسیون توسط رای اعضا شورا انتخاب 
می شد. در ابتدای جلسه چهار نفر از اعضای 
شورا حضور نداشتند که با تماس تلفنی از آنان 
برای  موجهی  دلیل  اگر  که  شد  درخواست 
حضور در جلسه ندارند هر چه سریعتر مراجعه 
کنند و یا کمیسون های مدنظر خود را از پشت 

تلفن انتخاب و به اطالع شورا برسانند.
شورا،  اعضای  از  یکی  طاهری  گفته  به 
اعالم  و  نداشتن  حضور  دلیل  به  »بهترین« 
تمامی  در  مدنظر  های  کمیسیون  نکردن 
کمیسیون ها به عنوان کاندیدا در نظر گرفته 

و رای وی لحاظ خواهد شد.
پس از تاخیر یک ساعته یزدان شناس و هالل 

بیرجندی در جلسه حضور پیدا کردند.

جلسات فرمالیته
انتقاد  و  اعتراض  با  بیرجندی  هالل  خانم 
زمانیکه  کرد:  عنوان  شورا  عملکرد  از  شدید 
رئیسه در جلسه ای محرمانه  انتخاب هیئت 
بدون اطالع به برخی از اعضای شورا انجام 
می شود حضور در جلسه نمادین روز بعد آن، 
معنایی ندارد. وی ادامه داد: برای جلسه امروز 

نیز اطالع رسانی نشده بود.

بیان کرد:  اعتراض  این  به  پاسخ  در  طاهری 
برای انتخاب هیئت رئیسه تا دوازدهم شهریور 
باید انتخابات برگزار می شد، بنابراین همکاران 
تصمیم گرفتند پنجشنبه  طی جلسه ای این 
کار انجام شود و شما هم در این اطالع رسانی 
رای  اینکه  داد:  ادامه  وی  داشتید.  حضور 
همه  بردن  سئوال  زیر  بر  دلیل  اید  نیاورده 
تمامی  اینکه  بیان  با  زنگویی  نیست.  چیز 
بوده  رای  اساس  بر  شده  انجام  انتخابات 
از اعضای شورا  است عنوان کرد: هر کدام 
که بخواهند جلسه ای بگیرند می توانند از 
بر  تاکید  با  وی  کنند.  استفاده  شورا  سالن 
اینکه جلسه محرمانه نبوده است عنوان کرد: 
اعضای شورا بی اطالع نبوده اند و حتی صدا 
و سیما نیز در آن جلسه حضور داشته است.

رئیس شورا با اشاره به اینکه اگر امروز جلسه 
انتخاب کمیسیون تشکیل نمی دادیم در آینده 
از من ایراد گرفته می شد که نامه ها مانده است 

و باید در کمیسیون های جدید بررسی شوند.
زنگویی به اعضای حاضر در شورا پیشنهاد داد 
که انتخاب اعضای شورا را در ابتدای مهر و با 

حضور همه اعضا برگزار کنند.
شورا  آخر  ماه  چند  در  کرد:  خواست  در  وی 
تا مردم تصور نکنند  احساسی برخورد نکنید 

جلسات محرمانه داشته ایم.
نیز ضمن  شورا  اعضای  از  یکی  یزدانشناس 
نظر  با  تاخیر خود عنوان کرد:  از  عذرخواهی 
حضور  برای  و  هستم  موافق  شورا  رئیس 
همه اعضا جلسه را به اول مهر موکول کنیم 

و کمیسیون ها کار خود را به همین شکل ادامه 
دهند. وی همچنین با بیان اینکه برای انتخاب 
اعضای کمیسون ها زمان مشخصی انتخاب 
نشده بود عنوان کرد: من حتی از جلسه انتخاب 

هیئت رئیسه نیز بی اطالع بوده ام.
یزدان شناس با تاکید بر اینکه تا االن در شورا 
کاری خالف  قانون انجام نشده است و انتخاب 
هیئت رئیسه نیز کامال قانونی بوده اعالم کرد: 
در تهران هم هیئت انتخاب کننده متشکل از 
تفکرات مختلف است و کاش در جهت هم 
افزایی به تمام اعضای شورا اعالم می کردید 
و همه در انتخابات شرکت می کردیم تا هیئت 
رئیسه با ۱۱ رای انتخاب می شد، ولی االن 
حتی ما دعوت هم نشده بودیم. وی ادامه داد: 
در سال آخر شورا، در عملکرد تالش کنیم افکار 

عمومی را نسبت به خودمان مثبت نگه داریم.

