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ارائه خدمات رایگان درمان ناباروری در قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان
عصر اعتبار- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: خدمات رایگان درمان ناباروری در تمام مراحل تشخیص، درمان 
و تأمین دارو از جمله مزایای قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان است که بدون سقف ارائه می شود.سید محمد بطحایی افزود: تا کنون 750 
نفر از فرهنگیان از این خدمات استفاده کرده اند که به طور میانگین برای هر نفر یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه شده است.

قیمت پراید و تیبا در خارج از ایران اعالم شد

معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا  ایسنا - 
تیبا در کشورهای عراق و  پراید و  قیمت فروش 
آذربایجان را اعالم کرد. محسن جوان، اظهار کرد: 
خودروهایی که در ایران عرضه می شود آپشن ها و 
تجهیزات بیشتری نسبت به خودروهایی که برای 
صادرات تولید می شود، دارند. وی ادامه داد: پراید 
با موتور  ترمز ABS و  بدون کیسه هوا و بدون 
بیمه  بدون هزینه هایی چون  و همچنین  یورو ۲ 
شخص ثالث، به قیمت ۸۳00 دالر در عراق عرضه 
می شود. وی افزود: تیبا نیز بدون کیسه هوا و ترمز 
ABS تقریبا به قیمت ۸500 دالر در عراق عرضه 
می شود و قیمت این خودرو در ایران با کیسه هوا و 
ترمز ABS و هزینه هایی چون بیمه شخص ثالث، 
پراید  افزود:  وی  است.  تومان  میلیون   ۲۴ حدود 
بدون تجهیزات یاد شده 6000 دالر در آذربایجان 
تجهیزات،  برخی  بدون  نیز  تیبا  می شود،  عرضه 

7۲00 دالر در آذربایجان عرضه می شود.

وام ازدواج با مانده ۴۵ 
هزار میلیاردی شروع شد

و  اما  با  حالی  در  ازدواج  میلیونی  وام۱0   - ایسنا 
اگرهای بسیار برای تامین مالی آن از خرداد امسال 
قرض  منابع  مانده  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
هزار   ۴5 به  دوره  این  در  بانکی  شبکه  الحسنه 
بود؛ ده ها هزاران میلیاردی  میلیارد تومان رسیده 
عدم  به  نسبت  انتقادات  بین  نداشت.  وجود  که 
ورود بانک ها برای افزایش مبلغ وام به بهانه نبود 
منابع، مانده بیش از ۳5 هزار میلیارد تومانی آن در 
ترازنامه شبکه بانکی مورد توجه قرار داشت. رقمی 
که تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
تا پایان خرداد یعنی زمان ابالغ مصوبه جدید به ۴5 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

توزیع کتب درسی دانش آموزان
 متوسطه دوم از 20 شهریور آغاز شد

ایسنا - حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
از توزیع کتب درسی متوسطه دوم و پایه دهم از 
۲0 شهریور خبر داد و گفت: کتب ابتدایی و پیش 
دانشگاهی نیز در مدارس و همزمان با آغاز سال 

تحصیلی در میان دانش آموزان توزیع خواهند شد.

جایزه 10 میلیون ریالی برای شرکت 
کنندگان در سرشماری اینترنتی 

ایرنا - امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار ایران گفت: 
افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کنند از 
طریق قرعه کشی به هزار نفر آنان جایزه ۱0میلیون 
ریالی تعلق می گیرد. هشتمین سرشماری نفوس و 
مسکن سال 95 به دو شیوه اینترنتی و حضوری 
انجام می شود. سرشماری اینترنتی از سوم تا ۲۴ 
مهر و سرشماری حضوری از ۲5 مهر تا ۲5 آبان 

امسال در کشور اجرا می شود. 

فروش بیمه نامه ازدواج از هفته جاری

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان گفت: جوانان برای ثبت نام به منظور خرید 
کنند.  اقدام  از هفته جاری  ازدواج می توانند  بیمه 
ناصر صبحی قره ملکی در گفتگو با ایسنا اظهارکرد: 
از 50 هزار تومان به باال قیمت سپرده بیمه ازدواج 
از  است و هر فرد بر اساس سرمایه گذاری خود 

مزیت های این بیمه می تواند بهره مند شود.

جریمه وام تعاونی ها بخشیده می شود

ایسنا - حجت ا... مهدیان سرپرست بانک توسعه 
تسهیالت  دیرکرد  جرایم  بخشودگی  از  تعاون 
تعاونی ها خبر داد و گفت: تعاونی هایی که تا پایان 
شهریور بدهی خود را تسویه کنند از این معافیت 

برخوردار خواهند شد. 

برپایی نمایشگاه های پاییزه غیرقانونی است

نایب رییس اتاق اصناف ایران ضمن اعالم این که 
هیچ گونه مجوزی به منظور برپایی نمایشگاه پاییزه 
صادر نشده است، تصریح کرد: ۱00 درصد مخالف 
برپایی نمایشگاه پاییزه هستیم و هر اقدامی در این 
راستا غیرقانونی است. درستی در گفتگو با ایسنا، با 
اشاره به این که رکود موجود در بازار اجازه برگزاری 
نمایشگاه فصلی پاییزه و بهاره را نمی دهد، گفت: در 
حال حاضر نه تنها هیچ گونه مجوزی برای برگزاری 
نمایشگاه پاییزه و بهاره داده نشده است، بلکه با توجه 

به رکود بازار نیازی به انجام این کار نیست.

برگزاری آزمون ارشد دانشگاه آزاد به 
وزارتخانه های علوم و بهداشت واگذار شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری 
آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد توسط وزارت 
علوم یا وزارت بهداشت خبر داد. خدایی در گفتگو 
با ایسنا، افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
در مرداد 95 مصوبه ای داشت که طبق آن  برگزاری 
یا سنجش آزمون های دانشگاه آزاد حسب مورد یا 

توسط وزارت بهداشت یا وزارت علوم برگزار شود.

دستور شلیک به قایق های ایرانی می دهم

انتخابات  در  جمهوری خواه  حزب  نامزد 
 پیش روی آمریکا در اظهارات خصمانه ای
سمت  به  باید  آمریکایی  ناوهای  که  گفت 
نزدیک  آن ها  به  که  ایرانی  قایق های 
که  ترامپ  دونالد  کند.  شلیک  می شوند، 
در یک تجمع انتخاباتی در »پنساکوال« در 
ایالت فلوریدا صحبت می کرد، گفته است، در صورت پیروزی وی، 
نیروهای نظامی آمریکا چنان تقویت خواهند شد، که هیچ کشوری 

جرأت شوخی کردن با آن را نخواهد داشت.

انتقادات به روحانی اثرگذار نبوده است
 

قدرت ا... علیخانی در پاسخ به این سوال که 
انتقادهایی که به آقای روحانی می کنید  آیا 
گفته  کردید؟  منتقل  او  به  هم  حضوری  را 
است: مطالب مستقیم و غیر مستقیم به آقای 
روحانی گفته می شود و من هم گفته ام. ولی 
با توجه به دیگر محذوراتی که او دارد تاکنون 
 خیلی اثرگذار نبوده است. البته در این زمینه دفتر رییس جمهور هم

می توانست و از این تاریخ به بعد هم می تواند بهتر از این عمل کند و 
ارتباط حامیان دولت را با رئیس جمهور بیشتر فراهم کند.

روحانی با متخلفان برخورد کند پیروز است

در  روحانی  آقای  اگر  گفت:  توکلی  احمد 
برخورد با موضوع فیش های حقوقی نامتعارف 
داشته  قاطع  برخورد  مانده  باقی  فرصت  در 
و  شد  خواهد  جمهور  رئیس  بعد  دور  باشد 
این پیروزی حقشان است. این نماینده سابق 
در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
موضوع واگذاری امالک به مدیران شهرداری تهران با آقای قالیباف 
صحبت هایی داشتم و ایشان از من خواستند به عنوان نماینده افکار 

عمومی موضوع را بررسی کنم.

استان  در  روحانی  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
خراسان جنوبی از سه گزینه احتمالی به عنوان 
است  معتقد  و  می برد  نام  روحانی  جایگزین  
نداشته  دفاعی  قابل  عملکرد  روحانی  که 
است. مهدی آیتی افزود : آقای روحانی آمد 
که  ندارد  قبول  اما  شد  هم  رئیس جمهور  و 
اصالح طلبان عامل پیروزی اش شدند . البته 

ایشان در ادامه همان سیاست قصد ندارد از 
نخبگان سیاسی کشور در پست های مدیریتی 
و در کابینه استفاده کند. عملکرد و انتصابات 
ایشان نشان داد که وی از اعضای کارگزاران 
و اصولگرایان استفاده می کند و در موارد بسیار 
کمی از اصالح طلبان استفاده کرده است. آیتی 
افزود : برجام فعاًل هیچ اثر مثبتی برای کشور 

نداشته است و اتفاق ملموسی نیز برای مردم 
ما نیفتاده است در نتیجه می بینم که دولت 
دست  در  که  را  برنده ای  برگ  تنها  روحانی 
دارد و روی آن تبلیغ می کند »برجام« است. 
آن هم یک برگه کاغذ است و این برگ هم 
تاکنون نتوانسته است مشکالت مردم را حل 
کند. نماینده بیرجند در مجلس ششم اظهار 

داشت : من دو نفر را برای جایگزینی روحانی 
مناسب می دانم. این دو نفر آقایان قاضی زاده 
هاشمی وزیر بهداشت و علی مطهری هستند 
در  اصالح طلبان  کاندیدای  می توانند  که 
آقای  من  البته  باشند.  آینده  سال  انتخابات 
ظریف را هم فرد مناسبی برای کاندیداتوری 

سال آینده می دانم.

گزینه های رئیس ستاد روحانی در استان برای جایگزینی رئیس جمهور

بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
اینکه چرخ اقتصاد کشور باید همواره 
بچرخد، افزود: ما مصمم هستیم هم 
چرخ هسته ای و هم چرخ اقتصادی 

این  در  مردم  تا حقوق  بچرخد  باهم 
راستا تأمین شود. جهانگیری با بیان 
معظم  رهبر  هدایت های  با  اینکه 
و  رئیس جمهور  مدیریت  و  انقالب 

 6 با  ایران  متخصص  کارشناسان 
امضاء  را  برجام  بزرگ جهانی  قدرت 
 ۲ ساخت  امروز  داشت:  اظهار  کرد، 
یکی  بوشهر  هسته ای  نیروگاه  واحد 

استقامت  بر  راسخ  اراده  مصادیق  از 
ملت ایران در تحقق اهداف خود در 
ساخت نیروگاه های هسته ای با مقاصد 
صلح آمیز است. وی با بیان اینکه دیگر 

کشورهای طرف برجام باید به تعهدات 
خود عمل کنند، بیان کرد: ایران تأکید 
انجام  به  منوط  برجام  پایداری  کرده 

تعهدات طرف مقابل است.

پایداری ایران به برجام منوط به انجام تعهدات طرف مقابل

جهانگیری: مصمم هستیم چرخ هسته ای و اقتصادی باهم بچرخد

اگر  گفت:  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
با حق بسنجیم نمره بسیار  را  نژاد  احمدی 
پایین می گیرد. شریعتمداری گفت: احمدی 
به  ما  بود.  امریکا  با  رابطه  دنبال  هم  نژاد 
احمدی نژاد گفتیم که می دانید چرا آمریکا 

تحویلت نگرفت؟ چون می دانند که تصمیم 
در مورد رابطه با آمریکا با تو نیست.

 ۱۱ جریان  در  نژاد  احمدی  گفت:  وی 
را  این  ایستاد.  آقا  مقابل  نشینی  خانه  روز 
می توانید از آقای آقا تهرانی و زاکانی که به 

دیدار احمدی نژاد رفتند بپرسید. در موضوع 
مشایی نیز آقا به او نامه دادند تا او را برکنار 
کند اما تمکین نکرد و کار را به جایی رساند 
که حضرت آقا مجبور به علنی کردن نامه 
میدان  دو  نژاد  احمدی  افزود:  وی  شدند. 

دیگری  و  اللهی ها  حزب  یکی  دارد  رأی 
از  بعد  اللهی ها  حزب  مستضعف.  اقشار 
اینکه ببینند او مقابل آقا ایستاده به او رأی 
نمی دهند. البته به نظرم بعید است شورای 
تایید صالحیت کند چون در  را  او  نگهبان 

مدیر مسئول  است.  این موضوعات  جریان 
روزنامه کیهان احمدی نژاد و روحانی را هر 
به  ما  گفت:  و  دانست  خطرناک  بسیار  دو 
وظیفه عمل می کنیم و نیازی نیست بین دو 

گزینه پر خطر انتخاب کنیم.

روحانی و احمدی نژاد گزینه های پرخطر انتخاباتی اند ؛  احتمال رد صالحیت احمدی نژاد وجود دارد 
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عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت نامه )آگهی( تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار:1395/06/21

بیرجند  دانشگاه  کارکنان  اعتبار  تعاونی  اول( شرکت  )نوبت  العاده  فوق  به طور  عادی  جلسه مجمع 
برگزار  دانشگاه  پردیس شهدای  بهشتی  در محل سالن شهید  چهارشنبه 1395/07/14 ساعت 18 
می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای شرکت در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً در مجمع حضور یابد، می تواند همزمان به همراه نماینده 
تام االختیار به دفتر شرکت واقع در پردیس اصلی دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه( مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. بدیهی است افراد متقاضی کاندیداتوری سمت بازرسی 
 شرکت حداکثر تا تاریخ 1395/06/31 می توانند به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوط را تکمیل نمایند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص فعالیت شرکت در سال مالی 1394- طرح و تصویب 
صورتحساب های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1395- تعیین مبلغی 
برای استرداد سهام اعضای مستعفی- تعیین خط مشی آتی شرکت و پذیرش اعضای جدید با سرمایه 
25.000.000 ریال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- طرح و تصویب افزایش 

حق عضویت و افزایش مبلغ وام اصلی و اضطراری.

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه ام البنین

جلسه مجمع عمومی عادی موسسه خیریه ام البنین دوشنبه 95/6/29 ساعت 5 بعدازظهر در 
محل دفتر موسسه واقع در خیابان معلم 5، پالک 49 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی نتواند حضور یابد، می تواند با وکالت از طرف یک عضو دیگر در جلسه حضور 

یابد. هر فرد غیر عضو فقط دارای یک حق رای می باشد.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره - استماع گزارش بازرس - تصویب بیالن مالی سال 94

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 950085 در قبال محکومیت آقای فریدون رمضانی به پرداخت تعداد 214 

عدد سکه کامل بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها خانم فروغ رمضانی با وکالت خانم الهه قاسمی یک دستگاه خودروی 
سواری پراید سایپا 111 به رنگ نقره ای مدل سال 1389 با شماره انتظامی 238 ب 21 ایران 52 متعلق به محکوم علیه توقیف 
شده است و محکوم لها تقاضای فروش خودرو را نموده است که طبق نظر کارشناس به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال )معادل 
سیزده میلیون تومان( ارزیابی شده است و قرار است از طریق مزایده در روز یکشنبه 95/7/4 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهد خریدار خواهد بود.
شفیعی- مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فروش
آپارتمان همکف ) بدون پله (
متراژ 85 متر- 10 متر انباری

آفتابگیر - حیاط مستقل
دارای محیط بازی بچه ها و فضای سبز

تخلیه - آماده سکونت
آماده وام  60 میلیونی خرید

مبلغ 115 میلیون

مفتح 55 - بلوک 2  - واحد 1
09031614320

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M ۵ سال ضمانت

محالتی - بین توحید و مدرس   091۵3619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

  با ظرفیت 700 نفر
 به مناسبت اعیاد قربان تا 
غدیر در نظر دارد خدمات 
خود را به مشتریانی که در 
این بازده زمانی رزرو نمایند 
با 10 درصد تخفیف ارائه نماید. برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
یکشنبه * 21 شهریور 1395 * شماره 3601

ورود 155 هزار دانش آموز به مدارس خراسان جنوبی

برزجی- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ورود 155 هزار دانش آموز به مدارس استان خبر داد و گفت: این تعداد دانش آموز در سال تحصیلی 95-96 در 
مدارس استان مشغول به تحصیل می شوند. عباس المعی در گفتگو با آوا افزود: از این تعداد 79 هزار  نفر پسر و بقیه دختر هستند.  وی یاد آور شد: سال گذشته  125 

هزار و 884 دانش آموز در مدارس استان تحصیل کردند که آمار امسال   1/29 درصد رشد را نشان می دهد .

