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سردار سعید قاسمی : 
 هزینه حفاظتی هاشمی چند برابر 

حفاظت از رئیس جمهور است

محمد رضا عارف : 
برای  سکوتم عذر می خواهم ؛ از یک هفته 

قبل می دانستم برای ریاست مجلس رأی ندارم

محمد رضا حاجی بابایی :  
باید منتظر تبعات امضای پنهانی

توافق نامه توسط وزیر اقتصاد باشیم

حجت االسالم غرویان : 
احمدی نژاد می خواهد تحت هر شرایطی

قدرت را دوباره در دست بگیرد

صفحه 8  / باشد  اساسی  قانون  چارچوب  در  که  پذیریم  می   FATF در  را  شرایطی  نوبخت:   / است  »مشروط«  روحانی  از  ما  حمایت   / اصالحات  پشت پرده  کاندیداهای  از  حاجی  روایت   / شویم  نمی  گزیده  دوبار  سوراخ  یک  از  ؛  نژاد  احمدی  از  حمایت  خصوص  در  غروی:   / روحانی  آلترناتیو های  از  یکی  »الریجانی« 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

در شرایطی که طی ماه های گذشته برخی محصوالت اساسی کشاورزی مانند گوشت قرمز، مرغ، شکر و برنج بازار پر 
نوسان و گرانی را تجربه کرده اند، وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: گران فروشی یک محصول مانند گوشت مرغ در 
خرده فروشی ها و مغازه های شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده فروشی موظف 
به پاسخگویی است. حجتی در گفتگو با ایسنا، درباره بازار شکر نیز عنوان کرد: گرچه در گذشته قیمت شکر با نوساناتی 

مواجه شد اما  اکنون بازار این محصول متعادل شده و تعدادی از کارخانه های قند و شکر تولید خود را آغاز کرده اند.

وزیر کشاورزی : گران فروشی مرغ به ما ربطی ندارد

سایه روشن های صنعت شترمرغ
در خراسان جنوبی 

شترمرغ داری 
پرسود ؛ اما مغفول
 گرچه »پرورش شترمرغ«، از سودآورترین صنعت های
استان است مانند خیلی از صنایع اقتصادی استان 
با نبود امکانات و زیر ساخت های مناسب مواجه 
فرآوری، مراکز  وابسته،  کشتارگاه  نبود   .  است 
بسته بندی و صادرات... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

جمع آوری 184 میلیون 
تومان نذورات قربانی 

کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
امداد امام عنوان کرد: مردم استان تا کنون 184 
میلیون تومان نذورات نقدی و غیر نقدی برای 

عید قربان داشته اند ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

۱۰ موکب 
خراسان جنوبی 
پذیرای زائران 

اربعین درکاظمین
امسال  اربعین  در  استان گفت:  زائر  بنیاد  رئیس 
موکب  دو  مردمی،  بخش  در  موکب  هشت 
نانوایی سیار  بهداشت و درمان و چهار دستگاه 
برای ارائه خدمات به زائران حسینی در کاظمین 

برپامی شود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 ( سرمایه های 
سرگردان استان

در خراسان رضوی
صفحه 7

 رهبر معظم انقالب : 

دستکاری در 
آمارها گناهی 

کبیره است
مختلف  مراکز  گاهی  گفت:  انقالب  معظم  رهبر 
آمارهای  تورم  نرخ  یا  بیکاری  نرخ  خصوص  در 
متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد 

بی اعتمادی در مردم می شود ) مشروح در صفحه 8 (

 ُمهر بی مهری بر مسکن مهر
کم کاری ادارات برگردن شهرداری افتاد 
 صفحه 4

سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی 
در 5 موسسه خراسان رضوی سهام دارد

سرکار خانم عصمت محمودی
انتصاب شایسته و به حق شما را به سمت 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
 استانداری خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، موفقیت و بهروزی برایتان آرزومندم.

افضل پور- مدیر دبیرستان هیئت امنایی حضرت زینب )س(

پروردگارا تو را سپاس که نیکوکاری را در مزرعه جان ما پاشیدی، تو را دوست دارم چرا که 
نیکوکاری را در نهادم جای دادی و مرا به مهر وجودت مهربان آفریدی

وعـده دیـدار مـا  25 شهریور- جشن عاطفه ها

همسر عزیز و پدر مهربان مان

مرحوم حاج محمد حبیبی
در طلیعه پنجمین سال فراق، جای آن دستان سخی و مشکل گشا

 آن گام های استوار و همواره همراه و آن روحیه پرصالبت و امید بخش 
شما همچنان در جمع ما خالی است. فردوس برین جایگاه تان باد

همسر و فرزندان

به مناسبت دهمین سالگرد  درگذشت 
فرزند عزیز و خواهری مهربان  

مرحومه سوسن سلیمی خراشاد
 با ذکر فاتحه و صلوات روح پاکش را شاد و یادش را گرامی می داریم.

خانواده های: سلیمی خراشاد- فاضلی

فروش زیر قیمت باغ ویال - نوک باال
250 متر زمین ، 90 متر ساختمان 

مهندسی ساز، سند ششدانگ
  آب، برق ،گاز   09158295245 

آگهی مزایده بانک سپه
شرح در صفحه آخر



2
چهارشنبه * 24 شهریور 1395 * شماره 3603

امضای 4 قرارداد با خودروسازان خارجی تا پایان امسال

گفت:  می شود،  منعقد  امسال  پایان  تا  خارجی  خودروسازان  با  قرارداد  چهار  تا  سه  اینکه  بیان  با  صنعت،  وزیر  معاون  مشرق- 
خودروسازان داخلی با برترین خودروسازان جهان مشارکت می کنند. منصور معظمی گفت: دولت موظف است که خودروی باکیفیت 
و قیمت مناسب تولید کند و در این راستا بخش صنعت هم تأکید دارد که هر ماه باید جلسه سیاستگذاری خودرو برگزار شود.

تورمدورقمیمیشود؟

مهر - رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش بینی کرد 
که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود. مسعود 
خوانساری با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی 
به بانک ها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته است، گفت: پیش بینی می کنیم که 

در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.

فرصتکارفرمایانبرایبهرهمندی
ازبخشودگیجرائمبیمهای

درآمد  و  فنی  معاون  زدا  حسن  محمد  مهر- 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان خوش 
حساب واجد شرایط تا پایان وقت اداری روز شنبه 
طرح  از  تا  دارند  فرصت  جاری  ماه  شهریور   ٢٧

بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند.

کاهشقدرتخریدکارگرانتاییدشد

معتقدند  کارگری  نمایندگان  که  حالی  تسنیم-در 
کسری درآمدها و عدم حمایت دولت ها از افزایش 
زندگی  کیفیت  مستمر  افت  باعث  مزد  واقعی 
مشموالن قانون کار شده معاون روابط کار وزارت 

کار بر کاهش قدرت خرید کارگران ُمهر تأیید زد.

قانونپیشفروشساختمان
بایدبازنگریشود

کشور  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس   - تسنیم 
ساختمان  فروش  پیش  قانون  اینکه  به  اشاره  با 
باید بازنگری شود، گفت: این قانون به علت نبود 
زیرساخت های الزم قابلیت اجرا ندارد. ایرج رهبر 
گفت: برای کنترل کننده و ناظر پروژه در این قانون 
وظایفی تعریف شده که در حد وظایف قبلی اش 
نبوده و تبعات و نگرانی هایی را برایش به وجود 
می آورد و همچنین از نظر مسایل فنی از جمله 
دفترچه فنی ملکی که از آغاز ساخت ساختمان باید 

وجود داشته باشد دارای اشکاالتی است.

میوه،برنج،گوشتوروغنگرانشد

خرده فروشی  نرخ  گزارش  اعالم  با  مرکزی  بانک 
کاالها در هفته منتهی به ۱٢ شهریور اعالم کرد: 
گوشت  داخلی،  برنج  میوه،  انواع  برخی  قیمت 
گوسفندی و روغن نباتی جامد و مایع، افزایش یافت.

افزایشحقانشعاببرقکلیدخورد

فارس - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
 ۱۰ از  گفت:  برق  انشعاب  حق  افزایش  تأیید  با 
کار  و  از کسب  حمایت  برای  دولت  گذشته  روز 
اجازه داد در ۶ سال هزینه های انشعاب افزایش 
و به تدریج به قیمت تمام شده برسد. هوشنگ 
فالحتیان افزود: این موضوع در شهرها و روستاها 
متفاوت است و به عنوان مثال در روستاها یک 
دهم درصد قیمت تمام شده افزایش یافته است. 
گفته می شود طی چند روز گذشته هزینه انشعاب 
برق به صورت چراغ خاموش و بی سر و صدا تا 

۴۰ درصد افزایش یافته است.

کنفرانسجهانیکمبودآببرگزارمیشود

اینکه “در  بیان  با  المللی آب  بین  انجمن  رئیس 
انجمن بین المللی آب به مسئله کمبود آب ورود 
کرده ایم”، گفت: در کنگره آینده IWA کنفرانس 
ویژه ای در خصوص کمبود آب برگزار می شود.

مصدومیت8زائرایرانیدرنجف

ایسنا - نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر با اشاره به حادثه انفجار کپسول گاز 
هشت  حادثه  این  پی  در  گفت:  اشرف  نجف  در 
دکتر  شدند.  دچار مصدومیت  ایران  زائران  از  تن 
کمالی با اعالم این خبر افزود: ساعت۳:۳۰ دقیقه 
صبح دیروز کپسول گازی در نانوایی واقع در شارع 
رسول نجف اشرف منفجر و هشت تن از زائران 

ایرانی دچار مصدومیت جزئی شدند.

برنامهریزیبرایادغام
همراهاولومخابرات

از  ایران  مخابرات  شرکت  عامل  مدیر   - ایسنا 
برنامه ریزی برای یکپارچه سازی شرکت مخابرات 
رسول  داد.  خبر  سیار  ارتباطات  شرکت  و  ایران 
خدمات  مشترکان  دنیا  در  امروز  گفت:  سراییان 
ICT به دنبال سادگی هستند و برای این که سهم 
بیشتری در بازار داشته باشیم بهترین راه آن است 
که خدمات مختلف را به شکل یکپارچه ارائه کنیم.

نتایجآزمونارشدآزاداعالمشد

ایسنا - نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
اسالمی اعالم شد. به گزارش ایسنا، داوطلبان می 
www. توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی
اطالع  خود  آزمون  نتایج  از   azmoon.com
یابند. پذیرفته شدگان می توانند از روز چهارشنبه 
sanjesh.با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی
iau.ac.ir   و دریافت راهنمای ثبت نام از زمان و 

مدارک الزم جهت ثبت نام آگاهی یابند.

دارندگانویزایاربعین
ازاولصفرواردعراقشوند

گفت:  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
اول  از  توانند  می  اربعین  ویزای  دارندگان 
اعزام  عتبات  به  و  خارج  کشور  از  صفر  ماه 
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  شوند. 
افزود:  خبری  نشست  در  ذوالفقاری  حسین 
آغاز  از یک هفته قبل  اربعین  صدور ویزای 
ادامه خواهد داشت.   اربعین حسینی  از  تا دو روز قبل  شده است و 
خروج  امکان  گرفته  صورت  های  بینی  پیش  با  افزود:  ذوالفقاری 
زائران از مرزهای چذابه ، شلمچه و مهران وجود دارد و در تالشیم 
با هماهنگی های طرف عراقی مرز سومار- مندلی را نیز به مرزهای 

زمینی اضافه کنیم البته مرز هوایی نیز کماکان فعال است.

زمانثبتناممجددآزموناستخدامیدولت

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام 
سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 
از ۱۱ مهر خبر داد و گفت: ثبت نام تا شنبه 
۱٧ مهر ادامه دارد. به گزارش فارس حسین 
توکلی گفت: اطالعیه سازمان سنجش درباره 
زمان انتشار اصالحات دفترچه راهنمای ثبت 
استخدامی  آزمون  سومین  در  شرکت  و  نام 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  کشور،  اجرایی  دستگاه های  متمرکز 
پرورش  و  آ موزش  وزارت  استخدامی  آزمون  و  بهداشت  وزارت 
و  اداری  امور  سازمان  با  گرفته  صورت  هماهنگی های  براساس 
استخدامی کشور از شنبه دهم مهرت بر روی سایت سازمان سنجش 

قرار می گیرد. این آزمون ها در روز جمعه ٢8 آبان برگزار می شوند.

شناساییبیشاز31هزاربیمارایدزیدرایران

درمان  بهداشت،  وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 
و  هزار  تاکنون ۳۱  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
شناسایی  کشور  در  ایدز  به  مبتال  بیمار   95۰
شد. به گزارش ایرنا، دکتر محمدمهدی گویا 
های  بیماری  تخصصی  نشست  حاشیه  در 
منتقله از آب و غذا آمار تقریبی بیماران ایدزی 
کرده  برآورد  نفر  هزار   8۰ حدود  را  درکشور 
است. وی اضافه کرد : وزارت بهداشت و درمان به دنبال شناسایی 
حداقل 9۰ درصد از بیماران ایدزی کشور تا سال ۱۳99 شمسی ) 
٢۰٢۰میالدی( است و کار خود را برای شناسایی این بیماران شروع 
سال ٢۰٢۰  تا  شد  متعهد  وزارتخانه  این  وی  گفته  به  است.  کرده 
میالدی 9۰ درصد از بیماران مبتال به ایدز را تحت درمان قرار دهد.

مسکن بازار  رونق  برای  معتقدند  اقتصادی   کارشناسان 
می بایست واحدهای خالی ساماندهی شود و وام ساخت 

کم بهره به بافت های فرسوده شهری اختصاص یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسکن به عنوان یکی از 
مهمترین بخش های  اقتصادی کشور به شمار می رود 
دنبال  به  را  وابسته  که رونق آن رشد و توسعه صنایع 
دارد اما چند سالی است که این بخش با معضل رکود 

دست و پنجه نرم می کند.
البته برای رفع این مشکل مسئوالن در مقاطع مختلف 

زمانی راهکارهای متعددی را ارائه داده اند که مصداق آن 
پیشنهاد تشکیل دو نهاد بانک توسعه ای و نهاد تضمین 
خدمات مسکن از سوی معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی مسکن است. بر اساس این گزارش یکی 
دیگر از راهکارهای رونق بخش مسکن ساماندهی و اخذ 
مالیات از واحدهای خالی است؛ طبق آمار سال ۱۳9۰، 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی که )یک میلیون و 
٢۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و ۴۰۰ هزار 
البته  روستایی( ساخته شده  در محدوده  واحد مسکونی 

این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به واحد 
اینها واحدهای خالی  مسکونی جبران نمی کند، چرا که 
ایجاد شده اند.  برای سفته بازی  گران  قیمتی هستند که 
داشت:  اظهار  اقتصادی  کارشناس  خسروی  علیرضا 
خسروی تصریح کرد: شهرهایی که دارای بافت فرسوده و 
سکونتگاه های غیر رسمی زیادی هستند، باید به صورت 
ویژه وام هایی بدون سپرده بدهند. نشستی با شهرداری ها 
نظام مهندسی روند گرفتن جواز در ساخت و ساز مسکن 

را کوتاه تر کنند این موضوع می تواند موثر باشد.

 اولویت اختصاص وام کم بهره به بافت های فرسوده شهری

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  تعاون  اداره  مدیر 
و  فرهنگیان  تکمیلی  بیمه  جزئیات  پرورش 
را  آنان  به  دندانپزشکی  خدمات  ارائه  وضعیت 
به  فرهنگیان  بیمه  حق  گفت:  و  کرد  تشریح 

اندازه افزایش حقوق آنان است.
به گزارش مهر، فرشید سیاری گفت:در زمینه 
بیمه تکمیلی، توسعه و تجهیز مراکز رفاهی و 
درمانی و اخذ تسهیالت و وام ها از بانک ها، 
اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید صورت 

بوده است. سیاری تصریح  گرفته و بی سابقه 
و  آموزش  وزارت  در  نیز  بار  اولین  برای  کرد: 
پرورش مراکز اسکان بیماران صعب العالج را 
پشتیبانی  تعاون  اداره  مدیر  کردیم.  راه اندازی 
بیمه  درباره جزییات  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تکمیلی با توجه به اینکه این فرصت تا پایان 
شهریور است، گفت: بر اساس جلسات متعددی 
که با معاون  مدیریت توسعه و پشتیبانی داشتیم 
صندوق  شکل  به  بیمه  کنیم  می  بینی  پیش 

اداره شود و جای هیچ نگرانی نیست و تعهدی 
حداقل  داد:  ادامه  سیاری  یابد.  نمی  کاهش 
افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت و 
بیمه آنان در حد افزایش حقوق شان خواهد بود. 
در  فرهنگیان  انتقادات  به  واکنش  در  وی 
بیمه  در  دندانپزشکی  تعهد  عدم  خصوص 
تکمیلی گفت: به لحاظ اثری که بر حق بیمه 
فرهنگیان داشت این تعهد را در بیمه تکمیلی 
تومان  هزار   ٢۰۰ گذشته  در  نکردیم،  وارد 

و  شد  می  پرداخت  دنداپزشکی  خدمات  بابت 
هزار   ٢۰۰ تعهد  بود،  ثابت  ها  سال  رقم  این 
را  ساده  دندان  یک  حتی  دندانپزشکی  تومانی 
پوشش نمی داد اما ۱٢ هزار تومان به حق بیمه 

فرهنگیان اضافه می شد.
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  تعاون  اداره  مدیر 
فرهنگیان  های  درمانگاه  داد:  ادامه  پرورش 
به  درصدی   ۳۰ تا   ٢۰ تخفیف  دارد  وجود 

فرهنگیان بابت دندانپزشکی می دهد. 

 جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان

قالیشویيومبلشویيایـران
www. iranwash. ir3244666632424320-2

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صافصاف،لوللول،تختتخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
32450014/09903189181 شستشویفرشباروزیهزارتومان

حملبارواثاثیهمنزلباکامیوناتاق6متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

09155618308-جاللنیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

داربستمهدی
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

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

سمیبیمهمسئولیت
جوزر

بام

حملاثاثیهمنزلباخاورمسقفوکارگرماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نيز داريم

داربستبنیاسدی)تخته زير پا رايگان(
پيچ و رولپالك نما    09151634010

آبکشارزانقیمتحمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 

شما    09159639415- زارعی 

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـرگازی

تصفیــهآب
آبسردکن

پمپساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط10ماهـهبدونکارمزد
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کنگرهتاریخمعماریوشهرسازیخراسانجنوبیبرگزارمیشود

 برزجی- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خراسان جنوبی در بهمن ماه 
امسال خبر داد. علی شریعتی منش اظهار کرد: این کنگره  با هدف بیان قابلیتها و ارزشهای معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی و همچنین آشنایی بیشتر صاحبنظران و 

محققان با این استان برگزار می شود.

شترمرغ داری پر سود؛ اما مغفول
سایه روشن های صنعت شترمرغ در خراسان جنوبی 

»پرورش  گرچه  برزجی- عصمت
شترمرغ«، از سودآورترین صنعت های استان 
است مانند خیلی از صنایع اقتصادی استان 
مناسب  زیر ساخت های  و  امکانات  نبود  با 
 مواجه است . شترمرغ از معدود پرنده هایی
از  می توان  گوشت  بر  عالوه  که  است 
پوست، روغن، پر، قرنیه چشم، ناخن، پوسته 
اجزای  تمام  از  کالم  یک  در  و  تخم مرغ 
به  توجه  با  طرفی  از  و  کرد  استفاده  بدنش 
علوفه خوار بودن این پرنده با  تغذیه مناسب 
سریع وزن می گیرد و سود زیادی را  نصیب 

پرورش دهندگان می کند.
نبود کشتارگاه وابسته، مراکز فرآوری، بسته 
فرهنگ  نبود  و  ناآگاهی  صادرات،  و  بندی 
خواص  و  گوشت  مصرف  زمینه  در  سازی 
درمانی و مصارف غذایی شتر مرغ مشکالتی 
در  صنعت  این  دهندگان  پرورش  برای  را 

خراسان جنوبی رقم زده است.

نبودکشتارگاهوابسته

یک پرورش دهنده شترمرغ در بیرجند  در 
کشتارگاه  اینکه  به  توجه  با   ، آوا  با  گفتگو 
مناسبی برای ذبح شترمرغ در استان نیست 
صورت  به  و  باشد  کشتارگاهی  اگر  افزود: 
صنعتی بسته بندی گوشت انجام شود تولید 
و فروش هم بهتر می شود اما اکنون مجبور 
به دست دالالن  را  هستیم کشتار شترمرغ 

خارج از استان بدهیم. 
پرداخت  در  حمایت  نبود  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت به پرورش دهندگان به این نکته 
اشاره دارد که پس از دریافت مجوز و افتتاح 
رها  خود  حال  به  دهندگان  پرورش   ، واحد 
می شوند و به آن ها بی توجهی نمی شود و 
تنها حمایت از این صنعت در قالب پرداخت 
و  دارد  باالیی  کارمزد  که  است  تسهیالت 

برای تولید توجیه پذیر نیست. 
مرغ  شتر  قطعه  هر  پرورش  وی،  گفته  به 
از  داردکه  هزینه  تومان  هزار   700 حدود 
خوراک  برای  تومان  هزار   400 میزان  این 
و نگهداری و 250 تا 300 هزار تومان برای 
ماه   9 مدت  در  و  است  الزم  جوجه   خرید 
ایده  وزن  مرغ  در صورتی که شتر  پرورش 
آل گرفته باشد تا یک میلیون تومان خرید و 

فروش می شود.
بیان  با  نیز  پرورش دهندگان  از  دیگر  یکی 
را  مرغ  شتر  پرورش  پروانه   89 سال  اینکه 
دریافت کردم افزود: اما دریافت تسهیالت و 
راه اندازی واحد حدود 4 سال طول کشید و 
در سال 93 واحد با ظرفیت 25 مولد و 500 

پرواری راه اندازی شد.
دریافت  برای  رو  پیش  مشکالت  از  وی، 
و  اشاره  سنگین  های  وثیقه  به  تسهیالت 
اضافه می کند: برای دریافت تسهیالت 350 
میلیون تومانی باید 7 ضامن کارمند و سند 
داشته  وام  میزان  برابر   1.5 ارزش  به  ملک 

باشیم که مشکالت زیادی ایجاد می کند.
صنایع  و  وابسته  کشتارگاه  نبود  از  هم  او 
به  مشکالت  دیگر  از  و  دارد  گالیه  تبدیلی 
که  این  و  کند  می  اشاره  بیمه  کم  حمایت 

سال گذشته طوفان و باد خسارت 30 میلیون 
تومانی به واحد پرورش شترمرغ او وارد کرد 
کمکی  فراوان  های  پیگیری  وجود  با  اما 

توسط ستاد بحران و جهاد کشاورزی نشد.
رستمی دیگر پرورش دهنده شترمرغ نیز با 
را  ها  هزینه  و  اقدامات  تمام  که  این  بیان 
پرورش دهندگان متقبل می شوند اما سود 
این صنعت به جیب دالالن می رود، خاطر 
نشان می کند : با وجود هزینه کرد فراوان 
به علت نبود کشتارگاه، و فرآوری دالالن با 
استان  به  و  تهیه  را  مرغ  شتر  پایین  قیمت 
های دیگر برای کشتار و... می برند که این 
اقدام در عمل سودی برای بهره بردار ندارد.

صنایعتبدیلیراهکاریبرایرونق
شترمرغداریدراستان

تعاونی   شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  کیانی 
شترمرغ داران استان نیز در گفتگویی با آوا 
با اشاره به آموزش های ویژه شترمرغ داران 

کشتارگاه  صنعت  این  مشکل  است  معتقد 
نیست بلکه مشکل عمده بحث فرآوری آن 
رغم  علی  که  است  شترمرغ  چرم  جمله  از 
قیمت باال و ارزش افزوده زیاد اما در استان 

با قیمت بسیار پایین فروخته می شود. 
کیانی افزود: هر تخته چرم شترمرغ را 6 تا 
7 میلیون تومان قیمت دارد و از روغن این 
پرنده نیز در امور دارویی و آرایشی استفاده 

می شود. 
که  تبدیلی  صنایع  و  کارخانه  تاسیس  وی 
کند  تبدیل  لوکس  به کاالی  را  بتواند چرم 
استان  در  این صنعت  رونق  برای  راهکاری 

دانست.
تولید  اکنوع عمده  اینکه هم  بیان  با  کیانی 
مشهد  تهران،  بازارهای  به  صنعت  این 

تولید  عمده  افزود:   ، رود  می  اصفهان  و 
بدون  و  زنده  به صورت  استان  در  شترمرغ 
ارزش افزوده به استان ها دیگر می رود در 
صورتی که حتی پر های این حیوان نیز در 
کارهای تزئینی مورد استفاده واقع می شود. 
وی به مزیت های پرورش شتر مرغ نسبت 
افزود: شرایط  و  اشاره کرد  مرغ گوشتی  به 
اقلیمی استان ما برای پرورش شترمرغ بسیار 

مناسبتر از پرورش مرغ است. 

مزیتهایگوشتشترمرغباید
برایمردماطالعرسانیشود

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی  شترمرغ 
داران استان با اشاره به اقدامات انجام گرفته 
مجوز  اخد  برای  خصوصی  بخش  توسط 
اظهار  چرم  فرآوری  و  دام  خوراک  کارخانه 
امید  و  داده شده  مساعدی  قول های  کرد: 
و  شود  می  اعطا  که  تسهیالتی   با  است 
بازاریابی که برای چرم شترمرغ انجام گرفته 

آینده این صنعت در استان روشن باشد. 
صنایع  اندازی  راه  اینکه  بر  تاکید  با  کیانی 
شترمرغ  صنعت  در  فروشی  خام  از  تبدیلی 
جلوگیری می شود افزود: این امر 10 برابر 
داد:  ادامه  وی  داشت.  خواهد  افزوده  ارزش 
برای  باید  نیز  شترمرغ  گوشت  های  مزیت 
مردم استان از طریق رسانه ها اطالع رسانی 
این  از  خود  غذایی  سبد  در  بتوانند  تا  شده 

گوشت پرخاصیت استفاده کنند. 
پرورش دهندگان  آموزش  به  ادامه  وی در 
تاکید کرد و گفت: آموزش ها قبل از ورود 
به این صنعت می تواند از بسیاری ضررهای 
تعامل  از  ناپذیر جلوگیری کند. وی  جبران 
های  آموزشگاه  با  داران  شترمرغ  اتحادیه 
کشاورزی در زمینه آموزش سخن گفت و 

افزود: حداقل سرمایه برای راه اندازی واحد 
است  تومان  میلیون   20 شترمرغ  پرورش 
که با 5 میلیون تومان نیز می توان جوجه 

ریزی کرد. 

انجامآزمایشاتتخصصی
شترمرغدراستان

شترمرغ  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  دادی 
اتحادیه  این  اینکه  بیان  با  نیز  استان  داران 
با  خوراک  تامین  برای  موثری  اقدامات 
خوراک  تن   100 گفت:  داده  انجام  کیفیت 
با  تعامل  است.  وی  فروخته شده  اعضا  به 
از دیگر  را  تامین مکمل ها  داورخانه ها در 
کمک های اتحادیه شترمرغ داران به اعضا 
تنها  با  ای  نامه  تفاهم  افزود:  و  دانست 
آزمایشگاه تمام وقت دامپزشکی برای انجام 
آزمایشگاه های تخصصی شترمرغ به عنوان 

یک نیاز اصلی صنعت انجام گرفته است. 
های  آموزش  رایگان،  مشاوره  ارایه  وی 

مداوم،  بازاریابی در سایر کشورها و تعامل 
انجام  اقدامات  دیگر  از  را  چرم  تاجران  با 
راه  از  وی  برشمرد.  تعاونی  توسط  گرفته 
بیمه صنعت شترمرغ در استان خبر  اندازی 
داد و گفت: بیمه مسئولیت، حوادث، جوجه 

ودستگاه از جمله مزایای این بیمه است. 

بهترینچرمازپوستشترمرغ
تهیهمیشود

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی  هم نبود کشتارگاه 
را از مهمترین مشکالت این بخش عنوان و 
در عین حال به این نکته اشاره می کند که 
این مشکل مختص خراسان جنوبی نیست.

دکتر»مدرسی« در ادامه از نبود کارگاه های 
فرآوری پوست، چرم و... در این صنعت نام 
برد و افزود: نه تنها در استان بلکه در کشور 
فقط  و  است  ابتدایی  بسیار  فرآوری  صنعت 
با  هم  آن  ها  استان  برخی  در  اولیه  مراحل 

امکانات ابتدایی انجام می شود.
 وی با بیان این که بیشتر قسمت های بدن 
شتر مرغ قابل استفاده است تصریح کرد: به 
پوست  فرآوری  زیر ساخت های  نبود  علت 
شتر مرغ دور ریخته می شود در حالی که 
پس از فرآوری می توان بهترین چرم را از 

پوست شتر مرغ تهیه کرد.
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
و جذب  جنوبی  حضور  خراسان  کشاورزی 
برای  راهکار  بهترین  را  گذاران  سرمایه 
افزود:  و  کرد  عنوان  صنعت  این  توسعه 
مرکز  اولین  اندازی  راه  برای  اولیه  اقدامات 
از  و  گرفته  انجام  کشور  در  پوست  فرآوری 
یک سال گذشته نیز جلسات متعددی برگزار 

نموده ایم که نتایج خوبی داشته است. 

 به گفته دکتر مدرسی، دولت نمی تواند برای 
می  فقط  و  کرده  پیدا  ورود  گذاری  سرمایه 
تواند برای از بین بردن موانع تولید و تسهیل 
در آن اقدام کند.وی ادامه داد: با پیگیری های 
انجام شده برای پرداخت تسهیالت با کارمزد 
قول  ملی  توسعه  صندوق  توسط  درصد   10
مساعد داده شد و  امید است با اجرایی شدن 
باشیم.به  این صنعت  بیشتر  رونق  شاهد  آن 
استان 12445 قطعه شترمرغ  در  گفته وی، 
گوشتی و 469 قطعه شتر مرغ مولد در استان 
وجود دارد. مدرسی با اشاره به افزایش ظرفیت 
پرورش شترمرغ در استان گفت: پیش بینی 
می شود و با حمایت ها و بازاریابی های انجام 
گرفته  رتبه 17 استان در کشور به رتبه دهم 

ارتقا پیدا کند. 

ریاست محترم بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
.می خواستم عرض کنم نحوه رفتار پرسنل ... بیمه 

واحد ... شما با ارباب رجوع بسیار زشت می باشد.
915...233

یا  باشی  کارخانه  کارگر  اگر  برویم سراغ صبحانه! 
رفتگر شهرداری یا معلم مجبوری صبح یا تو خونه 
صبحانه رو بخوری یا ...! ولی هر روز صبح آبدارچی 
هر بانکی را که ببینی با یه پالستیک حداقل 50 تا 
100 هزار تومان بهترین مواد خوراکی برای صبحانه 
مدیر و معاون و خالصه همه کارکنان بانک ،چرا این 
عزیزان مثل بقیه کارمندان دولت تو خونه صبحانه 
کو  بگیم  ما  صد  باش  رو  ساده  ،من  خورن  نمی 
رسیدگی ، بی خیال بزا بخورن اونا هم گرسنه ن حاال 

از پول ما مگه می شه ،مگه داریم ....!؟
915...778

از استاندار محترم و معزز استان خراسان جنوبی بابت 
تصمیم بیتوته داشتن کلیه مدیران و روسای ادارات 
شهرستان در همان شهرستان تقدیر و تشکر می 
گردد و امیدواریم این تصمیم مشمول استثنائات و 
فشارهای جانبی نگردد مدیرانی که مشمول حقوق و 
مزایای دوری از مرکز استان و معافیت های مالیاتی 
درحقوق خود بخاطر محرومیت شهرستان می گردند 
ولی در مرکز استان ساکن هستند آیا مستحق این 
دریافت ها هستند لذا انجام کامل این بخشنامه توسط 
فرمانداران باعث پیشرفت و توسعه شهرستان خواهد 
شد چون خانواده مسوولین از نزدیک با کمبودها و 
برای  بویژه  مهم  این  شد  خواهند  آشنا  مشکالت 
شهرستان های خوسف و سربیشه می بایست الزم 
االجرا باشد زیرا برخی از مدیران پروازی و از خودروی 

تحت اختیار اداری برای تردد استفاده می کنند.
915...113

هفته گذشته به آبگرم ... رفتم که از لحاظ بهداشتی 
در وضع بسیار بدی بود و بوی بدی میامد .بعضی 
افراد هم داخل استخر آن بچه ها و خود را کیسه و 
لیف میکشیدند و آنجا را با حمام اشتباه گرفته بودند و 
از مایو و کاله هم خبری نبود .لذا از مسئوالن مربوطه 
خواهشمندم نسبت به برطرف کردن این معایب اقدام 

کنند تا از فواید آن مردم بهره بیشتری ببرند.
937...823

مرکز  در  چرا  بپرسید  مخابرات  مسوولین  از  سالم 
استان کارت تلفن پیدا نمی شود از هر دفتر پیشخوان 
می پرسیدم می گویند یا از مشهد یا زاهدان بگیرید 

چون سرباز هستم از شما کمال تشکر دارم.
915...413

رتبه  جنوبی  خراسان  من  نظر  به  استاندار  آقای 
اول بی کاری را کسب خواهد کرد یا بی عدالتی.
پارتی  نمودن  استخدام  نیرو  بیمارستان.... که  مثل 
سال  پایان  تا  خوردم  قسم  خودم  کردن.من  بازی 
96 با خانوادم از این استان مهاجرت کنم برم البته 
نه برای پارتی بازی. بلکه به علت بیکاری که در 
تقاضا می شود یک  استاندار  آقای  بیرجند هست. 
جلسه همگانی  برای جوانان بیرجند در نظر بگیرید تا 

مشکالت و صدای جوانان رو گوش بدهید. 
930...280

چند روزی است که عده ای جوان معتاد باحضور در 
قبرستان با نظافت قبور از مردم پول طلب می کنند 
خواهشمند است قبل از اینکه این مورد اپیدمی و 

