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حجت االسالم پور محمدی :
 روحانی ادعا ندارد که با اصالح طلبان

 است و می گوید من مستقلم

معاون اول رئیس جمهور :
 »بدعهدی های برجامی« آمریکا باید

به صورت جدی دنبال شود

علی اکبر صالحی :
آمریکا دیگران را ترغیب می کند که 

با ایران همکاری و همراهی نکنند

8 صفحه    /  ! عربستان  در  حج   فارسی   شبکه  راه اندازی   / یابند  حضور  واحد  کاندیدای  با  والیی  نیروهای   / ام  شرمنده   : مرتضوی  عذرخواهی  نامه   / شوند  بی آبرو  باید    FATF امضای  مسببان   / است  ریسک  روحانی  واحد  کاندیداتوری 
 صفحه  8 صفحه 8 صفحه 8

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

افزایش مصرف بنزین به 81 میلیون لیتر، افزایش هدر روی بنزین در جایگاه ها و مخالفت جدی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این گمانه زنی را ایجاد کرده است 
که کارت سوخت از چرخه مصرف بنزین حذف نخواهد شد. به گزارش مشرق ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به خودروداران و مصرف 
کنندگان بنزین اعالم کرده است کارت سوخت حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین باید حفظ و نگهداری شود، زیرا سامانه هوشمند سوخت هرگز جمع 
آوری نخواهد شد. این اظهارات نشان می دهد ممکن است با تغییر شرایطی مانند افزایش قیمت بنزین در منطقه دوباره استفاده از کارت سوخت از سر گرفته شود.

 کارت سوخت دوباره الزامی می شود؟

تردد خودروهای 
ترانزیتی؛  فرصتی 
برای توسعه استان
 معاون عمرانی استاندار بیان کرد: تردد کامیون های

ترانزیتی در جاده های استان فرصتی برای ایجاد 
اشتغال روستاییان است و نباید به خاطر برخی از 
کمبود ها مانع عبور کامیون ها شد تا مسیرشان 

را تغییر دهند. ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

پیگیری مشکالت 
سادات شهرستان بیرجند

مشکالت  پیگیری  از  استان  فقیه  ولی  نماینده   
و  داد  خبر  بیرجند  شهرستان  سادات  شده  مطرح 

گفت: تالش می کنیم ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

 پیکر مطهر 3 شهید 
گمنام ، فضای
خراسان جنوبی را
کابوس 12 میلیاردی عطرآگین کرد

اسکلت فلزی

رویای هتل 5 ستاره بیرجند 23 ساله شد

صفحه 3

کشدار شدن ساخت هتل 5 ستاره بیرجند باید کالبد شکافی شود
40 درصد پیشرفت فیزیکی بعد از 23 سال / هزینه کرد بیش از 12 میلیارد تومان در پروژه هتل کویر 

مسئوالن هنوز به این نتیجه  نرسیده اند هتل  یک الزام شهری است/  افزایش نرخ اشتغال، مزیت راه اندازی هتل کویر

صفحه 7

پورمحمدی:جهانگیری :

جناب آقای حاج داوود باقری
با نهایت تاسف درگذشت پدر خانم گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر فریبا نخعی - دکتر حمیدرضا ریاسی
محمد حسین قسمتی

برادر ارجمند جناب آقای اسماعیلی زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر امور شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی 
 تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدوارم بکارگیری تجربیات ارزشمند گذشته شما

چراغی فرا راه آینده توسعه و پیشرفت اهداف آن بانک باشد.

علیرضا ناصری- مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

فروش زیر قیمت باغ ویال - نوک باال
250 متر زمین ، 90 متر ساختمان مهندسی ساز، سند ششدانگ ، آب، برق ،گاز   09158295245 

جناب آقای محمدعلی اسماعیلی زاده
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

مدیر شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
که موید توانمندی ، لیاقت و مدیریت ارزنده شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده

دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

 مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی- برادران خیریه ، فرزین و صابر تنها

برادر ارجمند جناب سرهنگ علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل سوابق درخشان در دوران 8 سال حماسه 
و ایثار و تجارب ارزنده در مسئولیت های مختلف می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، توفیق روزافزون آن برادر والیتمدار را در تحقق آرمان های واالی نظام تحت 
 امر مقام عظمای والیت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( آرزومندم.

   سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

                  جناب آقای مهندس محمد فرهادی
مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حمید رضا  اطمینانی
مشاور  محترم استاندار

 سرکار خانم   مهندس نفسیه   نخعی مدیر کل  محترم امور بانوان استانداری
حسن انتصاب شما عزیزان را که نشانه شایستگی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 دوام توفیقات روز افزون شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی

سروران گرامی 

دانش آموزان نیازمند منتظر دستان سخاوتمند شما هستند.  وعده دیدار ما 25 شهریور - جشن عاطفه هـا

آگهی  مـزایده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: 

محصوالت باغ پسته خود را به صورت سر درختی از طریق مزایده به فروش برساند.
 32237286 های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  شود  می  دعوت  متقاضیان  از  لذا   

09157233626 تماس حاصل نموده یا به آدرس بیرجند - کیلومتر 15 جاده کرمان
 بنیاد تعاون زندانیان بیرجند از تاریخ 95/06/23 تا پایان وقت اداری 95/06/25 مراجعه نمایند.

بنیاد تعاون زندانیان کشور
نمایندگی خراسان جنوبی

انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبي عضو می پذیرد
به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی با 
اتکال به عنایات خداوند متعال و همراهی مسئولین استان بر اساس مجوز شماره 

35/1/22467 با هدف ارتقای فرهنگ اقتصادی و ارائه خدمات فنی و علمی در حوزه علوم اقتصادی
 و به منظور استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی اندیشمندان و نخبگان استان و شناسایی 

ظرفیت ها و پتانسیل های جدید استان خراسان جنوبی تشکیل گردیده است.
لذا در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی )اقدام و عمل( و اهداف 

مذکور و به منظور تشکیل کمیته های تخصصی زیرمجموعه از بین نخبگان، فارغ التحصیالن 
و دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و سایر رشته های مرتبط به صورت دائم و غیردائم عضو

 می پذیرد. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.ea-sk.ir مراجعه نمایند.

انجمن اقتصاد خراسان جنوبی
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انقضای کارت  تلفن های ۲ هزار تومانی تا پایان ۹۵

جام جم آنالین - مدت اعتبار کارت های ۲۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار تومانی تلفن همگانی اعالم شد.  در راستای طرح مشتری 
مداری و جهت رفاه حال شهروندان کارت های ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان سال 9۵ اعتبار دارند. کارت های اعتباری 
تلفن همگانی به مبلغ ۵۰ هزار ریال که پیش از این در اختیار شهروندان قرار گرفته است نیز همچنان دارای اعتبار است.

 زمان واریز و برداشت یارانه 
شهریور ۹۵ اعالم شد

روز  شهریور 9۵ صبح  نقدی  یارانه  اعتبار-  عصر 
شنبه ۲۷ شهریور 9۵ قابل برداشت است. شصت و 
هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور 139۵ 
ریال ساعت ۲4:۰۰ روز  نفر 4۵۵.۰۰۰  ازاء هر  به 
سرپرستان  حساب  به   139۵/۰6/۲6 مورخ  جمعه 

محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

 افزایش زنگ ورزش دبیرستانی ها 
از 3 به 6 ساعت

خبرگزاری صدا و سیما - وزیر آموزش وپرورش 
ورزش  زنگ  آینده  تحصیلی  سال  در   : گفت 
در  ساعت   6 به   3 از  متوسطه  دوم  دانش آموزان 
هفته افزایش پیدا می کند. علی اصغر فانی افزود: 
ساحت تربیتی و ورزشی یکی از ساحت های شش 
آموزش  و  است  پرورش  و  آموزش  مهم  و  گانه 
و  مدارس  ورزش  به  ای  ویژه  توجه  پرورش  و 

المپیادهای درون مدرسه ای دارد.

نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی 
امروز اعالم می شود

سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی   - ایسنا 
آموزش کشور از انتشار اسامی پذیرفته شدگان نهایی  
رشته های تحصیلی متمرکز و معرفی شدگان چند 
برابرظرفیت رشته  نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 
آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 139۵ 

در روز سه شنبه، ۲3 شهریور خبر داد.

اخذ ویزیت مجدد پزشکان برای
 دیدن آزمایش بیماران، قانونی است؟

ایسنا-معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه 
آیا پزشکان مجازند برای مشاهده نتایج آزمایش  و 
تصویربرداری، ویزیت مجدد دریافت کنند، گفت: اگر 
در همان روز که ویزیت انجام می شود، بیمار برای 
نشان دادن نتایج آزمایش و تصویربرداری به پزشک 
مراجعه کند، شامل پرداخت ویزیت مجدد نمی شود. 
بعد  روزهای  در  آزمایش  اگر  افزود:  آقاجانی  دکتر 
انجام شود و نتیجه آن در روزهای دیگری آورده 
و عالوه بر این به معاینه یا اقدام درمانی جدیدی 
منجر شود، می تواند شامل حق ویزیت مجدد باشد.

 افزایش قیمت مسکن مهر منتفی است

راه و شهرسازی گفت:  وزیر  معاون  اعتبار-  عصر 
باوجود علی الحساب بودن قراردادهای مسکن مهر 
متقاضیان، افزایش قیمتی در این خصوص نخواهیم 
قراردادهای  اینکه  وجود  با  افزود:  نریمان  داشت. 
الحساب  علی  صورت  به  متقاضیان  مهر  مسکن 
است ، افزایش قیمت مسکن مهر نخواهیم داشت 
و تاجایی که امکان دارد از منابع دولتی برای تکمیل 
طرح های زیربنایی و روبنایی استفاده می کنیم تا 

متقاضیان مسکن مهر تحت فشار قرار نگیرند.

افزایش نرخ بیمه خودروی
 رانندگان حادثه آفرین

بیمه  رئیس کل  همتی  عبدالناصر  اعتبار-  عصر 
بیمه  نرخ  جدید،  قانون  اساس  بر  گفت:  مرکزی 
دارند،  حادثه آفرین  رانندگی  که  افرادی  خودروی 
زودی،  به  و  کرد  خواهد  تفاوت  رانندگان  دیگر  با 

آئین نامه آن ارائه می شود.

 جشن شکوفه ها 3۱ شهریور برگزارمی شود

و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون   - مهر 
پرورش با بیان اینکه جشن شکوفه ها 31 شهریور 
برگزار می شود، گفت: این مراسم ساعت 9 صبح 
همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. دیمه ور 
افزود: پیش بینی می شود حدود یک میلیون و 4۰۰ 

هزار دانش آموز اول ابتدایی داشته باشیم.

آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی 

ایسنا - مدیر مرکز اردوهای نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری از ثبت نام دانشجویان متقاضی در 
بیستمین دوره ازدواج دانشجویی از  ۲۲ شهریور تا 
افزود:  داد. حسین جوادی  امسال خبر  پایان مهر 
دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از اول مهر 94 تا 
3۰ مهر  9۵ باشد مجاز به شرکت در این دوره 

ازدواج دانشجویی هستند.

کنکور حذف نمی شود

و  آموزش  وزارت  سنجش  سازمان  رییس   - ایلنا 
 پرورش درباره چرایی عدم حذف کنکور در سال های

آتی توضیح داد و گفت: در هر صورت حداکثر 1۵ 
درصد رشته محل های دانشگاهی در سیطره کنکور 
با طرح این  باقی خواهد ماند.عبدالرسول عمادی، 
پرسش که وقتی1۰۰ نفر با بهترین نمره وجود داشته 
باشند، باید چه کار کرد؟ افزود: مسلما نمی توانیم؛ 
باید  یعنی  کنیم،  حذف  افراد  این  برای  را  کنکور 
آزمونی غیر از امتحانات نهایی برگزار شود که بتواند، 
این نفرات را از هم تفکیک کند و اینجاست که برای 

این رشته ها ناگزیر به برگزاری کنکور هستیم.

 اخذ وام، مستمری و بیمه بیکاری
 برای سربازان غایب متوقف می شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با هشدار 
محدویت های  اعمال  از  غایب،  سربازان  به 
جدید خبر داد و گفت: هماهنگی های الزم به 
عمل آمده تا در آینده نزدیک ارائه خدماتی 
همچون تسهیالت بانکی، دریافت مستمری 
و بیمه بیکاری برای مشموالن غایب متوقف 
صدرالسادات  سیدحمید  سردار  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  شود. 
اظهارداشت: افراد بسیار زیادی پیامک هایی مبنی بر تعیین تکلیف 
وضعیت خدمتی شان از سوی سازمان وظیفه عمومی دریافت کرده اند 
که این افراد باید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس 1۰+( 

مراجعه و وضعیت خدمت خود را مشخص کنند.

 رییس سازمان حج: شهید مفقود 
در فاجعه منا نداریم

در  ایران  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
زیادی  شمار  پیکر  توانست  منا  فاجعه  جریان 
به  کند.  منتقل  به کشور  را  الی ا...  مهاجران  از 
در  کرد:  اظهار  اوحدی  سعید  فارس،  گزارش 
جریان حادثه منا که سال گذشته در سفر حج 
تمتع رخ داد شهید مفقود وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه ایران در مقایسه با سایر کشورها بیشترین آمار را در تحویل پیکر 
شهدای منا داشته، اظهار کرد: مکان دفن ۷9 شهید ایرانی فاجعه منا 
مشخص نبود که با تالش های انجام شده 39 جسد به کشور بازگردانده 
شد و 4۰ پیکر در عربستان دفن شدند و از این تعداد 3۷ خانواده رضایت 

دادند و تنها سه خانواده رضایت ندادند که اجساد آنها بالتکلیف است.

 پرداخت خسارت تا سقف
 63 میلیون ریال بدون کروکی

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به آغاز اجرای 
خسارت  پرداخت  از  ثالث  بیمه شخص  قانون 
بدون کروکی توسط شرکت  های بیمه تا سقف 
63 میلیون ریال )6 میلیون و 3۰۰ هزار تومان( 
بیمه  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به  داد.  خبر 
مرکزی، همتی درباره چالش  های صنعت بیمه 
گفت: بیمه شخص ثالث از مهمترین بیمه  های کشور به شمار می رود 
که به همراه سایر بیمه  های اتومبیل سهم حدود ۵۰ درصدی از نظام 
بیمه  ای دارد. وی تصریح کرد: رانندگان می توانند تا سقف 63 میلیون 
ریال )6 میلیون و 3۰۰ هزار تومان( بدون کروکی و گزارش پلیس از 

خدمات بیمه شخص ثالث در بخش خسارت های مالی استفاده کنند.

برگزاری  در  بی کفایتی  ادامه  در  سعودی  عربستان 
مناسک حج، از جان باختن ۲39 حاجی در سال جدید 

خبر داده  است.
خبری  پایگاه  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
پرس تی وی، عربستان سعودی در ادامه بی کفایتی در 
در  حاجی   ۲39 باختن  جان  از  حج،  مناسک  برگزاری 

سال جدید خبر داده  است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، ادارۀ آمار وابسته 
به ادارۀ کل گذرنامۀ این کشور روز شنبه اعالم کرد که 
تعداد حجاجی که از ابتدای موسم حج امسال تا پایان 
روز جمعه به عربستان آمده اند، به یک میلیون و 3۲۵ 
جان  آنها  از  تن   ۲39 که  می رسد  حاجی   13۷ و  هزار 
تعداد  گزارش  این  اساس  بر  داده اند.  دست  از  را  خود 
حجاج امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۲ هزار و 18۲ 

نفر کاهش یافته است. این در حالی است که عربستان 
توسعه  بهانۀ  به  متوالی  سال  چهارمین  برای  سعودی 
ساخت و ساز در اطراف مکۀ مکرمه، تعداد حجاج داخل 
را به میزان ۵۰ درصد و تعداد حجاج خارج را به میزان 
در  سعودی ها  بی کفایتی  داده است.  کاهش  درصد   ۲۰
مدیریت مناسک حج تا حدی است که تا کنون چندین 
حادثه ناگوار برای حجاج بیت ا...  الحرام پیش آمده است. 

جان باختن ۲3۹ حاجی تا این لحظه

بی کفایتی رژیم سعودی در برگزاری مناسک حج

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
افغانستان رقیب بسیار سرسختی در حوزه هند 
هندوستان  گفت:  است،  ایرانی  زعفران  برای 
هیچ  افغانستان  از  زعفران  واردات  برای 
تعرفه ای در نظر نگرفته و این در حالی است 

که این تعرفه برای تجار ایرانی وجود دارد.
اظهار  میری  غالمرضا  تسنیم،  گزارش  به 
کاالهایی  قبال  در  تعرفه  حذف  این  داشت: 
کرده  وارد  افغانستان  به  هندوستان  که  است 

و به این علت رقیب بسیار سرسختی در حوزه 
هند برای زعفران ایرانی به وجود آمده است.