سفارش لباس فرم به تولیدی های سایر استان ها ، خیانت به اشتغال  خراسان جنوبی

بازار خریدهای مهر گرم است

معکوس  شمارش  برزجی-   عصمت 
به ماه مهر  پاییز و ورود  برای شروع فصل 
و مدرسه آغاز شده ؛ در این بین بازار های  
کشور  مناطق  سایر  همانند  جنوبی  خراسان 
این روزها در تب و تاب خرید لوازم تحریر و 

وسایل مورد نیاز مدرسه است.
و  شور  رسد  می  راه  از  که  مهربانی  ماه 
نیاز  مورد  وسایل  خرید  برای  افراد  اشتیاق 
مدرسه حال و هوای خاصی به شهر و بازار 

و خانه ها می دهد.
رنگی،  ، مداد  دفتر  نو،  خرید کیف و کفش 
پاک کن و تراش در رنگ ها و شکل ها و 
مارک های مختلف که این روزها در بسیاری 
سوپر  حتی  و  تحریر  لوازم  های  مغازه  از 
مارکت های شهر جلب توجه می کند، خبر 
از آغاز فصل درس و دانش اندوزی می دهد.  
یکی از والدین که مشغول انتخاب دفتر برای 
کودک مدرسه ای خود است به خبرنگار ما 
می گوید: گرچه دفاتر تعاونی در بازار هست 
که مناسبت تر هستند اما دفتر هایی که جلد 
رنگی و پر زرق و برق دارند بیشتر کودکان 
هستند  تر  گران  که   کنند  می  مجذوب  را 
.یاوری ادامه می دهد: امروز دو دفتر و یک 
بسته مداد رنگی 12 رنگ و یک عدد پاک 
کن و تراش را با قیمت 430 هزار ریال تهیه 
کرده ام که این مبلغ برای خانواده هایی که 
افزایش  شک  بدون  دارند  آموز  دانش  چند 
افزاید:  می  وی  یافت.  خواهد  چشمگیری 
باید مسووالن در این فصل با نظارت مستمر 
بر بازار و قیمت لوازم تحریر ها کاری کنند 
از توان خرید و تامین لوازم مورد  که مردم 
دیگر  یکی  برآیند.  خود  آموزان  دانش  نیاز 
خرید  درباره   نیز  آموزان  دانش  والدین  از 
ها کفش  و  کیف  قیمت  گوید:  می   مدرسه 
کیف  یک  برای  و  است  متغیر  بازار  در 
باید 50 هزار تومان  مناسب مدرسه حداقل 
 پول بدهیم که این مبلغ برای خانواده های
یا  که در طبقه متوسط جامعه هستند و دو 
است.  سنگینی  مبلغ  دارند  آموز  دانش  سه 
این  در  که  خواهد  می  مسووالن  از  شهپر 
روزها نظارت بیشتری بر بازار لوازم تحریر و 
کیف و کفش داشته باشند و به افراد سودجو 

اجازه ندهند که در حق مردم اجحاف کنند.

امسال بازار خرید پوشاک
 مداس راکد تر شد

رئیس اتحادیه پوشاک بیرجند نیز در گفتگو 
امسال  قیمت های  اینکه  بیان  آوا ضمن  با 
تغییر آنچنانی نکرده است افزود:امسال بازار 
خرید پوشاک مدارس راکد تر شده و قدرت 

خرید مردم کاهش یافته است .
اسماعیل زاده عنوان می کند: ورود مدارس 
شده  باعث  فرم  لباس  سفارش  موضوع  به 
که صنف پوشاک در این زمینه نتواند نفعی 
از بازار اول مهر ببرد و حتی گاهی مشاهده 

از  می شود مدارس سفارش ها را به خارج 
استان می دهند . وی با بیان اینکه تاکنون 
و  مدارس  اینکه  بر  مبنی  زیادی  مکاتبات 
بدهند  استان  داخل  به  را  سفارش  ادارات 
داشته ایم افزود: علی رغم اینکه سفارشات 
تواند  می  استان  در  ادارات  و  مدارس  فرم 
اصناف  به  کمک  و  اشتغال  رونق  باعث 
داخلی باشد ولی متاسفانه همچنان برخی از 
توجه  بی  موضوع  این  به  مدارس  و  ادارات 
پیگیری  خواستار  زاده  اسماعیل   . هستند 
جدی از سوی نهادهایی چون استانداری و 

فرمانداری ها در این باره شد .

امسال تمایل مردم به خریدهای 
ایرانی بیشتر شده است 

رئیس اتحادیه پوشاک بیرجند از اقبال مردم 
امسال  گوید:  می  ایرانی  کاالی  خرید  به 
تمایل مردم به خریدهای ایرانی بیشتر شده 
گرچه عده ای هم هستند که فقط به دنبال 
ایرانی و خارجی  جنس مارک دار هستند و 
زاده  اسماعیل   . نیست  مهم  برایشان  بودن 
رو  ایرانی  کاالی  خرید  اینکه  بیان  با 
سازی فرهنگ  خواستار  است  رشد   به 

ها  رسانه  سوی  از  موضوع  این   بیشتر 
شد و گفت: خوشبختانه علی رغم اینکه ما 
معرض  در  بیشتر  و  هستیم  مرزی  استانی 
ورود کاالهای خارجی قاچاق قرار داریم اما 
70 درصد کاالهای موجود در بازار پوشاک 
ایرانی هستند در صورتی که  در بازار مشهد 
و تهران بیش از 80 درصد کاالی خارجی به 

فروش می رسد.
نوعی  را  فصلی  نمایشگاه  برگزاری  وی 
با  افزاید:  می  و  داند  می  کاری  موازی 
ویژه  های  فروش  اصناف  اینکه  به  توجه 
مدارس در آستانه مهر دارند  برگزاری این 

مدارس  خرید  برای  تواند  نمی  نمایشگاه 
از ادامه  در  همچنین  وی  شود.  واقع   مفید 
فعالیت های زیرزمینی در بحث پوشاک انتقاد 
 می کند و می گوید: راه اندازی کانال های
فروش خانگی و  در فضای مجازی   فروش 
می تواند به  عرضه کاالی قاچاق دامن بزند 
سوی  از  بیشتر  نظارت  نیازمند  امر  این  که 

سازمان های مربوطه است.  

کیفیت کاالی ایرانی با خارجی 
خیلی تفاوت دارد

یک عرضه کننده لوازم تحریر نیز با گالیه از 
راه اندازی نمایشگاه نوشت افزار در بیرجند 
رکود  باعث  ها  کاری  موازی  این  گفت: 
بیان  با  وی  است.  شده  التحریر  لوازم  بازار 
اینکه اکنون فروش ما به  یک سوم کاهش 
باید  چرا  دانیم  نمی  کند:   می  اضافه  یافته 
فروش  بحث  به  مسئول  غیر  های  سازمان 
لوازم تحریر ورود پیدا کنند. به گفته وی ، 
کیفیت کاالی ایرانی با خارجی خیلی تفاوت 
گذاشته  رویش  نمایشگاه  اسم  چون  و  دارد 
استقبال  اجناس  آن  از  بیشتر  مردم  شده 
داد:  ادامه  صنفی  فعال  این  کنند.  می 

 اصناف حق اتحادیه و  مالیات می دهند اما
در  نیستند  اصناف  از  که  های  فروشنده 
نمایشگاه بدون هیچ هزینه ای از بازار اول 

مدرسه ها سود می برند. 

95 درصد لوازم التحریر موجود
 در بازار خارجی هستند 

به  نیز   بیرجند  تحریر  لوازم  اتحادیه  رییس 
اینکه  رغم  علی  گوید:  می  ما  خبرنگار 
قبل  سال  سه  از  تحریر  لوازم  های  قیمت 
تغییر نکرده اما اوضاع خرید مردم نسبت به 

وی  است.  بدتر شده  خیلی  قبل  های  سال 
اعتقاد که قدرت خرید مردم کاهش  این  با 
یافته  می افزاید: حتی مردم برای خرید کتب 
درسی هم مراجعه کمتر می کنند چه برسد 

به لوازم تحریر!
به  تعاونی  های  قیمت  درباره  راستگومقدم 
 40 دفتر  هر  قیمت  گوید:  می  ما  خبرنگار 
برگ 550 تومان، 60 برگ 850 ، 80 برگ 
1150 و 100 برگ 1400 تومان است.  به 
است  بسیار کم  ایرانی  تولیدات   ، گفته وی 
خارجی  موجود  تحریر  لوازم  درصد    95 و 
است اما طرح های موجود طرح های ساده 
می  اطمینان  با  امسال  لذا  هستند  هنری  و 
نداریم.  مدرسه  لوازم  در  زننده  طرح  گوییم 
به  ها  ارگان  از  برخی  ورود  از  انتقاد  با  وی 
بحث فروش نوشت افزار یاد آور شد: این کار 
لوازم  فروش  زمینه  در  کاری  موازی  باعث 
تحریر با فعاالن این صنف شده است. معاون 
فرهنگی اجتماعی سپاه انصار الرضا خراسان 
جنوبی  نیز در گفتگو با خبرنگار ما ، از آغاز 
ایرانی  محصوالت  عرضه  نمایشگاه  کار  به 
در بیرجند خبر داد و گفت:در این نمایشگاه 
تولیدات بومی و محلی ساخت داخل شامل 

نوشت افزار و کیف عرضه می شود .

نمایشگاه  این  اندازی  راه  از  هدف  مقدادی 
را فرهنگسازی خرید کاالی ایرانی به نسل 

جدید عنوان کرد.

اصناف از برگزاری نمایشگاه
 استقبال نکردند

صالحی مسوول محصوالت فرهنگی مشعر؛ 
راستای  در  را  نمایشگاه  این  برگزاری  نیز 
برنامه ریزی برای امری خداپسندانه عنوان 
منویات  به  توجه  با  گوید:  می  و  کند  می 
فرهنگی  محصوالت  عرضه  برای  رهبری 

و نوشت افزارهای ایرانی و اسالمی قرارگاه 
فرهنگی مشعر با دعوت از اعضای اتحادیه 
از  قبل  اندیشی  هم  نشست  تحریر  لوازم 
که  نمود  برگزار  نمایشگاه  این  اندازی  راه 
خوبی  استقبال  صنوف  سوی  از  متاسفانه 
نشد و در نهایت شخص حقیقی متقاضی راه 
محصوالت  عرضه  و  نمایشگاه  این  اندازی 
ایرانی - اسالمی با نیت فرهنگ سازی شد.
قصد  هیچگونه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این  از  اقتصادی  استفاده  و  سودجویی 
های  طرح  افزود:  ندارد  وجود  نمایشگاه 
نمایشگاه بسیار متنوع و با کیفیت هست و 
تاکنون هم استقبال خوبی از آن شده است. 
با  مشعر،  فرهنگی  محصوالت  مسوول 
از نمایشگاه  کلیه سفارشات  اینکه  به   اشاره 
تهران،  در  اسالمی  ایرانی-  های  چاپخانه 
گفت:  رسد  می  استان  به   ... و  اصفهان 
چنانچه محصوالت عرضه شده در نمایشگاه 
نمونه مشابه در بازار با قیمت پایین تر داشته 
به  نمایشگاه  در  آن  کننده  عرضه  با  باشد 

شدت برخورد خواهد شد. 

حمایت های مالی کالنی 
در پشت پرده کاالهای خارجی

راه  از  اصناف  گالیه  به  پاسخ  در  صالحی  
اندازی این نمایشگاه نیز می گوید: چنانچه 
در  التحریر  لوازم  بازار  فعاالن  از  کدام  هر 
محصوالت  این  عرضه  متقاضی  استان 
باشند بعد از این ، عرضه را به اصناف واگذار 
تفاوت  زمینه  در  همچنین  وی  کنیم.   می 
اسالمی  ایرانی-  های  افزار  نوشت  قیمت  
کند:  می  اضافه  نیز  خارجی  برندهای  با 
مردم باید آگاه باشند که عرضه محصوالتی 
با هدف  مشابه  های  نمونه  و  باربی  برند  با 
 تخریب فرهنگ ماست و قطعا حمایت های
لذا  دارد  وجود  پرده  پشت  در  کالنی  مالی 
باید خرید نوشت افزارهای ایرانی- اسالمی 
با هدف تقویت فرهنگ داخلی خریده شود. 
وی با بیان اینکه  برگزاری نمایشگاه اقدامی 
شعال  تحقق  راستای  در  و  مردمی  کامال 
سال و دغدغه های رهبر معظم بوده تاکید 
می کند: هیچ ارگانی از این نمایشگاه سود 
در  پاسداران  سپاه  فقط  و  برد  نمی  مادی 
راستای وظیفه فرهنگ خود بستر راه اندازی 

نمایشگاه را فراهم کرده است.
برپایی  از  قبل  چندی  نیز  بیرجند  فرماندار 
نمایشگاه پاییزه در استان خبر داد و و بیان 
شهریور  سوم  دهه  در  نمایشگاه  این  کرد: 
بازگشایی  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  و 
خواهد شد. ناصری خاطر نشان کرد: تالش 
فراهم  را  بستری  و  شرایط  تا  است  این  بر 
متضرر  کنندگان  تولید  و  کسبه  که  کنیم 
مورد  کاالهای  بتوانند  شهروندان  و  نشوند 
قیمتی  و  مناسب  کیفیتی  با  را  خود  نیاز 

منطقی و متعادل تهیه کنند.

مردم  نماینده  استاندار،  محترم؛  آقایان  سالم 
مسئوالن  بخشدارمرکزی،  فرماندار،  بیرجند، 
اهالی  می رساند  اطالع  به  گاز؛  شرکت  ارشد 
روستای بویک به  علت بی توجهی و بی عدالتی 
و  پرجمعیت،کوهستانی  روستای  به  درگازرسانی 
سردسیر،درمجاورت روستای گازدار)گازار(  که از 
ابتدای گازرسانی ،از این نعمت بهره مند هستند.
می  اعالم  را  خودشان  درصدی  صد  نارضایتی 
ارشد  ازمسووالن  را  گازرسانی  تقاضای  و  کنند 

استان خواهان هستند.
910...631
بلوار فاطمیه  سالم.این پارکی که مهرشهر اول 
جمعیتش  برابر  در  کمی  کنم  می  فکر   ... زدن 

کوچیک باشه...
915...243
سالم لطفا از راهنمایی رانندگی بخواهید فکری 
باید  پالکشون  که  خودروهایی  تردد  حال  به 
پالک  تعویض  مرکز  توسط  بشه  زده  دوباره 
انتظامی  نیروی  که  نیستن  مقصر  مردم  بکنن. 
پالک  تامین  توانایی  و  کرده  قیچی  رو  پالک 
نداره. هزینه هامون کمه. هزینه  اجباری آژانس 

و کرایه و...  هم روش اضافه شده.
915...044
و  مراتع  شدن  ملی  قانون  که    1341 سال  در 
این  با  همزمان  بود  شده  تصویب  ها   جنگل 
قانون ملی شدن آب ، ملی شدن معادن هم به 
تصویب رسیده اما برای مردم هیچگاه مشخص 
لغو  قانون ملی شدن معادن چه زمانی  نشد که 
یزد و  از  بومی  داران غیر  امروز معدن  شده که 
را شبانه  تهران سرمایه های منطقه  و  اصفهان 
روز )بدون هیچ تعهدی حتی برای اشتغال چند 
و  ده  معافیت  حتی  و  نهبندان  از  روستایی  نفر 
دیگر می  استان های  به   ) مالیاتی  بیست ساله 
که  است  خوش  ما  استان  مدیران  دل  و  برند 
معدن داریم  !! !  اما اگر یک کشاورز بیرجندی 
را  ارزش  بی  زمین  تکه  یک  جنوبی  خراسان  و 
در 40 سال قبل برای قوت الیموت بچه های 
گرسنه اش شخم زده باشد باید امروز صد بار به 
دادگاه برود . از نمایندگان  درخواست دارم این 

موضوع را شفاف سازی نمایند 0
915...639
بیرجند  جاده  سربیشه  رفتم  جمعه  روز  سالم 
درد  دستشون  بودند  کرده  طرفه  دو  رو  مود  تا 
خاکی  جاده  با  فرقش  جدید  احداثی  جاده  نکنه 
فقط عدم گرد و خاکش بود در مقام مقایسه با 
بودند  کرده  درست  ها  ایتالیایی  که  قدیمی  باند 
آنهم در حدود چهل سال پیش به مسلمان بودن 
.خدا  کردم  شک  کاران  اندر  دست  و  مجری 

عاقبت همه ما رو بخیر کنه .حیف بیت المال.
937...930
فکر می کنم مسیر قاین به بیرجند،موقعیت سه 

راهی روم یک سرعتگیر فراموش شده است...
915...212
ها  شب  نیست  وکتابی  حساب  مملکت  تو  واقعأ 
بیرجند  های چهکند  تپه  آورند  می  مصالح  دارند 
روبروی امیرآباد را چهار دیواری و خانه درست می 
کنند کسی هم کاری نداره قولنامه صوری درست 
می کنند و صاحب می شوند!! چرا منابع طبیعی 
استان با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد نمی 

کند طبیعت کوه ها را دارند از بین می برند...!!
915...402
سالم آوا جان تو را خدا چاپ کن آیا از شرکت ... که 
این قدر برج می سازد تا به حال کسی سوال کرده 
که ازکجا مردم عبور کنند با این خیابانهای کوچک 
شش متری که گذاشته اند و آیا شهرداری خواب 

است یا بیدار که ببیند و یا با پول برطرف می شود.
915...565

بحث  در خصوص  مردم  مشکالت  در خصوص 
شهر باید گفت به نظر می رسد عمده مشکالت 
به خودمان برمی گردد . وقتی نمایندگانی را به 
سره  یک  هم  با  بخواهند  که  فرستیم  می  شورا 
شهر  برای  است  قرار  کنید  می  فکر  دعواکنند 
فراموش  روند  می  شورا  به  وقتی   . کنند  چیکار 
نماینده مردمند و هدفشان فقط جلب  کنند  می 
رضایت شهرداری است چرا که اگر مصوبه های 
آجر  جا  فالن  اگر  بینیم  می  کنیم  نگاه  را  شورا 
پنجره  آنجا  اگر  بگیرید  را  پول  فالن  گذاشتند 
گذاشتند فالن پول را بگیرید . ضمنا بسیاری از 
قانونی  غیر  گیرد  می  شهرداری  که  هایی  پول 
و مصوبه همین نمایندگان ماست که اگر کسی 
اداری  عدالت  دیوان  به  و  باشد  داشته  حوصله 
دنیا  کجای  در   . شود  می  باطل  کند  شکایت 
بلند می  از خواب  تواند صبح که  شهرداری می 
شودی اعالم کند از امروز فالن تومان عوارض 
آتش نشانی . به نظرم باید به جای گله از شورا 
انتخابات  در  تفاتیهایمان  بی  و  خودمان  از  باید 

های شوراهای شهر و روستا گله کنیم 
915 ... 039
سال  و8  دارم  سن  30سال  بنده  استاندار،  آقای 
است جویای کارم اما موفق نشدم جایی مشغول 
به کار شوم و به ناچار و مجبوری تصمیم گرفتم 
از بیرجند مهاجرت کنم ...در بیرجند فقط افرادی 
که پارتی دارن می تونن برن سرکار!بی عدالتی 
در استخدامی بی داد می کند!فردی را می شناسم 
مدیرکل هست هم خودش  اش  دایی  که چون 
دایی  لطف  به  خانمش  هم  و  خودش  هم  و 
عزیزشان رفتن سرکار! من که به ناچار مجبورم 
از شهرم به خاطر بیکاری برم اما شمارو به خدا 
قسم جلوی پارتی بازی و بی عدالتی رو بگیرید...
930...247

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شرکت مخابرات استان 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
ارتباط  رساند  می  استحضار  به   95/6/13 مورخ 
 رسانی به روستاها از طریق تامین اعتبارات دولتی 
و  ارتباطات  وزارت  اختیار  در   )USO محل  از   (

فناوری اطالعات می باشد. 

جوابیه سازمان اتوبوسرانی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
اتوبوسهای  خصوص  در   95/6/17 مورخ  شما 
آباد به استحضار می رساند: در  آباد و امیر  حاجی 
صورت جداسازی اتوبوسهای حاجی آباد و امیرآباد 
زمان انتظار مسافر به دو برابر افزایش خواهد یافت 
لذا تفکیک اتوبوسهای امیرآباد و حاجی آباد امکان 
پذیر نمی باشد و در صورت آماده شدن زیرساخت 
های الزم در مسیر 16 متری حاجی آباد این سازمان 

آمادگی تغییر مسیر را دارد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در خصوص اتوبوس دستگرد به استحضار می رساند: 
اتوبوسهای فعال در خط دستگرد بر اساس برنامه 
زمانبندی شده مشغول فعالیت می باشد و بازرس 
و مسئول کنترل خطوط سازمان بر عملکرد راننده 
می  تقاضا  نیز  محترم  شهروندان  از  دارند  نظارت 
گردد هرگونه تاخیر حرکت اتوبوس را به شماره های 

32311500 و 32226545 اطالع دهند. 

عکس:  امین جعفرپورمقدم

کسانی که به جهان غیب ایمان دارند و نماز می خوانند از آنچه به 
ایشان روزی داده ایم به فقیران انفاق می کنند.   )سوره بقره، آیه 2( 

مرکز نیکوکاری جواداالئمه  )ع( بیرجند
در آستانه  سال تحصیلی جدید همانند سال های گذشته نیازمند یاری سبزتان 

برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند این مرکز هستیم.

شماره حساب بانک ملی:  0109831823009
شماره کارت: 6037991899549160

پرداخت از طریق تلفن همراه:# 4518*8877*
آدرس و تلفن: بیرجند - موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8 ( داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(

32313472 - 09151631855

طبق سال های گذشته آمادگی خود را برای تهیه و خرید 
گوسفند قربانی جهت پخت و غذای گرم به ایتام و نیازمندان اعالم می دارد.
موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا - هیئت فاطمیه بیرجند

آدرس: بیرجند - مطهری 8 
تماس: 32227322- 09159612066

داراالیتام فاطمیه وابسته به مجتمع مسجد عاشورا بیرجند

عید قربان ، عید طاعت و بندگی مبارک باد

اعزام: 95/7/8
دفتر زیارتی مشکوه خوسف 

32475475

کــربال زمینـی

موسسه خیریه مهر ماندگار 
با تماس تلفنی، گوشت قربانی یا سایر کمک های 

خیرین بزرگوار را درب منزل دریافت می نماید.

تلفن: 32211826
همراه: 09370371133

شماره حساب بانک توسعه و تعاون: 

5029081018125449
شماره حساب بانک ملی سیبا: 

0104994494007

با عرض تبریک اعیاد مقدس قربان و غدیر 

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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مناسبت ها

 مرد خوش تیپ فوتبال ایران
 پیشنهاد بازیگری را رد کرد

یکی از خوش تیپ ترین پرسپولیسی های تاریخ 
افشا کرد پیشنهاد بازی در سینما را رد کرده است. 
به گزارش رکنا، رضا شاهرودی ستاره پیشین تیم 
از  یکی  شک  بی  که  پرسپولیس  باشگاه  و  ملی 
بوده  ایران  فوتبال   ۷۰ دهه  خوش تیپ ترین های 
است، حرف های جالبی درباره فوتبال ایران، حاشیه 
را  او  پرسپولیسی ها  که  رضا  است.  زده  فوتبالش 
مالدینی صدایش می کردند، درباره روزهای پایان 

پیشنهاد  شد،  تمام  که  »فوتبالم  گفت:  فوتبالش 
بازی در سینما را هم داشتم. خانم پوران درخشنده 
به من پیشنهاد بازی در نقش اصلی یک فیلم را 
دادند. پیشنهادشان این بود که من نقش یک بچه 
و  است  بازی کنم که خوشتیپ  را  پایین شهری 
دخترهای پولدار باالی شهری را اغفال می کند و 
ثروت شان را به جیب می زند. هرچه فکر کردم، 
دوربین  جلوی  و  سینما  در  بازی  آدم  من  دیدم 
نیستم. برای همین از ایشان عذر خواستم و فکر 

کنم خود ایشان هم دیگر این فیلم را نساختند.«

مقدمات ورود »آیفون 7«
 به بازار ایران فراهم شد

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص ورود آیفون 
۷ به بازار گفت: این محصول تا چند هفته دیگر 
ثبت  هنوز  است،  راکد  بازار  اما  بازار می شود؛  وارد 
سفارشی انجام نشده است که بگوییم آیفون جدید با 
چه قیمتی وارد کشور خواهد شد. این برند همچون 

برندهای دیگر در کشور رونمایی خواهد شد.

»فروشنده« 3 میلیاردی شد

فیلم های روی پرده در حالی اعالم  آمار فروش 
فرهادی  اصغر  تازه  فیلم  همچنان  که  شود  می 
رکورددار است. به گزارش ایسنا، فیلم »فروشنده« 

که در دو روز اول اکران خود رکوردی تازه ثبت 
کرد، به گفته پخش کننده اش، علی سرتیپی بعد از 
9 روز اکران در تهران و شهرستان ها به فروشی 

در مرز 3 میلیارد تومان دست یافته است.

مانتوی پاره ۲۰۰ هزار تومانی! 

در  بوتیک  یک  ویترین  در  پاره  ی  مانتو  یک 

تومان  هزار   ۲۰۰ قیمت  با  تهران  شهر  شمال 
برای فروش گذاشته شده است.

پیشتازی دانشگاه های آمریکا،چین و 
انگلستان درجمع برترین های 5 حوزه علمی

در رتبه بندی موضوعی دانشگاه ها از سوی نظام 
هر  در  آمریکا  دانشگاه های  شانگهای  رتبه بندی 
بار و  با 1۰1  بار، چین  با 358  5 رشته موضوعی 
انگلستان با 96 بار در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور 
عبدالعزیز  ملک  دانشگاه  آنکه  ضمن  دارند  موثر 
عربستان نیز در حوزه فناوری و علوم کامپیوتری 

جزو 1۰ دانشگاه برتر قرار گرفته است.

اینجا برترین جاذبه گردشگری جهان شد

در جوایز ساالنه »اسکار گردشگری«، سازه  تایتانیِک 
بلفاست در ایرلند به عنوان برترین جاذبه گردشگری 
جهان معرفی شد. به گزارش ایسنا، در مراسم انتخاب 
معروف  توریسم  صنعت  در  جهان  برترین های 
»تایتانیِک  ساختمان   ، گردشگری«  »اسکار  به 

رقبای  زدن  کنار  با  ایرلند  شمال  در  بلفاست« 
سرشناسی چون برج ایفل در فرانسه، آگروپلیس در 
آتن، کاخ باکینگهام انگلستان و »ریبریو دو پورتو« 
در پرتغال موفق شد جایزه برترین جاذبه گردشگری 

در اروپا را به خود اختصاص دهد.

روز عرفه 

نهم ذیحجه را روز َعَرفه گویند. این روز از روزهای 
است.  شیعیان  جمله  از  و  مسلمانان  برای  مهم 
خوانده  عید  اما همچون  نشده  نامیده  عید  گرچه 
شده است. عید قربان پس از روز عرفه قرار دارد. 
عرفات نام جایگاهی است که حاجیان در روز عرفه 
به  و  کنند  می  توقف  آنجا  در  الحجه(  ذی  )نهم 
دعا و نیایش می پردازند و پس از برگزاری نماز 
ظهر و عصر به مکه مکرمه باز می گردند و وجه 
تسمیه آنرا چنین گفته اند که جبرائیل علیه السالم 
آموخت،  می  ابراهیم  به  را  مناسک  که  هنگامی 
چون به عرفه رسید به او گفت »عرفت« و او پاسخ 

داد آری، لذا به این نام خوانده شد.

روز سینما

راه  را  دستگاهی  دسامبر 1895  در  لومیر،  برادران 
انداختند که سینماتوگراف نام داشت. این دستگاه 
پیچیده عکس های متحرک را نشان می داد. لومیر 
با چرخاندن دستک آن عکس های متحرک را روی 
پرده ای سفید به نمایش می گذاشتند. آنها پس از 
استقبال پاریسی ها از سینماتوگراف، نمایندگانی به 
کشورهای مختلف فرستادند تا مردم آن کشورها را 
با این دستگاه آشنا کنند. مظفرالدین شاه در فروردین 
اروپا حرکت کرد.  از تهران به مقصد  سال 1۲۷9 
در این سفر بود که با سینما آشنا شد. در سفرنامه 
مظفرالدین شاه آمده است که شاه روز یکشنبه 1۷ 
تیر 1۲۷9 به اتفاق میرزا ابراهیم خان عکاسباشی 
به تماشای دستگاه سینموفتوگراف و النترن ماژیک 
رفته است. این حادثه پنج سال پس از رواج اختراع 
به  شهریور   ۲1 داد.  رخ  پاریس  در  لومیر  برادران 
عنوان روز ملی سینما نام گذاری شده است و این 
روز سرآغاز آشنایی ایرانی ها با پرده سینما و این هنر 

صنعت گسترده و جهانی به شمار می رود.

 راز طول عمر ژاپنی ها در چیست؟

عمر طوالنی  و  سالم  زندگی  داشتن  به  ها  ژاپنی 
معروف هستند و ژاپن از جمله 15 کشوری با سن 
جم  جم  گزارش  به  است.  زندگی  به  امید  باالی 
ژاپن  مردم  زندگی  درباره روش  تحقیقات  آنالین، 
نشان می دهد که راز طول عمر آنان تغذیه سالم، 
آنان است. مردم  قانونمند  تحرک بسیار و زندگی 
این سرزمین آنقدر قانونمند هستند که وکالیشان 
به مرز فقر رسیده اند. مصرف سویا به عنوان یک 
ماده غذایی ضد سرطان ، نوشیدن یک فنجان چای 
سبز بعد از هر وعده غذا، تحرک زیاد و پیاده روی 
برای انجام کارهای روزانه باعث می شود که آن ها 
وزن ایده آل داشته باشند و از چاقی در امان بمانند.

خطرناک ترین » قارچ« دنیا

قارچ مغز، یکی از عجیب ترین انواع قارچ هاست. 
شکلی شبیه مغز انسان که در آمریکای شمالی و 
 1۰ قارچ  این  تابناک،  گزارش  به  روید.  می  اروپا 
دارد.  سانتیمتر طول و حدود 15 سانتیمتر عرض 

خوردن این قارچ به شکل خام کشنده است و باعث 
به کما رفتن فرد مصرف کننده می شود. در اسپانیا 

فروش آن ممنوع است.

مالک »زارا« ثروتمندترین مرد جهان شد

زمان چندانی از باز پس گرفتن لقب ثروتمندترین 
مرد جهان برای بیست وسومین بار توسط »بیل 
نگذشته  مایکروسافت  شرکت  بنیانگزار  گیتس« 
بین المللی  بنیانگزار شرکت  اورتگا  امانثیو  بود که 
البسه »Zara« این لقب را از او ربود و بر عرش 

میلیاردرهای جهان تکیه زد. به گزارش جام جم 
را  خود  زندگی  هشتم  دهه  که  مرد  این  آنالین، 
سپری می کند، همیشه از دید دوربین های رسانه ها 
فراری بود و هیچگاه پولی برای تبلیغات شرکت 
زارا پرداخت نکرده است، اما با این همه شرکتی 
را که در راس آن قرار دارد به عنوان موفق ترین 

شرکت در بخش تولید لباس مطرح کرده است.

ایرانیها4برابرهزینههتلسیگارمیکشند
باشگاه خبرنگاران - مردم کشور٤ برابر هزینه اقامت در هتل سیگار می کشند.  حدود 15 درصد ایرانی ها سیگاری هستند. آنها ساالنه 6٤  میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند که این 
میزان معادل ۲,5 تریلیون تومان هزینه به خانواده های ایرانی تحمیل می کند. براساس گزارش های بانک مرکزی سرانه مصرف دخانیات در ایران به طور متوسط 115 هزار تومان است. 
مقایسه این رقم با سایر هزینه های خانوار نشان می دهد که ایرانی ها برای خرید حبوب، تعمیر مسکن و اقامت در هتل و مسافرخانه ها پول کمتری نسبت به سیگار مصرف می کنند.

خراسان جنوبی با ٤65 کیلومتر مرز مشترک با 
افغانستان از ظرفیت باالیی برای رونق تجارت 
خارجی با این کشور، پاکستان و آسیای میانه 
برخوردار است و صادرات مرزی باید به عنوان 
یکی از اهرم های مهم اقتصادی برای ایجاد 
اشتغال و توسعه روابط تجاری بیشتر مورد توجه 

واقع شود.
چهار  با  جنوبی  خراسان  ایرنا،  گزارش  به 
شهرستان مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و 
زیرکوه همین تعداد بازارچه مرزی دارد که هم 
اکنون به غیر از بازارچه مرزی ماهیرود که فعال 
است، بقیه بازارچه ها با اقدام یکجانبه افغانستان 
ها تالش  و  شد  تعطیل   93 سال  اواخر   از 
بازارچه های مرزی میان دو  بازگشایی  برای 
کشور ادامه داد. پیش از این هر سال بخشی 
از صادرات استان از طریق بازارچه های مرزی 
به افغانستان انجام می شد که این عامل نقش 
موثری در شکوفایی اقتصاد شرق ایران و ایجاد 
اشتغال در دو سوی مرز داشت. بازارچه ماهیرود 
تاکنون  استان  بازارچه  مهمترین  عنوان  به 
توانسته است در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
مانند توسعه تجارت غیرنفتی موثر واقع شود 
به اذعان برخی مسئوالن استان مبنی بر رونق 
صادرات در مرز ماهیرود، روزانه به طور میانگین 
بیش از 3۰۰ دستگاه کامیون حامل کاال از این 
مرز وارد افغانستان می شود. مرزی بودن هر 
منطقه ای عالوه بر اینکه یک فرصت است، 
تهدید هم می تواند باشد، لذا خراسان جنوبی با 
توجه به ضریب امنیتی باالی مرزی و عوامل 
دیگر به عنوان یک فرصت مطرح است، به 
نظر می رسد از لحاظ اقتصادی آنطور که باید 
از این اهرم مهم اقتصادی برای ایجاد اشتغال 

و توسعه تجارت خارجی استفاده نشده است.
باید به مرز به عنوان یک برنامه توسعه محور 
در خراسان جنوبی نگاه کرد و برای رفع مشکل 
بیش از این تالش شود، مسئوالن استان هم 
ارتباط پیگیر رفع مشکل برای رونق  این  در 

اقتصادی نیز هستند.

صادرکنندگان از مشوق های
 صادراتی استفاده کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی گفت: امسال روند صادرات در مجموع 

خوب بود و با توجه به مشوق هایی که در قالب 
کار گروه اقتصاد مقاومتی به وزارتخانه محول 
شد صادرکنندگان می توانند از آن استفاده کنند.
 داوود شهرکی حضور در نمایشگاه های بین المللی،
به  بانکی  تسهیالت  سود  کمک  اعطای 
صادرکنندگان کاال و خدمات، پرداخت بخشی 
از هزینه های اجاره انبار شرکت های صادراتی 
در خارج، پرداخت بخشی از هزینه های صدور 
ضمانت نامه و بیمه نامه صادراتی را بخشی از 

مشوق های صادراتی ذکر کرد.
وی بر ضرورت تسهیل روند صادرات در استان 
به  نسبت  یازدهم  دولت  افزود:  و  کرد  تاکید 
از جمله خراسان جنوبی  استان های محروم 
نگاه حمایتی دارد که از آن جمله می توان به 
معافیت های مالیاتی 1۰ ساله و 1۰۰ درصد در 

استان اشاره کرد.

تسهیل روند صادرات از 
خام فروشی جلوگیری می کند

صادرات  روند  تسهیل  شهرکی،  گفته  به 
سبب می شود صادرکنندگان از خام فروشی 
بپرهیزند و ارزش افزوده و تولید صادرات محور 
بیشتری داشته باشند در ضمن صادرات تنها 
وسایل  خدمات،  تواند  می  بلکه  نیست  کاال 
پزشکی، گردشگری و از این قبیل نیز باشد که 
با ارزآوری و درآمدزایی به رونق استان کمک 
می کند.وی اظهار کرد: دستگاه های مربوط در 
روند صادرات با همکاری و همدلی هم تالش 
کنند موانعی که مانع فعالیت های تجاری در 

مرز می شود را رفع کنند.
وی بیان کرد: ضرورت تجهیز بازارچه، طراحی 
سایت و امکانات آن، مجتمع خدماتی رفاهی، 
تلفن،  دایر کردن خط  برقرسانی،  راه،  احداث 
 ایجاد فیبر نوری و غیره از جمله زیرساخت هایی
هستند که روند صادرات را تسهیل می کند 
که در این زمینه باید فضا برای حضور و وجود 

سرمایه گذار در استان آماده شود.
تامین  برای  افزود:  شهرکی  ایرنا  گزارش  به 
زیرساخت ها و تسهیل صادرات امسال اعتباری 
جنوبی  خراسان  استانداری  مسئوالن  توسط 
و  مرز  رونق  صادرات،  به  ای  ویژه  نگاه  که 
مرزنشینان، پایانه و بازارچه های مرزی دارد در 
نظر گرفته شد. وی یادآور شد: بخشی از اقدامات 

بازارچه  هکتاری  سایت ۲5  طراحی  جمله  از 
 مرزی ماهیرود باید توسط اداره بازارچه های
بازارچه  در  که  امکاناتی  به  توجه  با  مرزی 
الزم است انجام شود و برای تامین امکانات 
که  بخش خصوصی  خدمات  از  تجهیزات  و 
دارد،  را  ظرفیت  این  هم  مرزنشینان  تعاونی 
صرف  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شود.  استفاده 
نگاه کردن به بودجه دولتی زمان را در تجهیز 
بازارچه عقب می اندازد، گفت: باید به امکانات 
بخش دولتی سرعت داد و از ظرفیت بخش 

خصوصی نیز استفاده کرد.

رونق صادرات زنجیره ای باشد
شهرکی رونق صادرات را زنجیره ای دانست 
وزارت  و  روحانی  آقای  دولت  شد:  یادآور  و 
صنعت، معدن و تجارت تالش دارند بخشی 
وام،  دریافت  طریق  از  تولیدی  واحدهای  از 
خرید مواد اولیه و تکمیل طرح های نیمه تمام 
افزایش ظرفیت پیدا کند تا به چرخه تولید و 

افزایش صادارت ورود پیدا کنند.
خروج  و  ورود  فرآیند  باید  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگران خاص به استان فراهم شود، گفت: 
دستگاه های مربوط باید برای کاهش تعرفه ها 
و صدور مجوزهای صادارتی و وارداتی فرآیند 

را تسهیل کنند.

روادید گردشگران خاص تسهیل شود
وی ادامه داد: گردشگر خاص نمی تواند منتظر 
روادید عادی باشد، فرآیندها و رویه ها درون 
استانی در این خصوص باید تعریف شود که به 

عملیاتی شدن فرآیند سرعت ببخشد.
وی چندی پیش گفته بود: صادرات استان از 
به 181  گذشته  دولت  در  دالر  میلیون   1۷۷
میلیون دالر در دولت فعلی افزایش یافته است.
 8۰ امسال  ماهه  پنج  در  اینکه  بیان  با  وی 
استان صادر شد، گفت:  از  کاال  میلیون دالر 
این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزنی ۲6 درصد و ارزی ۲1 درصد 
رشد دارد. وی عنوان کرد: ۲۷ درصد نیاز بازار 
افغانستان از خراسان جنوبی تامین می شود که 
نشان دهنده جایگاه شاخص استان در تامین 

به  باید  و  است  همسایه  کشور  این  نیازهای 
زیرساخت ها و رشد بازارچه های استان توجه 
هماهنگی  مدیرکل  همچنین  شود.  بیشتری 
جنوبی  خراسان  استانداری  اقتصادی  امور 
افزود: از ابتدای مهر امسال باید کاالیی که به 
افغانستان صادر شود نشان استاندارد داشته باشد 
در غیر این صورت اجازه ورود نخواهد داشت 

که این رویه باید در استان حل شود.
دالیلی  از  یکی  شاید  گفت:  موهبتی  حسین 
که سه بازارچه استان تعطیل شد این بود که 
نظارتی بر صادرات نبود و کاالهای بی کیفیت 
و فاقد استاندارد صادر می شد که به مرور زمان 
کاالهای  اینگونه  از  مقابل  کشور  شد  سبب 
صادراتی استقبال نکند. وی بیان کرد: امروز در 
استان باید به سمتی پیش برویم که کاالهای 
صادراتی استاندارد باشد در این صورت برای 
صادرات استان مشکلی نخواهد بود هم اکنون 
از نظر صادرات در استان هیچ مشکلی وجود 

سازی  استاندارد  برای  کرد:  اظهار  وی  ندارد. 
محصول و کاال به واحدهای تولیدی اعالم شد 
که در اسرع وقت نشان استاندارد اخذ کنند که 

این رویه سبب تسهیل صادرات می شود.
های  زیرساخت  تامین  برای  شد:  یادآور  وی 
صادرات در استان اکنون مشکلی وجود ندارد 
امسال برای آسفالت جاده ماهیرود به شهر فراه 
افغانستان ۲۰۰ میلیارد ریال توسط دولت قول 

مساعد داده شد.
وی افزود: اگر افغانستان آمادگی الزم داشته 
باشد توافق هایی در زمینه تسهیل صادرات بین 

دو کشور انجام خواهد شد.
چندی پیش مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی گفته بود: بعد از شش سال توقف، در 
تکمیل  برای  ریال  میلیارد   ۲۰۰ جاری  سال 
جاده میل ۷8 به فراه مصوب شد که اولویت 
نخست راه و شهرسازی بازگشایی کل محور در 
حد شن ریزی با توجه به مشکل تردد راه است.

مهدی جعفری افزود: با بازگشایی این قطعه 
از محور یادشده در توسعه ترانزیت خارجی و 
افزایش صادرات استان گام مهمی برداشته می 
شود. وی یادآور شد: میل ۷8 مرزی به عنوان 
جنوبی،  خراسان  در  مرزی  گذر  ترین  مهم 
طالیی ترین موقعیت برای ارتباط حمل و نقل 
به افغانستان و کشورهای آسیای میانه دارد که 
می تواند تاثیر مهم منطقه ای و اقتصادی و 
و  منطقه  کشورهای  برای  امنیتی  فرهنگی 
مرز  افزود:  باشد. وی  داشته  به همراه  استان 
رسمی میل ۷8 می تواند برای همیشه دروازه 
حمل و نقل خلیج فارس و دریای عمان به 
بماند.  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان 
 ۷8 میل   - سربیشه  محور  طول  جعفری، 
- فراه )افغانستان( را ۲5۲ کیلومتر ذکر کرد 
و گفت: طول راه سربیشه - درح - میل ۷8 
مرزی 13۲ کیلومتر و میل ۷8 مرزی تا مرکز 
استان فراه افغانستان 1۲۰ کیلومتر است. وی 
گفت: تکمیل این محور باعث کاهش مسافت 
6۲۰ کیلومتری در ترانزیت کاال از بندرعباس 
و بندرچابهار به افغانستان و کشورهای آسیای 
میانه و اقتصادی کردن ترانزیت کاال از مسیر 
ایران در میدان رقابت با کشورهای همسایه و 
و  مرز  امنیت  تقویت  منطقه،  اقتصادی  رونق 

ثبات جمعیت در نوار مرزی می شود.

صادرات مرزی راه رونق اقتصاد و تجارت خارجی در شرق کشور

تابستان است و فرصت مناسب برای سفر به 
یک منطقه زیبا، منطقه ای خالی از تعلقات و 
هیاهوی دنیایی، جایی که تنها عشق به خدمت 
می تواند تو را از خوشی های ظاهری بکند و 

به اینجا بکشاند.
از  نفر  تعداد 55  امسال  گزارش شبستان،  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بسیجی  دانشجویان 
بیرجند به همراه تعدادی پزشک و دندانپزشک 
جهادگر این دانشگاه در یک حرکت جهادی، 
یک هفته ای را به مناطق محروم شهرستان 
در  که  خدماتی  از  بخشی  تا  آمدند  درمیان 
شهرها باید برای آن پول زیادی بپردازی را در 
آستانه عید سعید قربان و غدیر رایگان به مردم 

شیعه و سنی این مناطق هدیه دهند.
گروهی متشکل از دندان پزشکان با تجهیزات 
کامل که کار ترمیم، ساخت و کشیدن دندان را 
همین جا و در روستا انجام می دهند و تعدادی 
رایگان  بر ویزیت  پزشک عمومی که عالوه 
بیماران، دارو را هم در همین روستا رایگان به 
مردم هدیه می دهند و تعدادی از دانشجویان 
رشته های دیگر که مشغول ارائه سایر خدمات 
فرهنگی به مردم روستاهای حاجی عطا، اسکندر، 

جاجینگ و چند روستای اطراف آن هستند.

خدمت به محرومان یک وظیفه است
جهادگر  دانشجویان  از  یکی  ثمره  مهدی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: تاکنون در 
این روستاها تعداد زیادی بیمار توسط پزشکان 
گروه ویزیت شدند و دارو رایگان در اختیار آنها 
 ... و  تزریقات  مانند  موارد  تمام  و  قرار گرفته 
همین جا انجام شده است. وی با بیان اینکه 
و  پزشکی  حوزه  در  خصوص  به  محرومیت 
درمانی در این روستاها قابل لمس است، افزود: 
خیلی از مردم نیازمند خدمات دندانپزشکی و 

پزشکی بودند و برخی حتی نیازمند متخصص 
و جراح که آنها را به متخصص ارجاع دادیم. 
این دانشجوی جهادگر با بیان اینکه اردوهای 
جهادی تجربه مفیدی برای دانشجویان است، 
روستاها  این  به  خواستم  می  که  ابتدا  گفت: 
بیایم، نمی دانستم چطور خواهد بود اما وقتی 
که آمدم؛ دیدم که خیلی خوب است به همین 
دلیل سال های بعد شرکت خواهم کرد چراکه 

خدمت به محرمان یک وظیفه دینی است.

سید مهدی عابدیان یکی دیگر از دانشجویان 
پزشکی که از شهرستان کاشمر آمده، با بیان 
واقعی  دانشگاه  مانند  جهادی  اردوی  اینکه 
است که به ما درس می دهند، گفت: خیلی 
از کارهایی که اینجا کودکان روستا انجام می 

دهند برای ما درس است.

پزشکی با 8 هزار ویزیت
 رایگان در روستاهای محروم

محمد حسین جامی، یکی از پزشکان گروه که 
تاکنون بیش از 8 هزار بیمار را رایگان مداوا 

کرده و به بیشتر روستاها برای مداوای مردم 
رفته است، گفت: آنقدر اردوی جهادی رفته ام 
که تعداد آن را نمی دانم، تمام استان از معدن 

قلعه زری گرفته تا قاین و نهبندان را رفته ام.
دانشجویان  قبل  ماه  یک  اینکه  بیان  با  وی 
بسیجی دانشگاه از بنده نظرسنجی کردند که 
هم  بنده  و  کنم  معرفی  محروم  منطقه  یک 
این مناطق را معرفی کردم، افزود: اکنون گروه 
آموزشی  و  فرهنگی  و  دندانپزشکی  پزشکی، 

در این روستاها مستقر شدند به مردم خدمت 
رسانی می کنند. جامی با بیان اینکه در حال 
اقدام  دست  در  هم  دیگر  روستای  دو  حاضر 
است، ادامه داد: در روز اول حدود 18۰ بیمار 
ویزیت شدند و امروز هم تا اذان ظهر حدود 

13۰ بیمار ویزیت شدند.

حاضرم عصا بدست 
به اردوی جهادی بیاییم

جامی با بیان اینکه تاکنون باالترین آمار ویزیت 
رایگان را در استان داشته ام، گفت: تا زمانی که 

بنده زنده ام و حتی اگر عصا بدست هم شوم 
در اردوهای جهادی شرکت می کنم، چراکه 
به مردم روستا عالقه دارم. وی گفت: حدود 8 
هزار نفر را تاکنون در اردوهای جهادی رایگان 
بیرجند هم مریض هایی  در  ام،  ویزیت کرده 
بیماران  و  دارند  روان  و  اعصاب  مشکل  که 
بهزیستی و آنهایی که مشکل مالی داشتند را 

رایگان ویزیت می کنم.

حضور دانشجویان مرفه اما 
معتقد در مناطق محروم

دانشگاه  فرهنگی  معاون  دستجردی  رضا 
بسیج  از  اینکه  بیان  با  بیرجند  پزشکی  علوم 
اردو  این  در  که  دانشجویانی  و  دانشجویی 
شرکت کردند تشکر می کنم، گفت: برگزاری 
اردوهای جهادی اهداف مختلفی دارد اما رشد 
انگیزه های فردی یا همان خودسازی هدف 
فرهنگی  معاون  است.  اردوها  این  اساسی 
اینکه  بیان  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بسیاری از دانشجویان که در این اردو شرکت 
کردند از خانواده های مرفه اما معتقد هستند، 
افزود: یکی دیگر از آثار این اردوها این است که 

انسان قدر داشته های خود را می داند.

دانشجویان علوم پزشکی بیرجند 
افرادی نخبه و مستعد هستند

دستجردی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند اگر حمایت شوند، بسیار 
مستقل  توانند  می  و  هستند  نخبه  و  مستعد 
هر برنامه ای را اجرا کنند، اظهارداشت: بنده 
بدلیل اینکه به کارهای جهادی و خدمت به 
محرومان عالقه زیادی دارم، تا جایی که بتوانم 

دانشجویان جهادگر را پشتیبانی خواهم کرد.
آب شرب  تامین  و  جاده  اینکه  بیان  با  وی 

محروم  روستاهای  مردم  مشکل  مهمترین 
اسکندر و حاجی عطا است، گفت: برای نگه 
داشت مردم در منطقه باید همه نهادها پای 
کار بیایند و هر کدام قسمتی از کارها را بر 
از چهره روستاها  تا محرمیت  بگیرند  عهده 

زدوده شود.

اعزام 700 دانشجوی جهادگر
 به مناطق محروم در سال 95

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی هم 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ٤۰ گروه 
جهادی دانشجویی 1۲ روزه متشکل از ۷۰۰ 
خراسان  های  دانشگاه  بسیجی  دانشجوی 

جنوبی به مناطق محروم استان اعزام شدند.
قاسمی با بیان اینکه امسال تاکنون تعداد ٤۰ 
گروه 1۲ روزه شامل ۷۰۰ دانشجوی بسیجی 
دانشگاه های خراسان جنوبی به مناطق محروم 
استان اعزام شدند، افزود: این دانشجویان در 
عمرانی،  های  فعالیت  محروم  روستاهای 
و بهداشتی  و  درمانی  فرهنگی،   آموزشی، 

را  مقاومتی  اقتصاد  با  مرتبط  های  فعالیت 
داشتند. وی با بیان اینکه تا پایان امسال گروه 
پیدا خواهد  ادامه  روزه  روزه و سه  های یک 
کرد، ادامه داد: این گروه ها تداوم گروه های 
قبلی و کارهای جدیدخواهد بود. مسئول بسیج 
دانشجویی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی 
دیگر از اهداف گروههای جهادی خودسازی 
است، گفت: دانشجو عالوه بر کمک به مردم 

به خودسازی خودش هم کمک می کند.
قاسمی با اشاره به اینکه گروه های 1۲ روزه فقط 
 در ایام تابستان است، گفت: بیشتر گروه های

ما در ایام غیر تابستان سه رزه و یک روز است 
که پیش بینی می شود حدود 5۰۰ دانشجو به 

این اردوها اعزام شوند.

خدماتدندانپزشکیبهروستاهارسید
عیدیدانشجویانجهادگربهمحرومانشیعهوسنی
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آیه روز  

و بر آنچه مى گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر. 
سوره مزمل، آیه 10

حدیث روز  

بخشیده مى شود صاحب قربانى در اولین قطره خونى که از قربانى ریخته مى شود.
امام باقر )ع(

بگذر از فرزند و مال و جان خویش 
 تا خلیـــل اهلل دورانــــت کنند

سر بنه در کف برو در کوی دوست 
 تا چو اسماعیـــل قربانــت کنند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

به یاد داشته باش که ...

1- آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند 
محکوم به تکرار اشتباهند 2-  از میان کسانی که برای 
دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود 
چتر می برند به کارشان ایمان دارند 3- پیچ های جاده 
آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی 4- وقتی 
به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته 
ای 5- آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و 
آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند 6- آدم های 
موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین 
تنها به سختی انجام آن می اندیشند 7- گاهی خوردن 
لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است 8- هرگز 
به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل 
نبند 9- همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا 
چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی 10- با 
هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس 
العمل کارش را قلباً احساس کند 11- هرگز به کسی 
که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام 
نده 12- به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش 
یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی 
قضاوت   -13 باش  نداشته  قدردانی  انتظار  کردی 
خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش 
و اعتبار محصول قضاوت بد 14- هرگاه با آدم های 
موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی 
بود 15- وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش 
بخش دیگران باشد 16- به خودت بیاموز هر کسی 
ارزش ماندن در قلب تو را ندارد 17- از قضاوت دست 
18- سعی کن  تجربه کنی  را  آرامش  تا  بکش 
لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باشی.

عاقبت زن نق نقو !

کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا شب غر 
میزد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش، 
در مزرعه شخم می زد. یک روز، وقتی که همسرش 
برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند 
و شروع به خوردن ناهار کرد. بالفاصله همسر نق نقو مثل 
همیشه ... . ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی 
محکم به پشت سر زن زد و او در دم، کشته شد. در مراسم 
تشییع جنازه، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت 
یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک 
می شد، مرد گوش می داد و به نشانۀ تصدیق سر خود را 
باال و پایین می کرد، اما هنگامی که یک مرد عزادار به او 
نزدیک می شد، او بعد از یک دقیقه گوش کردن سر خود 
را به نشانۀ مخالفت تکان می داد. پس از مراسم تدفین، 
کشیش از کشاورز قضیه را پرسید. کشاورز گفت: خوب، 
این زنان می آمدند چیز خوبی در مورد همسر من می 
گفتند، که چقدر خوب بود، یا چه قدر خوشگل یا خوش 
لباس بود، بنابراین من هم تصدیق می کردم. کشیش 
پرسید: پس مردها چه می گفتند؟ کشاورز گفت: آنها 
می خواستند بدانند که آیا قاطر را حاضرم بفروشم یا نه!؟

عید  عربی:  )به  گوسپندُکشان  یا  قربان  عید 
الحجه،  ذی  قمری  ماه  دهم  روز  األضحی(  
مصادف با عید قربان از گرامی ترین عیدهای 
مسلمانان است که به یاد ابراهیم و فرزندش 
از مسلمانان جشن  بسیاری  توسط  اسماعیل، 
گرفته می شود. عید قربان را عید اضحی نیز 
گویند، چرا که اضحی جمع ماده ضحی به معنی 
ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب است و هنگامی که 
خورشید باال می آید )قبل از ظهر(، آن موقع را 
ضحی گویند، چنانچه در قرآن کریم آمده است: 
والشمس و ضحیها )قسم به خورشید و چاشتگاه 
آن( و چون حجاج موقع باال آمدن آفتاب قربانی 
می کنند و قربانی را اضحیه یا ضحیه گویند 
بدین سبب روز دهم ذی الحجه را که قبل از 
ظهر آن، عمل قربانی انجام می شود عید اضحی 
می گویند. عید در لغت از ماده عود؛ به معنای 
بازگشت است؛ لذا به روزهایی که مشکالت از 
قوم و جمعیتی بر طرف می شود و  به پیروزی ها 
و راحتی های نخستین بازگشت می  کنند، عید 
گفته می  شود. همچنین واژه قربان از ماده قرب؛ 

به معنای نزدیک بودن است. بر این اساس با 
توجه به این که شخصی که قربانی می کند، در 
نظر دارد بدین وسیله به خداوند متعال تقرب 

بجوید، این عمل را قربانی می گویند.

مراسم عید
برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه 
واجب نیست و تنها بر زائران کعبه در مراسم حج 
واجب است، اما بسیاری از مسلمانان در سراسر 
جهان در این روز، گوسفند، گاو یا شتری را قربانی 
کرده و گوشت آنرا بین همسایگان و مستمندان 

تقسیم می کنند.
رساندن  پایان  به  از  روز پس  این  در  حاجیان 
مناسک حج، حیوانی را  ذبح می کنند و پس از 
قربانی آنچه بر آنان در حال احرام، حرام شده  
بود - مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخن و 
شانه زدن مو -، حالل می گردد و با توجه به 
اینکه حج، یکی از عبادتهای بسیار مهم در اسالم 
است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر 
مسلمانی بسیار شادی آور است، در نتیجه، روزی 

که پس از انجام وظایف  سنگین حج، به عنوان 
جایزه الهی و اتمام احرام پیش می آید را عید 

می دانند.
همچنین در روایت های مکرری نقل شده که در 
روز عید قربان، قربانی کنید تا یتیمان و گرسنگان 

و بیچارگان نیز به خوراک برسند.

عید قربان، عید پیروزی وظیفه بر غریزه
مخلوقات خداوند سه دسته هستند: گروهی که 
فقط پیرو غریزه هستند، مانند: حیوانات؛ گروهی 
مالئکه؛  مثل:  هستند،  وظیفه  پیرو  فقط  که 
گروهی که گاهی دنبال غریزه رفته و گاهی 

دنبال وظیفه می روند، مانند: انسان.
هرگاه انسان بر سر دو راهی غریزه و وظیفه قرار 
گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سوی حیوانات 
گرویده بلکه از حیوانات هم پست تر شده است، 
چون از عقل و فکر و رهنمودهای انبیا استفاده 
ننموده است )اولئک کاالنعام بل هم اضل( آنان، 
همچون چهارپایان بلکه گمراه ترند. همانا بدترین 
جنبنده ها نزد خداوند، انسان هایی هستند که گویا 

کر و گنگ اند و حاضر به تعقل هم نیستند. اما 
همین که انسان در این دو راهی خطرناک وظیفه 
را انتخاب نمود و در خط مالئکه و پاکان قرار 
گرفت آن را عید می گیرد، مثاًل غریزه گرسنگی 
و تشنگی و شهوت انسان را به استفاده از آب و 
نان و به سوی همسر می کشاند، ولی وظیفه 
دستور می دهد که در ماه رمضان خودداری کن، 
کسانی که سی روز وظیفه را انتخاب کرده اند، 
روز عید فطر  را باید عید بگیرند، زیرا وظیفه را بر 

غریزه ترجیح داده اند.
که  آمده است  اسالم  دین  مختلف  روایات  در 
پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم )ع( در سن 
باال دارای فرزندی شد که او را اسماعیل نام نهاد 
و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدتها بعد، 
هنگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده 
بود، فرمان الهی چندین بار در خواب به ابراهیم 
نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده 

شد تا اسماعیل را قربانی کند.
او پس از کشمکشهای فراوان درونی، در نهایت 
با موافقت خالصانه فرزندش، به محل مورد نظر 

می روند و ابراهیم آماده سر بریدن فرزند محبوب 
خود می شود. اما به هنگام انجام قربانی اسماعیل 
می یابد،  امتحان  در  سربلند  را  او  که  خداوند 
ابراهیم  نزد  به  ذبح  انجام  برای  را  گوسفندی 

می فرستد.
نخستین  که  آدم)ع(  حضرت  فرزندان  قربانی 
قربانی در عالم بشمار می رود و در سوره مائده 
تصریح شده چنین است: دو پسر حضرت آدم به 
نام هابیل و قابیل به ترتیب شبانی )چوپانی( و 
کشاورزی می کردند، حضرت آدم)ع( آنان را امر 
به قربانی در راه خدا کرد. هابیل یکی از بهترین 
شتران یا گوسفندان را برای قربانی در راه خدا 
اختصاص داد و قابیل دسته ای از گندم های 
پست و نامرغوب را جهت قربانی انتخاب کرد 
که قربانی هابیل مقبول گردید و قربانی قابیل به 
علت عدم اخالص مردود گشت. قابیل به سبب 
قبول نشدن قربانی حسادت ورزید و آتش خشم 
و کینه اش زبانه کشید، نفس اهریمنی و شیطانی 
قابیل او را به کشتن برادر وادار کرد و هابیل را 

کشت و در دنیا و آخرت زیانکار گردید.

عارفانه روز

دعا بکن، ولی اگر اجابت نشد؛
با خدا دعوا نکن. میانه ات را با او به هم نزن؛

چون تو جاهلی 
و او عالم و خبیر ...

چقدر بدبخت هستغیند آنان که 
صبر و شکیبایی ندارند ...

مگر نه آن است که 
زخم ذره ذره التیام می  یابد ...

مدیري که تنها به سود مي اندیشد
 مانند تنیس بازي است که به جاي توپ 

 چشم بر تابلو امتیازها دوخته است ...

اگر انجام دادن به اندازه دانستن نیک از بد
آسان بود 

نمازخانه  ها کلیسا بودند و
کلبه درویشان قصر پادشاهان ...

طراح: نسرین کاری                        
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

زمینی به مساحت 250 متر مربع ، دیوارکشی 
شده واقع در بلوار شعبانیه به سمت

 آهن آالت رضایی اجاره داده می شود.
09150905699

سوله 600 متری فاز یک شهرک صنعتی 
با امکانات جرثقیل سقفی - برق 3 فاز 
سرایداری و دفتر اجاره داده می شود.

09159612007

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

خیابان توحید
فروش یا معاوضه 210 متر 

تجاری با پروانه ساخت با مشهد
09125450874

خریدار پژو  405 به رنگ نقره ای 
از مدل 86 تا 90، تمیز، بدون 

رنگ ، بیمه و الستیک تکمیل
 قیمت به فی چند بنگاه

09195632840

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

درب ضد سرقت خالقی
خیابان مدرس- نبش مدرس 44

  32444080
09153614899

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

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903

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

09153613243 - شریفی

فروشنده  ماهر برای موبایل فروشی
  تمام وقت  نیازمندیم.  

056 - 32220383 -   09152671200 

به چند کارگر ساده آقا ترجیحا آشنا به 
نجاری با مزایای بیمه نیازمندیم

09155624784

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

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

09157561075 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



واژگونی سواری سمند 
یک کشته و سه مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خبر از واژگونی یک سمند در کیلومتر 
پنج محور طبس داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: صبح روز گذشته با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر پنج محور نایبند-

زنوغان از توابع طبس، بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند. 
سمند  دستگاه  یک  که  کردند  مشاهده  مأموران  افزود:  وی 
واژگون شده است و یکی از سرنشینان خودرو کشته و سه نفر 
دیگر به شدت مجروح شدند که جهت مداوا به بیمارستان منتقل  
شدند. وی ادامه داد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده 
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو اعالم کرده است.
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  نتایج مسابقات تنیس ناشنوایان اعالم شد

برزجی- دبیر هئیت ورزش ناشنوایان استان خراسان جنوبی، از برگزاری 
مسابقات تنیس روی میز در تاریخ 14 الی 18 شهریورماه خبر داد و افزود: 
این مسابقات در اردبیل برگزار شد که بخش بانوان آن در تاریخ های 
14 الی 16 شهریور و بخش آقایان از 16 الی 18 شهریور انجام گرفت. 
مصطفی ظهر در گفتگو با خبرنگار ما با اعالم این خبر افزود: تیم بانوان 
استان خراسان جنوبی در بین 30 استان مقام اول این مسابقات را از آن 
خود کرد و در بخش انفرادی نیز مقام های اول و دوم از آن بازیکنان 
استان خراسان جنوبی شد. وی یاد آور شد: این مسابقات برای راه یابی به المپیاد 
جهانی در ترکیه برگزار شده و بازیکنان برنده به اردوی تیم ملی دعوت شدند. 

مدال طالی مسابقات کشوری ووشو، سهم ورزشکار استان

مسابقات کشوری ووشو سبک فانگ من چوان، با حضور 90 ورزشکار 
در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
استان خراسان جنوبی، سمیه فالحی نسب تنها  ورزشکار بانوی  اعزامی 
به مسابقات کشوری ووشو سبک فانگ من چوان در بخش ساندا موفق 
شد مدال طالی این مسابقات را کسب کند. فالحی در وزن 48- در 
رده سنی بزرگساالن به مربیگری سنگکی در این رقابت ها شرکت 
کرده بود. مسابقات کشوری ووشو سبک فانگ من چوان با حضور 90 
ورزشکار از 15 استان کشور  از 18 تا 19 شهریوردر مشهد مقدس برگزار شد.

اعالم اسامی قبول شدگان آزمون بین المللی داوری تنیس

فدراسیون جهانی تنیس روی میز، لیست قبول شدگان آزمون داوری بین 
المللی ایران را اعالم کرد. در این آزمون که در تاریخ ۲5 تیر ماه سال 
جاری برگزار شد، تعداد 89 نفر متقاضی حاضر بوده اند که زهرا چهکندی 
نژاد، در بین ۲9 نفر قبول شده موفق به کسب رتبه سوم و همچنین به 
عنوان اولین داور بین المللی پینگ پنگ استان خراسان جنوبی معرفی شد.

تیم هاپکیدوی استان خراسان جنوبی 
باز هم قهرمان چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور 

تیم هاپکیدو ی قاین، نماینده شایسته خراسان جنوبی بار دیگر توانست 
با اقتدار برای سومین بار متوالی مقام اول تیمی چهارمین دوره مسابقات 
قهرمانی کشور سبک هاپکیدو WHF را از آن خود کند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان، مسابقات قهرمانی سبک هاپکیدوی 
کشوری که با حضور  14 تیم از استان های کشور در استان گلستان برگزار 
شد، تیم استان خراسان جنوبی با کسب 7 مدال طال، 1۲ نقره و 6 برنز 
توانست به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات برسد و استان های کرمانشاه 
و فارس به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین تیم های دفاع شخصی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن قاین نیز در مسابقات دفاع شخصی این دوره 
از مسابقات توانستند مقام اول را از آن خود کنند. سرپرستی و سرمربیگری 
تیم را محمد فرهمند بر عهده داشت و مربی تیم سیدعلی ترحمی بود.

آفت  کش ها ماده یا مخلوطی از مواد هستندکه به منظور 
از بین بردن و دورکردن و یا کاهش تعداد آفات و مهار 
آفت های کشاورزی مانند حشرات، کنه ها، جانوران موذي  
و ... مورد استفاده قرار می گیرند. رشد جمعیت و نیاز 
روزافزون به محصوالت کشاورزی سبب شده تا مصرف 
این آفت  کش ها به شدت افزایش یابد. این رویکرد هر 

چند باعث افزایش تولید محصوالت کشاورزي گردیده 
است اما استفاده نادرست و بی رویه از کنترل کننده های 
آفات کشاورزی و نهایتاً وجود پسماند آن ها در محصوالت 
باغی و زراعی، باعث بروز مشکالت زیست محیطی و 
بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های انسانی در جامعه 
می شود با توجه به اینکه مهمترین چالش برای تولید 

محصوالت سالم، استفاده بهینه یا حذف آفت  کش ها و 
یافتن جایگزین هایی مناسب برای تغذیه خاک و گیاه و 
مدیریت بهینه آفات، بیماری ها و علف های هرز است؛ 
می توان با مدیریت صحیح کاربرد این نهاده ها، راه را برای 

تولید محصوالت سالم و یا حتی ارگانیک هموار نمود.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

انواع ویتامین ها را 
به طور منظم بخورید

بدن ما مدام از ویتامین ها و مواد معدنی استفاده 
و خود را پاک سازی می کند. مصرف غیرمنظم 
نمی تواند خیلی روی سالمت  ویتامین  قرص 
تأثیر مفید بگذارد. باید این کار به  طور مرتب و 
منظم باشد تا عمل جذب و هضم به خوبی انجام 

گیرد. در مورد نحوه و مدت مصرف این قرص 
ها حتماً با پزشک مشورت کنید. همیشه گفته 
می شود که باید تعادل در هر کار را حفظ کرد. 
در اغلب موارد میزان مصرف روی ویتامین ها 
نوشته می شود که باید رعایت شود. از آن جا 
مغذی  مواد  از  سرشار  غذاها  از  بسیاری  که 
کدام  خوردن  هنگام  که  بدانید  باید   ، است 
غذا، باید از مصرف کدام ویتامین اجتناب کنید.

در مصرف جیوه
بیشتر حساسیت به خرج دهید!

هر چیزی اگر به صورت متعادل مصرف شود 
بی ضرر خواهد بود اما یک استثناء در این باره 
وجود دارد و آن هم جیوه است. جیوه بیشتر در 
ماهی یافت می شود. اگر ماهی بزرگ باشد نشان 
می دهد که بیشتر در آب زندگی کرده است و 

جیوه بیشتری در بدن خود دارد.بیشتر افراد فکر 
می کنند که جیوه تنها بر روی سیستم شناختی 
انسان تاثیر می گذارد اما این ماده بر روی مخچه 
نیز اثر گذار است )مخچه بخشی از مغز انسان 
است که تعادل، هماهنگی و بینایی انسان را 
تحت تاثیر قرار می دهد(. پیشنهاد می شود در 
مورد مصرف جیوه حساسیت به خرج دهید و 
در خرید ماهی مصرفی خود بیشتر دقت کنید.

آیا می دانید که ...

1- کسانیکه روزانه آجیل مصرف مي کنند 30 
الي 50 درصد کمتر دچار سکته قلبي وبیماریهاي 
امگا 3  روغنهاي  از  اگر  گردند؟ ۲-  قلبي مي 
استفاده کنید دیرتر به فراموشي مبتال مي شوید؟ 
)روغن کانوال( 3- بیشترین کلسترول در جگر، 
کلیه )قلوه(، زرده تخم مرغ و کمترین کلسترول 

در گوشت و پنیر است؟ 4- مصرف روزانه میوه و 
سبزیجات کلسترول بد )LDL ( خون را 1% الي 
10% کاهش میدهد؟ 5- مصرف بادام در برابر 
بیماري هاي قلبي و دیابت شما را محافظت 
کم  را   )LDL( میزان  آن  مصرف  و  کند  مي 
کافي  اندازه  به  منیزیم  کسانیکه   -6 میکند؟ 
دریافت میکنند کمتر دچار سکته قلبي و فشار 
خون باال مي گردند؟)آجیل ،بادام زمیني و سویا(.

شیرین کننده های مصنوعی

گلوتن،  مورد  در  امروزی  دنیای  در  کسی  هر 
کربوهیدرات و شکر صحبت می کند اما باید توجه 
بیشتری به شیرین کننده های مصنوعی نیز داشته 
باشیم. سال گذشته گروهی از محققان، مطالعه ای 
را انجام دادند. این مطالعه نشان می دهد زمانی که 
افراد شیرین کننده های بدون کالری را مصرف 

گونه ای  به  روده  درون  باکتری های  می کنند، 
تغییر پیدا می کند که راه را برای ایجاد دیابت 
نوع ۲ هموار می سازد. اگر به بیماری دیابت مبتال 
شوید، 4 برابر بیشتر از سایر زمان ها خطر ابتال 
به بیماری های شناختی همچون آلزایمر در شما 
وجود خواهد داشت. با کمال تعجب، افرادی که 
شیرین کننده مصنوعی مصرف می کنند بیشتر از 
سایر افراد در معرض توسعه دیابت قرار دارند.

آیا از خواص هویج اطالعی دارید؟

متعدد  مغذی  مواد  بودن  دارا  دلیل  به  هویج 
برای سالمت بدن بسیار مفید است و خاصیت 
ضد فشار خون باال دارد. ماده مغذی که بسیار 
مفید است و در این گیاه یافت می شود شامل 
منگنز،  پتاسیم،   ،BKCE ویتامین  بتاکاروتن 
سدیم، فلوراید، منیزیوم، آهن و ... است. هویج 

برای سالمت معده و طحال مفید است. شب 
کوری، سرفه، سرماخوردگی و نفخ طوالنی مدت 
را درمان می کند. مصرف هویج خطر بیماری 
قلبی و انواع سرطان را کاهش می دهد. هویج 
انرژی زیادی به بدن می بخشد و هویج خام خاصیت 
ضدعفونی کنندگی نیز دارد. بتاکاروتن موجود در 
هویج برای چشم و تقویت بینایی مفید است. آب تازه 
هویج، استرس و خستگی مفرط را برطرف می کند. 

آفت  کش ها  ...

اجرای حکم 50 ضربه شالق تعزیري 
سارق به عنف درشهرستان طبس

فرمانده انتظامی شهرستان طبس، خبر از اجرای حکم شالق 
سارق سابقه دار در مأل عام در میدان مرکزی این شهرستان 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن جاللیان 
افزود:  در اجرای حکم صادره از سوی دادگاه، حکم شالق سارق 
به عنف در طبس ودر مأل عام اجرا شد. وی بیان کرد: جرم 
این سارق، سرقت با سالح سرد بوده است که به تحمل 50 
ضربه شالق تعزیري در انظارعمومی و تحمل یک سال حبس 
و پنج میلیون ریال جریمه نقدي محکوم وحکم به اجرا درآمد. 
سرهنگ جاللیان تصریح کرد: این مراسم با تمهیدات انتظامی 
و امنیتی واستقرار پلیس در میدان امام خمینی )ره ( طبس اجرا شد.

کالهبردار چک پول های تقلبی در شهرستان بشرویه دستگیر شد

جانشین فرماندهی انتظامي بشرویه گفت: فردی که با چک پول های تقلبی اقدام به خرید و کالهبرداری از فروشندگان مواد غذایی می کرد، 
دستگیر شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرگرد مهدی میرزائی افزود: روز جمعه یکی از شهروندان با مراجعه به کالنتری شهرستان 
اظهار داشت که فردی جوان به فروشگاه مواد غذایی مراجعه و مقدار نیم کیلو پسته و هفت کیسه برنج خریداری کرده و پنج فقره چک پول 
یک میلیون ریالی به من تحویل داد که با بررسی کردن پول ها متوجه جعلی بودن آن شدم. وی ادامه داد: در بررسی به عمل آمده مشخص شد 
چک پول ها جعلی می باشد که سریعاً رسیدگي به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهي شهرستان قرار گرفت. سرگرد میرزائی تصریح 
کرد:کارآگاهان پلیس آگاهي شهرستان پس از بررسي موضوع و طي هماهنگي با دستگاه قضائي بالفاصله تحقیقات خود را براي شناسایي و 
دستگیري متهم آغاز کردند. وي بیان داشت: با انجام کار تحقیقاتی و بررسی دوربین های سطح شهر نسبت به شناسایی خودرو اقدام و طرح مهار 
به گشت های سطح شهر اعالم شد. سرگرد میرزائی با بیان این که خودروی متهم با همکاری مأموران انتظامی فردوس متوقف و متهم دستگیر  
شد خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودرو تعداد 1۲ کیسه برنج و مبلغ نوزده میلیون ریال چک پول جعلي کشف و ضبط شد. در این رابطه  متهم 
به جرم مرتکب شده اعتراف کرد که در این رابطه پرونده ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. جانشین فرماندهی 
انتظامي بشرویه در پایان به شهروندان توصیه کرد، هنگام  دریافت چک پول از  اصل بودن آن مطمئن شوند تا در دام کالهبرداران گرفتار نشوند. 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

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

پیش دبستانی رضــوان
  )با 8 سال سابقه ( زیر نظر مرکز اختالالت یادگیری در استان 

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

 به صورت تمام وقت و 4 تا 6 سال ویژه پیش دبستانی 
با ما آینده فرزندان تان را تضمین نمایید 

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

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
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
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مرمت نمای ساختمان مدرسه تاریخی آمنه مود در شهرستان سربیشه آغاز شد

مالئی- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه بیان کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با معاونت میراث فرهنگی استان و مدیریت مدرسه تاریخی آمنه، مقرر شد عملیات مرمت 
بخش هایی از نمای ساختمان که بر اثر مرور زمان دچار فرسودگی شده مرمت و بهسازی شود. هاشم اتفاقی افزود: با توجه به قرار گیری در آستانه شروع سال تحصیلی در نظر داریم اقدامات 
الزم را برای بهسازی نمای ساختمان اجرا کنیم تا ضمن جلوگیری از افزایش فرسودگی و تخریب های ناشی از گذشت زمان فضای مدرسه نیز برای سال تحصیلی جدید مناسب سازی باشد.

یکشنبه * 21 شهریور 1395 * شماره 3601
7

احداث نیروگاه بادی

در سربیشه و نهبندان مصوب شد

انرژی پاک از گرد و خاک

مالئی- از طوفان های کویر نهبندان و سربیشه با 
احداث نیروگاه بادی، برق تولید می شود.صبح دیروز 
سومین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
در دفتر معاونت امورعمرانی استانداری برگزارشد. 
درباره  استانداری  عمرانی  امور  معاون  نژاد  نخعی 
درخواست احداث پایگاه امداد و نجات کوهستان 
هالل احمر در بنده دره عنوان کرد: باید هالل احمر 
از این پایگاه صرفا در زمینه امداد و نجات استفاده 

کند و در صورتی که بحث تغییر کاربردی مطرح 
شود؛ زمین به دولت برگردانده خواهد شد. وی با 
اشاره به اینکه هدایت آب های سطحی در شهرها 
و روستاهای استان، به همه دستگاه  ها مربوط می 
شود افزود: پس باید آمادگی الزم در این باره داشته 
باشند تا خسارات وارده به استان کم شود. نخعی 
بهانه  به  افراد  از  برخی  متاسفانه  کرد:  تاکید  نژاد 
ساخت خانه کارگری هکتارها اراضی کشاورزی را 
جدا کرده و در آن ویال سازی کرده اند که با جدّیت 
قاطعیت جلوی آن گرفته خواهد شد. جعفری،  و 
مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد: در کارگروه 
تعیین  درباره  استان  شهرسازی  و  زیربنایی  امور 
و  حریم  در  تولیدی  زمین های طرح های  کاربری 
خارج از حریم شهرها موضوعاتی مطرح شد. وی 
افزود: تمام طرح های عمرانی که در زمینه تولید 
و صنعت می خواهند کار انجام دهند باید در این 
و شهرسازی  راه  کارگروه تصویب شود. مدیرکل 
خاطرنشان کرد: مهمترین این مصوبات، راه اندازی 
دو نیروگاه بادی برق در سربیشه و نهبندان، یک 
طبس،  شهرستان  در  رفاهی  خدماتی  مجتمع 
آموزشگاه رانندگی در فردوس و پایگاه امداد ،نجات 
در بنددره بیرجند بوده است. وی افزود: توسعه فاز 
یک صنوف آالینده قاین به مساحت 7.5 هکتار 
شد.  تصویب  هم  اسفدن  قاین-  محور  در  واقع 
به  فردوس  کمربندی  تقاطع  اظهارکرد:  جعفری 
اسالمیه یکی دیگر از دستور کارها بود که کلیات 
آن در این جلسه مصوب شد. الزم به ذکر است 
از  فکس  ارسال شدن  دیر  دلیل  به  متاسفانه  که 
سوی برگزارکنندگان این جلسه، خبرنگارنتوانستند 
به موقع در جلسه حضور یابند. در این جلسه 15 
دستور کار مطرح شده بود که از این تعداد 13 مورد 

آن به تصویب رسیده است.

کمیته امداد استان آماده دریافت
نذورات قربانی مردم  خیر اندیش است

مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  خبر-  گروه 
کمیته امداد امام خمیني )ره( گفت: همزمان با عید 
سعید قربان این نهاد آماده دریافت هدایا ونذورات 
مردم خیراندیش استان شامل قربانی، گوشت، وجه 
نقد، اطعام وغیره جهت کمک به نیازمندان را دارد. 
حسینی اظهار کرد: کمک های اهدایی مردم خّیر 
استان پس از جمع آوری بین خانواده های تحت 
دانش  روزی  شبانه  های  خوابگاه  ایتام،  حمایت، 
آموزی این نهاد توزیع می گردد. وی افزود: در روز 
عید قربان این نهاد تعداد 171پایگاه ثابت و سیار 
مساجد،  قربان،   عیدسعید  نماز  برگزاري  درمحل 
مراکز نیکوکاری، میادین ومعابر اصلي برای جمع 
آوری نذورات قربانی مردم استان  برعهده خواهد 
توانند  می  ها  استانی  هم  افزود:  حسینی  داشت. 
نذورات قربانی خود را به صورت وجه نقد به شماره 
صادرات  بانک  نزد   0102102891005 حساب  
خراسان  امداد  کمیته  بنام  بیرجند  مرکزي  شعبه 
جنوبی یا از طریق شماره گیری8877* واریز کنند.

ساالنه باید یک میلیون شغل
برای مهار بیکاری ایجاد شود

به  اشاره  با  سرایان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
مهارت  فاقد  جوانان  اکثر  گفت:  بیکاری  مشکل 
باید سالیانه یک میلیون  این شرایط  با  و  هستند 
شغل ایجاد کنیم که در آینده کشورمان به وضع 
ستاد  جلسه  دومین  در  کریمی  برسد.  مطلوب 
از  کرد:  اظهار  شهرستان  جوانان  امور  ساماندهی 
همه دستگاه های اجرایی درخواست داریم در این 
روی  پیش  مشکالت  تا  کنند  پیدا  ورود  موضوع 
جوانان در همه موارد به خصوص ازدواج به حداقل 
برسد. الزم به ذکر است در این جلسه امام جمعه، 
رئیس اداره ثبت احوال و سرپرست اداره ورزش و 

جوانان شهرستان سرایان نیز سخن گفتند.

انتصاب سرپرست
معاون اقتصادی منطقه ویژه استان

اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  تسنیم- 
سمت  به  را  زارعی  حسین  حکمی  در  استان 
سرپرست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه 

ویژه اقتصادی استان منصوب کرد.

آخر هفته پرکار اورژانس هوایی بیرجند

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  مهر- 
پزشکی از پرواز اورژانس هوایی بیرجند برای نجات 
جان چهار نفر در روزهای پایانی هفته گذشته خبر 
داد که همه مصدومان حوادث ترافیکی بودند برای 
اقدامات تخصصی به مرکز استان انتقال داده شدند.

کویرتایر در کاهش پیک بار تابستان امسال موفق عمل کرد  

گروه خبر- در مراسمی با حضور معاون دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توانیر، لوح تقدیر به 
طرح  موفق  اجرای  در  ارزنده  همکاری  پاس 
ذخیره عملیاتی برای کاهش پیک بار تابستان 
امسال به شرکت کویر تایر اعطا شد. در این 
مراسم که مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت 
توزیع نیروی برق استان حضور داشتند، مدیر 
کارخانه کویر تایر به استقرار سیستم مدیریت 
بهره  شروع  سال  دومین  از  شرکت  انرژی 
برداری کارخانه اشاره کرد و گفت: با اقدامات 
مؤثری که در حوزه کنترل و مدیریت انرژی 
شرکت انجام شده در همه ممیزیهای داخلی 

و خارجی به عنوان واحد پیشتاز مدیریت انرژی 
صنعت تایر شناخته شده است.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
هم در این مراسم با بیان اینکه کویرتایر یکی 
در  برق  صنعتی  مشترکان  تأثیرگذارترین  از 
بار در استان است عنوان کرد:  کاهش پیک 
این واحد تابستان امسال همکاری ارزشمندی 
در تحقق این مهم داشته است. شرکاء با تأکید 
بر اهمیت مدیریت مصرف در صنایع تصریح 
شایسته  کارهای  و  ارزشمند  اقدامات  کرد: 
ای در مدیریت مصرف و انرژی در کویرتایر 
صورت گرفته و اینجانب با سی سال فعالیت در 

صنعت برق، کمتر جایی این کارها و اقدامات 
ارزنده را دیده یا شنیده ام. مدیر واحد انرژی 
شرکت کویر تایر نیز شاخص مصرف انرژی 
الکتریکی در این کارخانه را حدود 20 درصد 
و شاخص مصرف انرژی حرارتی را حدود 33 
درصد کمتر از معیار استاندارد ذکرکرد وگفت: 
کویرتایر در بین ده کارخانه تایرسازی داخلی، 
کمترین مصرف انرژی را دارد. حسنی اظهار 
انرژی،  کمیته  تشکیل  و  سازماندهی  کرد: 
آموزش و آگاه سازی پرسنل شامل آموزش 
های عمومی و تخصصی و کاهش تلفات از 

جمله فعالیت های این شرکت بوده است.

 2 هزار دانشجو
برای  ورود به صنعت استان آماده می شوند

واجتماعی  فرهنگی  ریزی  برنامه  مدیر  برزجی- 
رشته   10 وجود  از  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
کارشناسی فنی مهندسی در این دانشگاه خبر داد 
و گفت: این رشته ها نقش خوبی در احیای صنایع 
استان دارند. سبزه کار در گفتگوی اختصاصی با 
با  اینکه رشته های دانشگاه  با بیان  خبرنگار آوا 
صنعت استان همراستا بوده اظهار کرد: 3 رشته 
دانشجو  دانشگاه  این  در  نیز  تحصیالت تکمیلی 
می پذیرد. وی آمار دانشجویان رشته های صنعتی 
و مهندسی استان در دانشگاه صنعتی بیرجند را 
می  بینی  پیش  افزود:  و  کرد  اعالم  نفر   2000
شود در سال 95 هم ورودی های دانشگاه 750 
نفر باشد. مدیر برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی 
دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه دانشگاه به 
کند  می  حرکت  سوم  نسل  دانشگاههای  سمت 
اولین  دانشگاه  رییس  پیگیری  با  شد:  آور  یاد 
 7 و   6 در  گذاری  سرمایه  فرصتهای  کنفرانس 
داد:   ادامه  کار  سبزه  گردد.  می  برگزار  اسفند  
وعملی  علمی  کنفرانس  اولین  کنفرانس  این 
خواهد بود که با توجه به واقعیات واقلیم منطقه 
وی  شد.  خواهد  برگزار  وتولید  اشتغال  بحث  در 
کارشناسی  های  رشته  اغلب  کرد:  نشان  خاطر 
همخوان  استان  فعلی  صنعت  با  دانشگاه  این 
بوده ولی بدلیل تازه تاسیس بودن این رشته ها 
چون  دانشجویان این کدرشته ها فارغ التحصیل 
نشده اند کارخانه های صنعتی استان کمتر بهره 
این  شدن   التحصیل  فارغ  با  که  اند  شده  مند 
دانشجویان در کارهای تخصصصی بهتر وبیشتر 
این کارخانه ها بهرمند خواهند شد. سبزه کار با 
مختص   که  صنایع  مهندسی  رشته  اینکه  بیان 
موثری  کمک  تواند  می  است  صنعتی  دانشگاه 
به  وضعیت کارخانه های استان بکند افزود: فارغ 
التحصیالن رشته مهندسی شیمی نیز در صنعت 
و  کاشی  رشته  در  مواد  مهندسی  و  استان  تایر 
سرامیک قابلیت بکارگیری دارند. وی ادامه داد: 
کارخانه  مشکالت  زمینه  در  مواد  رشته  ضمنا 
کانی های  کارخانه های  منیزیم فردوس وسایر 
 فلزی در استان مانند فوالد قاینات و لوله پروفیل 

می تواند کمک حال باشد.

قائم مقام بعثه مقام معظم رهبری: آل سعود 
خانه خود را روی تار عنکبوت بنا کرده است

رهبریعنوان  معظم  مقام  بعثه  مقام  قائم  مالئی- 
کردخداوند سست ترین خانه ها را خانه عنکبوت 
نامید.وی ادامه داد: مردم فکر می کردند که رژیم 
شاه و حکومت صدام درعراق  با قدرتی که دارند 
به گفته وی حکومت آل  بین نخواهند رفت.  از 
سعود لعنت ا... خانه خود را روی تار عنکبوت بنا 
کرده است و به زودی از بین خواهد رفت. عصر 
شهدای  سالروز  گرامیداشت  مراسم  گذشته  روز 
منا با حضور جمع کثیری از مردم، خانواده های 
و  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  منا،  شهیدان 

مسئوالن شهرستانی در هیئت ابوالفضلی بیرجند 
بعثه  قائم مقام  زمانی  السالم  برگزار شد. حجت 
خاطرنشان  مراسم  این  در  رهبری  معظم  مقام 
کرد: جنایات آل سعود نسبت به نظام جمهوری 
زمانی  نیست.  پوشیده  کسی  بر  ایران  اسالمی 
با  و  آمریکا  دستور  به  جنایات  این  کرد:  تاکید 
مجری گری رژیم آل سعود در خاورمیانه انجام 
می شود. وی به 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد 
و افزود: در آن زمان عربستان و کشورهای دیگر 
به عراق 320میلیارد دالر کمک کردند تا بر علیه 
ادامه  را  جنگ  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
علت  به  گذشته  سال  کرد:  عنوان  زمانی  دهد.  
بی کفایتی و بی عرضه گی رژیم آل سعود بیش 
430هم وطن ما به شهادت رسید که اگر پیام و 
هشدار مقام معظم رهبری نمی بود پیکر آن ها 
معظم  مقام  بعثه  مقام  قائم  دادند.  نمی  ما  به  را 
رهبری تاکید کرد: سعودی ها با این بی کفایتی 

آبروی خود را در جهان بردند.

بازدید 300هزار نفر از جاذبه های 
گردشگری ، تاریخی و طبیعی فردوس

فرهنگی، صنایع  میراث  اداره  مالئی- سرپرست 
دستی و گردشگری فردوس بیان کرد: از ابتدای 
تیر امسال به مدت 77 روزه تابستان 254 هزار و 
458 نفردر شهرستان اسکان داشتند که  80 هزار 
کردند.  بازدید  تاریخی  های  جاذبه  از  405نفر  و 
نجفیان افزود: 1میلیون و 444 هزار و 55 نفر از 
جاذبه های طبیعی فردوس و  1میلیون 159هزار 
و  استفاده  فردوس  معدنی  آبگرم  از  نفر   40 و 
در  آمار  این  کرد:  تصریح  نجفیان  کردند.  بازدید 
دوره های 15 روزه ثبت سامانه اداره کل و ستاد 
میدانی  صورت  به  که  است  شده  سفر  اجرایی 
رضایتمندی مسافران و گردشگران را می گرفتیم 

تا بتوانیم نواقص را رفع کنیم.

در بیرجند نماز عید قربان به امامت آیت ا... عبادی برگزار می شود
قوسی- حجت االسالم عارفی رئیس دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان صبح دیروز در 
نشست خبری گفت: به مقام معظم رهبری 
به خاطر انتصاب آیت ا... عبادی که مردی 
صادق و دوست داشتنی و مبارزی خستگی 
ناپذیر هستند درود می فرستیم و  ایشان با 
این کار، حلقه اتصال مردم با والیت را در 

استان مستحکم کردند.
آیت  افزود:  فقیه  ولی  نماینده  دفتر  رئیس 
ایثار،  علم،  اهل  ای  خانواده  از  عبادی  ا... 
انتصاب  با  که  هستند  شهادت  و  معرفت 
والیت  جانب  از  بیشتری  برکات  ایشان 

شد.  خوهد  استان  مردم  متوجه  فقیه 

وظایف  به  اشاره  با  عارفی  االسالم  حجت 

انجام  کرد:  عنوان  فقیه  ولی  نماینده  دفتر 

هدایت  و  والیت  عظمای  مقام  منویات 

مسائل  به  دهی  جهت  و  فرهنگی  مسائل 
ولی  نماینده  دفتر  وظایف  اهم  از  سیاسی 
فقیه در استان می باشد. به گفته وی نماز 
عید قربان امسال به امامت آیت ا... عبادی 
در روز دوشنبه ساعت 6:30 صبح در محل 
شد.  خواهد  اقامه  )ع(  حسین  امام  مسجد 
یک ساعت بعد از نماز هم برنامه ای برای 
تجدید پیمان مردم با والیت فقیه در همان 

مکان ترتیب داده شده است.
رسانه  و  ها  پیام  بوسیله  کرد:  اضافه  وی 
کنیم  می  پیگیری  را  مردم  مشکالت  ها، 
و هر آنچه مربوط به ما می شود را ترتیب 

اثر می دهیم و مابقی را به سایر مسئوالن 
االسالم  حجت  گفته  به  دهیم.  می  اطالع 
عارفی دفتر نماینده ولی فقیه هنوز در آغاز 
کار خود قرار دارد و برای کارهای مختلف 
افتخاری  و  داوطلبانه  صورت  به  نیروهایی 
استخدامی  ردیف  هیچ  اینکه  به  توجه  -با 
نداریم- جذب خواهند شد. همچنین شماره 
 32214583 و   32214653 های  تماس 
برای   32214798 و  مردم  ارتباط  برای 
مسائل  پاسخ  و  دفتر  مسئول  با  ارتباط 
روابط عمومی  برای  شرعی و 32214654 

در نظر گرفته شده است.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان:

اقتصادي  امور  کل  اداره  برزجی- سرپرست 
و دارایي استان  گفت: هدف دولت، افزایش 
درآمد هاي مالیاتي با حذف معافیت هاي غیر 

ضروري و جلوگیري از فرار مالیاتي است.
ستاد  تخصصي  جلسه  در  گیو  جعفری 
بر  تاکید  با  استان  منابع  تجهیز  و  درآمدها 
منظور  به  جامعه  آحاد  مشارکت  ضرورت 
اقتصاد  و سریع سیاست هاي  دقیق  اجراي 
تحقق  در  اقدام  مهمترین  گفت:  مقاومتي 
هاي  درآمد  به  اتکا  کاهش  مدنظر،  اهداف 
نفتي مي باشد و پایه درآمد هاي غیر نفتي 

نیز بر مالیات استوار است.
وی با اشاره به اینکه عمده ترین منبع بودجه 
اي کشورهاي توسعه یافته را مالیات تشکیل 
مي دهد گفت: ما نیز در مسیر توسعه پایدار مي 

بایست در همین راستا حرکت کنیم و با پیشي 
گرفتن سهم مالیات نسبت به فروش نفت براي 
اولین بار در منابع بودجه سال جاري ، رویکرد 

اقتصادي دولت در این زمینه مشهود است. 
وی افزود: افزایش سهم درآمد هاي مالیاتي 
براي  بر مردم  بیشتر  به معني تحمیل فشار 
دولت،  هدف  بلکه  نیست  مالیات  پرداخت 
حذف معافیت هاي غیر ضروري و جلوگیري 
عدالت  برقراري  منظور  به  مالیاتي  فرار  از 
مالیاتي و همچنین افزایش درآمد ها مي باشد.

ارتقاء فرهنگ پرداخت مالیات
از نیاز هاي امروز جامعه

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  ادامه  در 

اقتصادي  هاي  سیاست  به  اشاره  با  استان 
بر  دولت  مدت  بلند  دیدگاه  گفت:  دولت 
خودکفایي استانها و توانایي تامین اعتبارات 

درآمدهاي  محل  از  استان  هر  نیاز  مورد 

مستلزم  امر  این  که  است  استان  همان 
بالفعل شدن توانمندیهاي  حمایت دولت در 
در  بخصوص  منطقه  هر  زایي  درآمد  بالقوه 

استانهاي کمتر توسعه یافته با اجراي طرح 

هاي توسعه اي متناسب با استعداد و اقلیم 
هر منطقه مي باشد.

آرین ارتقاء فرهنگ پرداخت مالیات را یکي 
از نیاز هاي امروز جامعه دانست و افزود هر 
چند قشر حداکثري و آگاه جامعه به این باور 
از مالیات پرداختي به اشکال  اند که  رسیده 
مختلف بهره مند مي شوند ولي برخي اقشار 
و  اجتماعي  جایگاه  با  مسئولیني  بعضاً  که 
مردمي در بین آنها مشاهده مي شوند، هنوز 
به این باور نرسیده اند در حالیکه از آنها انتظار 

مي رود واقع بینانه به موضوع نگاه کنند.
هاي  درآمد  ماهه  پنج  عملکرد  ادامه  در 
اعضا  و  تشریح  ستاد  دبیر  توسط  استاني 
نقطه نظرات خود را در زمینه ارتقاء قانوني 

درآمدها ارائه نمودند.

راهکار دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
حذف معافیت های غیرضروری

شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
علوی  و  اعضا  از  نفر   7 حضور  با  بیرجند 
شهرداری  اطالعات  فناوری  واحد  مسئول 

بیرجند برگزار شد.
در ابتدای جلسه زنگویی رئیس شورا به شیوه 
نامه سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی کشور 
جلسه  دو  در  که  ها  استان  شهرداری  برای 
قبلی شورا نیز مطرح شده بود اشاره و عنوان 
کرد: در این جلسه شورا، علوی با شرح این 
شیوه نامه و تجربه آن در شهرهای همجوار 
استان و کالن شهرها، شورا را از ماده های 
آن مطلع می کند تا تصمیم گیری انجام شود.
شهرداری  اطالعات  فناوری  واحد  مسئول 
نامه  این شیوه  اینکه در  بیان  با  نیز  بیرجند 
اصول کار اجرایی و حقوقی بین شهرداری 
و سرمایه گذار که از مهم ترین موضوعات 
سرمایه گذاری است نوشته شده است گفت: 
شورای شهر متناسب با اوضاع و احوال شهر 

آن را مصوب می کند.
علوی با اشاره به اینکه بسته های تشویقی 
برای جلب سرمایه گذار در این شیوه نامه با 
تصویب اعضای شورا پیش بینی شده است 
بیان کرد: زمانی که سرمایه گذاری مراجعه 
می کند ولی هنوز مقدمات کار را انجام نداده 
و اطالعی از نیازهای شهر ندارد، شهرداری با 

این شیوه نامه وی را راهنمایی می کند.
تا  استان  به  گذاران  سرمایه  مراجعه  از  وی 
االن خبر داد و اعالم کرد: طرح هایی مانند 
و  گازوئیل  پمپ  احداث  سنتر،  سیتی  ایجاد 

همچنین ایجاد دفتر پستی در ترمینال مطرح 
گذاران  سرمایه  از  کمی  تعداد  که  بود  شده 

پیگیر طرح هایشان شدند.
شهرداری  اطالعات  فناوری  واحد  مسئول 
با تاکید بر تصویب این شیوه نامه در شورا 
اظهار کرد: تا زمانی که تصویب نشود نمی 
کارهای  گذار  سرمایه  جذب  برای  توانیم 

تبلیغاتی انجام دهیم.

بحث 2 ساعته اعضای شورا
روی »مدیریت« یا » معاونت«

ماده   24 در  نامه  شیوه  این  علوی  گفته  به 
به  مربوط  آن  ماده 8  است که  مطرح شده 
ساختار تشکیالتی حوزه سرمایه گذاری است 
معاونت،  سازمان،  عناوین  بین  باید  شورا  و 
را  یکی  گذاری  سرمایه  مسئول  و  مدیریت 
مصوب کند. طاهری یکی از اعضای شورا با 
اشاره به اینکه سازمان تشکیالتی عریض و 
طویل بوده و برای این ستاد مناسب نیست 
ترین  و کم هزینه  ترین  مناسب  کرد:  بیان 
است  مدیریت  تشکیالت  این  برای  عنوان 
حوزه  نظر  زیر  مستقیم  به صورت  البته  که 
کار  تسریع  اهمیت  به  باشد. وی  شهرداری 
با توجه  افزود:  سرمایه گذاران اشاره کرد و 
مدیریت  عنوان  بیرجند  شهرداری  درجه  به 
مناسب تر و چابک تر از معاونت خواهد بود. 
به گفته طاهری با تاکید بر اینکه اگر تعداد 
سرمایه گذاران بیشتر شود می توان مدیریت 

را به معاونت ارتقا داد.

اهمیت سرمایه گذاری در استان
از دغدغه هزینه و نیروی انسانی

 بیشتر است

یزدان شناس دیگر عضو شورا در این جلسه 
با بیان اینکه به جای درنظر گرفتن هزینه و 
نیروی انسانی کم، به اهمیت سرمایه گذاری 
توجه شود اعالم کرد: االن تعداد بسیار زیادی 
طرح روی زمین است که نیاز به حضور سریع 
سرمایه گذار دارد. وی از علوی درخواست کرد 
که بررسی کند با این طرح چه تعداد سرمایه 
بر  بتوان  تا  کرد  استان  وارد  توان  می  گذار 

مبنای آن برنامه ریزی کرد.
یزدان شناس از نفوذ کالم و اشراف معاونت 
ارتباط  افزود:  و  داد  خبر  مدیریت  به  نسبت 
گذار  سرمایه  با  شهردار  واسطه  بی  مستقیم 

موثر در جذب و تشویق آنان است.
از  توان  می  کرد:  عنوان  شورا  عضو  این 
نیروهای اضافه شهرداری استفاده کرد تا نیاز 

به استخدام نیروی جدید نیز نباشد.
توان   بیان کرد: می  یزدان شناس همچنین 
معاونت  به  عنوان  این  با  را  تشکیالت  این 
های نزدیک تر به این موضوع و کم کارتر 

شهرداری تحویل داد.
بیان  با  طاهری در پاسخ به این عضو شورا 
اینکه نگرانی من از ایجاد معاونت، مشکالت 
و  تعداد پرسنل  از آن است عنوان کرد:  بعد 

باید  طرفی  از  و  است  بیشتر  معاونت  چارت 
درجه  با  آیا  که  برسد  وزارت کشور  تایید  به 
شهرداری بیرجند می توان این تشکیالت را 

معاونت اعالم کرد یا خیر.
کرد:  اعالم  بحث  این  پایان  در  رئیس شورا 
چون تعداد اعضا به حد نصاب تصمیم گیری 
نرسیده است، تصمیم مدیریت یا معاونت را به 

جلسه بعد موکول می کنیم.
علوی ماده بعدی را تامین نیروی انسانی بیان 
کرد و ادامه داد: این تشکیالت با هر عنوانی 
باید کارشناسانی مانند معماری و شهرسازی، 
عمران، حقوقی، امالک و .... داشته باشد که 

انتخاب آن ها بر عهده شورا است.
در نهایت عنوان شد که استفاده از کارشناسان 

شهرداری مشروط به صدور ابالغ باشد.
شهرداری  اطالعات  فناوری  واحد  مسئول 
تامین بودجه این تشکیالت را از ردیف خاص 
تنها  افزود:  و  کرد  عنوان  شهرداری  بودجه 
نمی  بودجه تخصیص  این قسمت  از  زمانی 

بابد که عنوان تشکیالت سازمان باشد.

شهردار، دبیر هیئت عالی باشد

کرد  مطرح  را  ارگان  وظایف  همچنین  وی 
عنوان  که  ای  جلسه  به  اعضا  توافق  به  که 

تشکیالت مشخص شود موکول شد.
در ادامه علوی سایر ماده های این شیوه نامه 
را قرائت کرد که اعضای شورا روی ماده 4 
سرمایه  عالی  هیئت  ترکیب  مضمون  با  آن 

گذاری به بحث پرداختند.
گفتنی است این ماده در جلسات قبلی شورا با 
نظر اعضا تغییر کرده و تصویب شده بود که 
رئیس هیئت عالی شهردار نبوده و حق رای 

اعضا همگی برابر باشد.
اینکه شهردار منتخب  بیان  با  یزدان شناس 
اعضا و متخصص در کار است عنوان کرد: 
باشد  رئیس  بدون  تواند  نمی  عالی  هیئت 
با  متناسب  هیئت  این  وظایف  آن  بر  عالوه 

وظایف شهرداری است و نه شورای شهر.
عبدالرزاق نژاد نیز در پاسخ بیان کرد: رئیس 
شورا باید رئیس هیئت باشد زیرا که مقام وی 

از لحاظ قانونی باالتر از شهردار است.
دبیر  شهردار  کرد:  اعالم  طاهری  نهایت  در 

جلسه خواهد بود.

در حاشیه:
در ابتدای جلسه زمانی که زنگویی به دنبال 
اعضا برای به حد نصاب رسیدن جلسه بود 
استعفای  نامه  نخعی  نفیسه  کرد:  عنوان 
خود را به دلیل حکم جدیدی که برای آن 
ارائه  شهر  شورای  به  است  شده  منصوب 
کرده و در جلسه فوری روز چهارشنبه برای 

آن تصمیم گیری خواهد شد.
به عنوان مدیرکل  ایشان  اینکه  بیان  با  وی 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب 
 28 ماده   2 بند  طبق  داد:  ادامه  است  شده 
افراد با سمت مدیر کل نمی توانند  شوراها، 

در شورا فعالیت داشته باشند.

دورهمی در شورا
باز هم جلسه به حد نصاب نرسید
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

کد: 8050     شماره ثبت: 2005    تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/06/21

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی یک شنبه 1395/07/11 ساعت 16 در محل نمازخانه 
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 

می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم تا 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 

از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: 
* استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس * طرح و تصویب ترازنامه منتهی به سال 1394 * طرح 
 و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 * انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
*  طرح و تصویب حسابرسی از شرکت تعاونی *  تصمیم گیری در خصوص اخذ تسهیالت اعتباری از 
بانک ها و موسسات مالی *  تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف تاخیر در واریزی اعضای بدهکار 
به تعاونی * تصمیم گیری در خصوص ادامه کارهای عمرانی پروژه های تعاونی مسکن * تصمیم 
گیری در خصوص اعضایی که دو اخطاریه به فاصله 15 روز برابر بند 2 ماده 18 اساسنامه گرفته اند 
* تصمیم گیری در خصوص اعضایی که واجد شرایط اخذ تسهیالت وام مسکن مهر بوده و تاکنون 
اقدام ننموده اند * تصمیم گیری در خصوص اعضایی که واجد شرایط اخذ تسهیالت وام مسکن آزاد 
در بانک مسکن مدرس بوده و تا کنون اقدام ننموده اند *  تصمیم گیری در خصوص ایجاد و ساخت 
واحدهای تجاری در پروژه های نارنج * تصمیم گیری در خصوص فروش امالک شرکت ) منزل شهدا، 
واحد مسکونی طبقه همکف پروژه نارنج چهار )بلوک 4( زمین مسکونی 44 متری مثلثی نارنج، ماشین 

وانت و سایر اموال منقول شرکت * تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان
سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

عرض تبریک خدمت 

جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی
پزشک نمونه کشوری

سرکار خانم دکتر کبری ناصری   داروساز نمونه
جناب آقای دکتر بهرام گرمرودی 

 متخصص داخلی نمونه
جناب آقای دکتر محمد حسن نمایی 

 میکروب شناس بالینی نمونه
دوام توفیقات شما پزشکان مجرب و توانمند را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

دعـوت بـه همکـاری
 اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی  درصدد است 
به منظور تکمیل کادر مرکز فردوس یک نفر )مرد( بومی 

شهرستان فردوس، دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته 
های پیراپزشکی و آشنا به رایانه را به صورت شرکتی بکارگیری 

نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند تا پایان وقت اداری 
چهارشنبه 95/06/24 با در دست داشتن مدارک مربوطه به این 

اداره کل واقع در بیرجند - انتهای مدرس 8 مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 32213870   داخلی 104

به همت بانک آینده انجام شد؛

کلنگ زنی مدرسه شش کالسه در مهرشهر بیرجند

مالیی- صبح دیروز به همت بانک آینده مراسم کلنگ زنی مدرسه شش کالسه در مهرشهر 
 با حضور دکتر مرتضی شاکری عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بانک آینده کشور ،

 نخعی نژاد معاون عمرانی استاندار،  ناصری فرماندار بیرجند ، بیکی مدیرکل توسعه نوسازی و 
تجهیز مدارس استان و بنایی رئیس شعبه بانک آینده بیرجند برگزار شد.

80 درصد تعهدات خیرین محقق شده است
اگر حضور خیرین  عنوان کرد:  استان  تجهیز مدارس  و  نوسازی  توسعه،  بیکی، مدیر کل 
حل  جنوبی  خراسان  در  مشکالت  از  خیلی  نبود  پرورش  و  آموزش  عمرانی  بدنه   در 
نمی شد. وی از کمک 84 میلیارد تومانی خیرین از ابتدای تاسیس استان خبر داد و افزود: بیش 
از 80 درصد این مبلغ تخصیص پیدا کرده که 2 برابر منابع آموزش و پرورش محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای تاسیس استان 300 سالن و هزار و 8 کالس درس ساخته شده 

است.

بیکی ادامه داد: سال گذشته خیرین 17میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته بودند که 
تاکنون 60 درصد آن محقق شده است.

خدمت به منطقه محروم خراسان جنوبی افتخار بانک آینده است 
دکتر مرتضی شاکری، عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل بانک آینده کشور نیز بیان 
هشتم  امام  تولد  سالروز  مناسبت  به  گرفت  تصمیم  آینده  بانک  مدیره  هیئت   داشت: 
علی بن موسی الرضا )ع( 8 مدرسه ، با اعتبار 500 میلیون تومان در استان های محروم با تمام 

تجهیزات بسازد.
وی با اشاره به اینکه اولین کلنگ ساخت این مدارس در بیرجند به زمین می خورد، افزود: 
خراسان جنوبی  سرزمین علم، ادب و فرهنگ است که نامداران زیادی از این شهرواستان در 

کشور  و جهان افتخار آفریدند و از افتخارات این  منطقه هستند.
 معاون مدیر عامل بانک آینده کشور مدارس را محلی برای رشد و شکوفایی استعدادهای  

 روحی ، معنوی و جسمانی کودکان و نوجوانان و جوانان این مرز و بوم دانست  و تاکید کرد: 
مدرسه باید از همان ابتدا جذاب و زیبا به نظر برسد تا روح معنوی دانش آموز و آموزگار آشکار 

شود.
دکتر شاکری گفت: هرجا که علم به کار گرفته شود در همان منطقه توسعه و آبادی را به همراه 
دارد و ما قصد داریم از دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل می کنند تا آخرین مراحل 

تحصیل شان حمایت مادی و معنوی داشته باشیم.
تمام  با  و  زیبا  و 140متر طول  بنا  زیر  مترمربع  با 825  که  مدرسه  این  کرد:  تاکید  وی 
 تجهیزات ساخته شود که در طی سال تحصیلی 97-96 به طور کامل به بهره برداری برسد.
دکتر شاکری ابراز امیدواری کرد:  با همکاری مسئوالن استان و شهرستان بعد از پایان ساخت 
این مدرسه ابتدایی توفیقی حاصل گردد تا برای تکمیل آن ساخت دبیرستان  را هم در شهر 

بیرجند آغاز کنیم.