فراگیر شود به فکرچاره باشید. 
937...690

اثر  بر  همشهری  یک  مرگ  شاهد  قبل  روز  چند 
مسئولین  کاش  بودیم  مجاز  غیر  برق  از  استفاده 
بیشتر بر این تخلفات نظارت داشته باشند تا شاهد 

این حوادث نباشیم .
0913...365

از  باید نمره صفر داد. مسئولینی که  به شهرداری 
عهده بهسازی یک خیابان برنمی آیند زیبا سازی 

شهر خیلی توقع است. واقعا متاسفیم
915...458

الهیه  ولگرد  به حال سگ های  شهرداری فکری 
می  افزود  ها  این سگ  آمار  بر  روز  به  روز  بردارد 
شود واقعا سالمت مردم برای مسول مهم نیست؟                                              

0915...854

مسئولین ارشاد اداره  فرهنگ و ستاد تبلیغات اسالمی 
باسالم؛لطفا بیاید یکبار برای همیشه به  تمام ادارات 
شرکتها در شرح وظایف عمومی ابالغیه صادرکنید، 
درمیان  آن  توزیع  و  تسلیت  کاغذ  چاپ  حق  که 
جلسات عزاداری ممنوع می باشد،تا بی احترامی به  

کلمات جالله و اسراف صورت نگیرد.
910...631
،بموقع  مدارس  فرم  لباس  های  تولیدی  اگر 
دهند  آموزان  دانش  اولیای  تحویل  را  سفارشات 
و رضایت مدارس و اولیای بچه ها را جلب کنند 
،سفارش را به تولیدی های سایر استانها نمی دهند.
915...537
مدیرکل محترم دادگستری - باسالم در قانون برنامه 
سوم- 1379در فصل24 به امورقضایی اختصاص 
یافته و در آن از ماده 187مربوط به امور مشاورین 
تأکید شده که به جهت تسهیل دستیابی مردم به 
خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه 
التحصیالن  فارغ  به  داده می شود.تا نسبت  اجازه 
رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات 
مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید و امروز که در 
برنامه ششم هستیم غیر از صدور مجوزهایی محدود 
همچنان در مجلس گویا به فراموشی سپرده شده 

وتکلیف فارغ التحصیالن این رشته چه خواهد بود
915...844
هوالمحبوب * نام شما در اندیشه ما  و مهرتان 
خوب  همشهریان  به  خطاب    . ماست  قلب  در 
دلسوز  مسوولین  و  علما  فضال  فرهیختگان  
کنیم   شناسی  آسیب  بیایید  خوسف   شهرستان 
گردیده  شهرمان  توسعه  عدم  باعث  عواملی  چه 
می  را  خود  واقعی  خدمتگزاران   قدر  ما    . است 
خود  مجاهدت  و  تالش  با  که  آنهایی  و  دانیم 
آبادی  و  عمران   و  پیشرفت   سوی  به  را  راهی 
می گشایند خداقوت می گوییم و قدردان  زحمات 
آنها هستیم.   آنچه امسال مردم خوب و شریف 
است  کرده  نگران  تا حدی  را  شهرستان خوسف 
خوبمان  آموزان  دانش  خوب  های  رتبه  نبود 
آسیب  باید  مساله  این  که  بود    95 کنکور  در 
های  سال  در  تا  گردد.  جبران  و  گردد.  شناسی 
آینده شاهد رتبه های خوب و در شان و جایگاه 
 مهد  فرهنگ و ادب خوسف  در سال 96 باشیم .

 چون سرمایه هر منطقه ای نیروی انسانی ماهر و 
حاذق و تحصیل کرده آن سامان هستتند. از طرف 
است  داشته  اگر مسوولی  عملکرد ضعیف  دیگر 
باز خواست شود و اگر دانش آموزان ضعف درسی 
دارند منابع الزم  آموزشی  منابع  و مواد  . کمبود 
تهیه و مدرسین خوب در امر تدریس کمک گرفته 
انتقادات  و  پیشنهادات   . نظرات  منتظر  ما   . شود 
همگی دلسوزان واقعی شهرستان  خوسف هستیم 
لطفا با ما همراه باشید . که هیچ اندیشه ای جز 
پیشرفت و عمران و آبادانی شهر خوسف نداریم و 
نخواهیم داشت .امید آن داریم با این همراهی و 
همدلی که انشاء ا.. در شهرستان ایجاد گردد زمینه 
و  آموزان  دانش  بیشتر   هرچه  تعالی  و  پیشرفت 
و  تمامی عرصه ها  وشهرستانی شاد  جوانان در 
آباد فراهم گردد. باز هم تاکید اکید داریم حمایت 
ها و راهنمایی ها و راهکار های شما بزرگواران و 
سروران ارجمند مارا در این مسیرراهگشا و چراغ 

راه خواهد بود  با سپاس  ممنونتان هستم.
ارسالی از کانال تلگرانی آوا

من یک کشاورزم و برایم سخت است که سالهاست 
کشت و باغبانی متناسب با شرایط بحرانی دشت 
سرایان را دارم ولی سالهاست آب دشت بحرانی ما 
به اسم شرب برای استفاده گلخانه به شهرفردوس 
میرود و مسئوالن آب منطقه ای  هیچ اقدام عملی 
نکرده اند .این روز ها موجی از نا امیدی مردم شهر  

آیسک رو فراگرفته لطفا پیگیری کنید .
ارسالی از کانال تلگرانی آوا

ثبت نام کربـال - زمینی
تاریخ اعزام: 95/7/26 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 
میدان شهدا ، جنب بانک 
صادرات، ساختمان آوا 

  32224113

دعوت نامه تشکیل مجمع  فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
شماره ثبت: 2779    تاریخ انتشار: 1395/6/24

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند پنجشنبه  1395/7/8 ساعت 
10/30 در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه مرحوم آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 
انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال و تعیین حق الزحمه هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

شماره ثبت: 2779      تاریخ انتشار: 1395/6/24
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 
پنجشنبه 95/7/8 ساعت 9/30 در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه مرحوم آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیرعضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 

از تاریخ انتشار این آگهی مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:  تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی

 )محوطه و پشت بام(
09151630283 - 32225494

صیادشیرازی ،  مجتمع 
میرداماد ، واحد 98
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 بازیگر ایرانی رئیس جمهور گرجستان شد

حسین محجوب بازیگر سینما و تلویزیون به تازگی بازی 
نقش  آن  در  که  رسانده  اتمام  به  را  سینمایی  فیلم  در 
رئیس جمهور گرجستان را دارد. به گزارش میزان، حسین 
محجوب از اکران های بین المللی فیلم »خی بوال« خبر 
داد و گفت: فیلمنامه »خی بوال« توسط »گئورگی اواشویلی« 
کارگردان گرجستانی برای من ارسال شد و پس از آن با توافق صورت گرفته به بازی در این اثر پرداختم. وی 
تصریح کرد: مشکالت اقتصادی، رابطه تیره و تار با اتحاد جماهیر شوروی و درگیری های قومی به ناآرامی 

های در حال رشد منجر شد تا اینکه گامساخوردیا در یک کودتای نظامی سرنگون شد و به تبعید رفت.

فروشنده فرهادی 4 میلیاردی شد

اکران  روز  سیزده  در  تنها  فرهادی  اصغر  اثر  جدیدترین 
فروشنده،  میزان،  گزارش  به  فروخت.  میلیارد  چهار 
از  روز  سیزده  گذشتن  با  فرهادی  اصغر  اثر  جدیدترین 
چهار  فروش  به  کشور  سینماهای  در  اکرانش  شروع 
میلیارد تومان دست یافت. استقبال از این فیلم سینمایی 
همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود تا هفته آینده مرز پنج میلیارد تومان را پشت سر بگذارد.  شهاب 
حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و ... در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. “فروشنده” به زندگی 

زن و شوهری می پردازد که در حال بازی در نمایش »مرگ فروشنده« نوشته »آرتور میلر« هستند.

دشمن دین

به مناسبت کشته شدن حجاج و پناهندگان خانه خدا و 
مسلمانان به دست رژیم آل سعود در طول حکومتشان

یارب مددی فرقه الحاد رسیدند
ره بسته و بر عاکف و بر باد رسیدند 1

خائن به حریم حرم امن الهی
بودند و چنان لشکر شداد رسیدند

از کشتن حجاج نکردند ابایی
در جهل به آبا و به اجداد رسیدند

فرزند کشی شیوه اسالف همین هاست
بر کودک معصوم چو جالد رسیدند

در کعبه نهادند ز بت سیصد و اندی
در مرده شماری سر اعداد رسیدند 2

در مکه و در قدس به یک دام فتادیم
هر چند که در شیوه چو اضداد رسیدند

رفت از کف ما قبله اول دو صد افسوس
بر سامری آنروز به امداد رسیدند

اوالد سعودی ز همین دسته چو بودند
در کعبه هم امروز به بیداد رسیدند

چون گنج حریم حرمش در کف افعی است
از آل خباثت که به مرصاد رسیدند

در داد خلیل ار که ندا بر سر میعاد
جان بر کف خود خلق به میعاد رسیدند

از دور و ز نزدیک پیاده و سواره 3
عشاق سراسیمه و منقاد رسیدند

دعوت بنمودند اجابت بنمودیم 
در راه گر اهریمن و انداد رسیدند

این ابرهه را طیر ابابیل ببایست
چون خدمت ابلیس به استاد رسیدند

ارباب خطا را چه رسد تولیت کار
یا رب مددی فرقه الحاد رسیدند

بهرام فرزین- بیرجند - 94/7/3

1. اشاره به آیه 25 سوره مبارکه حج
2. اشاره به آیه 1 و 2 سوره مبارکه تکاثر

3. اشاره به آیه 27 سوره مبارکه حج

 MPI و GDI موتورهای 

استفاده  سال  چندین  از  پس   - بهدانی  عادل 
اخیر  دهه  سه  دو  در  کاربراتوری  خودروهای  از 
خودروهای انژکتوری پا به عرصه وجود گذاشته اند 
و با سیستم جدید پاشش سوخت در منیفولدهای 
سیلندرها  بهتر  رسانی  باعث سوخت  هوا  ورودی 
MPI : (Multi Point In�  می شوند. سیستم

عیوب  از  بسیاری  سیستم  این  در   )jection
سیستم های کاربراتوری همچون نرسیدن سوخت 
مطلوب به سیلندرهای دورتر ، مصرف سوخت باال 
ولی  است  برطرف شده  موتور  راندمان  و کاهش 

اولیه آن بیشتر است.در این سیستم برای  هزینه 
هریک از سیلندرها یک انژکتور وجود دارد که در 
هنگام مکش هوا توسط سیلندر سوخت را نیز وارد 

محفظه احتراق می کند.
GDI : (Gasoline Direct Injec�  سیستم

tion( در این سیستم بنزین تحت فشار باال قرار 
داده شده و از طریق ریل مشترک سوخت مستقیما 
به داخل محفظه احتراق هر سیلندر تزریق می شود 
، اما در تزریق MPI پاشش سوخت در منیفولد هوا 

پشت سوپاپ ورودی رخ می دهد.
افزایش راندمان   :  MPI نسبت به GDI مزایای
سوخت و قدرت خروجی باالتر ، کنترل بهتر سطح 

آالیندگی خروجی ، کنترل بهتر سوخت مصرفی

مردی برای فرار از دست زنش 
به زندان رفت

از  که  آمریکا  کانزاس  ایالت  از  ساله  هفتاد  مردی 
دست زنش بستوه آمده بود با اقدام به سرقت از یک 
بانک محلی عمدا خود را در اختیار ماموران قرار داد تا 
به زندان بیافتد. به گزارش ایرنا،کالنتر شهر کانزاس 
سیتی در ایالت کانزاس آمریکا به خبرنگاران اطالع 
داد مردی را که به یکی از بانک های محلی رفته 
و با تهدید به این که با خود اسلحه حمل می کند 
مبلغ 2 هزار و 924 دالر از مامور بانک گرفته بود، 
بازداشت کرده اند. به گفته این مقام لری این مرد 
70 ساله که از دست زن خود بستوه آمده بود تصمیم 
گرفت از این طریق دستبرد زدن به بانک به زندان 
بیافتد. ماموران پلیس با پی بردن به هدف اصلی این 
مرد و این که او نه اسلحه و نه قصد سرقت بانک 

را داشته است تصمیم به آزاد کردن او می گیرند. 

مراقبت سگ از یوزپلنگ بیمار 

و  می کند  مراقبت  بیمار  یوزپلنگ  از  وفا  با  سگ 
لحظه ای از کنارش دور نمی شود. به گزارش فارس، 
یک یوزپلنگ ده هفته ای به علت بیماری ذات الریه 
از اوهایو به باغ وحش کلمبوس منتقل شد. کارمندان 

باغ وحش برای تسریع روند درمان این یوزپلنگ 
توله سگی که 7 هفته از تولدش می گذرد را در کنار 
او قرار دادند و حاال پس از گذشت چند روز شاهد 
این  حیوان هستند.  دو  این  ناپذیر  جدایی  دوستی 
سگ حتی لحظه ای او را به حال خود رها نمی کند.

پی بردن به راز افراد از طریق اسکن مغز!

تگزاس  فناوری  دانشگاه  از  جدید  پژوهش  یک 
نوار  طریق  از  می توان  که  می دهد  نشان 
و  افراد شد  وارد حریم خصوصی   )EEG(مغزی
رازهای نهان آنها را کشف کرد. به گزارش ایسنا 
به نقل از انگجت، برای مثال اگر فردی مخفیانه 
به مصرف الکل اعتیاد داشته باشد، با انجام این 
اسکن مغزی می توان از این راز پرده برداری کرد.
البته این روش نگرانی هایی را در مورد به خطر افتادن 

حریم خصوصی افراد به همراه داشته است. دو محقق 
از دانشگاه تگزاس طی یک همکاری مشترک به 
 EEG تازگی یک جفت از سیستم های احراز هویت
را به کار گرفته اند تا بتوانند به اطالعات شخصی 
افراد راه پیدا کنند. این دستگاه با موفقیت توانست 
25 درصد ازافرادی که در اسکن های جدید به الکل 
اعتیاد داشتند را شناسایی کند. آنها اظهار کردند که 
این نتایج آنقدرها هم برایشان شگفتی آور نبود زیرا 
آنها به خوبی می دانستند که امواج مغزی سرشار از 

اطالعات هستند.

ترکیه باالترین نرخ افزایش قیمت مسکن را در جهان دارد
فارس - براساس آمارهای موجود، ترکیه، نیوزلند و کانادا بیشترین نرخ افزایش قیمت مسکن را در جهان دارند. به طور کلی شانس سودآوری باالی سرمایه گذاران بین المللی در حوزه مسکن در جهان 
با توجه به کاهش رشد در این بخش روندی نزولی دارد. به گفته مؤسسه مشاوره بین المللی امالک نایت فرانک، در حال حاضر تنها 3 کشور در جهان نرخ رشد دو رقمی را در حوزه مسکن تجربه 
می کنند که شامل ترکیه، نیوزلند و کانادا می شود. بنا به آخرین گزارش شاخص قیمت مسکن در جهان، ترکیه بیشترین نرخ افزایش قیمت مسکن در 3 ماهه دوم سال جاری را در جهان داشته است.

کم کاری ادارات برگردن شهرداری افتاد

مشکالت مسکن مهر کارکنان دولت بیرجند در 
حالی موجب نارضایتی مردم شده که به دلیل 
تحویل نشدن این سایت به شهرداری برای 
ارائه خدمات بار کم کاری نهادهای مرتبط را 

باید شهرداری به دوش بکشد.
به گزارش مهر، در انتهای بلوار صنعت و معدن 
بیرجند مجموعه بزرگی از واحدهای مسکونی 
با  می شود همزمان  گفته  که  برپاشده  مرتفع 
اجرای سایت اداری برای رفاه حال کارمندان 
دولت برای  نزدیکی به محل کار و زیر عنوان 

مسکن مهر ایجاد شده است.
سایت اداری بیرجند که قرار بود همه ادارات 
گفته  به  تا  دهد  جای  خودش  در  را  دولتی 
مسئوالن مردم برای انجام کارهای اداری شان 
دیگر الزم نباشد مسافت این سر شهر تا آن 
اداره  دو  از  بتوانند  تا  کنند  طی  را  شهر  سر 
امضا بگیرند، اما حاال با جانمایی این سایت در 
انتهای شهر نه تنها مشکلی از مردم حل نکرده 
و ناچارند برای یک کار کوچک اداری درست از 
این سر شهر به آن طرف شهر بروند بلکه حاال 
های  بروکراسی  بین  هم  خودشان  کارمندان 

اداری سرگردان مانده اند.
که  برده اند  یاد  از  مسئوالن  همه  »انگار 
به  نوبت  که  حال  نهادن  بنا  را  اینجا  خود 
خدمات رسانی شده همه وعده ها یادشان رفته 
است و خدمات رسانی به کارکنان خود را هم 
یادآور نیستند« این ها درد و دل یکی از یک 
هزار و 200 کارمندی است که در سایت اداری 

بیرجند زندگی می کند.