بر  تأکید  با  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
تجارت  برای  را  افغانستان  خطر  باید  اینکه 
خاطرنشان  گرفت،  جدی  کشور  در  زعفران 
مالی،  حمایت های  گفت  باید  واقع  در  کرد: 
دست  این  از  مواردی  و  اقتصادی  سیاسی، 
برای  می شود،  انجام  افغانستان  تجار  از  که 
در  است  ممکن  و  نداشته  وجود  ایرانی  تجار 

آینده ای نزدیک با سیاست افزایش تولیدی که 
افغانستان در دستور کار قرار داده، بسیاری از 

بازارهای ایران را به دست گیرد.
بالقوه  امکانات  افغانستان  در  داد:  ادامه  میری 
نیروی  از جمله خاک حاصلخیز،  زیادی  بسیار 
این  از  مواردی  سایر  و  فراوان  آب  ارزان،  کار 
دست وجود دارد که ادامه فعالیت را سخت کرده 
و باید برای آن اقداماتی در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به میزان برداشت محصول زعفران 

در سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: با توجه 
افزایش  زعفران،  زیرکشت  سطح  افزایش  به 
وضعیت  و  کیلوگرم   4.۵ به  کشت  راندمان 
مناسب آب و هوایی در بهار انتظار می رود که 
محصول حداقل ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

خاطرنشان  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
که  زمین  هکتار  هزار   94 میزان  از  کرد: 
به  آن  هکتار   4۰۰ است،  زعفران  زیرکشت 
صورت ارگانیک بوده که باید افزایش پیدا کند.

 “افغانستان” رقیب سرسخت زعفران ایران در هند

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی         اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139560308001001696 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانشیر جلیلیان قدرتی فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 540 و شماره ملی 0940198614 صادره از حوزه 4 مشهد در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 
29/55 مترمربع قسمتی از پالک 2442 فرعی از 17 فرعی از 249 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد 
گنجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/06/۲3    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/07/07
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 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      
324۵ 00 ۱4  / 0۹۹03۱8۹۱8۱   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
3۲31۹۲63- 0۹1۵164۲377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
0۹1۵۹63۹06۵ - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داريم

دوره  تحصیالت  پايان  دانشنامه 
کارشناسی پیوسته حسان صحرانورد 
مهندسی  رشته  ا...  حبیب  فرزند 
عمران دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

13861310591 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرسـان شریف  
رتبه یک کارشناسی ارشد و دکتری

3۵ درصد تخفیف ویژه  فرهنگیان عزیز
 به مناسبت آغاز فصل مهربانی و بازگشایی مدارس فقط تا تاریخ 95/7/5 

مـژدهمـژده

بیرجند-خیابان معلم بین معلم 8 و10- 0۵6-3۲۲۲۹666

  با ظرفیت 700 نفر
 به مناسبت اعیاد قربان 
تا غدیر در نظر دارد خدمات 
خود را به مشتریانی که در 
این بازه زمانی رزرو نمایند 
با 10 درصد تخفیف ارائه نماید. برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره های0۹1۵16114۹7 -  3۲3۲00۲۹ 
تماس حاصل فرمایید.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 1۵ خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          0۹1۵3410668 - 0۹1۵3410668

۵0 درصد تخفیف به مناسبت عید قربان تا غدیر

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  0۹۱202۱2260 -  0۹۱۵۵6۱0۵8۵آدرس دفتر:بین توحید 8 و ۱0     0۵63244۹۱2۹
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا
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خراسان جنوبی جزو باسوادترین استان های کشور 

ایسنا- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، گفت: استان با توجه به پایین بودن آمار بی سوادی در برخی از شهرستان ها جزو باسوادترین استان های 
کشور است.فرشید جعفری با بیان اینکه در ۵ شهرستان استان آمار بی سوادی مطلق به کمتر از ۲۰۰ نفر رسیده است، ادامه داد: طبس، فردوس، سرایان، بشرویه، طبس 

و عشق آباد جزو شهرستان هایی است که آمار بی سوادی مطلق در آن کمتر از ۲۰۰ نفر است.

کابوس 12 میلیاردی یک اسکلت فلزی
رویای هتل 5 ستاره بیرجند 23 ساله شد

عصمت برزجی- در حالی شاهد هستیم 
شهر  پنج  ستاره  پنج  و  چهار  های  هتل 
بعد  سال  یک  تا  ایران  اصلی  گردشگری 
شوند  می  رزرو  خارجی  گردشگران  توسط 
 ۵ هتل  اصال  جنوبی  خراسان  استان  که 
خوشحال  جهتی  از  خبر  این  ندارد.  ستاره 
گردشگران  حضور  تمایل  که  است  کننده 
و  کند  می  حکایت  را  ایران  در  خارجی 
اینکه  اما  باشیم،  خوشحال  باید  بابت  ازین 
ما  و  شده  پر  ستاره   ۵ های  هتل  ظرفیت 
توریسم  صنعت  های  زیرساخت  نتوانستیم 
که یکی از اصلی ترین آن ها بحث اسکان 
هاست  هتل  بودن  استاندارد  و  متناسب  و 
خوب عمل کنیم، جای تاسف و تامل دارد. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  که  آنطور 
نوروز  در  کرد  اعالم  گردشگری  و  دستی 
برتر  مقصد   1۰ جزو  خراسان جنوبی   9۵

گردشگری ایران شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان نیز  با استناد به آمارهای 
پلیس و مهاجرت در گفتگو با یکی از رسانه 
و  امسال؛ 4 هزار  نوروز  در  بود  داده  ها خبر 
1۰۰ نفر خارجی و اروپایی به استان خراسان 
رمضانی   اذعان  به  است.  شده  وارد  جنوبی 
گردشگرانی از ایتالیا، فرانسه، لیتوانی و آلمان 
به خراسان جنوبی وارد شدند که محل اسکان 

آنها عموماً هتل کوهستان بیرجند بود.
گذاری  سرمایه  و  گردشگری  های  جاذبه 
همانطور  و  نیست  کم  نیز  جنوبی  خراسان 
که استاندار سابق گفته بود خراسان جنوبی 
و  دستی  صنایع  مختلف  بخش های  در 
دارای  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  نیز 

جاذبه های بسیار مناسبی است.
اینکه  بیان  با  سابق  استاندار  خدمتگزار 
در  خارجی  هیئت های  از  پذیرایی  آماده 
بعد سرمایه گذاری و توریسم هستیم، گفته 
استان  خاص  موقعیت  به  توجه  با  است: 
در  گرفتن  قرار  نیز  و  جغرافیایی  حیث  از 
جمله  از  شرقی  آسیای  کشورهای  مسیر 
نحو  به  این ظرفیت  از  افغانستان، می توان 

مطلوب استفاده کرد.
جمع  در  پیش  چندی  نیز  بیرجند  فرماندار 
خراسان  کرد:   بیان  استان  گذاران  سرمایه 
جنوبی و به خصوص شهر بیرجند از گذشته 
عنوان  به  و  فرهنگ  و  تجارت  تردد  محل 
دروازه ای به آسیای شرقی و هند مطرح بود 
که این باید در عصر جدید نیز مورد استفاده 
قرار گیرد.ناصری ادامه داد: مسئوالن آماده 
رساندن  حداقل  به  برای  همکاری  نوع  هر 
روند  بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران 
همه  کمک  لزوم  بر  تاکید  با  .وی  دارند  را 
ما  کرد:  عنوان  گذاران،  سرمایه  به  جانبه 
مدیران فرش قرمز را برای سرمایه گذاران 
جانبه  همه  حمایت  لزوم  به  و  کرده  پهن 
گاهی  اما  هستیم  واقف  گذاران  سرمایه  از 
اوقات این فرش توسط کارشناسان دستگاه 
ها  آن  چراکه  شود  می  جمع  اجرایی  های 

اطالعات کافی در این زمینه ندارند.
دغدغه این مسئولین دولتی در جذب هیئت 
های خارجی به استان برای سرمایه گذاری 
و توریسم قابل ستایش است اما باید به این 
و  گذاران  سرمایه  که  کرد  تاکید  نیز  نکته 
هیئت های خارجی برای ورود بر هر منطقه 
ابتدا از ظرفیت هتل و مراکز اقامتی آن پرس 

و جو می کنند. 

کشدار شدن ساخت هتل 5 ستاره 
بیرجند باید کالبد شکافی شود

یک فعال بخش گردشگری در استان با بیان 
اینکه وجود زیرساخت هتلینگ در مرکز استان 
و گردشگر  تواند در جذب سرمایه گذار  می 
خارجی  گردشگران  افزود:  باشد  موثر  بسیار 
برای  ستاره   ۵ های  هتل  دنبال  به  معموال 
 ۲3 از   بعد  بیرجند  شهر  که  هستند  اقامت 
سال هنوز در حسرت راه اندازی هتل ۵ ستاره 
بزرگ کویر است. وی بر روانسازی بروکراسی 

های اداری در امر سرمایه گذاری برای هتل 
سازی تاکید کرد و گفت:چرا باید در شهرهای 
 ۵ هتل   1۰۰ از  بیش  فارس  خلیج  جنوبی 
ستاره ساخته شود اما یک هتل ۵ ستاره در 
گردشگری  های  جاذبه  که  جنوبی  خراسان 
و سرمایه گذاری بسیار زیادی دارد ۲3 سال 
طول بکشد در تمام این مدت فقط 4۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته باشد. 
وی افزود: مسئولین استان باید علت کشدار 
کالبد  را  بیرجند  شدن ساخت هتل ۵ ستاره 
شکافی کنند و ببیند که علت تاخیر در این 

پروژه مهم استانی چیست؟

مسئولین هنوز به این نتیجه
 نرسیده اند هتل

 یک الزام شهری است 

این فعال گردشگری با این اعتقاد که  باید 
ساخت  به  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 
هتل به عنوان یک الزام نگاه کنند  افزود: در 
به  استانداری  و  فرمانداری  شهرداری،  واقع 

این نتیجه نرسیده اند که هتل الزام شهری 
شدن  ساخته  شاهد  توانیم  می  چطور  است. 
باشیم  در شهر  بی خاصیت  متعدد  پل های 
اما هتل ساخته نمی شود.«یک سرمایه گذار 
نیز بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی 
تاکید کرد و گفت: »اگر قوانین و مقررات را به 
سویی سوق دهیم که سرمایه گذاران بتوانند 
از حمایت و تسهیالت دولت بهره مند شوند 
شاهد رشد و توسعه گردشگری خواهیم بود.«

همه اصناف باید در تعامل با یکدیگر 
گردشگری را توسعه دهند

یک شهروند بیرجندی نیز با بیان اینکه هتل 
۵ ستاره بیرجند به نوعی پیشانی شهر است 
گفت: سالهاست که اسکلت آهنی این پروژه 
نازیبایی دارد و مسئوالن امر  در شهر نمای 

هیچ اقدامی برای اتمام پروژه نمی کنند. 
در  بزرگی  هتل  اگر  داد:  ادامه  محمدی 
شاهد  قطعا  باشد  داشته  وجود  استان  مرکز 
گردشگران  و  گذاران  سرمایه  بیشتر  حضور 
خواهیم بود. وی با اشاره به اهمیت  صنعت 
این مهم  آور شد:  یاد  استان  هتل داری در 
تعامل  در  باید  اصناف  همه  دهد  می  نشان 
این  دهند.  توسعه  را  گردشگری  یکدیگر  با 
ورود  تسهیل  جای  به  که  است  درحالی 
گردشگر پروسه ای بوجود می آورند که مانع 

ورود گردشگر می شود .

باید هتل هایی بسازیم
 که مسافران خارجی 

در آن احساس رضایت کنند 

یک فعال آژانس گردشگری نیز در گفتگو با 
روزنامه آوا اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد حوزه 
ساخت هتل و هتلداری برای 1۰ سال آینده 
مسافران  که  بسازیم  هایی  هتل  باید  شویم 
رضایت  احساس  آن  در  حضور  از  خارجی 
تورهای  از  بسیاری  افزود:  کنند.«غالمی 
به  ستاره   ۵ هتل  نبود  خاطر  به  گردشگری 
باید  امر  این  که  شود  می  کنسل  ما  استان 
مورد  بیشتر  گردشگری  مسئوالن  سوی  از 
باید افق  اینکه  با بیان  توجه واقع شود. وی 
دید بازتری نسبت به موضوع سرمایه گذاری 
مخصوصا در حوزه هایی که شهر کمبودهای 
باشیم  داشته  دارد  ها  زمینه  آن  در  زیادی 
تصریح کرد: باید چارچوب ها مشخص شده 
باشد تا سرمایه گذار بتواند برنامه ریزی مدونی 

برای خود داشته باشد. 

هزینه کرد بیش از 12 میلیارد تومان 
در پروژه هتل کویر

رئیس انجمن صنفی مراکز اقامتی استان نیز 

با بیان اینکه آمادگی کامل برای همکاری در 
تکمیل ساخت پروژه هتل کویر را داریم افزود: 
برای به سرانجام رسیدن این موضوع نیاز به 
حمایت استان داریم. معینی فرد از هزینه کرد 
بیش از 1۲ میلیارد تومان در پروژه هتل کویر 
خبر داد و گفت: این پروژه هم اکنون با 4۰ 
میلیارد   ۲۰ نیازمند  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
با  وی  است.  تکمیل  برای  اعتبار  تومان 
اشاره به قول مساعد بانک ملی برای اعطای 
تسهیالت مورد نیاز پروژه اظهار کرد: با توجه 
انتظار  اینکه سود این تسهیالت باالست  به 
تسهیل  برای  استانی  مسئوالن  که  رود  می 
در روند اجرایی پروژه سود این تسهیالت را 

پایین بیاورند. 

40 درصد پیشرفت فیزیکی 
بعد از 23 سال 

جهانگردی  هتل  مدیر  ؛  معین فرد  هادی 
بیرجند در استان خراسان جنوبی و نماینده تام 
تاریخچه  پیرامون  پروژه هتل کویر  االختیار 
ساخت هتل کویر، به خبرنگار ما گفت: پروژه 
هتل کویر در سال 137۲ توسط شرکت کویر 
تایر به نام هتل ستاره کویر کلنگ زنی شد و 
تا سال 1376 ادامه داشت.معینی فرد  ادامه 
پروژه سفت  این  از  متر  و 4۰۰  هزار  داد: ۵ 
کاری شده اما به دالیل مختلف در پایان سال 
1376 این پروژه تعطیل و از دستور کار کویر 
تایر خارج شد.وی با اشاره به اینکه این پروژه 
جهانگردی  و  ایرانگردی  شرکت  به  متعلق 
توجه  با  سال 138۰  در  کرد:  تصریح  است، 
نیاز  به  توجه  با  و  منطقه  شدن  استان  به 

استان این پروژه توسط شرکت سرمایه گذاری 
ایرانگردی و جهانگردی خریداری شد.

این   1386 سال  از  فرد  معینی  گفته  به 
شرکت  کار  دستور  در  تکمیل  برای  پروژه 
قرار گرفته  و چون  بنا به درخواست استان 
و  با توجه به ساخت فرودگاه جدید نیاز به 
، شرکت  بود  ستاره محسوس   ۵ هتل  یک 
ایرانگردی و جهانگردی با توجه به موقعیت 
و درخواست استان طرح بازنگری هتل کویر 

را در دستور کار خود قرار داد.
از ۵ هزار  پروژه  این  بنای  اضافه کرد:   وی 
توسعه  متر  به 13 هزار و 18۵  متر  و 4۰۰ 
یافت که هزینه مالی زیادی را برای شرکت 

سازنده به بار آورده است.
 : بیرجند عنوان کرد  مدیر هتل جهانگردی 
کد ارتفاعی این پروژه از 18 متر به ۲9 متر 
ارتقاء یافت، و با توجه به شرایط و وضعیت 
داده شد  ارتقا  ارتفاع هتل  پروژه  جغرافیایی 
بام شهر در طبقه هفتم احداث  تا رستوران 
شود که دریافت مجوز تغییر کد ارتفاعی از 
ماه  چهار  مدت  ظرف  کشور  فرودگاه های 

انجام شد.
موقعیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  فرد   معین 
مطالعات  استان  خیز  زلزله  منطقه  در  پروژه 
این  ارائه  از  پس  و  انجام  دوباره  ژئوتکنیک 
گزارش و اخذ مجوز بالمانع بودن ادامه پروژه 
مشاوران  و شهرسازی  مسکن  راه  وزارت  از 

طرح های جدید را ارائه کردند.
وی به طرح مقاوم سازی این پروژه اشاره کرد 
و  قدیم  سازه  مقاوم سازی  داد: طرح  ادامه  و 
و  ابالغ  الحاقی  سازه های  طرح های  اجرای 
پس از جلسات متعدد و تأییدیه نظام مهندسی 

نقشه ها تکمیل شده است.