سال گذشته تنها یک کاندید
برای ریاست شورا بود

نخعی نایب رئیس شورا نیز در ادامه حرف های 
یزدان شناس عنوان کرد: در انتخابات هیئت 
رئیسه سال گذشته زنگویی تنها کاندید برای 
ریاست بود ولی باز هم روال رای گیری با ۶ 
رای موافق و باقی رای ها سفید انجام شد و 

آنجا نیز حسن نیت اعضا دیده نشد.
بیان  موضوع  این  به  پاسخ  در  شناس  یزدان 
کرد: در جلسه سال پیش اعضای شورا برای 
انتخابات به حد نصاب نرسیده بود اما علی رغم 
دانستن اینکه چه کسی قرار است انتخاب شود 

حضور پیدا کردیم تا جلسه انتخابات شما برگزار 
شود و این نشان از حسن نیت ماست.

در شورا »زد و بند« نداریم
به  اشاره  با  شورا  عضو  دیگر  طاهری 
برسیم  نتیجه  به یک  نفر  اگر هر ۱۱   اینکه 
ایده آل خواهد بود عنوان کرد: ولی متاسفانه 
در شورای ما پس از رای آوردن اکثریتی از 
جدا  اکثریت  این  از  ای  عده  شورا،  اعضای 

شدند و گروه اقلیتی را تشکیل دادند.
وی اضافه کرد: ایراد متوجه اقلیت است که 
به اکثریت نپیوستند و با مخالفت های خود 
مشکل پیش آورده اند. وی با تاکید بر اینکه 
موکول کردن جلسه به خاطر این اقلیت به 
مهر ماه کاری غیر اخالقی است بیان کرد: 
نگذارید وقت تلف شود و بی نتیجه برگردیم.

استاندار  با  شورا  جلسه  در  اینکه  بر  طاهری 
است  قانون  ما  الخطاب  عنوان کردیم فصل 
تاکید کرد و گفت: االن نیز باید قانونی عمل 
کرده و به دور از »زد و بند« اعضا را انتخاب 
کنیم. به گفته وی در اول هر سال باید هیئت 
رئیسه کمیسیون ها انتخاب شده و در اولین 
جلسه کاری بعد از آن، اعضای کمیسیون ها 
انتخاب شود. در پایان زنگویی بنا به درخواست 
اکثریت اعضا جلسه انتخاب اعضا را به اولین 

جلسه کاری در مهر موکول کرد.
در این جلسه 3 ساعته با وجود نامه های فراوان 
در کمیسیون عمران، به هیچ نامه ای به دلیل 

»کمبود وقت« رسیدگی نشد!

شورا وقت کم آورد

قدردانی سردار نقدی از مرزنشینان 

پس از چالش اعضا برای نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه ؛
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حمایت از روحانی به معنای
 اعالم ورشکستگی جریان اصولگرا است

یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص حمایت از 
روحانی گفت : بعضی حمایت از روحانی را توصیه 
می کنند زیرا نمی خواهند او را به دامن اصالح 
و  اصولگرایان  وحدت  احتمال  بیاندازند،  طلبان 
رسیدن به کاندیدای واحد را ناممکن می دانند و 
نیز احتمال پیروزی روحانی در 96 را مشابه مدل 
همیشگی ریاست جمهوری های ما زیاد می دانند. 
در مقابل هم کسانی که موافق حمایت از کاندیدای 
کارنامه  توانیم  نمی  معتقدند  هستند،  اصولگرا 
اقدامات دولت روحانی را مهر اصولگرایی بزنیم و 
باشیم چون  داشته  کاندیدا  با اصالح طلبان یک 
حمایت از روحانی که تحت الحمایه اصالح طلبان 
شمار  به  اصولگرایان  ورشکستگی  اعالم   است؛ 
اگر  این سوال که  به  پاسخ  در  رود. محبیان  می 
احمدی نژاد نیاید از بین قالیباف و جلیلی کدامیک 
می تواند بدنه اجتماعی متأثر از احمدی نژاد را دور 
از لحاظ نگرش و رویکرد  خود جمع کند، گفت: 
و  است  تر  نزدیک  نژاد  احمدی  به  جلیلی  طبعا 
قالیباف در برابر نگرش هواداران احمدی نژاد قرار 
دارد، اما تکرار می کنم احمدی نژاد بر حسب اختیار 
برای به قدرت رسیدن هر  را  حمایت هوادارانش 
کسی جز خودش  قرض نمی دهد ولو جلیلی باشد 
مگر آن که جلیلی قول دهد که پیشاپیش معاون 
ریاست  نام  جز  را  خود  اختیارات  تمامی  و  اولی 
جمهوری به احمدی نژاد واگذارد که در آن صورت 
هم شک دارم احمدی نژاد جز به ثمره هاشمی یا 

مشایی چنین اعتمادی را داشته باشد.

 »شکارچیان پُست« دولت را قبضه کرده اند

رئیس کمیته سیاسی جبهه اعتدال گرایان با بیان 
با  یازدهم  بیشتر عزل و نصب ها در دولت  اینکه 
صورت  باندی  و  خطی  رایزنی  و  فامیلی  روابط 
در  را  دولت  ُپست،  شکارچیان  گفت:  می گیرد، 
همچون  فساد  حلقه های  و  گرفته اند  خود  قبضه 
یکه تاز  و  فعال  نیز  فعلی  دولت  در  قبل،  دولت 
معرکه هستند. جمشیدی تأکید کرد: ما در دولت 
انتقاد می کردیم که کردان ها در دولت ها  گذشته 
وجود دارند، اما در دولت یازدهم هم همان وضعیت 

را مشاهده می کنیم و آنها  جوالن می دهند.

 دارند از من انتقام سیاسی می گیرند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: حداقل 
وظیفه طلبه نهی از منکر است، برخی موسیقی ها 
را گوش می دهم اما کنسرت یک چیز دیگر است 
و آن ارائه موسیقی همراه با هیجان مبتذل است و 
کدام مرجع این را تأیید می کند؟ گفتیم این فعل در 
شهر امام رضا )علیه السالم( حرام است. آیت ا... 
علم الهدی افزود: برخی از بنده به  خاطر این نهی از 
دیدار فرمانده پدافند هوایی شرق کشور با دختران موسسه خیریه ام کلثومعکس روز منکر در تریبون نماز جمعه انتقام سیاسی گرفته اند.

 اعالم خرید هواپیما جنبه سیاسی داشت

امنیت ملی مجلس گفت: هدف  عضو کمیسیون 
وزارت راه از خرید هواپیما فقط بهره برداری سیاسی 
بود. کریمی قدوسی افزود: هدف آخوندی از اعالم 
خرید هواپیما فقط نوعی بهره برداری سیاسی بود 
که قبل از انتخابات مجلس دهم نیز این موضوع 
افکار عمومی را جلب کند.  تا نظر  را مطرح کرد 
وی در ادامه اظهار داشت: آیا »دفتر کنترل اموال 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا« به این راحتی 
اجازه می دهد تا ایران صد فروند بوئینگ و ایرباس 
به کشور وارد کند؟ اینها فهم مردم را زیر سؤال 
بردند و اعالم خبر خرید هواپیما در واقع کار سیاسی 
بود. البته این را هم باید گفت که آخوندی برادرش 

را در این قراردادها به کار گرفته است. 

سیاست خارجی دولت جای دفاع ندارد

با اشاره  انقالب اسالمی  ایثارگران  عضو جمعیت 
به اینکه سیاست خارجی دولت قابل دفاع نیست، 
باید برای آنچه به عنوان سیاست خارجی  گفت: 
کنیم.  عمومی  عزای  اعالم  افتاده،  اتفاق  دولت 
شاکری با اشاره به اینکه دولت در آغاز کار خود 
بر خوش بینی نسبت به مذاکره با کشورهای غربی 
و آمریکایی تاکید داشت، گفت: تمام دل خوشی 
دولت به مذاکره با غرب در حالی بود که مردم و 
رهبری این را در ذهن داشتند که دست دراز کردن 
آمریکا و غرب به سوی ما با روپوش مخملی است.

به احمدی نژاد نمی خورد که بگوید در 
دقیقه 90 به نفع اصولگرایان کنار می کشد

که  است  معتقد  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
طول  در  دیگری  گروه  هر  از  بیش  اصولگرایان 
خورده  ضربه  نژاد  احمدی  از  گذشته  های  سال 
واکنش  در  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی  اند. 
به  نژاد  احمدی  پیغام  مورد  در  اخبار  برخی  به 
 90 دقیقه  در  گیری  کناره  برای  اصولگرایان 
خواند  نمی  نژاد  احمدی  روحیات  با  این  گفت: 
کرد:  تصریح  است. وی  دروغ  گفت  توان  می   و 
ضربه  اصولگرایان  به  نژاد  احمدی  امروز  به  تا 
اصولگرایان  زند.  این هم ضربه می  از  بعد  زده، 
باید از همین االن تکلیف شان را با احمدی نژاد 
افراد  به  و  کنند  موضع  اعالم  و  کنند  مشخص 
ما  نماینده  نژاد  احمدی  که  کنند  اعالم  مردم  و 
نیست. این پیام باید به دست مردم برسد که هم 
خیال احمدی نژاد تخت شود هم خیال دیگران. 
وی خاطرنشان کرد: همه باید به روحانی کمک 
کنیم تا رئیس جمهور شود. تا به امروز در تاریخ 
سیاسی ما رئیس جمهور چهار ساله نداشته ایم. 
انقالب  از  بعد  های  دولت  همه  بین  در  ایشان 
اطاعت  و  رهبری  فرمایشات  به  فرد  ترین  مقید 
از رهبری بوده و هر طور شما نگاه کنید ایشان 
روز  یازده  و  است  نکرده  کار  رهبری  خالف  بر 
 خانه نشینی را تجربه نکرده و مغرور نشده است.

او همیشه هم از رهبری سخن گفته است. 

عبدی :  اصالح  طلبان از روحانی در 9۶ حمایت نکنند

در  اصالحات  اینکه  بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال 
از  نه  ما  از شخصی حمایت کند، گفت:  نباید  انتخابات 
روحانی و نه از هیچ کس دیگر نباید حمایت کنیم. عبدی  
افزود: اصالح طلبی که سرنوشت خودش را به وضعیت 
نمی دانم  نباشد.  بهتر که  باشد، همان  زده  دیگران گره 
این فقدان اعتماد به نفس از چه زمانی مثل خوره به جان آنان افتاده و یک روز 

سرنوشت خود را به هاشمی گره زدند، یک روز به روحانی و یک روز دیگر ...

حسینیان:  اگر اصولگرایان چیزی هم دارند به خاطر احمدی نژاد است
 

عضو جبهه پایداری از سخنان مصباحی مقدم در مورد عدم مشورت با آیت ا... مصباح در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. حسینیان در 
پاسخ به سوالی در مورد سخنان چهره های مطرح اصولگرا مبنی بر عدم حمایت از احمدی نژاد در انتخابات آینده اظهار کرد: اگر اصولگرایان چیزی 
هم داشته باشند به خاطر خدمات احمدی نژاد است و اال خودشان خیلی سابقه ای از خدمت ندارند. اگر اصولگرایان بخواهند نگاهی به عملکرد 
خودشان داشته باشند حتما باید دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را استناد کنند.  حسینیان ادامه داد: به نظر من، رویکرد مردم به سوی احمدی 

نژاد به حدی است که او باالخره تسلیم مردم خواهد شد و در نهایت وارد کارزار انتخابات می شود و اصولگرایان مهم نیستند که بخواهند از احمدی نژاد حمایت کنند یا نه.

چرا رهبری فرمودند قدرت تهاجمی را افزایش دهید؟

حجت االسالم سعیدی درباره بیانات اخیر رهبری درباره 
لزوم افزایش توان تهاجمی گفت : آنچه بنده از فرمایشات 
ایشان در این باره برداشت می کنم این است که افزایش 
قدرت تهاجمی هم یک نوع استراتژی روشن در راستای 
مبانی نظام و دکترین نظامی ماست که جنبه بازدارنده دارد. 
وی افزود: اگر امروز قدرت دفاعی ایران یک نوع توان بازدارندگی دارد، قدرت 

تهاجمی ما هم بعد از این باید این بازدارندگی را در مقابل دشمن ایجاد کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اینکه باید به دنبال حذف دالر از تجارت 
بین المللی باشیم، گفت: شأن مردم باالتر 
دالر  گشایش  خاطر  به  که  است  این  از 
بدهیم.  بیشتر  امتیازات  و  کرده  التماس 
اینکه مسئوالن  بر  تاکید  با  نقدی  سردار 
کار  مردم  این  شأن  خور  در  باید  مرکز 
کنند، عنوان داشت: اما امروز می بینیم که 
آن عمل  به خالف  مسایل  از  بعضی  در 
می شود. وی با اشاره به اینکه شش سال 
دالر  معطل  را  کشور  اقتصاد  که  است 
و  رهبری  معظم  مقام  گفت:  کرده اند، 
تمامی صاحب نظران تنها راه برون رفت 
دانسته اند،  مقاومتی  اقتصاد  در  را  کشور 
آن وقت ما شش سال است که برخالف 
این اقدام می کنیم و دنبال گشایش دالر 
هستیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
مسیرهای  تمامی  دشمن  اینکه  بیان  با 

تمام  ما  و  است  بسته  را  دالر  اقتصادی 
مسیر  این  کردن  باز  برای  را  خود  همت 
بین  این  در  داشت:  بیان  بسته ایم،  بکار 

حتی برخی پای خود را فراتر گذاشته اند و 
حاال که توافق هسته ای به جایی نرسیده، 
نفت  و  داده  دیگری  امتیازات  می خواهند 

کشور را مفت بدهند.
نقدی با بیان اینکه این ها حتی می خواهند 
برخی از نهادهای ملی و فرهنگی کشور را 

تحریم کنند تا دشمن را راضی نگه دارند، 
بیان داشت: فرض کنیم همه این امتیازات 
را دادیم و دشمن سیری ناپذیر کوتاه آمد 

اما آیا این اقتصاد مقاومتی است؟
مقاومتی،  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی 
تکانه های  مقابل  در  که  است  اقتصادی 
اقتصادی، سیاسی، امنیت ملی و حوادث 
روزگار پایدار است، بیان کرد: اقتصادی که 
وابسته به دالر باشد در مقابل کوچک ترین 
تکانه مقاوم نیست. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اضافه کرد: باید بجای اینکه 
دنبال  به  باشیم  دالر  گشایش  دنبال  به 
حذف دالر از تجارت بین المللی باشیم و 
به  اشاره  با  نقدی  است.  شدنی  امر  این 
زیادی  کشورهای  حاضر  حال  در  اینکه 
می خواهند  و  هستند  دالر  زخم خورده 
خود را نجات دهند، گفت: امروز نه تنها 
چین و روسیه بلکه کشورهای اروپایی و 
ژاپن می خواهند سلطه دالر برداشته شود، 
از  دالر  برداشتن  برای  شرایط  بنابراین 

تجارت بین المللی فراهم است.

سردار نقدی: التماس برای گشایش دالر در شأن مردم نیست
اقتصاد وابسته به دالر در مقابل کوچک ترین تکانه ها مقاوم نیست

سرکار خانم دکتر معصومه حق پوی قاضیانی 
جناب آقای دکتر خلیل باللی مود
انتخاب شما بزرگواران را به عنوان پزشکان نمونه کشوری
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