۱۲۰۰ واحد به دور از خدمات

قد  به ردیف  ردیف  چندطبقه  ساختمان های 
کشیده و حدود یک هزار و 200 واحد را در 
شش هزار متر زمین جای داده اند، هر بلوک 
با نمای متفاوت مشخص می کند که کارمندان 
کدام اداره و سازمان در آن ساکن هستند. اینجا 
تا چشم کار می کند غول های سیمانی هستند 
های غول  این  سایه  در  که  کودکی  چند   و 

سیمانی نشسته اند، نه فضایی سبزی است و 
نانوایی که جزء  و  نه حتی یک سوپرمارکت 

نخستین نیازهای هر محله ای است.
کشیده  بلوک ها  اطراف  که  کوتاه  دیوارهای 
شده، آن را از خیابان اصلی جدا می کند و چند 
رفاهی  امکانات  تنها  خودروها  برای  سایبان 
است که توسط شرکت های ساختمانی متولی 
برای ساکنان سایت اداری پیش بینی شده است.

خیابان های اصلی تمیز هستند اما کافی است از 
دیوارهای کوتاه عبور کنی تا ببینی تل هایی از 
زباله چگونه نفست را در بین ساختمآن های سر 

به فلک کشیده تنگ تر می کند.
دور  حال  در  دوچرخه هایشان  با  کودک  چند 
زدن در بین بلوک ها هستند، کمی آن طرف تر 
و  نشسته اند  دیوار  سایبان  در  کودک  چند 
دوچرخه هایشان روی زمین افتاده است گویی 

دیگر دوچرخه سواری برایشان جذابیتی ندارد.
 محمد آخوندی که امسال به کالس هفتم می رود

و از همه بزرگ تر است می گوید: اینجا هیچ 
پارکی نداریم فقط باید داخل کوچه با دوچرخه 
نزدیک ترین  می دهد:  ادامه  وی  کنیم.  بازی 
پارک به اینجا معصومیه پایین و پارک جنگلی 
و  پدر  با  باید  فقط  دوری  خاطر  به  که  است 
مادر برویم که آن هم هفته ای یک بار بیشتر 
به  باید  فقط  را  تابستان  روزهای  و  نمی شود 

همین شکل بگذرانیم.

گالیه از نبود فضای سبز و نانوایی

از بچه ها جدا می شوم، وارد خیابان محبت 17 
می شوم اما اینجا هم انگار از محبت مسئوالن 
به دور است، زباله ها و چند کودک که مشغول 
بازی در این خیابان هستند، تصویر ناخوشایندی 

در ذهنم را نمایان می کند.
مادر کمی آن طرف تر از بچه ها جلوی درب 

خانه نشسته و بازی کودکانش را تماشا می کند. 
که  دارم  فرزند  سه  می گوید:  علیزاده  خانم 
همیشه باید در خانه بمانند و تمام روز با آن ها 
بازی  برویم  کجا  می گویند  همیشه  درگیرم، 
عهده  بر  نمی دانیم  کوچه ها  »نظافت  کنیم. 
کیست؟ سطل های آشغال خیلی دور است، 
پارک نزدیک ما نیست« این ها همه بخشی 
ردیف  برایم  او  که  است  مشکالتی  از  دیگر 
حضرت  مسجد  جلوی  می گوید:  و  می کند 
ابوالفضل عباس)ع( فضای بزرگی وجود دارد 

که اگر پارک شود، خیلی خوب است.
این ها  همه  بر  عالوه  می دهد:  ادامه  علیزاده 
محدوده  در  اصاًل  سوپرمارکت  و  نانوایی 
مسکونی نیست، اآلن که شوهرم نیست باید 
پای پیاده تا اول ورودی سایت بروم تا بتوانم 
خرید کنم. وی با تاکید بر اینکه نانوایی یک نیاز 
جدی است و باید ایجاد شود، بیان کرد: خیابان 
محبت یک طرف آن آسفالت است و طرف 
به  نسبت  باید  شهرداری  است  خاکی  دیگر 
آسفالت آن اقدام کند چراکه خیلی از رانندگان 

به دلیل خاکی بودن خالف می روند.

وضعیت حمل ونقل سایت مطلوب است

کثیف بودن فضای بین ساختمان ها و نبودن 
فضای سبز مشکالتی است که یکی دیگر از 
ساکنان محل به آن اشاره می کند و می گوید: 
شهرداری از دیوار به این طرف را تمیز نمی کند 

چون اینجا را دیوار کرده اند.
را  سایت  حمل ونقل  وضعیت  البته  دهمرده 
در  می دهد:  ادامه  و  می کند  ارزیابی  مطلوب 
گذشته هر 40 دقیقه یک سرویس برای سایت 
بود اما اآلن هم سرویس آزادی و هم ابوذر دارد 

و تقریباً هر یک ربع یک سرویس وجود دارد.
صادقی پور یکی دیگر از ساکنان محل با اشاره 
به این که سایت اداری بیرجند فضای بازی 
و فضای سبز برای کودکان ندارد، بیان کرد: 
زندگی می کنیم  اینجا  است  نزدیک دو سال 
و برای خرید نان و یا نیازهای دیگر باید به 

معصومیه برویم که مسافت خیلی دور است.

جانمایی نامناسب سایت اداری

یکی دیگر از شهروندان نیز از وضع نامناسب 
خیابان های واقع در سایت اداری گالیه می کند 
و می گوید: دولت برای راحتی مردم همه ادارات 
را یک جا جمع کرده اما در واقع کار مردم را 

سخت تر کرده است.
شهر  مرکز  از  دوری  اینکه  بیان  با  میری 
که  شده  سبب  ادارات  نامناسب  جانمایی  و 
عنوان  باشند،  داشته  زیادی  مشکالت  مردم 
داشت: عالوه بر این در حال حاضر بسیاری 
از خیابان های بین ادارات خاکی است که در 

شأن ادارات دولتی نیست.
هر چند تمامی ساکنان محل همه مشکالت را 
از چشم شهرداری می بینند اما هنوز شهرداری 
این مجموعه را تحویل نگرفته و با اینکه در 
این مکان تعهدی ندارد بنا به گفته مسئوالن 
شهرداری خدمات مازاد را نیز ارائه کرده است.

سایت مسکونی هنوز تحویل 
شهرداری نشده است

اظهار  بیرجند  شهرداری  عمرانی  امور  معاون 
کرد: مواردی که مربوط به سایت اداری است 
سایت  یکی  می شود،  مربوط  قسمت  دو  به 
سایت  دیگری  و  سایت  در  مستقر  ادارات 

مسکونی مستقر در سایت اداری است.
علی عدل با بیان اینکه سایت مسکونی از نظر 
آماده سازی هنوز تحویل شهرداری نشده است، 
بیان کرد: علی رغم اینکه تحویل نگرفتیم، اما 
برای رفاه حال مردم خدمات مازاد هم داده ایم.

و  معابر  از  یک سری  اینکه  به  اشاره  با  وی 

و یک  آسفالت  توسط شهرداری  دسترسی ها 
داد:  ادامه  است،  شده  برقرار  اتصاالت  سری 
اتصال خیابان های ورودی به سایت اداری و 
بلوار انتظامی که خود هزینه سنگینی داشته 
علی رغم اینکه جزء تعهدات شهرداری نبوده اما 

برای رفاه حال شهروندان آسفالت شده است.
وی با بیان اینکه بیشتر مشکالت ما در مورد 
قسمت اداری سایت اداری است، عنوان داشت: 
قراردادی در سال های گذشته بین شهرداری 
و استانداری بابت آماده سازی قسمتی از ادارات 
به  که شهرداری  بسته شده  در سایت  مستقر 
تعهدات خود عمل کرده و نسبت به جدول، 

جوی و آسفالت اقدام کرده است.

بدهی ۱۰ میلیارد تومانی ادارات
 به شهرداری برای آماده سازی

قرارداد  بابت  هم  هنوز  اینکه  بیان  با  عدل 
بابت  ادامه  در  کرد:  اضافه  داریم،  مطالباتی 
آماده سازی سایت نیاز به مبلغ 10 میلیارد تومان 
در  ساکن  ادارات  توسط  باید  که  است  اعتبار 

سایت بابت هزینه آماده سازی پرداخت شود.
معاون امور عمرانی شهرداری با تاکید براینکه 
آمادگی داریم بالفاصله بعد از پرداخت هزینه 
مربوطه نسبت به آماده سازی اقدام کنیم، عنوان 
کرد:این آماده سازی شامل احداث جوی، جدول، 
فضای سبز و آسفالت خواهد بود که تاکنون 
بیشتر ادارات ساکن در آنجا نسبت به پرداخت 
مطالبات شهرداری اقدام نکرده اند که شهرداری 
درخواست دارد نسبت به پرداخت مطالبات اقدام 
کند. به گفته وی تاکنون شهرداری نزدیک دو 
میلیارد تومان برای قسمت مسکونی و اداری 

سایت اداری هزینه کرده است.

سایت  مسکونی  قسمت  اینکه  بیان  با  عدل 
بیان  است،  نشده  شهرداری  تحویل  هنوز 
به  نسبت  مردم  اعتراضات  از  خیلی  داشت: 
به  مربوط  این ها  درحالی که  است  شهرداری 

تعهدات شهرداری نیست.

درخواست شهرداری
 از راه و شهرسازی

وی بیان داشت: اگر ما آماده سازی را تحویل 
و  زیربنایی  موارد  می کنیم  بررسی  بگیریم 
از  بعد  و  باشد  شده  انجام  دقت  با  روبنایی 
آن عملیات مورد نیاز توسط خود شهرداری 

انجام شود.
ناشی  پیش آمده  به مشکالت  اشاره  با  عدل 
از  دیر تحویل دادن آماده سازی سایت عنوان 
از  قسمتی  اینکه  از جمله  داشت: مشکالتی 
آسفالت یا جوی و جدول باقی مانده  که مردم 
آن را از چشم شهرداری می بینند درحالی که 

ما مقصر نیستیم.

معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند ادامه داد: 
به  را  آماده سازی  در حال حاضر مردم هزینه 
شرکت مرتبط با مسکن مهر پرداخت می کنند 
عملیات  تکمیل  به  نسبت  شرکت ها  آن  و 
آماده سازی و تحویل شهرداری موظف هستند.

عدل اضافه کرد: این در حالی است که نه تنها 
بلکه علی رغم  نشده  تحویل شهرداری  هنوز 
وجه  دریافت  عدم  و  شهرداری  تعهدات 
آماده سازی نسبت به آسفالت و احداث جوی 

و جدول در آنجا اقدام کرده است.
شهرسازی  و  راه  از  داشت:  بیان  عدل 
به  نسبت  سریع تر  هرچه  داریم  درخواست 

تحویل سایت اداری اقدام کنند.

خدمات شهرداری تنها 
در معابر عمومی است

 معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند 
نیز در پاسخ به اعتراضات ساکنین سایت اداری 
خدمات  ارائه  گفت:  معابر  نظافت  مورد  در 
شهرداری در معابر عمومی است و در فضاهای 

خصوصی و اداری شهرداری وارد نمی شود.
حجت ا... خانزاده با بیان اینکه در حال حاضر 
االن  که  عمومی  معابر  نیز  اداری  سایت  در 
اتوبوس ها حرکت می کنند خدمات عمومی ارائه 
می شود، بیان کرد: در این معابر عمومی سطل 
زباله به اندازه کافی جانمایی شده، رفت وروب 

آن و شستشوی سطل زباله ها انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات مردم مربوط 
به قسمت هایی است که معابر اختصاصی تلقی 
می شود، عنوان داشت: معابر اختصاصی معابری 
هستند که برای خود طرح در نظر گرفته شده و 
یک حصار دور آن دارد که داخل این حصار 

یک سری معابر و ساختمان برای آن مجموعه 
در نظر گرفته شده است.

معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند 
به  مجتمع ها  مدیران  اگر  اینکه  بر  تاکید  با 
نگهبانی  ورودی یک  که  برسند  نتیجه  این 
معابر  چون  ندارد  مشکلی  هیچ  باشد  داشته 
در اختیار خود مجموعه ها است، بیان داشت: 
به همین خاطر معابر عمومی که مربوط به 
همه شهروندان است شرح وظیفه ما است و 
انجام می دهیم و در داخل معابر اختصاصی 

نمی توانیم وارد شویم.

فضای سبز در سایت
 اداری ایجاد می شود

خانزاده در مورد نبود فضای سبز در محدوده 
سایت اداری نیز گفت: یک زمین با کاربری 
نظر  در  مجموعه  این  داخل  در  سبز  فضای 
گرفته شده و در دستور کار شهرداری قرار دارد 

که به زودی فضای سبز ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه در کاربری های فضای سبز 
طرح تفضیلی را مسکن و شهرسازی تعریف 
می کند و کاربری ها بر اساس سرانه ها در نظر 
گرفته می شود، افزود: در سایت اداری تا قبل 
تحویل  سبز  فضای  کاربری  با  زمین  این  از 

شهرداری نبوده و تحویل در برنامه است.
معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند در 
مورد نبود واحدهای تجاری و نانوایی در سایت 
اداری گفت: زمین هایی که کاربری تجاری دارد 
اداره کل راه و شهرسازی باید تحویل دهد و در 

تعهدات شهرداری نیست.

مسکن موقت شهرداری 
برای کمبود واحدهای تجاری

خانزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری 
برای ارائه خدمات و رفع موقت نیاز شهروندان 
یک سری کانکس های موقت برای واحدهای 
تجاری در ورودی سایت پیش بینی کرده است، 
بیان کرد: در داخل خود سایت نیز یک مرکز 
خرید توسط خود راه و شهرسازی دیده شده 

است که راه اندازی خواهد شد.
و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر 
دراین ارتباط  نیز  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
سبز  فضای  کاربری  با  زمینی  اخیراً  گفت: 
تحویل شهرداری شده است که شهرداری باید 

نسبت به ایجاد این فضا اقدام کند.
ولی پور مطلق در مورد نبود فضاهای تجاری 
در این محدوده نیز گفت: در حال حاضر یک 
مرکز خرید در این محدوده ساخته شده و یک 
مرحله به مزایده گذاشته شده است که متقاضی 

نداشته و دوباره به مزایده گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه با راه اندازی این مرکز خرید 
خواهد  مردم حل  از مشکالت  زیادی  بخش 
شد، عنوان داشت: تاکنون راه و شهرسازی در 
مورد خدمات روبنایی از جمله مدرسه، خدمات 
الکترونیک فنی و حرفه ای و ساخت مسجد 

اقدامات خوبی انجام داده است.
وی در ارتباط با زمان تحویل این مجموعه 
برای  مشکل  تنها  گفت:  نیز  شهرداری  به 
مربوط  شهرداری  به  قسمت  این  تحویل 
برای  آب  برداشت  شیرهای  نصب  به 
باید  که  است  نقطه  چند  در  آتش نشانی 
تعاونی آن را نصب کند که حدود 10 تا 12 
میلیون تومان نیز اعتبار نیاز دارد و به محض 

نصب تحویل شهرداری می شود.
پاسخ برخی مسئوالن به مشکالت مطرح شده 
نشان می دهد که گاهی شرکت های تعاونی 
شرح  و  مسئولیت ها  گرفتن  نظر  در  بدون 
تکلیف  رفع  فقط  داشته اند  که  وظایفی 
یا  و  تجاری  واحدهای  جانمایی  و  کرده اند 
باید  فضای سبز جزء حداقل هایی است که 
بزرگی  این  به  مجموعه  ساخت  با  همزمان 

برای آن برنامه ریزی می شد.

ُمهر بی مهری بر مسکن مهر

 هر 4۰ ثانیه در جهان 
یک نفر خودکشی می کند

بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت، هر 40 ثانیه 
در جهان یک نفر جانش را با مرگی خودخواسته و 

عمدی از دست می دهد. به گزارش جام جم آنالین، 
به ازای هر یک نفر که می میرد، 20 نفر دیگر اقدام 

به خودکشی می کنند، اما ناموفق می ماند.

آخرین حرفی که صدام پای
 چوبۀ دار دربارۀ ایرانیان زد

صدام که ده سال پیش، در سحرگاه عید قربان سال 
2006، به دار آویخته شد، پای چوبۀ دار، آخرین 
سخنان خود را دربارۀ ایران و ایرانیان بر زبان آورد. 
به گزارش جام جم آنالین به نقل از العالم، موفق 
الربیعی، سیاستمدار و وزیر سابق امنیت ملی عراق، 
که در مراحل تحقیقات و بازجویی از صدام تا لحظۀ 
اعدام او حضور داشت در مصاحبه با شبکۀ عراقی 

»آسیا« تأکید کرد صدام توهم ایران هراسی داشته 
مرکزی  در  جلو  که  »وقتی  گفت:  الربیعی  است. 
صدام  شود  اجرا  آن  در  اعدام  حکم  بود  قرار  که 
را تحویل گرفتم و به اتاق قاضی بردم تا الیحۀ 
اتهاماتش قرائت شود، صدام تکرار می کرد: مرگ 
بر ایران... مرگ بر ایرانی های مجوس«. الربیعی 
می گوید صدام از اسم ایران هم هراس داشت و 
حتی اگر دو تا ماهی در تنگ آب به جان یکدیگر 

می افتادند آن را به ایران مربوط می کرد.