افزایش نرخ اشتغال، مهمترین 
مزیت راه اندازی هتل کویر

یک عضو شورای شهر و رئیس اتاق اصناف 
استان نیز با بیان اینکه هر بنگاه اقتصادی 
شود  می  اندازی  راه  استان  این  در  که 
شد  خواهد  استان  بیشتر  شکوفایی  موجب 
افزود: راه اندازی هتل کویر در افزایش نرخ 
منطقه  امنیت  و  جمعیت  پایداری  اشتغال، 
کمک بزرگی خواهد بود. یزدانشناس ادامه 
داد: اینکه  سالهای سال شده که هتل کویر 
با سرمایه زیاد معطل مانده مایه حسرت و 
تاسف است و باید مسئوالن به راه اندازی 
 ، گردشگری  رونق  وی  کنند.  کمک  آن 
در  روانی  نشاط  و  مالی  گردش  افزایش 
هتل  این  اندازی  راه  مزایای  از  را  جامعه 
برشمرد و گفت: در شرایط فعلی استان نیاز 
سطح  که  دارد  هایی  بنگاه  و  تاسیسات  به 

رفاه جامعه را باال ببرد. 

تخصیص 8 درصد یارانه سود و 
کارمزد تسهیالت بانکی

 به پروژه هتل کویر

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
با  گفتگویی  در  نیز  استان  دستی  صنایع  و 
این  های  کمک  خصوص  در  ما،  خبرنگار 
سازمان به پروژه اظهار کرد: به محض اینکه 
میراث  سازمان  کند  فعالیت  به  شروع  پروژه 
فرهنگی متعهد می شود که 8 درصد یارانه 
پرداخت  را  بانکی  تسهیالت  کارمزد  و  سود 
تعرفه  تمام  همچنین  داد:  ادامه  عربی  کند. 
های حامل های انرژی این پروژه نیز با تعرفه 

بخش گردشگری محاسبه می شود.
 وی از انجام مکاتبات مختلف در زمینه راه 
گفت:  و  داد  خبر  کویر  هتل  پروژه  اندازی 
از  نداشته  ای  نتیجه  مکاتبات  این  تاکنون 
به  که جهت کمک  بوده  ای  مکاتبه  جمله 
و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  با  پروژه 
درمیان انجام شده و هنوز پاسخی دریافت 

نکرده ایم. 

در  پیش  نیز  چندی  استاندار  معاون عمران 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگارما، در خصوص 
کمک های استانداری به پروژه عنوان کرد: 
برای کاهش سود تسهیالت پروژه هتل کویر 
تاکنون هیچ مراجعه و پیگیری به استانداری 
مراجعه  پروژه  مسئوالن  اگر  و  است  نشده 
داشته باشند هر کمک و مساعدتی که مقدور 
از  پروژه  اتمام  و  انجام  تعهد  شرط  به  باشد 

طرف استانداری انجام می شود.
درباره  موضوع  این  کرد:  تاکید  نژاد  نخعی   
تمامی طرح ها و پروژه های اثر گذار استان 
صادق است. بخش هتل و ساخت و ساز آن 
عالوه بر حمایت های شهرداری و شورای شهر 
که می تواند با وضع قوانین، موجبات سهولت 
سرمایه گذاران در این بخش را ایجاد کنند الزم 
و ضروری است. دولت و ارگان های ذیربط ، 
میراث فرهنگی ، نیروی انتظامی و همچنین 
در  میتوانند  تسهیالت  پرداخت  با  ها  بانک 
این زمینه نقش آفرینی کنند.با توجه به اینکه 
پروژه ای با ۲3 سال زمان ساخت یک درد 
برای استان ما محسوب می شود انتظار می 
روند مسئوالن امر برای درمان آن چاره ای 
مناسب بجویند و از آنجایی که دولت مصمم 
خوبی  شده  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  بر 
است که در این پروژه نیز بخش خصوصی 
افتتاح  شاهد  زودی  به  انشاا...  تا  شود  یاری 
این هتل باشیم . از آنجا که ساخت این هتل 
می تواند کمک صد درصدی به رونق استان 
بکند روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز مصمم 
است که با پیگیری های مستمر تا به سرانجام 

رسیدن آن تالش کند.

از  یکی  محسوس  نا  طور  به  لطفا  جان  آوا 
برود  بفرست  گزارش  تهیه  برای  را  خبرنگاران 
گذاران  سرمایه  برای  مسولین  قرمز  فرش  روی 
! فقط جسارتا بیمه حوادث و عمر و ... داشته باشد
91۰ ... 8۰6

 . روزنامه  خوانندگان  تمام  حضور  به  سالم  با 
با  پیش  روز  چند  که  در جواب دوست محترمی 
مردم  واقعی  نمایندگان  به  زننده  بسیار  ادبیات 
جناب دکتر مطهری عزیز و دکتر محبوب آقای 
مردم  کرد  عرض  باید  میکنن  توهین  پزشکیان 
بواسطه درک و فهم این نماینده های عزیز رای 

باال دادن و اینجور دوستدارن حرف بزنن. 
91۵....644

داشتیم  عروسی   ... تاالر  در  قبل  هفته  سالم 
کیفیت و مقدار غذا، برخورد کارکنان و پذیرایی 
شده  بینی  پیش  مهمانان  از  نفر  بود،6۰  افتضاح 
به  که  غذا  پرس  یک  از  دریغ  اما  بودند  نیامده 
صاحب مراسم برگشت دهند اما هزینه غذا و ..را 

کامل دریافت کردند. 
91۵...843

سالم با وجود اینکه خرس بازار مسکن به خواب 
عمیقی فرو رفته. و تسهیالت بانک مسکن زیاد 
شده. باز هم آنقدر قیمت مسکن باالست که خرید 
یک مسکن معمولی. برای ما کارمندها. مساوی 
عرض  در  حقوقمون  تمام  انداز  پس  با  است 
گویند می  مسووالن  هم  باز  سال  بیست   پانزده 

کسی  رکوده.  در  مسکن  مسکنه.  خرید  وقت 
اینقدر قیمت مسکن توی چند سال  بگه  نیست 
نیست  خرید  توان  واقعا  که  رفته  باال  گذشته 
امیدوارم چندین سال این روند کاهشی ادامه پیدا 

کنه تا جبران افزایش های قبلی بشه
91۵...7۰4

سازمان  محترم  مسئولین  از  تشکر  و  سالم  با 
امکان  تا  می شود  درخواست  استان  خون  انتقال 
اهداء خون در ساعات بعدازظهر را فراهم نمایند 
اهداء  امکان  کارمندان و کسانی که در صبح  تا 
خون در ساعات اداری را ندارند بتوانند در ساعت 

بیکاری به این کار خداپسندانه اقدام نمایند.
91۵...4۰۲

تجمع  کارگران  به  خطاب  که   ... آقای  جناب 
باشد  قرار  فرمودید:اگر  استانداری  جلوی  کننده 
شهر  بیاد  درب  جلوی  استاندار  تجمعی  هر  برای 
به هم میریزد!پس لطف کنید بفرمایید برای چه 
تجمعاتی استاندار جلوی درب می آید؟؟؟در تجمع 
استاندار وقت جلوی درب  مالباختگان میزان هم 
انتظامی  نیروی  به جای خود یگان ویژه  نیامد و 
با ظاهری کامال خشن رو فرستاد جلوی درب که 
از  مالباختگان شد...مردم  از  ای  ترس عده  باعت 
و  داشتند  انتظار  این  از  بیشتر  دولت  عالی  مقام 
نمیکنند  تجمع  بیکاری  و  دلخوشی  سر  دارن!از 
و  نمیشود  قانونی حل  راه  از  یه مشکل  وقتی   ...
در  ناچاری  سر  از  نیست  پاسخگو  ارگانی  هیچ  
که  استاندار  شاید  تا  میکنند  تجمع  استانداری 
نسبت به مشکلشان بی اطالع بوده ،نسبت به حل 
مشکلشان اقدام نماید!وقتی موقع انتخابات مردم 
دعوت می  رأی  های  پای صندوق  تجمع  به  رو 

کنید مردم هم از شما انتظاراتی دارن...
93۰...۲47

باسالم بنده هنرجوی رشته جودو در بیرجندهستم. 
متأسفانه به دلیل مشکالت و دل سردی استاد ... 
از ادامه کار. این کالس از دو هفته قبل تعطیل 
شده و علی رغم اطالع سازمان ورزش و جوانان 
شهرستان و استان باز هم هیچگونه اقدام مثبتی 
از فرماندار و  صورت نگرفته است.. بدین وسیله 
موجود  وضعیت  به  دارم  تقاضا  محترم  استاندار 
افتخارات  و  پیشکسوتان  از  و  کرده  رسیدگی 

ورزش و اخالق استان حمایت کنند.
91۵...664

 با توجه به اینکه بحران آب در کشور و استان 
جدی است و رسانه های جمعی مرتبا هشدار می 
با کمال بی خیالی عده ای  دهند ولی همچنان 
به شستن کف حیاط و پیاده روها و خودروهای 
سبک و سنگین می پردازند و آبی که با زحمت 
راحتی هدر می دهند.  به  آید،  بدست می  بسیار 
و  کنند  می  استفاده  جارو  جای  به  شرب  آب  از 
هیچ کس هم جلو دار آنها نیست. انگار نمی دانند 
پی  آن  ذاتی  ارزش  به  و  است  حیات   مایه  آب 
نمی برند. سازمان آب هم که هیچ اقدام موثری 
سازمان  این  باید   . دهد  نمی  انجام  باره  این  در 
با  تا  چند مامور سیار در سطح شهر داشته باشد 
و  باشند  داشته  را  الزم  برخورد  کنندگان  اسراف 
آب مسرفین را قطع کنند تا متوجه شوند نبود آب 

چه مشکالت فراوانی دارد.
یک شهروند

از بانک مسکن بابت تسهیل امور مردم ذر پرداخت 
تسهیالت و برخورد خوب و شایسته با ارباب رجوع 

ممنونم . بقیه بانک ها لطفا یاد بگیرند
91۰ ... ۰39

آوای عزیز گزارش زیبایت را در خصوص پرواز ها 
خواندم و اینکه گفته می شد باید هواپیما خرید یک 
واقعیت است اما ذکر چند نکته در این خصوص 
نمایندگان  و  مسوولین  روی   -  1  : است  الزامی 
و حمایت آنها نمی شود حسابی باز کرد چرا که 
نبوده  پروازها  توسعه  عامل  آنها  تنها  نه  کنون  تا 
اند بلکه گاها سد راه هم بوده اند . هنوز  داستان 
برخورد یکی از نمایندگان با سرمایه گذار شرکت 
کالن  گذاران  سرمایه  بین  بیرجند  در  هواپیمایی 
کشور دهان به دهان می پرخد و به واسطه افکار 
متاسفانه منفی برخی کسی جرات حضور در اینجا 
کرد   درست  را  ها  دیدگاه  باید  اول  پس  ندارد  را 
گذار  سرمایه  با  برخورد  آداب  مان  مسولین  به  و 
را آموخت ۲ - سرمایه گذار هیچ وقت به استان 
محروم ما نمی آید پس ما باید برویم و او را بیاوریم 
اینجا هم بدون همت مسولین کاری پیش نمی رود 
چرا که دوستی در تهران می گفت استانداران دیگر 
هر دو یا سه هفته ای با شرکت های هواپیمایی 
را  پروازها  افزایش  و  و مسائل  گذارند  جلسه می 
بررسی و درخواست می کنند اما دو استاندار پیشین 
خراسان جنوبی با اذعان به اینکه شان آنها بیشتر 
آنها بروند به دیدن شرکت های  از آن است که 
هواپیمایی از این کار امتناع می کرده اند و نتیجه 
. 3- سرمایه  بینید است  اش هم همین که می 
خواهد  می  حرمت  آید  می  استان  به  که  گذاری 
تسهیل امور می خواهد و برای خودش شرایطی 
قابل هضم شود  ما  برای مسوولین  باید  دارد که 
. وقتی رئیس فالن هولدینگ سرمایه گذاری به 
استان می آید نه استاندار و نه معاونین ایشون وقت 
جلسه گرفتن با ایشون را نداشته باشند و به مدیران 
کل ارجاع دهند فکر می کنید دل آن آقای تهرانی 
برای ما سوخته است که پولش را اینجا خرج کند 
. آوا به این سه معضل بپردازی بقیه حل می شود 
) ارسالی محمد . ن در کانال تلگرام آوا (

گذاران  سپرده  از  بیرجند  نماینده  عبادي  جناب 
میزان هستم هر قدمی که برای ما بردارید پدری 

شرمنده زن و فرزند را نجات داده اید 
) ارسالی در کانال تلگرامی آوا(
در  زا  دود  های  اتوبوس  تردد  شاهد  باید  کی  تا 
به  خواهشمندم  باشیم!!؟ازمسوولین  شهر  سطح 

سالمت جامعه اهمیت بیشتری بدهند
936...۰77

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 3 آن 
نمی  با عنوان مسئوالن  مورخ 9۵/6/17  روزنامه 
اند!  خاص  خاص  بیماران  که  کنند  باور  خواهند 
غربت بیمارات ام اس در هیاهوی عناوین سازمان 
به استحضار می رساند: بیماری MS جزو بیماری 
های خاص می باشد . کلیه هزینه های درمانی 
وزارت  های  بخشنامه  شمول  در  آن  بستری  و 
درصد   9۰ تا  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 
پرداخت  دانشگاهی  منابع  از  نیز  آن  درصد  و 1۰ 
می شود و همچنین داروهای این بیماران در تعهد 
سازمان های بیمه گر  می باشد که در خصوص 
داروهای  خصوص  در  و  رایگان  ایرانی  داروهای 
خارجی با حمایت مرکز جامع درمان بیماران خاص 
از تخفیف ویژه برخوردار می باشد . الزم به ذکر 
است مطلب درج شده در خصوص عالیم بیماری 
هیچگونه سندیت علمی نداشته و با توجه به اینکه 
متفاوت  مبتال  بیماران  در   MS بیماری  عالیم 
می باشد تنها با گزارش MRI و تفسیر پزشک 
مربوطه قابل استناد می باشد و همچنین تزریقات 
این بیماران با توجه به داروهای خاص که دارند در 
مراکز آموزشی درمانی قابل تزریق است و خیلی از 
این بیماران با توجه به آموزش الزم تزریقشان را 
خود در منزل انجام می دهند و هیچ گونه مشکل 

خاص در این خصوص ندارند. 

جوابیه اداره منابع طبیعی و
 آبخیزداری شهرستان بیرجند 

احتراماً در پاسخ به مطالب مندرج در ستون پیام 
شما در مورخه 139۵/6/۲1 مبنی بر ساخت و ساز 
تپه های چهکند بیرجند )رو به روی امیرآباد( به 
استحضار می رساند اراضی مورد نظر  تحویل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند گردیده، 
و  دخل  هرگونه  از  جلوگیری  و  حراست  و  حفظ 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  عهده   بر  تصرف 

شهرستان بیرجند می باشد.

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی  بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

خانـواده محتـرم مـودی
چقدر دلسوز و سخاوتمند و بامحبت بود محمد رضای عزیز برای همه ما...
و چقدر سخت کوش و باغیرت...        همتش بلند بود و عزیز بود برای همه...