واردات مسواک از چین و هند

بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد 
سال جاری بیش از 192 تن مسواک وارد کشور 
هند  و  چین  های  کشور  از  آن  عمده  که  شده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تولید 
کنندگان مسواک می گویند : در حالی که ما قادر به 
تولید مسواک با بهترین کیفیت  و قیمت مناسب 
هستیم اما با مشکل واردات بی رویه این محصول 

از کشور هایی مانند چین و هند رو به رو شده ایم.

باعث می  واردات مسواک  است که  به ذکر  الزم 
شود که  تولید کنندگان ایرانی با  کاهش تولید و 
تعدیل نیرو مواجه شوند. بر اساس آمار گمرک در 
5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری بیش از 192 
تن  مسواک  به ارزش دالری 2,378,130 و ارزش 

ریالی 72,188,132,918 وارد کشور شده است .
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آیه روز  

و چون پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند به آن چيز ]مختصرى[ از دانش كه نزدشان بود خرسند 
شدند و ]سرانجام[ آنچه به ريشخند مى  گرفتند آنان را فروگرفت. سوره غافر، آيه 83

حدیث روز  

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر چند بر ضد 
خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. امام صادق)عليه السالم(

نى آب روان ز ماهيان سير شود
نى ماهى از آن آب روان سير شود
نى جان جهان زعاشقان تنگ آيد

نى عاشق از آن جاِن جهان، سير شود

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

غدیر

یک لحظه مکث کن

چند توصیه برای درخواست افزایش حقوق

فرض كنيم به فكر باال بردن حقوق خود هستيد؛ مثاًل 
فكر مى كنيد ارزش كارى كه در موقعيت شغلى فعلى 
خود انجام مى دهيد بيشتر است يا مسئوليت هايتان 
افزايش يافته اند؛ زمان آن فرا رسيده كه با مدير خود 

راجع به افزايش حقوق صحبت كنيد.
۱- با آمادگى روحى وارد شويد: اشتباه اغلب افراد 
وارد  به خصوصى  منفى  احساس  با  كه  است  اين 
اين مكالمه مى شوند. گاهى اوقات فكر مى كنند 
به اين دليل حقوقشان بايد افزايش يابد كه كارشان 
بيش از اندازه زياد است. به همين دليل با انرژى منفى 
 به اتاق رئيس خود قدم مى گذارند و موضوع را از

 زاويه اى منفى مطرح مى كنند.
۲- مثال هاى واضحى بزنيد:اگر واقعاً به عملكرد خود 
ايمان داريد، فهرستى از دستاورد هاى برجسته خود به 
همراه داشته باشيد. در غير اين صورت كافى است با 

چند مثال، آمادگى اين مكالمه را در خود ايجاد كنيد.
3- از طريق همكاران مورد اعتماد، جو را آماده كنيد

چيزى كه اغلب اوقات فراموش مى شود آن است كه 
كسب و كار و سازمان، مقوالتى تيمى هستند. ارزش 
انفرادى شما مهم است، اما ارزش شما در ميان جمع 
نيز به همان اندازه اهميت دارد. لذت بردن همكارانتان 
از كار كردن با شما براى سازمان يک برد بزرگ است 

و هر رئيسى به آن توجه خواهد كرد.
۴- درخواست خود را بعد از يک پروژه ى موفق مطرح 
كنيد:زمان بندى يعنى همه چيز. اگر به زودى قصد 
داريد درخواست افزايش حقوق داشته باشيد، زمان 
مطرح كردن اين درخواست را با دقت زيادى انتخاب 

كنيد.  صبر كنيد تا اوضاع مساعد شود.

نيم روز هيجدهم ذيحجه بود كه ناگهان پيک وحى 
بر رسول خدا )ص(  نازل شد و از جانب خدا پيام آورده 
كه: »اى رسول آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل 
شده به گوش مردم برسان و اگر چنين نكنى رسالت 
او را ابالغ نكرده اى. پيامبر دستور توقف دادند و برفراز 
منبرى از جهاز شتران رفته و روى به مردم فرمود: اى 
مردم بزودى من از ميان شما رخت برمى بندم، چه 
كسى بر مومنين در ارزيابى مصلحت ها و شناخت 
سخن  يک  همه  سزاوارتراست؛  امور  در  تصرف  و 
مى گويند خدا و پيامبر داناترند.آنگاه فرمود: من دو 
چيز گرانبها در ميان شما مى گذارم يكى ثقل اكبر كه 
كتاب خداست و ديگرى ثقل اصغر كه اهل بيت منند. 
مردم، بر آنان پيشى نگيريد و از آنان عقب نمانيد.آنگاه 
دست على )ع( را در دست گرفت و آن قدر باال برد 
كه همگان او را در كنار رسول خدا ديدند و شناختند. 
سپس فرمود: سپس فرمود: الزم است حاضران اين 

خبر را به غايبان برسانند.
 امروز دينتان را برايتان كامل نمودم و نعمت خود را بر 
شما به پايان رساندم و اسالم را به عنوان دين برايتان 
براى  از جانب خداوند  پسنديدم.بدين سان على )ع( 

جانشينى پيامبر )ص( برگزيده شد.

واقعا  ندارم.  من  داريد؟  اعتقاد  شانس  به   آيا 
مى گويم. البته به شانس در معناى رايجش 
تواند  مى  كسى  هر  دارم  اعتقاد  ندارم.  باور 
توانيد  مى  شما  بسازد.  را  خودش  شانس 
شويد  تبديل  شانس  خوش  فردى  به  كامال 
به  واقعا  شانس  كه  است  اين  واقعيت  چون 
دادن  رخ  موقعيت  دارد:  بستگى  ها  موقعيت 
موقعيت  و  جديد  افراد  با  اگر  خوب.  اتفاقى 
هاى جديدى روبرو شويد، پاداشش را خواهيد 
گرفت. خيلى مشخص است، مگر نه؟ در اين 
مقاله استراتژى هايى عنوان كرده ام كه مى 
نصيب  بيشترى  شانسى  خوش  آنها  با  توان 

خود كرد:
 1. مقاوم ترین و صبورترین باشید

اندازه كافى  به  را  اگر آرزوها و روياهاى تان 
در  خوبى  هاى  موقعيت  باشيد،  كرده  دنبال 
مقاوم  پس  گرفت،  خواهند  قرار  مسيرتان 
باشيد. تسليم نشويد. هر كارى را انجام دهيد 
تا در بازى باقى بمانيد. هيچ كس يک شبه 
بنيانگذار  پارسونز  باب  است.  نشده  موفق 

روياهاى  به  را  گويد: خود  مى   GoDaddy

تان بچسبانيد!
2. آماده باشید

وقتى موقعيت ها سر راه شما قرار مى گيرند، 
بايد بتوانيد دست به كار شويد. تنها روش آماده 
شدن و آماده باقى ماندن، تمرين كردن است. 
تمرين كردن باعث مى شود اگر كارى را بارها 
بيشترى تسلط  مطمئنا  دهيد،  انجام  بارها   و 

 بر آن پيدا خواهيد كرد. بايد هم از لحاظ ذهنى 
و هم از لحاظ فيزيكى آماده باشيد. بنابراين 
روى خودتان سرمايه گذارى كنيد. تحصيالت 
بهترين روشى است كه براى سرمايه گذارى 

شخصى مى شناسيم.
3. از منفی باف ها دوری کنید

اطراف خود را با افرادى پر كنيد كه اهداف و 
انگيزه هاى يكسان يا مشابهى به شما دارند. 
تان موفقيت  از  و  كنند  مى  حمايت   ازتان 

نمى ترسند. با اين كار تغيير خواهيد كرد؛ آنها 
نيز. دوستانى كه مى توانيد به همراه شان به 

رشد و ترقى برسيد، بى نظيرند.

4. ثبات داشته باشید
احتمال  باشيد،  مالى در مضيقه  لحاظ  از  اگر 
اى  عجوالنه  تصميمات  كه  دارد  بيشترى 
چون  نيست  خوب  اصال  نااميدى  بگيريد. 
كار  شما  نفع  به  زمان  گفتم،  كه   همانطور 
تان  بهترين دوستان  از  مى كند. زمان يكى 
بتوانيد  فقط  آن  با  كه  شغلى  داشتن   است. 

قبض هاى تان را پرداخت كنيد به دردى
 نمى خورد. از خودتان نااميد نشويد.
5. درک باالیی داشته باشید

زمان  مدتى  رسد،  مى  راه  از  موقعيتى  وقتى 
برنامه  با  آن  تناسب  مورد  در  و  كنيد  صرف 
بلندمدت تان فكر كنيد. گاهى اوقات دور شدن 
كه  است  تصميمى  بهترين  موقعيت  يک   از 

مى توان گرفت.
6. حساب و کتاب تان 

را فراموش نکنید
اين موقعيت چيست؟ چه خطرهايى دارد؟ چه 
هزينه هايى در بر خواهد داشت؟ چه سودى از 
آن حاصل خواهد شد؟ آيا از لحاظ اقتصادى 

اينها سواالتى اساسى هستند  منطقى است؟ 
كه بايد به آنها پاسخ دهيد. ريسک پذيرى كار 
خوبى است. بايد انجامش دهيد اما قبل از آن 
و مهم تر از آن اين است كه الگوى تجارى 
تحليل  و  ارزيابى  با  كنيد.  دنبال  را  منطقى 
شان  بودن  منطقى  توانيد  مى  ها   موقعيت 

را بسنجيد.
7. به خودتان ایمان داشته باشید

نمى توانيد بدون ايمان كار كنيد زيرا در پايان 
روز تنها چيزى كه مى توانيد دل تان را به آن 
خوش كنيد، اين است كه به خودتان باور داشته 
باشيد و بدانيد كه توانايى حل هر مشكلى را كه 

بر سر راه تان قرار مى گيرد داريد.
8. کنجکاو باشید

پيدا  جديدى  دوستان  بخوانيد.  توانيد  مى  تا 
كنيد. افراد موفق دانش آموزانى در مدرسه دنيا 

هستند. هميشه سوال بپرسيد.
نامحدودی  اجتماعی  ارتباطات   .9

داشته باشید
هر جا كه به كسب و كار مى پردازيد، با هر 

كسى كه مالقات مى كنيد و هر جايى كه 
مى رويد، حضور واقعى داشته باشيد و با روى 
خوش ظاهر شويد. شما كه نمى دانيد، شايد 
موقعيت هاى بسيار خوبى از دل غيرمنتظره 
مردم  بگذاريد  شوند.  ظاهر  ها  مكان  ترين 

شگفت زده تان كنند.
10. به دیگران کمک کنید

پس  بخشند.  مى  نيز  شما  به  ببخشيد،  اگر 
كمک  ديگران  به  اگر  بكنيد.  را  تان  تالش 
كنيد، در واقع گروهى از افرادى خواهيد داشت 
كه از شما حمايت خواهند كرد. مردم بخشش 
عوض  در  و  سپرد  خواهند  خاطر  به  را  شما 
موقعيت هايى را بر سر راه تان قرار خواهند داد.

داريد  كه  بزرگى  هدف  به  شانسى  خوش   
در  مهربان.  و  باشيد  دارد. صبور  بستگى  نيز 
طول مسيرتان با موانع زيادى برخورد خواهيد 
داشت اما همانطور كه رايان هاليدى يكى از 
نويسندگان محبوبم مى نويسد: »آن موانع در 
واقع همان موقعيت ها هستند«. همه چيز به 

رويكرد شما بستگى دارد.

عارفانه روز

بارالها با چنين كارنامه سياهى؛ نه تحمل آتش 
و عذاب جهنم را داريم و نه عملى كه ما را 
نجات دهد” يا رب از ابر هدايت برسان بارانى

اين روزها باد مى وزد . مى توانى در مقابلش 
هم ديوار بسازى ، هم آسياب بادى،  

تصميم با تو است

موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي
 است كه مي خواهيد.شادي به معناي
 خواستن آن چيزي است كه داريد.

عشق و شور زندگانى را از درون خودتان جست 
و جو كنيد . سرزندگى و زنده بودن را تنها از 
درون خودتان جويا شويد . باربارا دى آنجليس

481972635
976853124
352641789
819325476
234716598
765489213
193264857
548197362
627538941

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک  

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

  09156633230- برگی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

نقاشی ساختمـان  پالستیک - اکرولیک 
روغنی به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

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

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

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

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

09153613243 - شریفی

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر،آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

 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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل
 کادر فروش خود از تعدادی بازاریاب آقا 

در سراسر استان دعوت به همکاری می نماید. 
09159644971

آشپز ماهر برای کار در غذای آماده 
نیازمندیم.    09155610366

شرکت مهنـدسین مشـاور
به یک نفر کارشناس معماری با 

تسلط کامل به نرم افزار اتوکد و 
نقشه های فاز دو و دارای حداقل 
3 سال سابقه کاری نیازمند است.

تماس در وقت اداری 
32342152

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

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

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

09157561075 

ملک تجاری مسکونی 128 متر زمین 65 متر مغازه و 2 آپارتمان قابل فروشی
گسترش 2 ممر بین مطهری 2 و 4- همراه: 09159933054



تشریح خبر تانکر حامل سوختی که، سوخت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از آتش سوزی تانکر 
حامل سوخت در طبس خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ سید محمدرضا سرفرازی گفت: بامداد روز جمعه، با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر آتش سوزی یک 
دستگاه تانکر حامل سوخت گازوئیل در محور دیهوک- بیرجند، 
بالفاصله مأموران انتظامی و عوامل آتش نشانی به محل سانحه 
اعزام شدند. وی افزود: مأموران با بررسی صحنه و به کار گرفتن 
تمهیدات پلیسی با همکاری عوامل آتش نشانی، شعله های 
حریق را خاموش کردند. سرهنگ سرفرازی تصریح کرد: 
علت حادثه آتش سوزی الستیک محور عقب خودرو بوده 
که راننده  نیز به صورت سطحی مصدوم و مداوا شده است.
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قهرمانی بانوان استان خراسان جنوبی 
در مسابقات بدمینتون قهرمانی جانبازان و معلوالن کشور

در نخستین دوره از مسابقات بدمینتون قهرمانی جانبازان و معلوالن کشور 
تیم بانوان استان با کسب سه مدال رنگی بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد.  
به نقل از فارس، رئیس هیأت ورزش جانبازان و معلوالن خراسان جنوبی 
گفت: سمانه یزدانی با گردن آویز طال بر سکوی نخست ایستاد، مینا محمدی 
با گردن آویز نقره نایب قهرمان شد و زهرا زحمتکش نیز با گردن آویز برنز در 
جایگاه سوم مسابقات انفرادی این ماراتن ملی قرار گرفت. مهدی شریعتی فر 
افزود: در بخش تیمی مسابقات بدمینتون قهرمانی جانبازان و معلوالن کشور 
یادواره شهدای منا، بانوان استان خراسان جنوبی با تصاحب کاپ قهرمانی 
این رقابت ها بر سکوی نخست ایستاد، تیم اصفهان نایب قهرمان شد و 
فارس عنوان سوم تیمی را از آن خود کرد. وی یادآور شد: در پی درخشش 
بانوان بدمینتون باز جانباز و معلول خراسان جنوبی در این رقابت ها، سمانه 
یزدانی، رضوان ناصری و مینا محمدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

علی نژاد، نایب قهرمان مسابقات شنای 
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کشور شد

در مسابقات شنای قهرمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کشور، صدیقه 
علی نژاد از فردوس با گردن آویز نقره بر سکوی نایب قهرمانی این رقابت ها 
ایستاد. رئیس هیأت ورزش کارگری استان گفت: در مسابقات ورزشی 
کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور، نماینده فردوسی خراسان جنوبی 
خوش درخشید. ابوالفضل علیزاده افزود: صدیقه علی نژاد از فردوس در رشته 
75 متر آزاد مسابقات شنا با گردن آویز نقره بر سکوی نایب قهرمانی این 
رقابت ها ایستاد. رئیس هیأت ورزش کارگری استان خراسان جنوبی تصریح 
کرد: در این رقابت ها شناگر استان فارس قهرمان شد و نماینده آذربایجان 
شرقی نیز جایگاه سوم مسابقات را از آن خود کرد. علیزاده یادآور شد: 
مسابقات ورزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور با حضور ورزشکاران 
23 استان کشور از 20 تا 22 شهریورماه جاری  به میزبانی یاسوج برگزار شد.

کسب پنج مدال روئینگ سواران ایران 
در رقابت های قهرمانی آسیا

ایرنا- زنان روئینگ سوار ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در چین با 
کسب پنج مدال )یک طال ،یک نقره و سه برنز( به کار خود پایان دادند. 
این رقابت ها از 19شهریور ماه جاری در شیاچن کشور چین آغاز شد و 
نمایندگان ایران موفق به کسب 5 مدال در این رقابت ها شدند. نازنین 
مالئی در روئینگ تکنفره سبک وزن بانوان صاحب مدال طال شد و تیم 
روئینگ چهارنفره جفت پاروی سنگین وزن بانوان هم با ترکیب پریسا 
احمدی، فرحناز عشقی، مریم کرمی و مریم امیدی پارسا به مدال نقره 
دست یافت. مهسا جاور در روئینگ تکنفره سنگین وزن بانوان، پریسا 
احمدی و نازنین رحمانی در روئینگ دونفره جفت پاروی سنگین وزن 
بانوان و تیم چهارنفره تک پاروی سنگین وزن بانوان با ترکیب نازنین مالئی، 
نازنین رحمانی، فرحناز عشقی و مهسا جاور نیز صاحب مدال برنز شدند.