و امروز خبر رفتنش باورکردنی نبود و شاید کم کم بفهمیم که چه کسی از میان مان پر کشیده...
خداوند کریم به همسر مهربان و به دو دختر آن مرحوم صبوری عنایت فرماید و روح 
بلندش در کمال شادی و آرامش همچنان در کنار همسر و فرزندانش یاوری کند و تکیه گاه 

مجتمع گلخانه ای خوسفمستحکمی باشد.
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از قلم شما

به جای مقاله نویسی درباره ازدواج
 قدم عملی برداریم

رخ  به  )مسابقه  ازدواج  مشکالت  مقاله  پورداود- 
کشیدن ها( درشماره 3590 - 95/6/8 را خواندم. 
واقعا درد آور بود. البته همه ما از خیلی پیش آن را 
درک کرده بودیم ولی راه گشائی برای این نقیصه 
خطرناک پیدا نشد و سالهاست که از رسانه های 
جمعی فقط انتقاد می شود و مقاله به سمع و نظر 
جوانان و والدین آنان می رسد و راهکار سازنده و 
تاثیرگذار ارائه نمی شود و این ایرادها و انتقاد ها تابحال 
هیچ مشکلی را در عمل حل نکرده است. روز به روز 
 هم بر بدعت های ضد دینی و ملی افزوده می شود
و ازدواج که یک رویداد معنوی و انسانی است را به 
یک پدیده لهو و لعب یا به یک کارناوال مضحک 
و منفور تبدیل کرده است. مهریه های کمرشکن، 
هزینه های گزاف پذیرایی در سالن ها، آرایش های 
بی قواره و گران ، پوشیدن لباس های جلف، عروس 
کشان پر هیاهو تا پاسی از شب، تزئین گران قیمت 
اتومبیل عروس، سفره پر خرج عقد، جهیزیه جیب 
خالی کن عروس، موسیقی تند و گوش خراش و پر 
هزینه، خریدهای لباس گران قیمت و غیر ضروری 
و از همه مهمتر خرید زیور آالت غیر الزم که از 
تمام هزینه ها پر هزینه تر است، پدیده شوم ازدواج  
امروزی شده. ولی راهکار و رفع اشکال به دست 
کیست و در کجاست؟ چرا سن ازدواج که یک سنت 
خدایی است و پیامبران الهی بر وقوع به هنگام آن 
وحدت نظر دارند به جای این که پایین بیاید ، باال 
می رود. درست است که تشریفات و بدعت ها در به 
تاخیر افتادن ازدواج نقش موثری دارند ولی مشکل 
اساسی بیکاری جوانان است. وقتی یک جوان بیکار و 
 فاقد شغل دائمی و مناسب می باشد چگونه می تواند
تشکیل زندگی مشترک بدهد و هزینه های گوناگون 
پس از ازدواج را از کجا تامین کند با توجه به این 
که در آینده نه چندان دور دارای فرزند یا فرزندان نیز 
خواهند شد. هزینه های مسکن، بهداشت و سالمت، 

پوشاک، تغذیه و ... را چگونه و از کجا بیاورند؟ 
اگر مشکل چندین ساله بیکاری جوانان حل شود 
80 درصد رغبت به ازدواج جوانان ممکن خواهد 
شد. هشدار جدی که باید مسئوالن به آن توجه 
 ویژه داشته باشند این است که در خیلی از خانواده ها
حال  در  یا  گذشته  استخدام  از  آنها  جوانان  سن 
گذر است و تحصیالت آنان بی نتیجه مانده است 
دانشگاهی  تحصیالت  های  هزینه  افسوس  و 

خویش را می خورند. 
پس توانمندان  بخش های دولتی و خصوصی بیایید 
به جای پرداختن به مقاله نویسی تئوری و انتقاد ، 
برای رفع بیکاری و تعجیل ازدواج جوانان که سرمایه 

ارزشمند کشور هستند قدم موثر و عملی برداریم . 

 درآمد سعودی ها از برگزاری
 مراسم حج چقدر است؟

یک مقام عربستان گفت درآمد حج کشورش تا 
سال 2030 باید به مرز 47 میلیارد ریال سعودی 
بر   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  برسد. 
رئیس  شعبان«،  عباس  »مروان  اساس،  این 

کمیته ملی حج و عمره و عضو هیئت مدیره اتاق 
ارقام  و  »آمار  گفت:  باره  این  در  مکه  بازرگانی 
و  حجاج  تعداد  به  بسته  اقتصادی  های  فعالیت 
متفاوت  سال  هر  آنها  ملیت  نیز  و  خرید  قدرت 
اما امروز این آمار به باالترین سطح خود  است. 

نرسیده است«.

هشدار سامسونگ:از گلکسی
 نوت ۷ استفاده نکنید

جهان  سراسر  در  خود  مشتریان  از  سامسونگ 
نوت  گلکسی  گوشی های  از  استفاده  تا  خواست 
آنها  وقت  اسرع  در  و  کنند  متوقف  فورا  را   7
هشدار  فارس،  گزارش  به  کنند.  تعویض  را 
سامسونگ پس از آن صادر می شود که مقامات 
آمریکایی از کاربران گلکسی نوت 7 خواستند تا 

این گوشی را در حین پرواز در هواپیما خاموش 
قرار  استفاده  مورد  را  آن  عنوان  هیچ  به  و  کنند 
تعدادی  نکنند.  شارژ  را  مذکور  گوشی  یا  نداده 
چنین  نیز  دیگر  هواپیمایی کشورهای  از خطوط 
هشدارهایی صادر کرده و کاربرد گلکسی نوت 7 
را به طور کامل قدغن کرده اند. علت صدور این 
اخطار انتشار گزارش های متعددی در مورد آتش 

گرفتن باتری گوشی مذکور است. 

داعش اوقات شرعی نماز را در عراق و سوریه تغییر داد
گروه تروریستی داعش اوقات شرعی نماز را در مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوریه تغییر داده است. به گزارش رس تی وی یک منبع محلی در استان نینوای عراق با اعالم 
این خبر گفت گروه تروریستی داعش کسانی را که از این قانون جدید سرپیچی کنند، به ویژه ائمۀ جماعت مساجد و موذنان را به مجازات شالق تهدید کرده است. به گفتۀ این 
منبع محلی، بهانۀ داعش برای این کار تعیین اوقاتی شرعی متفاوت از آنچه در کشورهای سوریه و عراق می باشد، عنوان شده است.

معوق ماندن حقوق کارگران مس قلعه زری

 در حالی حقوق کارگران معدن مس قلعه زری 
دو ماه به تعویق افتاده که اکنون این کارگران 
برای سر بلند کردن جلوی خانواده در آستانه 
سال تحصیلی دست به دامان استاندار شده اند.

به  زری  قلعه  مس  معدن  مهر،  گزارش  به 
عنوان بزرگ ترین معدن مس زیرزمینی کشور 
است و کارگران آن در حالی در اعماق 300 و 
400 متری زمین سختی ها را تحمل می کنند 
که بعد از دوماه تالش هنوز حقوق نگرفته اند 
و عرق شرم بر پیشانی دارند چون در آستانه 
ماه مهر نامهربانی ها را شاهد هستند. تلخی این 
حکایت آنجاست که برخی از کارگران از ترس 
از دست دادن همان حقوقی که چند ماه به 
تأخیر افتاده، مهر خاموشی به لب می گیرند تا 

مبادا اعتراضشان به اخراج ختم شود.

حتیبرایتهیهنانشبمان
درسختیهستیم

یکی از کارگران معدن مس قلعه زری خوسف، 
بیان کرد: قریب به دو ماه است که حقوقی 
کاش  اینکه  بیان  با  محمد  نکرده ام.  دریافت 
حقوق های نجومی مسئوالن هم به تعویق 
می فهمیدند،  را  کارگران  این  درد  تا  می افتاد 
می خواهیم  استانی  مسئوالن  از  گفت: 
از  را  کارگر  صدها  ماهه  چندین  حق وحقوق 

مدیریت معدن بگیرد.
به  را  سفره ام  نان شب  اینکه  بیان  با  محمد 
سختی تهیه می کنم، ادامه می دهد: نمی خواهم 
با فرا رسیدن ماه مهر  و آغاز سال تحصیلی، 

خجالت زده فرزندانم شوم.

معدنقلعهزریمدیر
دلسوزیمیخواهد

یکی دیگر از کارگران این معدن اظهار کرد: 

شرایط کار در معدن قلعه زری خوب است اما 
این مکان مدیر دلسوزی می خواهد.

رضا در دیگر صحبت هایش می گوید: ظرفیت 
تولید این معدن 700 تن کنسانتره مس و طال 
در روز است. وی بابیان اینکه صنایع مس 36 
درصد مالکیت این معدن را دارد، گفت:  66 
درصد دیگر در دست مدیرعامل فعلی معدن 
است. رضا با نفسی که برخاسته از اندوه است، 
ادامه می دهد: صنعت مس حمایت خوبی از 
معدن داشته و حتی حاضر به افزایش سرمایه 
خوبی  حامی  آن  فعلی  مدیرعامل  اما  است، 

برای کارگران نیست.
یکی دیگر از کارگران معدن مس قلعه زری 
با بیان اینکه تمام سختی ها را در عمق 400 
اینکه  برای  کنیم  می  تحمل  زمین  متری 
شرمنده خانواده نباشیم، گفت: توقعی جز احترام 

و پرداخت به موقع حقوق نداریم.

وی ادامه می دهد: نتایج زحمات ما حداقل 
اما  است  بوده  محصول  فروش  میلیارد   30
کارگران که می رسد  دادن  به حقوق  نوبت 

می گویند پول نداریم.
وی با اشاره به پرداخت چهار میلیارد تومان 
مالیات این معدن می گوید: این پول های 
 کالن در این شرایط اقتصادی به بخش های

اما حقوق  پرداخت می شود  دولتی  مختلف 
با  ما  داد:  ادامه  وی  دهند.  نمی  را  کارگر 
تالش شبانه روزی رونق معدن را ایجاد می 
کنیم اما خود سهمی از آن نباید داشته باشیم 

و شرمنده خانواده باشیم؟

بیتوجهیمسئوالندولتی
تعطیلیمعدنرارقمخواهدزد

یکی دیگر از کارگران، بیان می کند: علی رغم 

زری  قلعه  مس  معدن  کارگران  تالش های 
ادامه  محمود  نمی شود.  آن ها  به  توجهی 
می دهد: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی 
به حقوق خود نیاز داریم و این در حالی است که  
هیچ خبری از پرداخت دستمزدمان نیست. وی 
با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه ای به کارگران 
شود، افزود: کار کردن در معدن بسیار دشوار 
این  نمی شود.  ما  به  توجه چندانی  اما  است 
کارگر ادامه داد: وضعیت مالی ام مطلوب نیست 
و اصاًل حرفی برای گفتن ندارم چرا که دو ماه 
است که حقوق نگرفته ام و مسئوالن مدام برای 

پرداخت حقوق، امروز و فردا کرده و وعده شان 
را عملی نمی کنند. تعدادی از کارگران معدن 
مس قلعه زری برای دریافت حقوق شان این 
بار فاصله معدن تا مرکز استان را پیمودند و 
از  و  استانی شدند  مسئوالن  دامان  به  دست 
استاندار خراسان جنوبی خواستار رفع مشکل 

پرداخت های حقوقی شان شدند.

وعدهپرداختحقوقدریکهفته

مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نتایج دیدار  شهرستان خوسف ، در خصوص 
در  کرد:  بیان  استاندار،  معاون  با  معدنکاران 
حال حاضر 400 نفر در معدن مس قلعه زری 

خوسف مشغول به کار هستند.
از  جمعی  تجمع  به  اشاره  با  کسائی  محمد 
کارگران در مقابل استانداری خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: با توجه به این اعتراضات مقرر شد 
جاری  هفته  پایان  تا  کارگران  معوقه  حقوق 
پرداخت شود. وی با بیان اینکه پرداخت حقوق 
این کارگران یک ماهه است، افزود: در پرداخت 
حق بیمه این کارگران نیز مشکلی وجود ندارد.

مشکالتمعدنقلعهزریخوسف
بهصورتویژهپیگیریمیشود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی، اظهار کرد: مشکالت معدن مس قلعه 
زری خوسف در کارگروه رفع موانع تولید به 

صورت ویژه پیگیری می شود.
کارگران  اعتراض  به  اشاره  با  شهرکی  داوود 
این معدن نسبت به  حقوق معوقه، بیان کرد: 
پرداخت حقوق این دسته از کارگران فقط سه 

روز به تعویق افتاده است.
فضای  مشکالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
کسب وکار به تعویق افتادن حقوق برای چند 

روز امری طبیعی است.
در سالی که به عنوان مقاومت اقتصادی نام 
گرفته است به نظر می رسد مسئوالن به جای 
اینکه مشکالت را طبیعی بنامند باید برای رفع 
و  معادن  و  صنایع  رکود  از  خروج  و  مشکل 

حمایت از کارگران چاره اندیشی کنند.

چرخ زندگی هایی که نمی چرخد

اعزام: 95/7/8
دفتر زیارتی مشکوه خوسف 

32475475

کــربال زمینـی

محالتی - بین توحید و مدرس   0915361929۷
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

 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 

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی
تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد
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برای داشتن زندگی بهتر این کارهای کوچک را انجام دهید ...

سه شنبه * 23 شهریور  1395 * شماره 3602

آیه روز  

کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند، براى آنان زندگى خوش و با سعادت 
و بازگشتى نیک است. سوره رعد، آیه 29

حدیث روز  

صدقه بجا، نیكوکارى، نیكى به پدر و مادر و صله رحم بدبختى را به خوش بختى تبدیل و عمر را 
زیاد و از پیشامدهاى بد جلوگیرى مى کند.  رسول اکرم )ص(

ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم
موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم
شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد
کز غلط بینی، قفس را آشیان پنداشتیم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

در زندگی مانند مداد  باش ...

ای  نامه  که  کرد  تماشا  را  پدربزرگش  پسرک 
مینوشت. پسرک پرسید: درباره ی من می نویسید؟ 
پدربزرگ از نوشتن دست کشید و لبخند زنان به نوه 
اش گفت: درسته درباره ی تو می نویسم اما مهمتر 
از نوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم. 
می خواهم وقتی بزرگ شدی مانند این مداد شوی. 
در این مداد ۵ خاصیت است که اگر به دستشان 
بیاوری، تا آخر عمرت با آرامش زندگی می کنی. 
صفت اول: می توانی کارهای بزرگ کنی اما نباید 
هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که حرکت 
تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست. او 
همیشه باید تو را در مسیر ارده اش حرکت دهد. 
صفت دوم: گاهی باید از آنچه می نویسی دست 
بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می 
شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیزتر 
می شود. پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی 
چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی. 
صفت سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای 
پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم. 
بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست. در 
واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری 
مهم است. صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی 
مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب 
باش چه خبر  درونت  مراقبت  است. پس همیشه 
است. صفت پنجم: همیشه اثری از خود به جا 
انجام می  زندگی ات  بدان هر کار در  می گذارد. 
دهی ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر 
کاری می کنی هوشیار باشی و بدانی چه می کنی.

ثروت واقعی ...

مردی خسیس تمام دارایی اش را فروخت و طال خرید.
او طالها را در گودالی در حیاط خانهاش پنهان کرد.او 
هر روز به طالها سر میزد و آنها را زیر و رو می کرد.

تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک 
کرد.همسایه، یک روز مخفیانه به گودال رفت و طالها 
را برداشت. روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما 
طالهایش را نیافت. او شروع به شیون و زاری کرد و 
مدام به سر و صورتش میزد.رهگذری او را دید و پرسید: 
چه اتفاقی افتاده است؟مرد حکایت طالها را بازگو کرد. 
رهگذر گفت:این که ناراحتی ندارد. سنگی در گودال 
بگذار و فکر کن که شمش طالست،تو که از آن استفاده 
نمیکنی، سنگ و طال چه فرقی برایت دارد؟ ارزش هر 
چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده از آن است.

اگر خداوند به زندگی شما برکتی داده است و شرایط 
مناسبی دارید پس به فکر دیگران نیز باشید.بخشش 
مال همچون هرس کردن درخت است پول با بخشش 
زیادتر و زیادتر میشود.دارایی شما حساب بانکیتان نیست. 
دارایی شما آن مقدار از ثروت و داشته هایی است.
که برای یاری رساندن دیگران به گردش درمی آورید ...

رفتار و طرز برخورد، شالوده و پایه ی موفقیت 
است. یک انسان سخاوتمند با رفتار و منشی 
مثبت مطمئناً کامیاب خواهد شد. اگر رفتارتان 
را تغییر دهید، ادراکتان، اعمالتان و زندگی تان 
را تغییر داده اید؛ و با تغییر تک تک زندگی ها، 

دنیا تغییر خواهد کرد.
در این مطلب چند نوع کار را عنوان می کنیم 
که هر کدام فقط ۳۰ ثانیه زمان می برد. تصور 
کنید اگر میلیون ها یا بیلیون ها انسان روی 
زمین اگر فقط یکی از این کارها را انجام بدهند، 
دنیا چطور تغییر می کند! به همین دلیل سعی 
کردیم راه های جدیدی برای رشد و پیشرفت 
شخصی شما دوستان را یادآور شویم که می توانید 

در کمتر از ۳۰ ثانیه آن ها را انجام دهید.
1. تن صدایتان را تغییر دهید. برای ۳۰ ثانیه 
سعی کنید نرم تر، آرام تر، و کمی خوشایندتر 
صحبت کنید. با نتایج شگفت انگیزی روبه رو 
خواهید شد. آیا می دانستید وقتی با صدای نرم 
تر و آرام تر به بچه ها دستور بدهید، نسبت به 
اینکه سرشان داد بزنید، تأثیر بیشتری خواهد 

داشت؟ اگر در کار خسته شده اید، حتی فقط 
برای ۳۰ ثانیه سعی کنید لحن صدایتان را آرام 

تر کنید، شاید زودتر به نتیجه رسیدید!
و  آورده  یاد  به  را  تان  قدیمی  های  ایده   .۲
دوباره آنها را از سر گیرید. برای ۳۰ ثانیه، ایده 
قدیمی تان را دوباره امتحان کنید. آیا این ایده 
یک اختراع، یک پروژه کاری، یا کاری بوده 
آمده؟ یکی  کننده می  نظرتان خسته  به  که 
از آن کارها را انتخاب کرده و یک بار دیگر 
امتحانش کنید. تصور کنید اگر همه ی آدم ها 
از نبوغ خدادادی در  اینقدر جرات داشتند که 
جهت استعدادهایشان بهره گیرند چه اتفاقی 
می افتاد؟ می دانید چه چیزهای جدیدی در 

دنیای ما انسان ها ابداع می شد؟
فرصت  یک  نفر  یک  به  ثانیه  برای ۳۰   .۳
بار دیگر به حرف هایش  دوباره بدهید. یک 
گوش دهید یا یک بار دیگر به او فرصت دهید 

شاید که تغییر کرده باشد.
دارم«  »دوستتون  بگویید  فرزندانتان  به   .۴
و »به شما افتخار می کنم.« به چشم های 

شان نگاه کنید، و به آن ها نشان دهید که 
چقدر برای شان ارزش قائلید. تصور کنید اگر 
همه ی والدین ۳۰ ثانیه در روز هم که شده به 
فرزندانشان اطمینان خاطر می دادند، شاهد چه 

تغییرات شگرفی بودیم.
یا  آنی  خشنودی  منتظر  که  بعدی  دفعه   .۵
چیزی بودید که نمی توانید در همان لحظه 
حاضر  حال  در  که  آنچه  برای  باشید،  داشته 
دارید، ۳۰ ثانیه از خدا تشکر و قدردانی کنید. 