1- عامل ژنی :همه افراد دچار سرطان نهفته اند، اما با 
ایجاد شرایط مستعد مثل نوع غذا، نحوه زندگی، استرس 
و ...  به سرعت بارز می شود. در حدود 25 درصد از انواع 
سرطان ها ژنی و ارثی است 2- مواد مخدر و دود سیگار 
3- تغذیه ناسالم: الف. چربی حیوانی به صورت کلی و 
گوشت قرمز به طور شاخص: )مثاًل ارتباط سرطان روده 

بزرگ با مصرف گوشت قرمز و مصرف چربی اشباع به 
خصوص در شب و قبل از خواب(. ب. نمک: ماهی 
شور و نمک زده و مصرف بیش ازحدآنها سرطانزاست. 
پ. قهوه و شیرین کننده های سنتزی و مصنوعی. ث. 
چاقی: چاقی در آقایان باعث سرطان پروستات و در 
خانم ها باعث سرطان رحم و سینه می شود. به دلیل 

افزایش کلسترول در افراد چاق متابولیسم به خوب ی 
صورت نمی گیرد. ج. مشروبات الکلی: )عامل سرطان 
دستگاه گوارش و دستگاه تنفس چ. اشعـه: )اشعه آلفا و 
ایکس و مواد رادیو اکتیو (. ح.  جـوش شیـریـن: طبـق 
اعـالم وزارت بهـداشـت 65 درصـد مـوارد سـرطان 
معـده در آقـایـان به دلیـل مصـرف جوش شیرین است.

با معده خالی این کارها ممنوع!

برای بعضی کارها مانند خوابیدن اگر با معده خالی 
باشیم بسیار مناسب تر وبرای سالمتی بهتر است 
اما بعضی از کارها حتما نباید معده ما خالی باشد:  
1- نوشیدن چای یا قهوه: منجر به سوزش معده، 
سوءهاضمه و کاهش اشتها می شود 2- خوردن 
دارو: برخی داروها را باید با معده خالی یا قبل از 

غذا خورد، اما اکثر داروها باید با معده پر یا بعد از 
غذا خورده شوند. خوردن قرص بعد از غذا موجب 
کاهش ریسک سوزش معده، سوءهاضمه و زخم 
معده می شود. مصرف دارو بعد از غذا می تواند 
به جذب بهتر قرص توسط بدن هم کمک کند. 
3- ورزش کردن: ممکن است به الغرشدن شما 
آنطور که فکر می کنید کمک نکند 4- سفر: 
منجر به سرگیجه و حالت تهوع و موارد مشابه شود.

کم کاری کبد با این نشانه ها

1- افزایش وزن عجیب: از آن جایی که کبد 
است، در صورت  متابولیسم چربی ها  مسئول 
ضعف این عضو بدن چربی ها در سلول های کبد 
ذخیره می شوند 2- آلرژی: کبد عضوی است که 
آنتی بادی ها را برای مبارزه با آلرژن ها تولید می 
کند. پس اگر به تازگی دچار آلرژی فصلی شده 

اید، این می تواند نشانه ای از ضعف کبد شما باشد 
3- خستگی مزمن: یکی از نشانه های نارسایی 
کبد و مسمومیت آن است 4- بوی بد بدن و 
تعریق زیاد 5- جوش های مقاوم: سموم مزاحم 
موجب بهم خوردن تعادل هورمونی بدن خواهد 
شد 6- بوی بد دهان: بوی کبدی، بیماری است 
که در صورت تجمع سموم در کبد به وجود 
می آید و دهان بوی مدفوع و کپک می دهد.

برنامه غذایی سه روزه الغری با موز

رژیم غذایی موز، یک رژیم خوشمزه و سریع 
برای کاهش وزن، بدون نیاز به خوردن غذاهای 
خسته کننده و بی مزه است: به مدت سه تا چهار 
روز، هر روز 3 تا 5 موز را با 3 تا 4 فنجان شیر 
ماست  اگر  همچنین  کنید.  مخلوط  کم چرب 
دوست دارید می توانید به جای شیر از آن استفاده 

کنید. می توانید آنها را جداگانه مصرف کرده یا 
کردن یک  درست  برای  کنید.  مخلوط  با هم 
معجون خوشمزه فقط کافی  است یک عدد موز، 
یک فنجان شیر و چند تکه یخ را با هم مخلوط 
کنید. یا به جای استفاده از یخ، می توانید موز را از 
چند ساعت قبل در فریزر  بگذارید. این رژیم 
ساده به شما کمک می کند که در عرض 3 تا 4 
روز از شر حدود 3 کیلو از وزن تان خالص شوید.

پوست کیوی
و  درمان بیماری های گوارشی

چند روش درمان خانگی معده درد: 1- مصرف 
عرق نعناع یا دم نوش نعناع و بابونه ) البته مصرف 
بیش از حد عرق نعناع خود موجب سوزش معده 
می شود( 2- گذاشتن کیسه آب گرم یا کیسه ای 
که محتوی سیاه دانه یا جو, روی معده 3- مصرف 

زیره سیاه و سبز در غذاها 4- مصرف نان زیره 5- 
مصرف رازیانه 6- مصرف چای بومادران، چای 
دارچین، دم نوش گشنیز، شربت یا دم نوش گیاه 
افسنتین 7- مصرف آناناس و پوست کیوی 8- 
لیمو قند بسیار برای معده مفید است. می توان لیمو 
را به دلخواه ورقه ورقه کرده و داخل یک شیشه 
ریخته به نحوی که یک الیه لیمو و یک الیه شکر 
ریخته شود و به  همین  ترتیب  شیشه  را پر  کنید.

هدفون هایی که 
می تواند عامل مرگ باشد!

کارشناسان بهداشت و سالمت دربارۀ هدفون 
های جدید آیفون که از فناوری بلوتوث استفاده 
می کنند، هشدار داده اند. زیرا تحقیقات نشان می 
دهد استفادۀ مستمر از AirPods ممکن است 
روی سّد خونی مغزی که برای محافظت از مغز 

در برابر سموم شیمیایی الزم است، تأثیر بگذارد 
و حتی به مرگ آنی شخص شود. آنها می گوید: 
مهندسان و مدیران فروش اپل، اصرار دارند که از 
فناوری بلوتوث استفاده کنند اما تشعشعات بلوتوث 
بارها  از تشعشعات مایکروویو که پژوهشگران 
نسبت به آن هشدار داده اند هم بیشتر است. بنابر 
این استفاده از هدفون های قدیمی و دارای سیم 
به جای دستگاه های بلوتوث توصیه می شود.

عوامل ایجاد کننده سرطان کدامند؟

واژگونی سواری پراید در نهبندان
یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان، از واژگونی یک پراید در نهبندان با یک 
کشته و دو مجروح خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
مرکز  اعالم  با  دوشنبه  روز  گفت:  رضایی  حسین  سرهنگ 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 45محور 
نهبندان - زاهدان، بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند. وی 
افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه 
خودروی پراید واژگون شده، راننده خودرو کشته و دونفر دیگر 
مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شده اند. سرهنگ 
رضایی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی 
راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو اعالم کرد.

توقیف کشنده اسکانیا با 17 میلیون ریال خالفی
در شهرستان قاین

رئیس پلیس راه استان، از توقیف یک دستگاه کشنده اسکانیا با 
خالفي 17میلیون  و 750هزار ریال خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: 
در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران 
پلیس راه  قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه 
کشنده اسکانیا را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. 
وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، 
مشخص شد خودرو داراي مبلغ 17میلیون و 750هزارریال خالفي 
معوقه در سیستم اجرائیات راهور است که برابر ماده 8 قانون رسیدگي 
به تخلفات رانندگي، این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

نجات کودک2ساله توسط سگهای زنده یاب

کودک 2 ساله پس از 24 ساعت مفقودی توسط سگ های 
زنده یاب در خراسان رضوی نجات پیدا کرد. سخنگوی جمعیت 
هالل احمر خراسان رضوی گفت: این کودک اوایل هفته جاری 
و هنگامی که خانواده برای تفریح به یکی از روستاها در چناران 
رفته بودند، گم شده بود. مجتبی محمودی افزود: پس از اعالم 
این مفقودی، امدادگران پس از 24 ساعت عملیات کاوش، 
کودک را با هدایت سگ های زنده یاب در دره ای پیدا کردند. 
پس از پیدا شدن کودک در فاصله ای دوردست از محل اولیه 
درحالیکه به طور طبیعی این کودک توان طی مسافت طوالنی 
را نداشته، احتمال جابه جایی وی توسط فرد دیگری یا ربوده شدنش، 
مطرح شده که بررسی الزم توسط پلیس در دست انجام است.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

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

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

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

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

تعمیر لوازم خانگی
 در منزل 

     لباسشویی، ظرفشویی،کولر، 
ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    
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معرفی صنایع دستی شهرستان خوسف به تجار و بازرگانان

دادرس مقدم - اتاق بازرگانی استان با همکاری نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف از روند تولید محصوالت صنایع دستی اصیل و با کیفیت 
این شهرستان، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و معرفی صنایع دستی شهرستان به تجار و بازرگانان، مستند سازی کرد. علی صالحی مسئول میراث فرهنگی شهرستان 
خوسف گفت: این مستند در بازدید از کارگاه های سفال گری در شهر خوسف، پارچه بافی، گوهر تراشی، جاجیم بافی در خانه صنایع دستی روستای کوشه سفلی تهیه شده است.

چهارشنبه * 24 شهریور 1395 * شماره 3603
7

تخصیص ۱۲۱میلیاردریال برای

طرح های هادی روستایی استان 

بنیاد  مدیرکل  تسنیم- 
اختصاص  از  مسکن 
برای  ریال  میلیارد   ۱۲۱
طرح های  اجرای  و  تهیه 
استان  روستایی  هادی 
داد.   خبر  جاری  سال  در 

روستای   ۹۰۴ وجود  به  اشاره  با  مقدم  آسمانی 
این  از  کرد:  اظهار  استان،  در  خانوار   ۲۰ باالی 
برای ۸۹۸ روستا طرح های هادی  تاکنون  تعداد 
روستایی تهیه شده است. وی بیان کرد: تاکنون 
بالغ بر هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای 
تهیه طرح های هادی روستایی استان هزینه شده 
است. آسمانی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر 
استان  اجرای طرح های هادی در ۴۷۰ روستای 
باقی مانده است، عنوان داشت: برای اجرای این 

طرح ها به ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

آموزش و پرورش بر جابجایی
دانش آموزان با سرویس نظارت دارد

کل  اداره  مربیان  و  اولیا  انجمن  رئیس  ایرنا- 
آموزش و پرورش استان گفت: قرارداد جابجایی 
دانش آموزان با سرویس مدرسه مطابق چارچوب 
و  منعقد  پیمانکار  با  وزارتخانه  ابالغی  موازین 
مورد  در  و  داریم  نظارت  آن  اجرای  به  نسبت 
آموزان  دانش  جابجایی  در  شخصی  خودروهای 
اذانی  نیست.  کل  اداره  این  متوجه  مسئولیتی 
افزود: رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به 
سرویس مدرسه و اصول شهر وندی توسط تمام 
عوامل دست اندرکار، بهترین خروجی را در زمینه 

رفت و آمد دانش آموزان خواهد داشت.

۴۲ درصد جمعیت استان
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

به  اشاره  با  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  تسنیم- 
پوشش  تحت  استان  جمعیت  درصد   ۴۲ اینکه 
کل  جمع  گفت:  هستند،  اجتماعی  تأمین  بیمه 
افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان 
۳۳۴ هزار و ۴۸۵ نفر است. درویشی با اشاره به 
خاطرنشان  استان  اجباری  شدگان  بیمه  تعداد 
کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از ابتدا تا پایان 
این  اجباری  بیمه شدگان  تعداد  امسال  مردادماه 
تعداد  وی  نفر هستند.   ۷۳۴ و  هزار   ۷۲ سازمان 
بیمه شدگان توافقی )باربران، مساجد، روحانیون، 
بسیج، مداحان و غیره( استان را یک هزار و ۶۷ 
نفر عنوان کرد و افزود: تعداد افراد بیمه بیکاری 

نیز یک هزار و ۱۰ نفر هستند.

خسارت به ۲0 درصد باغ های زرشک

صدا و سیما- مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان 
گفت: باد و هوای گرم به ۲ هزارو ۴۹۷ هکتار از 
افزود:  زد. جواد غنچه  باغ های زرشک خسارت 
۱۲ هزار و ۴۸۸ هکتار از از باغ های زرشک این 
استان بارور است که امسال به ۲۰ درصد از آنها 
زرشک  های  باغ  افزود:  وی  شد.  وارد  خسارت 
شهرستان درمیان، شهر قاین، آرین شهر و بیرجند 

بیشترین خسارتها را داشته اند.

نظارت بهداشتی
بر الشه بیش از ۴300 دام قربانی

پیشه ور- رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومي 
روز  گفت: طی  استان  دامپزشکي  غذایي  مواد  و 
عید قربان ۴۳۰۰ الشه دام قربانی تحت نظارت 
بهداشتی قرار گرفت. نیک پور عنوان کرد: بیش از 
۵۵ اکیپ هاي ثابت و سیار دامپزشکي در روز عید 
سعید قربان ۴ هزار و ۳۷۰ راس الشه دام قربانی 
شهروندان و خیران را مورد بازرسي بهداشتي قرار 
به  دام  ۱۰ الشه  تعداد  داشت:  اظهار  وي  دادند. 

علت آلودگی های انگلی ضبط و معدوم شد.

10 نمایش به بخش رقابت
دهمین جشنواره تئاتر استان راه یافت

شبستان- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
نتایج  در  استان گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بازبینی دهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی ۱۰ 
نمایش به مرحله رقابت به این جشنواره انتخاب 
دیدن  اینکه  به  اشاره  با  زمزم  سیدعلی  شدند. 
نمایش ها برای عموم آزاد خواهد بود بیان کرد: 
این نمایش ها از ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه جاری در 
آمفی تئاتر عالمه فرزان ،گلبانگ و  سالن استاد 
عبداللهی انجمن هنرهای نمایشی برای رقابت به 

روی صحنه خواهند رفت.

شرکت نیروهای یگان حفاظت قاین
در دوره آموزشی اطفاء حریق

غالمی- یک دوره کالس آموزشی اطفاء حریق 
از سری آموزش های ایمنی و حفاظت در محیط 
کار در محل آتش نشانی شهرستان قاین برگزار 
فرهنگی  میراث  اداره  رییس  عباسی  گردید. 
آموزشی  دوره  این  در  گفت:  قاین  شهرستان 
نیروهای یگان حفاظت شهرستان حضور داشتند 
که با انواع حریق، روش های خنثی سازی حریق 
، انواع کپسول های اطفاء حریق و روشهای دفع 
و اطفاءحریق آشنا شدند. وی خاطر نشان کرد: در 
پایان کالس آموزشی در محوطه آتش نشانی به 
که شرکت  گردید  برگزار  مانوری  عملی  صورت 
اطفاء  های  کپسول  از  استفاده  نحوه  کنندگان 

حریق را آموزش دیدند.

تولید گوشت مرغ  ۲۵ درصد افزایش یافت

بازار امروز با معیارهای اسالمی
فاصله زیادی دارد

به  اشاره  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
جامعه  نیاز  با  مطابق  باید  بازار  به  ورود  اینکه 
معیارهای  با  امروز  بازار  گفت:  باشد،  اسالمی 
در  عبادی  ا...  آیت  دارد.  زیادی  فاصله  اسالمی 
با اشاره به  دیدار با شورای بسیج اصناف استان 
جبهه های  از  پشتیبانی  در  اصناف  نقش  اینکه 
کرد:  عنوان  نیست،  پوشیده  هیچکس  بر  جنگ 
پیش  بدی  شرایط  گذشته  سالیان  متاسفانه طی 
به  نداشته اند  بازار سنخیت  با  افرادی که  آمده و 
آن ورود کردند و از موقعیت این مکان کاسته اند.
علی آبادی، فرمانده پایگاه بسیج اصناف بیرجند 
نیز در این دیدار اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر 
وظیفه  هستند  جوانان  قشر  بازار  فروشنده های 
شورای بسیج اصناف بسیار سنگین تر شده است 

و باید کالس های فقه بازار افزایش پیدا کند.

پاداش 115 میلیارد تومانی صنایع کشور 
از صنعت برق با مدیریت مصرف

شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون  تسنیم- 
توانیر گفت: صنایع کشور در تابستان سال گذشته 
شبکه  برق  مصرف  از  مگاوات   ۱۰۰۰ جبران  با 
تخفیف  تومان  میلیارد   ۱۱۵ حددود  سراسری 
پاداش از صنعت برق دریافت کردند. احمدیزدی  
در  چند سال گذشته  در  کرد: خوشبختانه  اظهار 
فصل تابستان ۴ هزار و ۲۰۰  مشترک با صنعت 
به  اشاره  با  اند. وی  داشته  برق کشور همکاری 
نشان  کشور  صنایع  از  حاصل  شناخت   اینکه 
می دهد که حدود ۳۰ درصد امکان بهینه سازی 
این  افزود:  دارد  وجود  درصنایع  برق  مصرف  در 
و  تولید  روند  در  مشکلی  هیچ  سازی  بهینه 

محصول نهایی ایجاد نمی کند.

متقاضیان سفر اربعین
اخذ ویزا را به تعویق نیندازند

ایسنا- مدیرکل حج و زیارت استان گفت: متقاضیان 
سفر به کربال در ایام اربعین هرچه سریع تر نسبت 
ترافیک  به  توجه  با  کنند چراکه  اقدام  ثبت نام  به 
موجود در خصوص صدور ویزا دچار مشکل نشوند. 
اطالعات  درج  با  متقاضیان  اظهارکرد:  نوفرستی 
تاریخ  سماح  سامانه  در  همراهان  و  خود  فردی 
تشرف و مرز خروجی خود برای عزیمت به کشور 
عراق را انتخاب می کنند. وی ادامه داد: بر اساس 
افرادی  تنها  کشور،  اربعین  مرکزی  ستاد  مصوبه 
می توانند ویزای اربعین دریافت و از مرز خارج شوند 

که در سامانه سماح ثبت نام کرده باشند.

آغاز طرح نظارتی
ویژه بازگشایی مدارس در سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رییس  کاری- 
ویژه  نظارتی  طرح  آغاز  از  سربیشه  شهرستان 
داد. خبر  شهرستان  این  در  مدارس  بازگشایی 
براتی اظهار کرد: این طرح از پانزدهم شهریورماه 
وی  دارد.  ادامه  مهر ماه  پانزدهم  تا  و  شده  آغاز 
هدف از اجرای این طرح نظارتی را جلوگیری از 
هرگونه تخلف در بازار و ایجاد بستری امن برای 

خرید مصرف کنندگان دانست.

اداره کل ورزش و جوانان به حمایت از 
هیأت های ورزشی متعهد است

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  ایرنا- 
و  ورزش  اداره  بال  به  را  ورزشی  هیأت  استان 
جوانان استان ها تشبیه کرد و گفت: مسئوالن و 
کارشناسان این اداره کل خود را موظف و متعهد 
به حمایت از هیات های ورزشی در ۱۱شهرستان 
تیم  با  دیدار  در  برومند  دانند.  می  استان  تابعه 
که  استان  معلوالن  و  جانبازان  بدمینتون  بانوان 
در مسابقات قهرمانی کشور اول شد، عنوان کرد: 
این اداره کل آماده است در حد توان این تیم را 

از لحاظ مادی و معنوی حمایت کند.

اختصاص 1میلیارد و 300 میلیون ریال 
اعتبار برای ساخت کتابخانه زهان

قوسی- دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
بخش زهاِن شهرستان زیرکوه در سال جاری، در 
سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد. بخشدار زهان 
در این جلسه از اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 
جهت تکمیل ساختمان در حال احداث کتابخانه این 
شهر خبر داد.شایان ذکر است پیگیری صدور سند و 
پروانه ساختمانی، واریز نیم درصد شهرداریها و برنامه 
از  های فرهنگی قابل اجرا در هفته دفاع مقدس 

دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

بازدید قهرمان دوچرخه سواری
کشور اسلوونی از موزه مردم شناسی قاین

راستی- پریموژ استرانکا قهرمان دوچرخه سواری 
از موزه مردم شناسی شهرستان  اسلوونی  کشور 
میراث  اداره  رییس  عباسی  کرد.  بازدید  قاین 
فرهنگی شهرستان قاین گفت: این دوچرخه سوار 
به همراه رییس هیئت دوچرخه سواری استان و 
جمعی از ورزشکاران و دوچرخه سواران استان از 

موزه مردم شناسی شهرستان دیدن نمودند.

جمع آوری ۱84 میلیون تومان نذورات قربانی
های  مشارکت  توسعه  معاون  حسینی- 
)ره(  خمیني  امام  امداد  کمیته  مردمی 
 ۱۸۴ کنون  تا  استان  مردم  کرد:  عنوان 
نقدی  غیر  و  نقدی  نذورات  تومان  میلیون 

برای عید قربان داشته اند.
سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار 
اینکه روند جمع آوری نذورات   با بیان  آوا 
از  کرد:  اعالم  دارد،  ادامه  هنوز  قربانی 
تومان  میلیون   ۳۸ شده  آوری  جمع  مبلغ 
نقدی و مابقی آن شامل ۴ راس گوسفند، 
۵ تن و ۴۲۹ کیلو گوشت  یک نفر شتر و 

قرمز نذورات غیر نقدی بوده است.
وی با اشاره به اینکه روز عید قربان ۱۷۱ 
فعال  استان  در  نذورات  آوری  جمع  پایگاه 
پایگاه سایر و ۱۴۰  ادامه داد: ۳۱  اند  بوده 
آوری  را جمع  مردمی  نذورات  ثابت  پایگاه 
کردند. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمیني )ره( به مبلغ جمع 
آوری شده در سال قبل اشاره کرد و افزود:  
در سال ۹۴ مردم استان ۲۵۴میلیون تومان 
به نیازمندان کمک کردند که از این مقدار 

۲۹ میلیون تومان وجه نقد بود.

برگزاری جشن عاطفه ها
در ۲۵ شهریور ماه

اول  مرحله  برگزاری  از  حسینی  ادامه  در 
کشور  سراسر  با  همزمان  ها  عاطفه  جشن 
انتظار  در  مهر  شعار  با  شهریورماه   ۲۵ در 

همدلی در استان خبر داد.
های  کمک  پرداخت  های  روش  به  وی 
نیکوکار  و  خیر  مردم  غیرنقدی  و  نقدی 
افزود:  و  کرد  اشاره  جشن  این  در  استان 
مراجعه  با  توانند  می  ها  استانی  هم 

همچنین  و  نهاد  این  ادارات  به  حضوری 
جهت  استان،  سراسر  در  نیکوکاری  مراکز 
شماره  به  را  خود  نقدی  های  کمک  واریز 
حساب جاري ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ نزد بانک 
صادرات مرکزي بیرجند و همچنین از طریق 
سرشمارگیری ۸۸۷۷*  ویژه دارندگان همراه 
اول و ایرانسل به این نهاد اهدا کنند. معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با 
بیان اینکه مرحله دوم این جشن، ۱۰ مهرماه 
عنوان  برگزار خواهد شد  استان  مدارس  در 
بیش  جدید  تحصیلی  سال  ابتدای  در  کرد: 

از ۱۰۵ هزار پاکت ویژه جشن عاطفه ها در 
بین دانش آموزان ستان توزیع خواهد شد و 
در روز برگزاری جشن عاطفه ها پاکت های 
خود را تحویل مدارس خواهند داد. حسینی 
 ۱۰ تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر 
حمایت  تحت  آموز  دانش  نفر   ۲۷۵ و  هزار 
امیدواریم  که  هستند  استان  امداد  کمیته 
مردم سخاوتمند استان این دانش آموزان را 
در  با شرکت  و  بدانند  فرزندان خود  همانند 
آغاز  در  را  نیازمند  آموزان  دانش  این جشن 

سال تحصیلی جدید یاری نمایند.

۱۰ موکب استان پذیرای زائران اربعین در کاظمین

مهر- رئیس بنیاد زائر استان گفت: در اربعین 
دو  مردمی،  بخش  در  موکب  هشت  امسال 
دستگاه  چهار  و  درمان  و  بهداشت  موکب 
زائران  به  خدمات  ارائه  برای  سیار  نانوایی 
جوینده  شود.  برپامی  کاظمین  در  حسینی 
ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه 
آرد  تا کنون ۳۰ تن  اینکه  بیان  با  همچنین 
برای پخت نان اهدا شده است، اظهار کرد: 
برای تغذیه  نیز  برنج و ۱۰ تن مرغ  ۱۰ تن 

زائران پیش بینی شده است.
بنیاد زائر برای زائران  اینکه  با اشاره به  وی 

بی بضاعت مشهد مقدس در دستور کار قرار 
گرفته است، تصریح کرد: مکان زائر سرای 
استان در مشهد مقدس تغییر پیدا کرد و در 
حال حاضر زمینی به مساحت ۸۶۰ متر در 
بنیاد  اختیار  در  مشهد  طبرسی  اول  فلکه 
امکانات  همه  اگر  و  است  گرفته  قرار  زائر 
فراهم شود ساخت این زائر سرا در دو سال 
آینده به اتمام خواهد رسید. وی اعالم کرد: 
شهرستان سربیشه تنها شهرستانی است که 

در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار 

در  عظیم  ظرفیتی  را  اطهار)ع(  ائمه  زیارت 
جبهه فرهنگی برای مقابله با دشمن دانست و 
گفت: استمرار زیارت های ائمه برای دشمن از 

جنگ های نظامی سخت تر است.
ائمه  قبور  کرد:  اظهار  عبادی  االسالم  حجه 
در دل اهل ایمان جای دارد و با جنگ ها و 

انفجارهای داعشی ها از بین نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه زیارت ائمه عالوه بر اصل 
و حب به جبهه فرهنگی تبدیل شده است، 
افزود: استمرار زیارت های ائمه برای دشمن از 

جنگ های نظامی سخت تر شده است.

مالئی- مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری 
در  استاندار  تاکید  با  کرد:  بیان  استان  های 
روستاها  در  سازی  معابر  عمرانی  عملیات 
همان  آالت  ماشین  از  باید  ها  شهرداری  و 
اعتبارات  دنبال  به  ما  استفاده شود و  منطقه 
تملک و دارایی های شهرداری ها هستیم که 
بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم تا فشار 

مضاعفی به شهرداری ها وارد نشود.
شورای  اعضای  ماهانه  جلسه  دیروز  صبح 
با حضور حقی مدیرعامل و  استان  اسالمی 
شیروانی معاون اداره مالی سازمان همیاری 
شهر  شورای  در  استان  های  شهرداری 

بیرجند برگزار شد.
حقی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری 
ها عنوان کرد: اعضای این سازمان متشکل 
تمام  و  استاندار  عمرانی  معاون  استاندار،  از 
هر  در  افزود:  استان هستند. وی  شهرداران 
سال دو جلسه با حضور تمام اعضا برگزار و 
تصمیماتی برای  کمک به شهرداری های 

استان گرفته می شود.
ادامه  و  کرد  اشاره  استان  تشکیل  به  وی 
تاسیس  جنوبی  خراسان  که  سالی  در  داد: 
شد حدود ۱۳ شهرداری داشت که سهم ۳ 
همیاری  سازمان  از  را  خود  تومانی  میلیارد 
انتقال  جنوبی  خراسان  به  مشهد  شهرداری 
انجام  استان  در  که  جمعیتی  رشد  با  و  داد 
شد شهرداری های جدیدی تشکیل شدند که 
همیاری  سازمان  مدیرعامل  ضعیف هستند. 
شهرداری ها خاطرنشان کرد: شهرداری های 
باید حق سهمی به این سازمان پرداخت کنند 

تا ما بتوانیم به آنها کمک کنیم.
فعالترین رشد  به گفته وی خراسان جنوبی 
سهام را در کشور دارد به نوعی که از سال 
میلیارد و ۹۰۰  این سازمان یک  تا ۹۴   ۸۳

میلیون تومان سود داشته است.

سودیک میلیارد و 7۰۰ میلیونی
در یک سال

ها  شهرداری  همیاری  سازمان  مدیرعامل 
به سود سال گذشته این سازمان اشاره کرد 
های  طرح  و  ها  گذاری  سرمایه  با  افزود:  و 
سود  دارند  اقتصادی  توجیه  که  عمرانی 
 ۷۰۰ میلیارد  یک  سازمان  این  گذشته  سال 

به صبحت  حقی  است.  شده  تومان  میلیون 
سازمان  این  جلسه  آخرین  در  استاندار  های 
استاندار دستور ویژه ای  تاکید کرد:  اشاره و 
برای کمک به شهرداری های ضعیف و تازه 
تاسیس داده است که در همان جلسه اعضای 
شورای عالی سازمان همیاری شهرداری ها 
با این طرح موافقت کردند و مقرر شد ۶۵۰ 
میلیون تومان از سود سال ۹۴ به شهرداری 

های ضعیف کمک شود.

بدهی ۲۵۰میلیارد تومانی
کارخانه ژالتین

کارخانه  در  جنوبی  خراسان  گفت:  وی 
که  دارد  سهم  درصد   ۶/۹ مشهد  ژالتین 
میلیارد   ۲۵ بدهی  با  کارخانه  این  متاسفانه 
که  شده  سال   ۵ ها  بانک  به  تومانی 
همیاری  سازمان  مدیرعامل  است.   تعطیل 
شهرداری ها عنوان کرد: مسئوالن کارخانه 
عضو  یک  که  کنند  نمی  قبول  ژالتین 

باشد  مدیره  هیئت  در  جنوبی  خراسان  از 
دفاع  استانمان  حق  از  اقتدار  با  هم  ما   اما 
های  شهرداری  سهم  به  حقی  کنیم.  می 
بیرجند  افزود:  و  کرد  اشاره  سازمان  این  در 
۱۸/۴۲ درصد، ۱۳/۱۲ قاین، ۱۲/۵۱بشرویه، 
۱۲/۲۲ فردوس، ۱۰/۲ سرایان، نهبندان ۱۲، 
ها  شهرداری  الباقی  و  درصد   ۵/۳ اسالمیه 

کمتر از ۲ درصد سهم دارند.

سرمایه گذاری
به شرط توجیه اقتصادی 

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 

تجاری،  های  طرح  در  ما  کرد:  بیان  استان 
اقتصادی، معدنی، صنعتی که توجیه اقتصادی 

داشته باشند سرمایه گذاری می کنیم.
حقی به معدن قلعه زری اشاره کرد و افزود: 
در  استان  در  که  هوایی  ژئوفیزیک  با طرح 
زیادی  زیرزمین  معادن  است  انجام  حال 
مشخص می شود اما استفاده از این معادن 

نیاز به همت مردم و مسئوالن دارد.
ها  شهرداری  همیاری  سازمان  مدیرعامل 
عنوان کرد: در مشهد تعدادی مغازه و آپارتمان 
داریم که ارزش افزوده خوبی می تواند به ما 

بدهد تا به شهرداری ها کمک کنیم.

استفاده از ماشین آالت شهرداری ها
برای طرح های عمرانی

استان  در  آسفالت  نهضت  شروع  از  وی   
در  استاندار  تاکید  با  افزود:  و  داد  خبر 
معابر سازی در روستاها و   عملیات عمرانی 
همان  آالت  ماشین  از  باید  ها  شهرداری 

منطقه استفاده شود و ما به دنبال اعتبارات 
ها هستیم  دارایی های شهرداری  و  تملک 
بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم تا  که 

فشار مضاعفی به شهرداری ها وارد نشود.
حقی خاطرنشان کرد: با عملیاتی کردن این 
به  آالت  ماشین  از  استفاده  کارمزد  موضوع 

شهرداری واریز خواهد شد. 
به  را  استان  اسالمی  شورای  اعضای  وی 
مرز  در  سازمان  این  های  پروژه  از  بازدید 

ماهیرود و مرکز استان دعوت کرد.  

خراسان جنوبی در ۵ کارخانه
و موسسه  خراسان رضوی سهم دارد 
شیروانی معاون اداری مالی سازمان همیاری 
شهرداری ها نیز بیان کرد: خراسان جنوبی 
رضوی  خراسان  در  موسسه  و  شرکت  در۵ 
سهام   این  داد:  ادامه  وی  است.  سهامدار 
های  فرآورده  تولیدی  آموزشی،  موسسه  در 
گوشتی ، منطقه گردشگری، کارخانه ژالتین  

و کارخانه همیاران طوس است.
شیروانی اضافه کرد: هنوز سود سال گذشته 
همیاری  سازمان  مجموعه  زیر  سهام  از 

شهردارهای مشهد را به ما ابالغ نکردند.

درحاشیه این جلسه: 
دو الیحه در راه مجلس

های  شهرستان  اسالمی  شورای  اعضای 
استان به جلسه ای که در اردیبهشت امسال 
با رئیس جمهور در تهران برگزار شد اشاره 
رئیس جمهور  کردند:  نشان  خاطر  و  کردند 
گفته بود الیحه مدیریت یکپارچه شهری و 
ارائه می  به مجلس  را  پایدار شهری  درآمد 
این  از  خبری  هیچ  هنوز  متاسفانه  که  دهد 

دو الیحه نیست.

سرمایه های سرگردان استان در خراسان رضوی
سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی در 5 موسسه خراسان رضوی سهام دارد

همزمان با ایام اربعین حسینی؛

افزایش  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  در  مرغ  گوشت  تولید  درصدی   ۲۵
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر، هاشم ولی پور مطلق صبح 

سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
هزار   ۲۱ بر  بالغ  جار  سال  ابتدای  ماه  پنج 
تولید  استان  در  مرغ  گوشت  تن   ۲۱۰ و 
بالغ  میزان  این  کرد:  بیان  وی  است.  شده 
عاید  ریال  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۱۳۷ بر 

بهره برداران کرده است.