این کار باعث تغییر رفتارتان خواهد شد.
۶. ۳۰ ثانیه محکم تر و صاف تر بایستید و 
سرتان را باالتر بگیرید. در چشم های دیگران 
نگاه کنید و با اطمینان بیشتر راه بروید. ببینید 

چه احساس خوبی دارد.
۷. کاری را که قباًل از انجام آن دست کشیده 
انتخاب کنید که  اید را  اید و نیمه رها کرده 
امروز انجامش دهید. ۳۰ ثانیه بیشتر طول نمی 
بگیرید.  تصمیم  کاری  انجام  برای  که  کشد 
قولتان را پیش خودتان نگه دارید و مطمئن 

باشید که حتماً انجامش خواهید داد.

ریختگی هایی که کس دیگری  به هم   .۸
ایجاد کرده را تمیز و مرتب کنید.

۹. از کسی تعریف و تمجید کنید.
10. برای چیزی یا کسی که باورش دارید، 
بایستید. یک جمله ی حمایت کننده، حوزه ی 

نفوذ شما را گسترده تر خواهد کرد.
11. کسی را در کارش تشویق کنید و به او 
اطمینان خاطر بدهید. به او بگویید که تو می 
توانی! و حتماً موفق خواهی شد. او را باور داشته 

باشید و این باور را نشان دهید.
1۲. کسی را که دوست دارید بیشتر با او آشنا 
شوید را به خانه تان دعوت کنید. می توانید شام 
را کنار هم صرف کنید. از این دعوت برای یک 

دوستی تازه استفاده کنید.
1۳. به مدت ۳۰ ثانیه در جمع همسرتان را ناز 
و نوازش کنید. اگر بچه هایتان بفهمند که پدر 
و مادرشان همدیگر را دوست دارند و برای ابراز 
عالقه به هم راحت هستند. مطمئناً اگر همه 
ی زوج ها فقط ۳۰ ثانیه در روز برای چنین 
کاری وقت می گذاشتند، این قدر زندگی های 

زناشویی درهم و برهم نبود.
1۴. یک کلمه ی جدید ) کلمه یا جمله ای 
ای از زبانی خارجی که به خوبی به آن تسلط 
ندارید( یا یک چیز تازه در مورد یک فرهنگ 

دیگر را یاد بگیرید.
1۵. چکی به مبلغ %۱۰ از حقوق ماهانه تان 

بنویسید و به مؤسسات خیریه هدیه کنید.
ثانیه برای غالب آمدن بر  1۶. هر روز ۳۰ 
ترس ها و شجاعانه روبه رو شدن با همه ی 
موقعیت های زندگی تان دعا کنید. رفتاری 
مثبت و هدفی مثبت در ذهن داشته باشید. 
ها  اولویت  طبق  روزتان  آن  کارهای  برای 
برنامه ریزی کنید. بعد از ۳۰ ثانیه برای تغییر 

حتماً آماده خواهید بود.
1۷. از کسی بپرسید، »حالت چطور است« 
به جوابی که به شما می دهد خوب  و واقعاً 

گوش کنید.
1۸. ۳۰ ثانیه از هر آنچه که دارید احساس 
رضایت کنید؛ و همیشه قدردان نعمت های 

خداوندی که در اختیارتان هست باشید.

عارفانه روز

در دعا کردن مانند کودکان باش 
که شب آسوده میخوابد ! 

زیرا می داند 
صبح پدرش خواسته اش را حتمًا اجابت میکند.

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت 
شدید، این قوانین فردی شماست 

که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل ...

همیشه مراقب خودتان باشید
یک ابله تحصیل کرده 
از یک ابله بی سواد 

ابله تر است ...

درک سادگی
از کشف تمام مجهوالت این دنیا 

سخت تر است
سادگی ها را باور کن ...

طراح: نسرین کاری                        

افقي:۱- کنایه از دلبر - از ظروف 
آشپزخانه 2- رونده - مؤثر - وسیله 
اي براي پرواز ۳- امر به آمدن - 
سوره 4۰ - مفهوم 4- نشسته - 
شمار   -۵ مارک   - فرانسوي  پدر 
گذراني  وقت   - اشکاني  سردار   -
6- عدد ترتیبي - سرگشته - ماچ 
- نشانه اسم مصدر 7- جاي پختن 
پایتخت   - نانوایي  دکان  در  نان 
تیره  از  گیاهي  هند - دشمن 8- 
سوسني ها با گلهاي زیبا و معطر 
- حسودي - زنگ بزرگ کلیسا 9- 
درنده جنگلي - طالي سفید - به 
سبب ۱۰- زمان اندک - روییدن 
- درویشي - مرکز کشور سوئیس 
۱۱- برادر عرب - مشورت - حرف 
دهان کجي ۱2- نیلوفر آبي - نام 
همیشه   -۱۳ مرده  پدر   - گلي 
دو  تقاطع  محل   - ندارد  وجود   -
خیابان ۱4- درخت زینتي - رایزني 
سرطان   -۱۵ نشستن  به  امر   -
خون - یکي از آئینهاي نوروز که 
در آسیاي میانه و کشور تاجیکستان 

مرسوم است 
عمودي: ۱- فلز سنگین - کتابي 
در تاریخ پیامبر اکرم )ص( و خاندان 
قمي   عباس  شیخ  حاج  قلم  به  او 

گندیده   - هدایتگر   - غالم   -2
۳- پرحرف - از خشکبار - پیشمزد 
4- رایحه - برگ برنده - بازو - 
یکي از مهره هاي شطرنج - تفاله 
عسل ۵- دانشها - پوششي براي 
دارو - از زبانهاي برنامه نویسي 6- 
تکان - غربال سیمي - سد جاجرود 
7- همگي - مراقب - شب پیش 
برهنه -  قاره سبز -  امروز 8-  از 
نماینده دولت در شهر بیگانه 9- نام 

نکیسا گلر سابق تیم ملي - هزار 
میلیون - سبزي غده اي ۱۰- الهه 
پهلوان   - احسان  خوبي،   - دریا 
۱۱- مفت - سحر - پارچه صاف 
و براق ۱2- قرض - عدد 9 - مایه 
 -۱۳ سابقه  بي   - چیز   - زندگي 
برج   - لرستان  استان  در  شهري 
هشتم - اصل، مبدأ  ۱4- درجه و 
حالت خوب - نوعي جنون - وسط 
۱۵- اثر هانري استاندال -  چرخ تانک. 
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ایساکاایکاکربا1
مساروخزبلامرن2
پاکرجاتسمنیمی3
رونخسرکراوهل4
الرافکنیناری5
طادلیمامیاون6
واتتفمایسویر7
رنوتایمرازازر8
بکرمتوهبمناو9
نرابارتاتمهض10
اراصنالدعمره11
رعبرتساهراوق12
کراتنارلهدربا13
وبملکینهاخنرس14
کیتاموتاندزجوم15

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

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

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

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

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

سیم کشی ساختمان،لوله کشی ساختمان
09151633903

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

ضایعات ورق آلومینیوم شما 
را  به قیمت باال خریداریم.
09388996305 - طاهری

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

زمین فروشی ، غفاری 48
09371943716

یک شرکت پخش معتبر مواد شوینده 
و سلولزی به تعدادی بازاریاب برای 
همکاری نیازمند است.  32220024

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

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417



یک کشته و  7 مجروح 
حاصل یک بی احتیاطی در شهرستان طبس

رئیس پلیس راه استان خبر از برخورد یک دستگاه پژو405 با 
یک دستگاه خودروی206 در طبس داد. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 25محور طبس-ده 
محمد، بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند. وی افزود: مأموران 
با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواری پژو 
405 با یک خودروی 206 تصادف کرده است. در این سانحه 
رانندگی، یکی از سرنشینان خودروی پژو 206 کشته و هفت نفر 
دیگر به شدت مجروح شده اند. وی تصریح کرد:کارشناس پلیس 
راه علت حادثه را انحراف به چپ خودرو پژو 405 اعالم کرده است.
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تیم فوتسال اتحادیه خواروبار
قهرمان مسابقات جام شهدای اصناف فردوس شد

سربازی- تیم فوتسال اتحادیه خواربار، به مقام قهرمانی مسابقات جام شهدای 
اصناف فردوس رسید. فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف فردوس گفت: 
در این رقابت ها، دو تیم اتحادیه خواربار و اتحادیه درودگران و فلزکاران به 
دیدار پایانی این مسابقات راه یافتند که تیم اتحادیه خواربار توانست با نتیجه 
2 بر یک حریف را از پیش رو بردارد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 
فوتسال برسد. شبان افزود: در دیدار رده بندی نیز تیم فوتسال اتحادیه پوشاک 
با نتیجه 9 بر 3 تیم موسسات توریستی را شکست داد و در جایگاه سوم 
قرار گرفت. تیم موسسات توریستی نیز به عنوان تیم اخالق معرفی شد. 

نجفی، قهرمان مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت شهدای منا

فارس- در مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت شهدای مظلوم منا، امیر نجفی 
بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد. رئیس هیأت پینگ پنگ خراسان جنوبی 
گفت: در این مسابقات 36 پینگ پنگ باز از 20 تا 21 شهریورماه جاری در 
باشگاه تنیس روی میز پروانه بیرجند به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. علیرضا حمیدی افزود: امیر نجفی بر سکوی نخست مسابقات 
پینگ پنگ گرامیداشت شهدای مظلوم منا ایستاد، علی رحیم زاده نایب قهرمان 
شد، امید و امیر عباسپور به طور مشترک در جایگاه سوم رقابت ها  ایستادند.

مدال برنز مسابقات تیراندازی از آن ورزشکار استان

سامان توکلی در مسابقات قهرمانی تیراندازی با تپانچه کشور بر سکوی 
سوم ایستاد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان خراسان جنوبی، 
درمسابقات قهرمانی تیراندازی مردان کشور، 157 تیرانداز در قالب 27 تیم از 
نوزدهم تا بیستم شهریور ماه سال جاری در ارومیه با هم  رقابت کردند که 
توکلی نماینده استان خراسان جنوبی، مدال برنز این مسابقات را کسب کرد.

راهیابی دو هندبالیست نونهال آیسک به اردوی تیم ملی 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و به نقل 
از رسول عربی دبیر هیأت هندبال شهر آیسک، دو هندبالیست نونهال شهر 
آیسک به اردوی تیم ملی نونهاالن هندبال کشور راه یافتند. عربی در تشریح 
این خبر گفت: مسابقات هندبال نونهاالن و نوجوانان منطقه یک کشور از 
تاریخ 4 لغایت 9 شهریورماه در شهرستان شاهرود برگزار گردید و در این 
مسابقات حمید ارغا، محمد فداکار و محمدحسین کدخدایی از اعضای تیم 
هیأت هندبال شهر آیسک در تیم منتخب نونهاالن استان خراسان جنوبی 
حضور داشتند و در پایان این دوره از مسابقات از سوی تیم استعدادیاب 
و محمدحسین  ارغا  ایران، حمید  اسالمی  فدراسیون هندبال جمهوری 
کدخدایی جهت شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی نونهاالن انتخاب شدند. 
دبیر هیئت هندبال آیسک افزود:  داوری فینال مسابقات نوجوانان منطقه یک 
کشور را که بین تیم های شهرستان شاهرود و شهرستان سبزوار برگزار شد، 
رسول عربی و مسعود خیری کوبل داوری خراسان جنوبی بر عهده داشتند.

امروزه متاسفانه شاهد افزایش روز افزون مصرف قند و 
محصوالت شیرین هستیم. عادت کردن به ذائقه شیرین 
عوارض  دهد،  مي  رخ  کودکي  همان  از  معمواًل  که 
جسماني متعددي نظیر اضافه وزن، دیابت، بیماري قلبي 
و آرتریت را در سنین باالتر به دنبال خواهد داشت. قند و 
ترکیبات حاوي قند، کالري زیادي براي بدن تامین مي 

کنند.  اما فاقد مواد مغذي هستند. پس باید سهم ناچیزي 
از انرژي دریافتي روزانه ما را تشکیل دهند. به طور کلي 
قندها گروهي از مواد انرژي زا هستند که هر گرم آنها 4 
کیلوکالري انرژي تولید مي کند و مانند چربي در صورتي 
که بیش از میزان مورد نیاز مصرف شوند باعث اضافه 
وزن، چاقي، افزایش فشارخون و  چربي خون که همگي 

از عوامل موثر در بروز بیماري هاي قلبي عروقي هستند، 
مي شوند. به عالوه مصرف زیاد مواد قندي سبب ایجاد 
پوسیدگي دندان به ویژه در کودکان مي شود. بنابراین 
باید سعي شود تا حد امکان با استفاده از غذاهای سالم 

تر، مصرف این گروه در برنامه غذایي کاهش یابد. 
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

لطفًا میکروب پول نگیرید!

نتایج مطالعات نشان می دهد که 70 نوع بیماری 
از طریق پول به انسان منتقل می شود و دست به 
دست شدن پول میان افراد در مشاغل مختلف و 
همه افرادی که با پول های ریز و درشت سروکار 
دارند، باعث انتقال بسیاری از بیماری ها به افراد 
سالم می شود. همینطور نتایج مطالعات نشان 

داده است که ویروس آنفلوآنزا می تواند 17 روز 
روی یک اسکناس زنده بماند و بیشترین آلودگی 
در اسکناس هایی وجود دارد که در مغازه های 
قصابی و بستنی فروشی رد و بدل می شود. بنابر 
این رعایت موارد زیر توصیه می شود: 1- شستن 
دست پس از دست زدن به پول 2- دور نگه 
داشتن پول های کثیف از دسترس کودکان 3- اینکه 
هرگز دست مرطوب خود را به اسکناس نزنید.

7 توصیه غذایی 
برای داشتن دندان های سالم 

1- چای سبز: از آسیب دندان ها، ایجاد حفره 
دهانی و بیماری های لثه پیشگیری می کند 
2- شیر و ماست: از پوسیدگی جلوگیری می کند 
3- پنیر: به حفظ و بازسازی مینای دندان و لثه ها 
کمک می کند 4- میوه جات: مانند سیب، توت 

فرنگی، مرکبات بخصوص کیوی، حاوی مقادیر 
فراوانی ویتامین C هستند و برای سالمتی بافت 
لثه مفیدند 5- سبزی جات: کدو حلوایی، هویج، 
سیب زمینی و بروکلی مملو از ویتامین A هستند 
و برای تشکیل مینای دندان مفیدند 6- پیاز : 
ضامن سالمتی دندان وقتی به صورت خام مصرف 
شوند- آب: لثه ها مرطوب میمانند، موادغذایی که 
الی دندانها گیر کرده نیز شسته و ا زبین می روند.

نکات مهم درباره سیلدنافیل )ویاگرا(

افراد مسن)خصوصًا  این دارو در  از  استفاده   -1
مصرف کنندگان داروهای نیتراتی(، حتماً باید با 
نظر پزشک صورت گیرد 2- مصرف سیلدنافیل 
در بیماران مبتال به اختالالت خونریزی دهنده 
یا زخم معده و دوازدهه بایستی با احتیاط صورت 
گیرد 3- مصرف بیشتر از یک قرص سیلدنافیل 

در روز توصیه نمی شود 4- درصورتی که درخالل 
تهوع،  گیجی،  منگی،  مانند  عالئمی  نزدیکی 
دردهای قلبی)درد سینه، احساس سفتی و فشار 
در سینه،گزگز و درد در قفسه سینه یا شانه و فک 
تحتانی( ایجاد شد، باید به پزشک مراجعه کرد 5- با 
توجه به احتمال بروز عوارض قلبی شدید ناشی از 
مصرف این دارو، باید با تجویز پزشک استفاده شود.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۵ ماده غذایی بسیار مضر
 برای استخوان ها 

1- نوشیدن زیاد قهوه: از جذب بهتر کلسیم 
جلوگیری می کند. هر چه میزان کافئین وارد 
از  بیشتری  کلسیم  باشد،  بیشتر  بدن  به  شده 
طریق ادرار دفع می شود 2- مصرف نوشابه های 
گازدار: به علت داشتن اسید فسفریک، اسیدی 

معدنی که از جذب کلسیم جلوگیری می کند 
نمک  میزان  چه  هر  نمک:  زیاد  مصرف   -3
مصرفی فرد بیشتر باشد، دفع کلسیم در ادرار 
و عرق فرد نیز بیشتر می شود 4- مصرف زیاد 
گوشت: هر چه PH بدن اسیدی تر باشد، بنابراین 
مواد معدنی بیشتری در استخوان ها از دست می 
رود 5- نوشیدن الکل: فعالیت استئوبالست ها 
)سلول های سازنده استخوان( را متوقف می کند.

آنچه باید هنگام عصر مصرف شود

و  عضالنی  سالم  فعالیت  برای  منیزیم:   -1
اغلب عملکردهای بدنی مورد نیاز است )تخم 
کدو و هندوانه، پودر کاکائو، بادام و مغز ها و ...( 
2- کلسیم: برای تقویت استخوان ها و بسیاری 
)پرتقال،  است  ضروری  بدن  فعالیت های  از 
با  سبزیجاتی  سویا،  مانند  حبوباتی  لوبیاچیتی، 

برگهای سبز تیره مانند اسفناج و ...) بدن از این 
دو ماده معدنی هنگام استراحت استفاده می کند. 
این مواد همچنین بدنتان را آرام و از بروز برخی 
اختالالت خواب پیشگیری می کند. هرگز نباید 
مکمل های آهن را همزمان با کلسیم مصرف کرد 
زیرا هیچ یک به درستی در بدن جذب نمی شود. 
فاصله  آن ها  خاصیت  آوردن  دست  به  برای 
حدود 4 ساعت بین مصرف هرکدام الزم است.

مضرات مصرف قند و شكر  

تصادفات جاده ای استان با رشد 7 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جان 104 نفر را گرفت

از مجموع تصادفات جاده ای استان از آغاز امسال تاکنون، 78 فقره جزء تصادفات فوتی بوده که بر اثر آن 104 نفر جان خود را از دست داده اند. 
به نقل از فارس، فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع تصادفات جاده ای استان از آغاز امسال تاکنون 78 فقره جزء تصادفات 
فوتی بوده است، گفت: این تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد داشته است. حسین رضایی افزود: شهرستان قاین 
با 52 درصد و بیرجند با 29 درصد بیشترین تصادفات جاده ای استان از ابتدای امسال تاکنون را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به 
پراکندگی تصادفات فوتی و جرحی در جاده های استان از ابتدای امسال تاکنون، گفت: از مجموع تصادفاتی که در این مدت در استان وقوع یافته 
50 درصد در جاده های روستایی، 44 درصد در جاده های اصلی و 6 درصد در جاده های فرعی بوده است. فرمانده پلیس راه استان ادامه داد: از 
ابتدای امسال تاکنون برخوردهای منجر به تصادفات فوتی و جرحی در جاده های استان، واژگونی با 44 درصد و موتور و دوچرخه با 22 درصد 
بوده است. رضایی به عمده علل تصادفات جاده ای استان اشاره کرد و تصریح کرد: عدم توجه به جلو با 40 درصد، تخطی از سرعت با 22 درصد، 
انحراف و تجاوز با 12 درصد و عدم رعایت حق تقدم با 10 درصد از مهم ترین این علل است. وی درمورد درصد متوفیان تصادفات استان که در 
بیمارستان ها فوت کرده اند، گفت: در فروردین ماه سال جاری 41 درصد، در اردیبهشت ماه امسال 37 درصد، خردادماه امسال 18 درصد، تیرماه 24 
درصد، مردادماه 28 درصد و شهریورماه 55 درصد از متوفیان تصادفات جاده ای استان در بیمارستان ها و یا حین انتقال به بیمارستان فوت کرده اند.

توقیف سواری پژو 40۵ با 17۵کیلومتر سرعت
در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه پژو 405 که با 
سرعت غیر مجاز 175کیلومتر در حرکت بود، خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: تیم کنترل 
سرعت پلیس راه نهبندان، هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
در محور نهبندان-سربیشه یک دستگاه پژو 405 که باسرعت 
175کیلومتر در حرکت بود را متوقف کردند. وی با بیان این که 
برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به 
علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده 
متخلف مبلغ چهار میلیون ریال جریمه،  15نمره منفی در سوابق 
گواهینامه وی ثبت و خودروی مذکور نیز  روانه پارکینگ شد.

بامداد روز گذشته، تانکر حامل سوخت نفت گاز در سه راهي عرب آباد دیهوك طعمه حریق شد.

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

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.

ایـزوگام رهبـردار  
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(        09153638047 - 32317903   

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 ۵61  091۵   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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 پالك 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

آگهی استخدام
شرکت یکتا پخش شرق برای  تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است.

متقاضیان می بایست با همراه داشتن یک قطعه عکس به آدرس شرکت واقع در  سجادشهر- 
امامت7- پالک2  مراجعه نمایند.    ساعت مراجعه: 9 الی 12 روزهای کاری 

 تلفن در ساعات اداری:32327144-6

مشخصات عنوان شغل

دیپلم- کارت پایان خدمت- آشنا به بازار و  داشتن فن بیان و روابط عمومی باال بازاریاب)آقا(

 لیسانس و یا فوق لیسانس رشته حسابداری- ترجیحاآقا حسابدار)آقا/خانم(

عنوان شغل مشخصات

لیسانس و یا فوق 
لیسانس رشته 
حسابداری- 

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

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
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کاهش 15 درصدی مصرف آب با کشت نشائی چغندرقند

ایسنا - مدیرجهادکشاورزی قاین از کاهش 15 درصدی مصرف منابع آبی با اجرای کشت نشائی چغندر قند خبرداد. سجادی اظهارکرد: در این شهرستان حدود 570 هکتار 
چغندرقند زیر کشت بوده که پیش بینی می شود از این اراضی حدود 21 هزار و 600 تن برداشت داشته باشیم. وی یادآور شد: همچنین با توجه به کم آبی و شرایط خاص محیطی 
استان برای اولین بار در استان در شرکت سهامی زراعی اسالم آباد کشت نشائی چغندر قند اجرا شده که حدود 35 هزارنشاء چغندر در 2500 مترمربع اقدام به کشت شده است.

دوشنبه * 23 شهریور 1395 * شماره 3602
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 دهیاران روستاها  تالش کنند 

سرشماری عمومی کامل انجام شود

اعضای  و  دهیاران  مشترک  جلسه  سربازی- 
مرکزی  بخش  روستاهای  اسالمی  شوراهای 
فردوس با حضور سرپرست فرمانداری و بخشدار 
در  به  اشاره  با  فرمانداری  سرپرست  شد.  برگزار 
نفوس و مسکن  بودن سرشماری عمومی  پیش 
شوراهای  اعضای  و  دهیاران  کرد:  تصریح 
اسالمی باید تمام تالششان این باشد با همکاری 
و  شوند  سرشماری  روستا  افراد  تمام  ماموران 
آمار درستی ارائه دهند. وی کد پستی را هنگام 
سرشماری الزم برشمرد و اضافه کرد: از طریق 
شرکت پست، کد پستی تمام روستاها ابالغ می 
شناسایی  کارت  با  سرشماری  ماموران  و  شود 
معتبر و جلیقه مخصوص به مردم مراجعه خواهند 
اینکه  بیان  با  نیز  کرد. بخشدار مرکزی فردوس 
این  در  روستاها  در  ساز  و  ساخت  ساماندهی 
می  دنبال  تحصصی  و  جدی  بصورت  دولت 
شود اظهار کرد: تمام روستائیان باید قبل از هر 
گونه ساخت و سازی مجوز بگیرند و کمیسیون 
کند  می  برخورد  شدت  به  متخلفان  با   99 ماده 
صادر  مجاز  غیر  ساختمانی  تخریب  حکم  اگر  و 
شود به هیچ عنوان قابل تجدید نظر و برگشت 
رای کمیسیون نیست. شبانی از دهیاران خواست 
صنعتگران روستاها را به بخشداری معرفی کنند 
و به مشاغل خانگی که مزایای زیادی دارد بیشتر 
اهمیت دهند. وی از شروع دهگردشی به روستاها 
از هفته آینده خبرداد و افزود: از نزدیک با حضور 
مسئوالن مشکالت روستاها بررسی خواهد شد. 
برخی  شوراها  اعضای  و  دهیاران  جلسه  این  در 
مشکالت را مطرح کردند که بخشدار قول مساعد 

داد با حضور مدیران، پیگیری الزم انجام شود.

مشکالت سادات شهرستان بیرجند
پیگیری می شود

پیگیری  از  استان  فقیه  ولی  نماینده  تسنیم- 
بیرجند  مشکالت مطرح شده سادات شهرستان 
مورد  در  می کنیم  تالش  گفت:  و  داد  خبر 
در  اولویتها  بررسی  موضوعات،  و  مشکالت 
دستور کار قرار گیرد. آیت ا... عبادی در دیدار با 
بیرجند اظهار  اعضای شورای سادات شهرستان 
کرد: سادات امروز موضوعات مختلفی را برایمان 
شود  حل  تا  می کنیم  تالش  که  کردند  مطرح 
موضوعات  و  مشکالت  نخست  گام  در  باید  اما 
بررسی شده  و اولویتها در دستور کار قرار گیرد.

در  نیز  بیرجند  شهرستان  سادات  شورای  رئیس 
این دیدار اظهار کرد: در آخرین جمعه ذی الحجه 
سادات  شهدای  یادواره  سیدان  روستای  در 

شهرستان بیرجند برگزار می شود.

7۰ درصد کانون های فرهنگی و هنری 
در مناطق روستایی است

مهر- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
فرهنگی  کانون های  از  درصد   70 گفت:  مساجد 
عشایری  و  روستایی  مناطق  در  استان  هنری  و 
هستند. حجت االسالم سبزه کار در دیدار با نماینده 
ولی فقیه، اظهار کرد: 5۴۴ کانون فرهنگی و هنری 
از  اینکه  بیان  با  وی  می کنند.  فعالیت  استان  در 
این تعداد 1۸5 کانون شهری هستند، افزود: 359 
راستای تحقق عدالت فرهنگی در  نیز در  کانون 

مناطق روستایی و عشایری تأسیس شده اند.

انتخاب برترین پایگاه طرح
جوانه های صالحین در شهرستان درمیان

مقاومت  ناحیه  تربیت  و  تعلیم  مسئول  غالمی- 
های  جوانه  طرح  گفت:  درمیان  سپاه  بسیج 
صالحین در تابستان امسال با فعالیت ۴7 پایگاه 
در سطح شهرستان درمیان برگزار گردید. حجت 
 ۴7 بین  از  کرد:  عنوان  نجفی  صادق  االسالم 
چون  های  معیار  براساس  برتر  پایگاه   ۴ پایگاه 
ها،  کالس  منظم  برگزاری  حداکثری،  جذب 
کیفیت  بودن،  متنوع  تواتمند،  اساتید  از  استفاده 

باال، برگزاری مسابقات ...انتخاب شده اند.

بازدید امام جمعه شهر آیسک
از کالس های آموزش صنایع دستی بغداده

امام جمعه شهر  پیشه ور- حجه االسالم عرب 
آیسک به همراه برقی بخشدار آیسک از کالس 
اوقات  قالب  در  که  دستی  صنایع  آموزش  های 
سرایان  شهرستان  بغداده  روستای  در  فراغت 
بازدید  این  در  نمودند.  بازدید  گردید  برگزار 
در  توضیحاتی  سرایان  فرهنگی  میراث  مسئول 
از برگزاری  مورد کالس های آموزشی و هدف 

این دوره ها ارائه داد.

هر خودرو بنزینی داخلی و خارجی
نیاز به گواهی مرکز معاینه فنی دارد

ایران  و  فنی  معاینه  مرکز  داخلی  مدیر  ایرنا- 
هر  گفت:  بیرجند  لوله  آب  خیریه  بنگاه  خودرو 
خودرو بنزینی داخلی و خارجی برای تردد در جاده 
ها نیاز به گواهی از مراکز معاینه فنی خودرو دارد.
ناصری افزود: در هر شهرستان استان تقریبا یک 

مرکز معاینه فنی خودرو وجود دارد.

مهلت ثبت نام صادر کنندگان نمونه استانی تمدید شد  

برزجی- معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت 
خراسان  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان 
جنوبی از تمدید مهلت ثبت نام صادرکنندگان 
نمونه استانی خبر داد و گفت: بدلیل استقبال 
در  شرکت  جهت  متقاضیان  درخواست  و 
استانی  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  رقابت 
سامانه  در  صادرکنندگان  نام  ثبت  مهلت 
 27 شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  نمونش 
اصل  دریافت  مهلت  و  جاری  ماه  شهریور 
وقت  پایان  تا  مربوطه  مستندات  و  مدارک 

اداری روز شنبه 3 مهر ماه 95 تمدید شد.
اینکه متقاضیان  بر  تاکید  با  مهدی ماهگلی 
می بایست هرچه سریعتر در فرصت باقیمانده 
و تحویل مستندات خود  نام  ثبت  به  نسبت 
مرحله  نام  ثبت  از  پس  افزود:  کنند  اقدام 
صورت  الکترونیکی  صورت  به  که  نخست 
مدارک  هفته  یک  تا  حداکثر  باید  می پذیرد 
انتخاب  دبیرخانه  به  را  خود  مستندات  و 

صادرکنندگان نمونه ارائه دهند.
تاکنون  که  صادرکنندگانی  شد:  یادآور  وی 

صورت  در  اند  نشده  نام  ثبت  به  موفق 
استانی  رقابت  این  در  شرکت  به  تمایل 
اختصاصی  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
آدرس به  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب 

توسعه  سازمان   nemoonesh.tpo.ir
معیارهای  و  ضوابط  شرایط،  ایران  تجارت 
و  مطالعه  را  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب 
به صورت الکترونیکی در همان سامانه ثبت نام 

و کد رهگیری دریافت کنند.
و  مدارک  اصل  صادرکنندگان  افزود:  وی 

مستندات خود را پس از ثبت نام الکترونیکی و 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 3 مهرماه 
به دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه واقع در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  اداره 

بازرگانی خارجی تحویل نمایند.
وی تصریح کرد: اخذ کد رهگیری از سامانه 
فرآیند  در  شرکت  متقاضیان  توسط  نمونش 
مذکور الزامی است و اسناد و مدارک مشارکت 
کد  ارائه  بدون  حقوقی  و  حقیقی  کنندگان 

رهگیری امکان پذیر نخواهد نبود.

کارگروه  دبیرخانه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
»پس  متقاضیان  پرونده های  پذیرش  از 
ناقص«  صورت  »به  یا  مقرر«،  تاریخ  از 
ثبت نام  فعل  انجام  از  »پیش  همچنین 
الکترونیکی« و یا »خارج از زمان تعیین شده 

توسط سیستم نوبت دهی« معذور است.
جهت  توانند  می  متقاضیان  ضمن  در 
های    تلفن  با شماره  بیشتر  اطالعات  کسب 
آریانفر(  و  بهشتی  آقایان   (  322367۴1-2

تماس حاصل فرمایند.

پیکر مطهر 3 شهید گمنام
فضای استان را عطرآگین کرد

ایرنا - با ورود پیکر سه شهید گمنام تازه تفحص 
المللی  شده دوران دفاع مقدس به فرودگاه بین 
پیکر  شد.  عطرآگین  استان  فضای  بیرجند، 
از  تعدادی  حضور  با  مراسمی  در  شهیدان  این 
معاونان استاندار، مدیران کل، معاونان استاندار و 
فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان رسانه 
ها مورد استقبال قرار گرفت. فرمانده سپاه انصار 
این شهیدان  الرضا ) ع ( اظهار کرد: پیکر پاک 
و  طبس  بیرجند،  شهرهای  عرفه  دعای  مهمان 
شهدا،  معراج  در  شناسایی  از  بعد  که  بود  قاین 
ضمن  تا  شود  می  منتقل  ها  استان  سراسر  به 
شهیدان  با  میثاق  مردمی  های  مراسم  برگزاری 
دانشگاه  و  ها  پادگان  ها،  حسینیه  مسجدها،  در 

ها، در خاک وطن به خاک سپرده شوند.

پارچه بافی )توبافی( شهرستان سرایان
بر مدار تولید

فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول  برزجی- 
شهرستان سرایان گفت: در راستای تحقق سیاست 
ترویج مشاغل  اقتصاد مقاومتی و همچنین  های 
سنتی اولین دوره آموزشی پارچه بافی در روستای 
کارآموز   15 شرکت  با  کریمو  گردشگری  هدف 
برگزار گردید. عرب گفت: پارچه بافی، حوله بافی، 
از جمله  بافی  و کرباس  بافی  ابریشم  چادر شب، 
گذشته  در  که  هستند  دستی  صنایع  های  رشته 
رواج  سرایان  شهرستان  در  دور  چندان  نه  های 
فراوانی داشته و در اکثر نقاط شهرستان تولید می 
شده اند و با برگزاری دوره های آموزشی در رشته 
حوله بافی، تولیدات این رشته گسترده تر شده و به 
دنبال ترویج آن در بقیه روستاها هستیم و اقدامات 
سنتی  و  بومی  های  رشته  سایر  برای  نیز  خوبی 
منطقه در دست اقدام می باشد. الزم به ذکر است؛ 
سابقه دستبافی در ایران به هزاره های قبل از میالد 
پارچه  وجود  از  که  نشانه ای  نخستین  و  می رسد 
منسوج در ایران موجود است، متعلق به ۴000 سال 
قبل از میالد است که طی حفریات انجام شده در 

شوش  به دست آمده  است.

مسئوالن از سرمایه گذاری خارجی 
استقبال می کنند

به  اشاره  با  نهبندان  فرماندار شهرستان  تسنیم- 
نهبندان  در  معدن سیلیس  باالی ذخایر  ظرفیت 
گفت: برای ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال از ورود 
سرمایه گذار خارجی استقبال می کنیم. »نظافت« 
در بازدید سرمایه گذاران هندی از معدن سیلیس 
عظیم  ظرفیت  و  پتانسیلها  به  اشاره  با  نهبندان 
شهرستان  این  کرد:  خاطرنشان  نهبندان  معدنی 
به لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه اول استان و به 
دارد.  را  استان  دوم  رتبه  نیز  معادن  تعداد  لحاظ 
شرما سرمایه گذار هندی نیز در این بازدید گفت: 
حدود 30 سال است که در حوزه استخراج مواد 
معدنی تجربه کاری دارم و آمادگی دارم تا برای 
این  اشتغال  و  رونق  منظور  به  برنامه هایی  ارائه 

منطقه مشارکت داشته باشم.

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم 
ضرورتی انکار ناپذیر

حسینی- مرکز مهارت های پیشرفته بین المللی 
دانشگاهی  جوار  مرکز  سومین  بعنوان  پیروزان 
شهرستان  در  دانشجویان  به  آموزی  مهارت 
فردوس افتتاح شد. معاون آموزشی اداره کل فنی 
مرکز  این  افتتاح  مراسم  در  استان  ای  حرفه  و 
با اشاره به اینکه نیروی انسانی یک بحث مهم 
این  ایجاد  گفت:  است  اقتصادی  های  بنگاه  در 
دانشجویان  نفع  به  دانشگاهی  جوار  مراکز  گونه 
افتتاح مرکز  این منطقه است. الزم به ذکراست 
 ۴ زایی  اشتغال  پیروزان موجب  دانشگاهی  جوار 

نفر به صورت مستقیم خواهد شد.

تخفیفات مالیاتی
در کمک به توسعه ورزش کارگری

ایسنا- رییس هیات ورزش کارگری استان، گفت: 
افزوده  ارزش  قانون   3۸ ماده   2 تبصره  به  بنا 
کنند  هزینه  کارگری  ورزش  در  که  کارفرمایانی 
شد.  علیزاده،   خواهند  مالیاتی  تخفیفات  شامل 
این ماده به صورت مدون و متقن به  اظهارکرد: 
شرکت ها اعالم شود تا با فراق بال و آسوده بتوانند 

به ورزش کارگری کمک کنند.

وزش باد در خراسان جنوبی ادامه دارد

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
نقشه  الگوی  اساس  بر  گفت:  استان  جوی  های 
های پیشیابی هواشناسی با تقویت گرادیان فشاری 
در سطح زمین، امروز بر سرعت وزش باد در استان 
افزوده می شود. بیشینه و کمینه دمای هوا در مرکز 

استان به 33 و1۴درجه سلسیوس است.

هنرمندان به مؤلفه ها و شاخصه های بومی استان بپردازند
مدیرکل ارشاد استان گفت: هنرمندان و افراد 
را  و تخصص الزم  تکنیک  نظر که  صاحب 
بومی  شاخصه های  و  مؤلفه ها  به  باید  دارند 
منطقه خراسان جنوبی بپردازند و در راستای 

معرفی و نشر این مؤلفه ها تالش کنند.
به گزارش تسنیم، محبی در مراسم گرامیداشت 
روز ملی سینما و تجلیل از فعاالن عرصه فیلم 
و سینمای استان اظهار کرد: استان خراسان 
جنوبی تا سال 1393 دارای ۴ باب سینما بوده 
است که دو باب آن در مرکز استان و دو باب 

سینما در شهرستان فردوس و قاین بود. وی 
افزود: با توجه به اینکه ساخت سینما و جذب 
سرمایه گذاری در این عرصه توسط فعاالن آن 
کار سخت و دشواری است با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و با همکاری و استفاده از دانش 
درونی و بومی توانسته ایم از سالن هایی که در 
اختیار داریم و با کمک سینمای ایران آنها را 

بهسازی و تجهیز کنیم.
مدیرکل ارشاد استان تصریح کرد: با این نگاه و 
استفاده از ظرفیتهای داخلی در عرصه سینمای 

استان توانسته ایم در شهرهای نهبندان، سرایان، 
طبس و زیرکوه نیز سینما راه اندازی کنیم.

یافتگی  توسعه  شاخص  کرد:  تصریح  محبی 
فرهنگی سینما است و در استان و شهرستانهای 

آن این اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: استان خراسان جنوبی با توجه 
به سابقه فعالیت در عرصه سینمایی ظرفیتهای 
مطلوبی به ویژه در بخش مستند دارد که با 
می توانیم  ظرفیتها  و  بخشها  این  در  فعالیت 
کارهای قابل رقابتی را در تهران داشته باشیم. 

محبی عنوان کرد: هنرمندان و افراد صاحب 
نظر که تکنیک و تخصص الزم را دارند باید 
به مؤلفه ها و شاخصه های بومی منطقه بپردازند 
و در راستای معرفی و نشر این مؤلفه ها تالش 
مؤلفه های  به  اشاره  با  ارشاد  مدیرکل  کنند. 
استان که می تواند در عرصه فیلم سازی استفاده 
شود افزود: حوادث و رخدادهایی که در دوران 
اتفاق  جنوبی  خراسان  استان  در  مشروطیت 
یا  معصومیه  مدرسه  افتتاح  مثل  است  افتاده 
شوکتیه از جمله این مؤلفه ها هستند. محبی 

تصریح کرد: مفاخر و مشاهیر استان، ساخت 
عروسک ها،  آدم ها،  کهن،  درختان  ابنیه ها، 
علما،  زندگی  دارویی،  گیاهان  رسوم،  و  آداب 
دانشمندان، قدیمی ترین روزنامه ها و نشریات 
استان، کویر لوت که گنجینه عجایب است و 
سبدبافی و صنایع دستی از جمله سوژه هایی 
است که در استان موجود است و اگر روی آنها 

کار شود نتایج خوبی حاصل می شود.
و  سینما  عرصه  در  فعال   30 از  پایان  در 

فیلم سازی استان قدردانی شد.

مدیرکل ارشاد:

توطئه نفوذ دشمن با هدف نابودی قدرت دفاع و فرهنگ ما برنامه ریزی شده است
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با 
بیان اینکه باید همواره مراقب دشمن باشیم 
گفت: دشمن با تمام وجود قصد نفود دارد تا 
ما از دفاع باز دارد و فرهنگ ما را مختل کند. 
به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی در خطبه 
های نماز عید سعید قربان  در مسجد امام 
حسین )ع( بیرجند با تبریک این عید بزرگ 
اظهار کرد: عید قربان، عید نماز و عید فطر 
برنامه خودسازی  عید روزه است و در یک 
اگر بخواهیم به جایگاه اصلی برگردیم  باید 

به عید نماز و عید روزه برگردیم.

وی ادامه داد: در فرهنگ اسالمی به عنوان 

مقدر  خداوند  که  عیدی  بین  باید  مسلمان 

کرده و عیدی که بشر ساخته فرق بدانیم. 

کرده  مقدر  خداوند  که  عیدی  افزود:  وی 

و  است  نماز  با  و همراه  است  دیگری  چیز 
در برخی جوامع بشری عید می گیرند اما از 
نظر محتوا فرق  زیادی با عیدی که خداوند 

مقدر کرده است دارد.

برخی دانسته یا ندانسته
قصد سازش کاری با دشمن را دارند

قربان  سعید  عید  نماز  دوم  خطبه  در  وی 
حادثه  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
منا بیان کرد: آل سعود سال گذشته در عید 
قربان  و در منا با بی تدبیری  تمام، سبب 

شهادت جمع کثری از حجاج بیت الحرام شد 
و اگر هشدار قاطعانه رهبر فرزانه نبود اجساد 

شهدا را هم تحویل نمی دادند.
کرد:  بیان  استان  در  فقیه  ولی   نماینده 
با  می خواهند  ندانسته  یا  دانسته  ای  عده 
را  دشمن  یعنی  کنند  سازگاری  دشمن 
آیت  بگیرند   توبه  گرگ  از  و  کنند  دوست 
اهلل عبادی با بیان اینکه دشمن هرگز نمی 
و همواره  ببیند  را مستقل  ما  خواهد جامعه 
در کفرشان نفاق دارند افزود: عفو بین الملل 

و دموکراسی آنها هم بازی است.

مالئی- معاون عمرانی استاندار بیان کرد: تردد 
استان  های  جاده  در  ترانزیتی  های  کامیون 
است  روستاییان  اشتغال  ایجاد  برای  فرصتی 
و نباید به خاطر برخی از کمبود ها مانع عبور 

کامیون ها شد تا مسیرشان را تغییر دهند.
ایمنی حمل  صبح یکشنبه جلسه کمیسیون 
و نقل و مدیریت سوانح رانندگی در معاونت 
علیرضا  که  برگزارشد  استانداری  عمرانی 
کرد:  بیان  استان  راه  پلیس  فرمانده  رضایی 
راه های روستایی به طور کامل رها شده اند، 
هیچ عالئم استانداردی هم ندارند و 50 درصد 

تصادفات در این جاده ها اتفاق می افتند.
 ۸7۴ تاکنون  سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
تصادف در محور های استان وقوع یافته که 
فوت  تصادفات  این  در  نفر   10۴  متاسفانه  
آمار فوق  اینکه  به  اشاره  با  اند. رضایی  شده 
است  تغییرنکرده  گذشته  سال  به  نسبت 
بیرجند  درصد،   52 با  قاین  کرد:  خاطرنشان 
۴۴ و طبس با 15 درصد به ترتیب محورهایی 

هستند که بیشترین تصادفات را دارند.
وی نبود کنترل دائم را در جاده های روستایی 
این  در  باید  یادآورشد:  و  دانست   نامطلوب 
جاده ها هم دوربین کنترل سرعت نصب شود 

تا تصادفات کاهش یابد.

رعایت نکردن حق تقدم
عامل بیشترین تصادفات

وی به آمار ۴۴ درصدی واژگونی، 22 درصدی 
تصادف با موتورسیکلت و رعایت نکردن حق 
تقدم اشاره کرد و گفت: مردم فکر می کنند که 
اگر مقداری از مسیر سفرشان را با سرعت پایین 
بروند باید در جاده های خلوت آن را جبران 
کنند که همین موضوع باعث افزایش شدت 
جراحات و تصادفات منجر به فوت شده است.

از  رانندگان  استراحتگاه  نبود  به  رضایی 
افزود:  و  کرد  اشاره  شهر  آرین  تا  خوسف 
خستگی بیش از حد راننده و نبود استراحتگاه 
عوامل  مهمترین  از  یکی  تفریحی  رفاهی، 

 تصادفات محسوب می شود. رئیس پلیس راه، 
جاده های روستاهای حاشیه نشین را بیشترین 
عامل تصادفات دانست و تاکید کرد: به علت 
روز  هر  آباد  حاجی  در  استاندارد  عالئم  نبود 
افتد که هرچه سریعتر  اتفاق می  تصادف   3
های  دستگاه  همکاری  با  ایرادات  این  باید 
تردد  عبور  وی  گفته  به  شوند.  رفع   اجرایی 
کامیون های ترانزیتی نسبت به خودرو سواری 
از جاده بیرجند -  قاین به سمت مرز دوغارون 
زیاد تر شده و به علت کوهستانی بودن جاده 
ترافیک سنگینی را ایجاد کرده است که این 
و  کند  می  حوصله  بی  را  رانندگان  موضوع 
رانندگان هم سبقت های غیرقانونی می گیرند. 

ترددکامیون های ترانزیتی
تهدید یا فرصت ؟!

همایون نخعی نژاد معاون عمرانی استاندار و 
رئیس کمیسیون ایمنی حمل و نقل و مدیریت 
تردد  کرد:  عنوان  استان  رانندگی   سوانح 
استان  های  جاده  در  ترانزیتی  های  کامیون 
فرصتی برای ایجاد اشتغال در روستاها است 
و نباید به خاطر برخی از کمبود ها مانع عبور 

کامیون ها شد و مسیر آنها را تغییر داد.
وی افزود: جاده ای که در روستای خور در حال 
احداث است به علت همین تردد کامیون ها 

موجب رونق این روستا خواهد شد. 
نخعی نژاد به آمارهای سوانح جاده ای اشاره 
کرد و ادامه داد: آمارها و اطالعاتی که در این 
جلسه ارائه شد نشانگر درصد باالی خطاهای 

انسانی درباره سوانح رانندگی است.
وی با اشاره به اینکه باید آموزش ها جدی 
متخلف  رانندگان  کرد:  تاکید  شود  گرفته 
هنگام  در  و  شوند  قانون  اعمال  باید  شدیدا 
آموزش  و  سختگیری  باید  دادن  گواهینامه 
راه  رئیس کمیسیون  داده شود.  های خوبی 
های استان به آمار ۴۴ درصد تصادفات منجر 
به فوت اشاره کرد و ادامه داد: 51 پیمانکار 
فعالیت  به  مشغول  استان  محورهای  در 

هستندکه با تمام کمبود های مالی که دارند 
پیشرفت کارشان قابل قبول است.

پرداخت بدهی پیمارانکاران
از اسناد خزانه

از  پیمارانکاران  بدهی  پرداخت  از  نژاد  نخعی 
اسناد خزانه خبر داد و بیان کرد: دوبانده کردن 

جاده های استان حدود ۸00 کیلومتر با متوسط 
کشوری فاصله دارد که با صبر و هماهنگی 
در  مردم  نمایندگان  و  اجرایی  های  دستگاه 
مجلس باید بتوانیم با افزایش اعتبارات راه ها، 

این کمبود را جبران کنیم.
رئیس کمیسیون ایمنی حمل و نقل و مدیریت 
سوانح رانندگی استان عنوان کرد: با بازنگری 
که در نقاط حادثه خیز استان انجام شده این 
نقاط از 50 به ۸0 نقطه افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: نقاط حادثه خیز راه های روستایی را 
با کمک دهیاری ها شناسایی و عالئم استاندارد 
را نصب کنید.نخعی نژاد به افزایش تصادفات از 
ابتدای امسال  تاکنون اشاره و خاطرنشان کرد: 
کار را باید جدی تر بگیریم و بر اساس اولویت 
ها طرح های عمرانی و جاده ای را انجام دهیم.

از سال 83 تردد کامیون ها
انجام می شود

های  پایانه  و  نقل  و  مدیرکل حمل  نصری 
نیز بیان کرد: در پایان ماه گذشته 50 دوربین 

نصب  استان  های  جاده  در  سرعت  کنترل 
شده است. وی افزود: 70نقطه دیگر را برای 
نصب دوربین های جدید شناسایی کرده ایم 
که به دنبال تحویل آن ها هستیم. مدیرکل 
به  باتوجه  پایانه های گفت:  و  نقل  و  حمل 
در  دوربین  نصب  بر  تاکید  راه  پلیس  اینکه 
های  پیگیری  دارد  را  روستایی  های  جاده 

تردد  نصری  داد.  خواهیم  انجام  را  الزم 
اعالم  از سال ۸3   استان  در  را  کامیون ها 
مسئوالن  زمان  آن  در  یادآورشد:  کردو 
مسیرترانزیتی  هرمزگان  و  بزرگ  خراسان 
و  کردند  را مصوب  قاین - خواف  بیرجند- 
نمی توان دو راه ترانزیتی برای یک منطقه 
داشت. وی گفت: دو مجتمع رفاهی، تفریحی 
در محور بیرجند - قاین در حال احداث است 

که می تواند بار ترافیک را کمک کند.

تردد   2 رتبه  قاین   - بیرجند  محور 
کامیون های ترانزیتی در کشور را دارد

و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  جعفری  مهدی 
دبیر کمیسیون ایمنی حمل و نقل و مدیریت 
از  بیان کرد: یکی  نیز  سوانح رانندگی استان 
تردد  استان  جاده های  در  اصلی  مشکالت 
زیاد کامیون های ترانزیتی است و از نظر تردد 
دوم  رتبه  در  بیرجند-قاین  محور  کامیون ها 
نقطه   ۸0 شناسایی  از  وی  دارد.  قرار  کشور 
حادثه خیز در جاده های خراسان جنوبی خبر داد 

و تصریح کرد: یکی از برنامه های اصلی راه و 
شهرسازی استان افزایش ایمنی راه ها و کاهش 
تلفات جاده ای است. مدیرکل راه و شهرسازی 
 ۴30 حدود  افتتاحی  پروژه های  در  داد:  ادامه 
کیلومتر با اعتبار ۸2 میلیارد تومان در حوزه راه 

های استان هزینه شده است.

آسفالت 82کیلومتر تاپایان سال 
 72 امسال  دولت  هفته  در  افزود:  جعفری 
 ۴5 و  بازگشایی  استان  در  دوم  باند  کیلومتر 
کیلومتر از راه های اصلی تکمیل و افتتاح شده 
اشاره  استان  روستایی  راه های  به  وی  است. 
کرد و افزود: 129 کیلومتر از راه های روستایی 
بااعتبار 29 میلیارد تومان در قالب 25 پروژه 
تکمیل و افتتاح شده که 59۴ خانوار از نعمت 

راه های آسفالته برخوردار شده اند.
و  راه  کل  اداره  تعهد  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  پروژه های مصوب سفر  در  شهرسازی 
باند دوم بوده  به استان احداث 100 کیلومتر 
است، یادآور شد: در مجموع 60 کیلومتر و 23 
کیلومتر آماده آسفالت بوده و دارای پیشرفت 
متوسط 7۴ درصدی است که تا پایان امسال 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  می رسد.  اتمام  به 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  تعهد  یادآورشد: 
استان در پروژه های اقتصاد مقاومتی تکمیل 
199 کیلومتر راه بوده که 170کیلومتر آن باند 

دوم و 29 کیلومتر راه اصلی است.
عباسی جانشین فرماندهی راهنمایی و رانندگی 
استان نیز بیان کرد: در سال گذشته شورای 
اینکه   بر  مبنی  ای  مصوبه  استان  ترافیک 
شهرستان ها هم باید شورای ایمنی و حمل و 
نقل داشته باشند ابالغ کرده است که متاسفانه 

هنوز این شورا تشکیل نشده است.
وی افزود: برای رسیدگی به مسائل راهنمایی 
و رانندگی شهرستان ها باید شورای ترافیک را 

تشکیل دهیم که این موضوع زمان بر است.
دوربین  درخواست  کمیسیون  این  در  عباسی 

کنترل سرعت در معابر شهری را کرد.

عبور کامیون آزاد
تردد خودرو های ترانزیتی فرصتی برای توسعه استان است

نماینده ولی فقیه در استان:
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کاندیداتوری واحد روحانی ریسک است

اصالح طلبان  جبهه  رئیس  نایب   نوشت:  آرمان 
کرد: تصریح  نوری،  ناطق  توصیه های  تائید   با 

کاندیداتوری تنهای روحانی ریسک است. بنابراین 
باید از دیگر افراد خوش فکر با منش اصالح طلبی 
دعوت  انتخابات  در  نامزدی  برای  هم  اعتدالی  و 
افزایش  اصولگرایان در دولت  اگر سهم  شود که 
از گزینه های اصالح طلب  آنها  یابد، ممکن است 
به عنوان آلترناتیو )گزینه دوم( روحانی در انتخابات 
96 حمایت کنند. منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد 
ملی نیز در هشداری به رئیس جمهور گفته است 
»آلترناتیو«  برود،  اصولگرایان  طرف  روحانی  اگر 
معرفی می کنیم؛ او همچنین الزمه استمرار حمایت 
اصالح طلبان از روحانی را افزایش سهم در دولت 
دانسته و گفته بود: اصالح طلبان باید در دولت آینده 
سهم بیشتری داشته باشند. عبدا... ناصری، عضو 
انتقاد  با  نیز  شورای مشورتی جبهه اصالح طلبان 
از آنچه سهم کم اصالح طلبان در دولت روحانی 
خوانده بود، تاکید کرد که اصالح طلبان گزینه های 
به نزدیک  با توجه  از روحانی دارند.  دیگری غیر 
به  نزدیک  چهره های   ،96 انتخابات  ایام  شدن 
هاشمی و افراد شاخص جبهه اصالحات خواستار 
تضمین روحانی به افزایش سهم اصالح طلبان در 
دولت بوده و حمایت از روحانی در انتخابات 96 را 

منوط به این مهم دانسته اند.

بکارگیری مدل به روز شده شورای ائتالف 
اصولگرایان برای انتخابات ۹۶

شده  روز  به  مدل  کرد:  پیشنهاد  مؤتلفه  دبیرکل 
انتخابات  برای  اصولگرایان  ائتالف  شورای 
حبیبی  است.  خوبی  مدل  ریاست  جمهوری 
خاطرنشان کرد: اگر نواقص این شورا رفع و نقاط 
قوت آن تقویت و بروز شود، می تواند در انتخابات 

سال 96 مدل مناسبی باشد.

 مسببان امضای FATF باید  بی آبرو شوند

داشت:  وحدتاظهار  تحکیم  دفتر  تشکیالت  دبیر 
باید عامالن و مسببان مسئله FATF و کسانی 
که در امضای این توافق نقش داشته اند به اشد 
بهترین  مجازات محکوم شوند. اشد مجازات در 
شکل در حوزه سیاسی هم می تواند این باشد که 
این افراد در عرصه سیاسی به خاطر لطمه ای که 

به امنیت روانی و عزت ما زده اند، بی آبرو شوند.

نامه عذرخواهی مرتضوی : شرمنده ام

به  نامه ای  در  تهران  سابق  دادستان  مرتضوی، 
در  پیش آمده  وقایع  از  کهریزک  پرونده  دادگاه 
مردم  و  جانباختگان  خانواده  رهبری،  از   88 سال 
عذرخواهی کرد. در این نامه آمده است:  اینجانب 
از وقوع این حادثه هولناک اگر چه در شکل گیری 

جاده مشهد- نیشابور-سبزوار نمونه ای از فروش عناب خیس خورده به جای عناب تازه بیرجند!  عکس: اسماعیل اکبرپورعکس روز آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می کنم.

ظریف: با وجود کارشکنی آل سعود 
پیگیری فاجعه منا از دستور خارج نمی شود

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در اولین 
سالگرد فاجعه منا، در پیامی اظهار داشت: علی رغم 
پیگیری  سعود،  آل  رژیم  های  کارشکنی  تمامی 
فاجعه منا تا احقاق حقوق مسلم شهدا ، قربانیان 
و آسیب دیدگان و بازماندگان شهدای این فاجعه 
غم انگیز  از دستور کار وزارت امور خارجه خارج 
نخواهد شد و بدون تردید یکی از مهمترین عناصر 
و عوامل موثر بر چگونگی برخورد با رژیم سعودی 

در آینده خواهد بود.

پورمحمدی: روحانی ادعا ندارد
 که با اصالح  طلبان است

ادعا  روحانی  گفت:  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو 
ندارد که با اصالح طلبان است؛ وی همیشه گفته، 
من مشی مستقل دارم. پورمحمدی در پاسخ به 
این سوال که آیا حضور مجدد حسن روحانی در 
از  وی  دوری  به  منجر  روحانیت  جامعه  جلسات 
این مسئله  اصالح طلبان می شود، عنوان کرد: 
گویی هایی  پیش  ها  این  نیست.  ارزیابی  قابل 
نیست.  منطبق  واقعیت  با  چندان  که  است 
جلسات  به  روحانی  حسن  آیا  اینکه  درباره  وی 
جامعه روحانیت بازخواهد گشت، گفت: فعال که 
بازنگشته؛ ما مانع بازگشت هیچ کسی نیستیم اما 

تا االن این بازگشت اتفاق نیفتاده است.

خبر صدور فتوای رهبر انقالب برای 
برگزاری مناسک حج در کربال تکذیب شد

به دنبال خبرسازی کذب برخی رسانه های عربی 
در مورد صدور فتوایی از سوی مقام معظم رهبری 
و انجام مناسک حج از سوی یک میلیون ایرانی 
منافع  حفاظت  دفتر  مقدسه،  مراقد  و  کربال  در 
کشورمان در قاهره ضمن تکذیب این گزارش ها و 
در واکنش به بیانیه صادره از سوی موسسه االزهر 
و گزارش های خبری در برخی رسانه های گروهی 
مصر تاکید کرد: چنین فتوایی به هیچ وجه در سال 
جاری یا سال های گذشته صادر نشده است و این 

مسئله نادرست، ساختگی و افتراست. 

راه اندازی شبکه فارسی  حج  در عربستان!

اقدامات  با  امسال  ایرانی  زائران  که  حالی  در 
سیاست جویانه آل سعود از اعزام به حج بازمانده اند، 
شبکه  عجیب،  اقدامی  در  عربستان  دولت 
ویژه  که  کرده  راه اندازی  فارسی زبان  ماهواره ای 
نقل  به  آسوشیتدپرس  است.  حج  مناسک  پخش 
از »عادل الطرفی«، وزیر فرهنگ و اطالع رسانی 
فارسی زبان  شبکه  این  کرد:  اعالم  عربستان 
ایران،  کشورهای  برای  رادیو  طریق  از  همچنین 
افغانستان و عراق پخش می شود و بوسیله اینترنت 
آن  دریافت  امکان  نیز  همراه  تلفن  برنامه های  و 
به  برنامه هایش  پخش  شبکه  این  دارد.  وجود 

صورت 24 ساعته خواهد بود.

نیروهای والیی با کاندیدای واحد حضور یابند

نیروهای  گفت:  اسالمی  ایران  دانشگاهیان  دبیرکانون 
باید تالش کنند که  آینده  انتخابات  مومن و والیی در 
با کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری و لیست 
واحد در انتخابات شورا حضور یابند. حسینی با اشاره به 
موضوع حقوق های نجومی نیز گفت: علیرغم تاکیدات 
رهبری از سوی دولت اقدام جدی صورت نگرفته و با طرح موضوعات حاشیه ای 

و فضاسازی های کاذب تالش کرده اند به فراموشی سپرده شود.

جهانگیری : »بدعهدی های برجامی« آمریکا باید به صورت جدی دنبال شود
 

این موضوع  به  امور خارجه و سایر بخش ها  آمریکا، گفت: دولت، وزات  برجامی«  به »بدعهدی های  اشاره  با  اول رئیس جمهور  معاون 
واقف هستند که طرف  مقابل بدعهدی دارد و باید حتما به صورت جدی آن را دنبال کنیم. اسحاق جهانگیری افزود: مهم ترین کمک 
برجام این بود که فرصتی ایجاد کند تا بتوانیم از این فرصت برای حل مشکالت مهم و پیشرفت اقتصادی کشور استفاده کنیم و ما هم 
در حال بهره برداری از این فرصت هستیم. وی درباره ششمین جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام نیز گفت: روسای جمهور و مجلس 

نیز در این هیئت عضو هستند و اگر گزارشی درباره »بدعهدی های برجامی« آمریکا بوده، در آنجا مطرح شده است و ان شاءا... تصمیم گیری و عمل می کنند.

دولت ابهامات »FATF« را رفع نکرده است

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه در معاهده 
»FATF« همچنان ابهامات وجود دارد، گفت: متأسفانه 
دولت گامی برای روشنگری برنداشته است و حرف های 
نکرده  رفع  را  ابهامات  باره  این  در  دولتی  مسئوالن 
پذیرش  چرا  است  این  ابهام  یک  گفت:  حبیبی  است. 
در   »FATF« پذیرش  می شود  گفته  اینکه  است.  بوده  محرمانه   »FATF«

دولت قبلی پذیرفته شده است، آن را شفاف اعالم کنند.

گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
اگر  است  تفاهم نامه سیاسی  برجام یک 
زیر  آمریکایی ها  را  تفاهم  این  بخواهند 
در  آمریکا  سیاسی  اعتبار  ببرند  سوال 
اصلی  بازنده  و  می شود  مخدوش  دنیا 
درباره  رئیس جمهور  معاون  بود.  خواهد 
اسالمی  انقالب  رهبر  نگرانی های 
توافق  درباره  متعدد  مناسبت های  در 
موافقت نامه  این  کرد:  تصریح  هسته ای 
حقوقی  فنی،  ابعاد  برجام  عنوان  تحت 
تحریم  به  مربوط  ابعاد  دارد.  سیاسی  و 
من  دارد،  غیره  و  بانکی  مبادالت  و 
بنابراین  بودم.  قضیه  فنی  بعد  مسئول 
که  است  محوری  بعد  یک  فنی  بعد 
انرژی  سازمان  عهده  بر  آن  مسئولیت 
اتمی قرار دارد. چنین مقرر شد که ایران 
امتیازاتی را دریافت کند و در قبال آن، 
بپذیریم.  بعد فنی  را در  محدودیت هایی 

ما باید در این مذاکرات به گونه ای عمل 
می کردیم که در بعد فنی که مسئولیتش 
مقام  که  چیزی  آن  تمامی  بود،  بنده  با 

به  بودند  کرده  تعیین  رهبری  معظم 
عنوان چارچوب مورد نظر ایشان محقق 
نظر  توانستیم  الهی  لطف  به  و  شود 
ایشان را در بعد فنی محقق کنیم، یعنی 

ایشان  که  فنی  چارچوب  آن  در  درست 
معین کرده بودند ما حرکت کردیم.

بعد  در  اما  داد:  ادامه  صالحی  اکبر  علی 

تحریم و در بعد بانکی و در مسایل دیگر 
شیوه  از  آمریکایی ها  غیره،  و  سیاسی 

نادرستی استفاده می کنند.
آنها در ظاهر می گویند ما مشکل نداریم 

در  اما  شود  اجرایی  برجام  می خواهیم  و 
و  دادند  اطالع  ما  به  آنچه  پرده  پشت 
ترغیب  را  دیگران  آنها  شدیم  متوجه  ما 
می کنند که با ایران همکاری و همراهی 
دوگانه  سیاسی  بازی  یک  اینجا  نکنند. 
از طرف آمریکایی ها در حال اجرا است. 
طرف آمریکایی با سوء برداشت و تفسیر 
نادرست از متن توافق، عماًل مخالف روح 
برجام عمل می کند. رئیس سازمان انرژی 
اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اتمی 
توافق با شکست مواجه شود، چقدر زمان 
برجام  از  قبل  مرحله  به  بتوانید  تا  دارید 
پیش بینی های  همه  ما  گفت:  برگردید، 
الزم را برای برگشت پذیری انجام دادیم 
و جای نگرانی نیست ولی من نمی توانم 
رهبری  معظم  مقام  شوم،  جزئیات  وارد 
ملموس  کامال  که  فرمودند  را  موردی 

است.

صالحی: اعتبار سیاسی آمریکا در گرو تعهد به برجام است
در پشت پرده آنچه به ما اطالع دادند آمریکا دیگران را ترغیب می کند که با ایران همکاری و همراهی نکنند

رستوران برادران  خزیمه  شمال شهر  به مناسبت عید سعید غدیر 
مراسم قرعه کشی  یک دستگاه موتور سیکلت  را در محل برگزار می نماید.
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به مناسبت سومین روز  درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان محمدرضا مودی
فرزند علی مودی )ساالر محمد(

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/6/23 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل حسینیه مسجد رضوی  )واقع در خیابان 
17 شهریور( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مودی ، توانگر، یزدانی و سایر فامیل وابسته

سرکار خانم نفیسه نخعی  و  سرکار خانم عصمت محمودی
انتصاب شایسته شما را بر اساس مصداق بارز شایسته ساالری و محبوبیت مردمی تبریک می گویم.

برادری ارادتمند

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را
 با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

جناب آقای  دکتر لطیفی
 انتخاب شما را به عنوان پزشک نمونه کشوری که موید توانمندی، حسن انجام کار و لیاقت شما 

رستوران برادران خزیمه- شمال شهرمی باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.