صادرات ۶.۳ هزار تن گوشت مرغ

بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
به  تن   ۸۴۷ و  هزار   ۱۴ میزان  از  اینکه 

بیان  است،  رسیده  استان  داخل  مصرف 
کرد: همچنین بالغ بر شش هزار و ۳۶۳ تن 
استان ها  سایر  به  استان  تولیدی  از گوشت 
حمل شده است. ولی پور مطلق از افزایش 
استان  در  مرغ  گوشت  تولید  درصدی   ۲۵
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد 
و عنوان کرد: در مدت مشابه سال گذشته 
بر  بالغ  استان  تولیدی  مرغ  گوشت  میزان 
تعداد  است. وی  بوده  ۱۵ هزار و ۸۴۱ تن 
را  استان  گوشتی  طیور  بخش  بهره برداران 
حال  در  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  نفر   ۶۲۸

استان  در  مرغداری  واحد   ۶۲۸ حاضر  
خراسان جنوبی فعال است.  

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مدت  این  در  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
بلدرچین  گوشت  تن   ۳۴ بر  بالغ  همچنین 
داشت:  عنوان  است،  شده  تولید  استان  در 
چهار  بر  بالغ  تولیدات  این  ریالی  ارزش 

میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده است.
میزان  این  از  داشت:  بیان  مطلق  پور  ولی 
رقم ۶.۸ تن در استان مصرف و ۲۷.۲ تن 

نیز صادر شده است.

تولید گوشت  ۲۰ درصدی  افزایش 
بلدرچین

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تولید 
گوشت بلدرچین در استان، عنوان کرد: در 
مدت مشابه سال گذشته نیز ۲۷ تن گوشت 

بلدرچین در استان تولید شده است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  گفته  به 
واحد  دو  فقط  حاضر  حال  در  استان 
خراسان  در  بلدرچین  گوشت  پرورش 

است. فعال  جنوبی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:
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سعید قاسمی : هزینه حفاظتی هاشمی 
چند برابر حفاظت از رئیس جمهور است

سعید قاسمی در نامه ای سرگشاده در مورد سخنان 
آلمان  کشور  نوشت:  رفسنجانی  هاشمی  اخیر 
کنار  را  مسلح  نیروی  خودشان  تدبیر  با  ژاپن  و 
نگذاشتند بلکه به عنوان کشور شکست خورده و 
مسلح  نیروی  داشتن  از  تنبیه  برای  اشغال  تحت 
محروم شدند. وی گفت: همه می دانند که آقای 
هاشمی برای حفاظت از خودش پرخرج ترین گارد 
حفاظت شخصیت های کشور را در اختیار دارد و 
هزینه حفاظتی وی حتی چندبرابر حفاظت رئیس 
این انصاف است که وی برای  آیا  جمهور است؛ 
هزینه  بیت المال  از  اینقدر  خودش  از  حفاظت 
برابر  در  میلیونی   80 بزرگ  ملت  یک  ولی  کند 

دشمنانش بی دفاع بماند.

»الریجانی« یکی از آلترناتیو های روحانی

رئیس شورای سیاستگذاری جبهه اعتدال گرایان 
مطرح  گزینه های  از  یکی  علی الریجانی  گفت: 
)گزینه  آلترناتیو  عنوان  به  اعتدال گرایان  جبهه 
در  داریم  بنا  ما  و  است  روحانی  حسن  دوم( 
مذاکره  و  رایزنی  به  ایشان  با  خود  دیدارهای 
بپردازیم. صفرپور خاطرنشان کرد: ما به جز آقای 
قطعًا  و  داریم  هم  دیگری  گزینه های  الریجانی 
گزینه آلترناتیو را مورد نظرسنجی قرار می دهیم 
و پس از کسب حدنصاب در نظرسنجی از وی به 
عنوان آلترناتیو روحانی استفاده می کنیم. صفرپور 
ادامه داد: جبهه اعتدال گرایان در دیداری هم که 
با ناطق نوری داشت، از ایشان جهت کاندیداتوری 
برای انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد که 
را  حضور  برای  آمادگی  من  گفتند؛  ناطق  آقای 
ندارم، البته این توضیحات ما را قانع نکرد و ما باز 

با ایشان به رایزنی خواهیم پرداخت.

غروی: در خصوص حمایت از احمدی نژاد  
از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شویم

تفکر  طرز  و  سبک  گفت:  مدرسین  جامعه  عضو 
ای  دوره  در  وی  است.  مشخص  نژاد  احمدی 
روی کار آمد که قیمت و فروش نفت در بهترین 
اقتصاد  شرایط بود ولی دیدیم که چه بالیی سر 
توجه  با  افزود:  غروی  االسالم  حجت  آورد.  و.... 
به عقبه احمدی نژاد بعید می دانم حتی عقالی 
باشند  داشته  فرد  این  درباره  مثبتی  نظر  قوم هم 
 و اگر اصولگرایان بخواهند از ایشان حمایت کنند 
آینده سیاسی خودشان را زیر سوال برده اند. غروی 
گفت: در دوره گذشته نظر اکثر جامعه اصولگرایان 
و حتی عقالی قوم روی آقای جلیلی مثبت نبود، 
روی  مثبتی  نظر  نیز  کنی  مهدوی  مرحوم  حتی 
جلیلی نداشت ولی نظر مثبت بر روی والیتی و 
قالیباف بیشتر به چشم می آید البته نمی دانم این 

دوره می خواهند شرکت کنند یا خیر. 
سلطانیه زنجان     عکس : آواعکس روز 

حمایت ما از روحانی »مشروط«  است

حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران )حاما( در 
مورد حمایت از دولت متذکر شد: ما علیر غم نقدها 
از روحانی حمایت  کماکان برای حفظ منافع ملی 
مشروط می کنیم. در انتخابات سال 80 هم حمایت 
ما از آقای خاتمی مشروط صورت گرفت. حاما به 
سبب گرایشات حزب هیچ گاه زیر بلیت کسی نبوده 
و هویتی مستقل داشته است. پذیرش شورای عالی 
سیاست گذاری نیز در دوره اخیر به سبب محدودیت 
زمانی بود. اینکه جریان اصالح طلبی مدام نهادسازی 
کند و در لوای نام جدیدی به فعالیت بپردازد، جامعه 

را سر در گم خواهد کرد.

روایت حاجی از کاندیداهای پشت پرده

گفت:  طلب  اصالح  سیاستمدار  حاجی،  مرتضی 
دولت  گوناگون  های  با محدودیت  طلبان  اصالح 
آشنا هستند و در انتخابات پیش رو با جمیع شرایط 
از روحانی حمایت می کنند، اما او بر این نکته نیز 
تاکید می کند که اگر روحانی نتوانست کاندیدا شود 
گزینه های دیگری همچون ظریف و عارف از سوی 
اصالح طلبان برای حضور در انتخابات 96 متصور 
کاندیداتوری  در صورت  است  معتقد  وی  هستند. 
رای  پیشین  دوره  از  نواصولگرایان  نامزد  جلیلی، 
بیشتری نخواهد داشت و با حواشی پیش آمده بر 
سر امالک نجومی شهرداری قالیباف نیز قطعا رای 

کمتری از مردم خواهد گرفت.

نوبخت: شرایطی را در FATF می پذیریم 
که در چارچوب قانون اساسی باشد

سخنگوی دولت با اشاره به انتشار اخباری درباره 
سفر احتمالی رئیس جمهور به آلمان گفت: برای 
سفرهای خارجی رئیس جمهور هیچ پبش شرطی 
نوبخت  نیست.  پذیرفته  مقابل  کشور  طرف  از 
افزود: دولت آلمان یا دولت هیچ کشور دیگری 
و  بگذارد  شرط  ما  برای  که  نیست  منزلتی  در 
برای  پیش شرط  بحث  لذا  کند،  تکلیف  تعیین 
ارتباط با دولت آلمان تأیید نمی شود. در صورتی 
شود،  قطعی  آلمان  به  جمهور  رئیس  سفر  که 
ممکن  همچنین  شد.  خواهد  رسانی  اطالع 
به  آلمان  کشور  از  مقاماتی  مهرماه  در  است 
ایران بیایند که هنوز قطعی نشده است. نوبخت 
درباره شروط ایران برای پذیرفتن سند  پیوستن 
مالی  منابع  کنترل  جهانی  سازمان  به  ایران 
این  در  را  شرایطی  گفت:  پولشویی  و  تروریسم 
اساسی  قانون  چارچوب  در  که  می پذیریم  سند 
جمهوری اسالمی ایران باشد. در قانون اساسی، 
توضیح  آزادی بخش،  نهضت های  به  نسبت 
واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی 
در لیست سیاه بودیم و االن از این لیست خارج 
توافقی  هیچ  هستیم.  تعلیق  مرحله  در  و  شده 
شده  تصریح  ولی  نگرفته،  صورت  باره  این  در 
هر توافقی که در چارچوب قانون اساسی است، 

مورد احترام ماهم است.

» FATF « باید رأی نمایندگان ملت را اخذ کند

نماینده همدان با اشاره به اینکه باید نظر نمایندگان ملت 
در توافق نامه FATF  گرفته می شد، گفت: با امضای 
باید  اقتصاد  وزیر  توسط  پنهانی  به  صورت  نامه  توافق 
مملکت  برای  امنیتی  فراوان  خطرات  و  تبعات  منتظر 
به   FATF اجرای  اینکه  بیان  با  بابایی  حاجی  باشیم. 
معنای بستن دست و پای نظام است، متذکر شد:  عده ای به دنبال این هستند تا 

با استقالل کشور بازی کنند، این موضوع مسئله کمی نیست.

برای سکوتم عذر می خواهم ؛ از یک هفته قبل می دانستم برای ریاست مجلس رای ندارم
 

محمد رضا عارف، معاون اول دولت اصالحات و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در واکنش به سکوت روزهای اخیر خود 
گفته است از این که سکوت می کنم، معذرت می خواهم. محمدرضا عارف در گفت وگو با یک روزنامه اصالح طلب مهم ترین مسایل 
سیاسی کشور را بررسی کرد. نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به سکوت روزهای اخیر خود گفت: از این که سکوت می کنم، 
معذرت می خواهم. وی همچنین اعالم کرده است ماجرای ضرب و شتم یک خبرنگار در ساختمان مجلس شورای اسالمی نیاز به بیانیه 
ندارد. عارف درباره انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت: از یک هفته قبل می دانستم با وضع موجود رای نمی آورم.

احمدی نژاد تحت هر شرایطی قدرت را  می خواهد

اختالف  به  توجه  با  اصولگرایان  است:  معتقد  غرویان 
برای  واحدی  کاندیدای  به  دارند  که  شدیدی  درونی 
انتخابات نخواهند رسید. وی تصریح کرد: احمدی نژاد 
که شده  هر شرایطی  تحت  دوباره  است  این  دنبال  به 
است قدرت را در دست گیرد و فرقی هم نمی کند که چه 
حاشیه ای برایش درست شود. وي ادامه داد: با توجه به فضایی که روحانی در 

جامعه به وجود آورده، به نظر می رسد احمدی نژاد شانسی نداشته باشد.

مراکز  گاهی  گفتند:  انقالب  معظم  رهبر 
مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ 
متفاوتی  آمارهای  اقتصادی  رشد  و  تورم 
بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد 
حضرت  می شود.  مردم  در  بی اعتمادی 
آیت ا... خامنه ای در دیدار مسئوالن ستاد 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن، »آمار 
را  علمی«  و  متمرکز  دقیق،  اطالعات  و 
پایه اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای 
کشور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح 
مردم  به  خطاب  عمومی،  سرشماری 
باید  عزیز  مردم  همه  کردند:  خاطرنشان 
به طور جدی در این طرح مهم مشارکت 
را  آمار  اسالمی،  انقالب  رهبر  کنند. 
ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی 
و  متنوع  نیازهای  و  منابع  خصوص  در 
آحاد  افزودند:  و  دانستند  کشور  گسترده 
مردم عزیز برای آنکه تصمیم گیری ها در 

کشور، »درست، به جا و کارآمد« باشد، هم 
در این طرح مهم شرکت کنند و هم آمار 
دقیق  به صورت  را  نیاز  مورد  اطالعات  و 

در اختیار دستگاه های آماری قرار دهند و 
آمارها نیز همچنان که مسئوالن گفته اند 
به  اشاره  با  ایشان  دارد.  محرمانه  جنبه 
مسئله »پیرِی جمعیت و استمرار نادرست 

افزودند:  جمعیت«  کاهش  های  سیاست 
های  سال  در  درصدی   4 جمعیت  رشد 
دهه 60 ، نیاز به عالج داشت که عالج 

آن، همان سیاست های کاهش جمعیت 
بود اما تداوم این سیاست ها باید با ارائه 
وقت  در  مسئوالن  توسط  هنگام  به  آمار 
معینی، متوقف یا ُکند می شد، زیرا مشکل 

بدون  مشکالت  از  یکی  جمعیت  پیرِی 
پیشرفته  کشورهای  امروز  و  است  عالج 
نیز راه حلی برای آن ندارند. حضرت آیت 
ا... خامنه ای در ادامه، اختالف در آمارهای 
مراکز آماری را »بالیی بزرگ« خواندند و 
افزودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص 
نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، 
این  که  می کنند  بیان  متفاوتی  آمارهای 
مسئله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم 
می شود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
های  دولت  آمار  برخی  خواندن  نادرست 
افزودند:  بعدی،  های  دولت  توسط  قبلی 
باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود، 
یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی 
از آن  یا در دوره  پس   وجود داشته است 
در هر صورت، دستکاری در آمارها که در 
معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، 

گناهی کبیره است. 

رهبر معظم انقالب : دستکاری در آمارها گناهی کبیره است
همه در طرح سرشماری شرکت کنند/ اختالف در آمارهای مراکز آماری »بالیی بزرگ« است

جناب آقای مهدی قمری
رئیس محترم هیئت ورزش باستانی خراسان جنوبی

انتخاب شایسته جناب عالی از سوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای به عنوان 
عضو شورای فنی فدراسیون مایه فخر و مباهات ماست. صمیمانه ترین تبریکات خود را به پاس 
شایستگی های شما  که موجب افتخار استان هستید، اعالم داشته و توفیق بیش از پیش شما را آرزومندیم.

گروه ورزشی روزنامه آوا

سرکار خانم میرکالنی
با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه
 رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

رستوران برادران

 خــزیمــه 
شمــال شهــر

به مناسبت عید سعید غدیر 
مراسم قرعه کشی 

یک دستگاه موتور سیکلت
 را در محل برگزار می نماید.

32311717
09153621477

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند   شماره: 183 تاریخ:95/6/24

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش 
 و پرورش یکشنبه 95/7/18 ساعت 10 صبح در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
 بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد و کلیه 
اعضای متقاضی عضویت سمت بازرسی می توانند تا یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهی به دفتر شرکت 

واقع در مدرس 15 - پالک 24 کانون بازنشستگان آموزش و پرورش مراجعه نمایند. 

دستور جلسه:
تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1394 پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس

طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1395
تصمیم گیری در خصوص ایجاد و ساخت واحدهای تجاری در پروژه در صورت امکان

تصمیم گیری در خصوص ایجاد دستک به علت افزایش فضای تراس
تصمیم گیری در خصوص پیگیری حق و حقوق شرکت از دو ناظر قبلی

تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف و تاخیر در واریزی اعضای بدهکار به تعاونی
تایید وام مسکن برای کلیه واحدها

انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3 سال
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

کلیه اعضای متقاضی عضویت در هیئت مدیره یا بازرس واجد شرایط بند 1- ماده 21 اساسنامه )دارا بودن 
مدرک تحصیلی کاردانی یا باالتر در یکی از رشته های تحصیلی عمران، معماری، حسابداری، مدیریت، 
حقوق، مکانیک، برق و سایر رشته های مشابه با 3 سال تجربه مفید مرتبط( تا یک هفته پس از نشر آگهی 

به دفتر شرکت مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات فوق ارائه نمایند.

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

آگهـی مزایـده شمـاره  4/95
نام مزایده گذار: بانک سپه       موضوع مزایده: فروش اموال مازاد بانک سپه

شماره پروانه نام معدن
بهره برداری 

نوع ماده 
معدنی

میزان استخراج 
سالیانه

قیمت پایه 
نحوه فروشتوضیحاتآدرس)ریال(

1031/14486  گرانیت تاالران
400013/500/000/000 تنگرانیت84/10/7

خراسان جنوبی 
شهرستان 

نهبندان-  بخش 
شوسف- روستای 

خواجه دوچاهی

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله 
صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد تایید سازمان 
محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول فنی، ارائه 
طرح بهره برداری، تودیع ضمانت نامه از سوی 

متقاضی ضروری می باشد

نقد، نقد و 
اقساط )20 
درصد نقد 
الباقی طی 

36 ماه(

تبصره 1: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.    تبصره 2: به میزان پرداخت غیر نقدی، طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.
زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال 
 به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند

میدان طالقانی- طبقه دوم- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری یکشنبه مورخ 95/7/4   ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری چهارشنبه مورخ 95/7/14

ج: معدن با وضعیت موجود به فروش می رسد    برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرمایید. 

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی


