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سردار جعفری  : 
سپاه پاسداران آمادگی همه جانبه

برای مقابله با تهدیدات انقالب را دارد

سردار صفوی :  
حاکمان جوان عربستان بدانند که نباید 

صبر و تحمل ایران را محک بزنند

محمد جواد ظریف : 
عربستان معتقد است بی ثباتی در منطقه 

به مهار ایران کمک می کند؛ این توهم است
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 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

رییس بانک مرکزی گفت: نظام بانکی درصدد است کل حساب ها را هویت دار و کنترل کند و در این راستا می بایست 
حساب های فاقد کد ملی را مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. به گزارش ایلنا برنامه بانک مرکزی برای 
تعیین تکلیف بیش از هشت هزار حساب بانکی فعال فاقد کد ملی تا پایان شهریور، اقدامی برای مسدود کردن یکی از 
روزنه های فساد و پولشویی در نظام بانکی تعبیر می شود. با حرکت به سمت بانکداری الکترونیک و الزام ارایه کدملی 
مشتریان بانکی، بانک ها ملزم شده اند نسبت به تعیین تکلیف حساب ها و تکمیل هویت صاحبان حساب اقدام کنند.

حساب های فاقد کد ملی مسدود می شود

سرمایه گذاری میلیاردی مالکان
 سود میلیونی در جیب دالالن

سرمایه گذاران 
حمل و نقل مسافر 

در مرز ورشکستگی
بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل 
و نقل و پایانه ها، پایانه های مسافربری و باری را 

کالفه کرده است .... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

فکرهای باز جوانان فردوسی
در مقابل امکانات بسته 

 صفحه 4

نمره منفی
فروش اقساطی 

مسکن در بیرجند
عضو انجمن انبوه سازان با بیان اینکه مسکن به 
بعد  است گفت:  نزدیک شده  واقعی خود  قیمت 
از ساخت مسکن مهر در بیرجند انبوه سازی به 
صورت کالن نداشتیم  ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مهر
 بی کالس

صفحه 7

خشکسالی و مهاجرت گریبان آموزش و پرورش را گرفت

آبرسانی سیار طلب میلیاردی دارد 

30 روستای دیگر 
به آبرسانی سیار 

اضافه شد !
صفحه 7

عکس : محسن نوفرستی

مسعود پزشکیان : 
بدون سپاه کشور دوام نمی آورد ؛ 

من جراح قلبم، کارشناس FATF نیستم

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه

 منصوره گلکاری همسر محمد علی کیانفرد )کبابی(
 بازنشسته مرکز آموزش جهاد کشاورزی بیرجند

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹5/۶/25 از ساعت 17/15 الی 18/15 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: کیانفرد ، گلکاری و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحوم مرتضی مالکی فرد
 جلسه ترحیمی جمعه ۹5/۶/2۶ از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
مسجد محمد رسول ا... )ص( واقع در خیابان غفاری، بیست متری 
جرجانی منعقد می گردد، حضور یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: مالکی فرد ، خواستار و سایر بستگان

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه رباب اسد زاده 
»همسر مرحوم حاج  غالمرسول سلیمی طبس«

 را به اطالع عموم می رساند:  مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز پنجشنبه ۹5/۶/25 
ساعت ۹ صبح از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید علی اکبر حسینی
 )امام جماعت مسجد رضوی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹5/۶/25 از ساعت 1۶ الی 17 
در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی یکایک شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های حسینی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 مهدی کرباسچی
 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه ۹5/۶/25 از ساعت

 1۶ الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند موجب تشکر و امتنان است.

خانواده های: 
کرباسچی ، اکبری و سایر بستگان

تقدیر و تشکر و خدا قوت
 باز هم لطف و مهربانی شما مردم خیر و مهربان در روز عید قربان

 برای همراهی ما در نگهداری مددجویان موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( در جمع آوری 1750 کیلوگرم گوشت قربانی 

قابل تقدیر و ستایش می باشد.  

مدیر عامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

شترمرغ پرواری شما را 
خریداریم.   0۹153۶14034

به یک نفر آقا کارشناس یا 
کارشناس ارشد شیمی نیازمندیم.

0۹155۶18۶28

جناب سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده
انتصاب انسان های والیتمدار و دلسوز انقالب که با مدد از سرمایه علم و تجارب 
ارزنده منصوب می گردند شکر خداوند و سپاس از مسئولین بلند مرتبه را می طلبد 

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند
 تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال آرزومندیم. 

دهیاری و شورای اسالمی امیرآباد

فراخوان سمینار آموزشی

آشنایی با  امور گمرکی و ترخیص کاال
biccim-ins.ir :تاریخ برگزاری: دوشنبه ۹5/0۶/2۹    سایت ثبت نام
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 4-324005۹1 تماس حاصل فرمایید.

واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

اگر درد را احساس کردی، زنده ای اما اگر درد دیگران را احساس کردی، انسانی

وعــده دیــدار مـا 25 شهریــور- جشــن عاطفـــه هـا

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

 همراه با برنامه های شاد و متنوع 
با حضور مسئولین و مردم خیر و نیکوکار استان

زمان: پنجشنبه ۹5/۶/25 بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: پارک آزادگان

ربگزاری جشنواره عاطفه اه

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد
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کاهش 62 درصدی زائران در حج امسال
ایسنا - مقامات اداره کل آمار عربستان اعالم کردند، امسال در مجموع یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۹۰۹ نفر زائر داخلی و خارجی به حج رفته اند.  العربیه گزارش داد؛ از میان یک میلیون و 
۸۶۲ هزار و ۹۰۹ نفری که امسال در مراسم حج حضور یافتند، یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۳۷۲ نفر از کشورهای خارجی به عربستان آمدند و تعداد زائران عربستانی نیز در مجموع به رقم ۷۳۷ 
هزار و ۵۳۷ نفر رسید. این در حالیست که در سال گذشته تعداد حجاج به رکورد ۳ میلیون نفر رسیده بود و این به معنای کاهش ۶۲ درصدی زائران حج تمتع در طول یک سال گذشته است.

تولید شش وانت متوقف شد

در  وانت  مدل  تولید شش  امسال  مرداد   - ایسنا 
خودروسازان داخلی متوقف شد. در این مدت تولید 
وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل با کاهش 
به   ۱۳۹۴ مرداد  در  دستگاه   ۴۳ از  درصدی  صد 
صفر رسید. تولید وانت دیزل z۲۸nd و وانت پادرا 
کاهش صد درصدی همراه  با  نیز  زامیاد  شرکت 
بوده است. مرداد امسال تولید وانت مزدا تک کابین 
و دو کابین دوگانه سوز گروه بهمن نیز صد درصد 
کاهش یافته و به ترتیب از ۲۷۹ و ۱۷۷ دستگاه در 
مرداد ۱۳۹۴ به صفر رسید.تولید وانت پاژن شرکت 
مرتب نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از 

سه دستگاه در مرداد سال گذشته به صفر رسید.

وعده تازه برای پرداخت پاداش
 ۳هزار فرهنگی بازنشسته

از  نفر  ۳هزار  خدمت  پایان  پاداش  اعتبار-  عصر 
آنان  بازنشستگی  از  سال   ۲ حدود  که  فرهنگیان 
که  آنطور  و  می شود  پرداخت  به زودی  می گذرد 
سخنگوی دولت اعالم کرده دولت نمی خواهد حتی 

یک ساعت در پرداخت ها تأخیر ایجاد شود.

قیمت سکه کاهش یافت

آزاد  بازار  مهر - قیمت ربع سکه و نیم سکه در 
افزایش یافت؛ در عین حال سکه تمام بهار آزادی 
یک  سکه  و  تومانی   ۷۰۰ کاهش  با  جدید  طرح 
گرمی با کاهش ۲ هزار تومانی قیمت مواجه بود. 

معرفی پذیرفته شدگان رشته های
 بدون آزمون آزاد؛ هفته آینده

ایسنا - رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 
آزاد اسالمی اظهار کرد: اسامی پذیرفته شدگان 
ارشد  کارشناسی  مقاطع  آزمون  بدون  رشته های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  محور  پژوهش  دکترای  و 
اوایل هفته آینده اعالم می شود. دانشیان درمورد 
اسامی  افزود:  پذیرفته  اسامی  انتشار  دقیق  زمان 
پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون دکترای 
اسامی  و  ۲۷ شهریور  شنبه،  روز  محور  پژوهش 
مقطع  آزمون  بدون  رشته های  شدگان  پذیرفته 
کارشناسی ارشد نیز در یکی از روزهای شنبه ۲۷ 

یا یکشنبه ۲۸ شهریور اعالم می شود.

 آغاز سال تحصیلی دانشگاه
 آزاد از 2۷ شهریور

مهر - معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
سال تحصیلی ۹۶-۹۵ این دانشگاه برای تمامی 
فرهاد  شود.  می  آغاز  شهریورماه   ۲۷ از  مقاطع 
دانشجویان  نام  ثبت  گفت:  لطفی  زاده  حسین 
شروع  اول  هفته  در  آزاد  دانشگاه  جدید  ورودی 
نیمسال تحصیلی انجام می شود و شروع کالس 

های این دانشجویان از ۳ مهرماه خواهد بود.

تایید رسیدن نرخ سود
 بین بانکی به 22 درصد

گفت:  اطالعیه ای  در  مرکزی  بانک   - ایلنا 
عملکرد بازار بین بانکی نشان می دهد که دامنه 
نرخ سود معامالت بازار از ۲۴ الی ۳۰ درصد در 
پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ الی ۲۲ درصد در 

تاریخ ۱۳۹۵.۶.۲۱ رسیده است.

پلیس قضایی تشکیل می شود

افسران  بین  از  قضایی  امور  در  تخصصی  پلیس 
نیروی انتظامی تشکیل می شود. این پلیس زیر نظر 
رئیس قوه قضائیه و مستقل از نیروی انتظامی خواهد 
بود. پلیس قضایی در شهرستان ها زیر نظر دادستان 
سخنگوی  کند.  می   وظیفه  انجام  قضایی  حوزه 
کمیسیون قضایی مجلس اعالم کرد: الیحه پلیس 

قضایی در اولویت رسیدگی قرار گرفته است.

احتمال ممنوعیت ورود
 وکال به دعاوی خانواده

و  فرهنگی  پیشگیری های  مدیرکل   - تسنیم 
اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
در  وکالت  خانواده،  حمایت  قانون  در  می گوید 
فرایند های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی 
نشده است. زنگانه در پاسخ به این که یعنی امکان 
دارد ورود وکال به دعاوی خانواده ممنوع شود گفت: 
اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه 

ندهد، چرا باید وکال در دعاوی خانواده ورود کنند.

تکذیب خبر 10 هزار نجومی بگیر در کشور

مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی   - میزان 
دریافت  احتمال  که  مدیری  هزار  میان  از  گفت:  
حقوق باال را داشتند، کمتر از ۳ درصد باالی ۳۰ 
میلیون تومان دریافتی داشته اند. پارسایی با اشاره 
نقل قول یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود 
نزدیک به ۱۰ هزار مورد حقوق نجومی پیدا شده، 
افزود: آمار تعداد باالی افراد نجومی بگیر که یکی 
از نماینده های مجلس اخیرا مطرح کرده اند آمار 

صحیحی نبوده و این رقم دور از انتظار است.

 زائران عتبات بیمه می شوند

زائران  بیمه قرار گرفتن تمامی  معاون سازمان حج به تحت پوشش 
اتفاقاتی  چنانچه  افزود:  و  کرد  اشاره  اعزامی 
برای زائران رخ دهد و زائری دچار حادثه شود، 
تا سقف ۱۱۴میلیون تومان دیه پرداخت می شود 
همچنین به زائران تا سقف ۱۵ میلیون هزینه 
بستری و یک میلیون تومان نیز هزینه درمان 
مهر،  گزارش  به  شود.  می  پرداخت  سرپایی 
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از صدور روادید برای اعزام 
زائران ایرانی به کربال خبر داد و گفت: در ایام اربعین حسینی ۴۰۰ هزار 
زائر ایرانی، در کربال حضور خواهند داشت. ناصر خدرنژاد افزود: تا کنون 
۱۰۰ هزار زائر ایرانی توسط سازمان حج به عتبات عالیات از مرزهای 

شلمچه ، چزابه و همچنین مرز مهران اعزام شده اند.

دیگر زندانی دیه نخواهیم داشت

رییس بیمه مرکزی گفت: از این پس هیچ فردی به علت ناتوانی در 
گزارش  به  شد.  نخواهد  زندانی  دیه  پرداخت 
تامین  خصوص  در  همتی  خبرنگاران،  باشگاه 
خسارات بیش از سقف و یا پایان مهلت بیمه 
نامه گفت: در قانون جدید در صورتی که بیمه 
نامه ای خریده و ازمدت زمان آن گذشته باشد، 
باتوجه به قانون پرداخت دیه، ما به تفاوت آن 
از طریق صندوق خسارت بدنی پرداخت می شود. وی افزود: ازاین پس 
دیگر، شاهد زندانی شدن شخص به دلیل مشکالت بیمه ای ناشی از 
پرداخت خسارت نخواهیم بود. مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی 
نیز اظهار داشت: با توجه به اصالحات، با همت بیمه مرکزی، در آینده 

پوشش کامل بدون نقص در سراسر کشور را خواهیم داشت.

موضع وزارت صنعت در مورد گرانفروشی ها

مورد  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  امور  سرپرست 
گرانفروشی های اخیر و نیز گرانی قیمت برخی 
کاالها و مواد غذایی اعالم موضع کرد. صادقی 
مرجع  این که  به  پاسخ  در  ایسنا،  با  گفتگو  در 
چه  و  کیست  گرانفروشی ها  با  برخورد  رسمی 
نهادی باید مستقیما نسبت به این مساله ورود 
کند؟ اظهار کرد: در ارتباط  با گرانفروشی های 
اصناف  اتاق  بازرسان  برعهده  رسیدگی  صنفی  واحدهای  در  و  بازار 
است. در مورد واحدهای غیرصنفی نیز این مسوولیت برعهده سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. وی ادامه داد: مسوولیت 
برنامه ریزی، هدایت، نظارت بر قیمت ها و توزیع کاال و خدمات در سراسر 
ایران نیز برعهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعالم 
ورود مسکن به دوران پیش رونق، مجموعه تصمیم های 
بخش  رونق  برای  را  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  دولت 

مسکن تشریح کرد.
حامد مظاهریان درباره وضعیت کنونی بازار معامالت مسکن 
با اشاره به پیش رونق بازار گفت:افزایش سقف تسهیالت 
خرید مسکن عالوه بر تقویت قدرت خرید خانوارها، در 
ایجاد رونق در بازار معامالت مسکن بسیار تاثیرگذار است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 

در بسیاری از کشورهای جهان تسهیالت خرید مسکن، 
سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را پوشش می دهد و 
خانوارها با استفاده از این تسهیالت و با اتکا به درآمدهای 
مسکن  خرید  به  اقدام  تسهیالت،  پرداخت  آینده جهت 

مورد نیاز خود می کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایران سهم 
قبل  تا  مسکن  قیمت  کل  از  مسکن  خرید  تسهیالت 
از دولت یازدهم در حد بسیار ناچیزی بود، گفت: در این 
شرایط خانوارها مجبور بودند با اتکا به پس اندازهای گذشته 

و همچنین تامین منابع مالی گران قیمت و پر ریسک از 
بازارهای غیر رسمی، اقدام به خرید مسکن کنند.

سقف  افزایش  با  یازدهم  دولت  در  افزود:  مظاهریان 
قیمت  از  قبولی  قابل  درصد  اکنون  خرید،  تسهیالت 
مسکن با این تسهیالت تامین می شود که این مساله 
به نوبه خود منجر به تقویت قدرت خرید خانوار در بخش 
مسکن و ایجاد رونق نسبی در بازار این حوزه می شود، به 
طوری که در شرایط فعلی حجم معامالت بخش مسکن 

تا حدودی افزایش یافته است.

ورود مسکن به دوران پیش رونق

به گزارش جام جم آنالین، سازمان حج و زیارت 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: متقاضیان زیارت 
اربعین که از ۱۶ مرداد در سامانه سماح ثبت نام 
کرده اند، از روز شنبه - ۲۷ شهریور - به مدت 
۷۲ ساعت فرصت دارند با مراجعه به این سامانه، 
نسبت به پرداخت هزینه ها و نهایی کردن ثبت نام 

خود و همراهان شان اقدام کنند.
در متن اطالعیه آمده است: »متقاضیان زیارت 
اربعین که در سماح ثبت نام کرده اند، الزم است 

برای تکمیل و نهایی کردن روند ثبت نام خود، 
با ورود به سامانه https://samah.haj.ir، در 
صفحه اول با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری 
به صفحه پرداخت هزینه ها رفته و نسبت به واریز 
وجوه از طریق یکی از درگاه های بانکی اقدام 
کنند. هزینه های عزیمت به عتبات عالیات در ایام 
اربعین شامل موارد زیر است: ۱. هزینه ارزی اخذ 
روادید بابت هر نفر ۴۰ دالر که معادل ریالی آن 
روزانه به نرخ آزاد بانک مرکزی با کارمزد مربوطه 

بر روی سامانه محاسبه می شود. ۲. هزینه بیمه و 
خدمات درمانی بابت هر نفر ۲۵۹.۰۰۰ ریال ۳. 
حق الزحمه کارگزاری ۱۰۰.۰۰۰ ریال. شایان ذکر 
است قبل از پرداخت هزینه ها، امکان ویرایش 
اطالعات و حذف و اضافه اعضای گروه و نیز 
ثبت درخواست ویزا وجود دارد. با توجه به این که 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه سماح، 
شخصاً نسبت به ثبت نام و تشکیل گروه اقدام 
کنند، چنانچه ثبت نام توسط دفاتر خدمات زیارتی 

تحت پوشش سازمان حج و زیارت انجام شود، به 
ازاء هر نفر مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال به هزینه های فوق 
افزوده می شود. دریافت هرگونه وجهی به صورت 
دستی توسط دفاتر زیارتی ممنوع است. سرگروه 
مربوطه،  واریز هزینه های  از  باید پس  محترم 
مدارک خود و اعضای گروه شامل اصل گذرنامه 
معتبر و دو قطعه عکس ۳x۲ یا ۴x۳ را به دفتر 
زیارتی که به هنگام ثبت نام در سامانه سماح 

انتخاب کرده، تحویل دهد.

 هزینه پیاده روی اربعین اعالم شد

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

09155618۳08 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضايی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )علیه السالم(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید غدیر خم )عید والیت و امامت( و تبریک هفته 

دفاع مقدس بر دالور مردان هشت سال دفاع جانانه به اطالع مردم شهید پرور و والیتمدار 
می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی
 امام جمعه مرکز استان  اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم جناب آقای سید حسین سجادی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 

خواهند بود.

زمان: جمعه: 95/6/26  ساعت 11/۳0
مکان : خیابان پاسداران - مسجد امام حسین )علیه السالم(

 ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

جابجايی تخصصی اثاثيه منزل با کاميون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثيه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجايی اثاثيه ، همراه 

با تضمين جابجايی 
صالحی منش  

09157213571

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 673/95 اجرایی اموال شامل دو تخته فرش 12 متری مشهد، 700 شانه ماشینی، کرم رنگ به مبلغ 22/000/000 
ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای علی اکبر یوسفی به مبلغ 31/630/777 ریال در حق آقای رحیم طاهری و مبلغ 1/500/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/7/10 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل رسالت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 455 و 
شناسه ملی 10360017036 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمد ابراهیم آبادی با کد ملی 0650146026 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سبزه دار با کد ملی 0651933455 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خسروی با کد ملی 0653233833 به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردیدند.  
2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عادی شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای مصطفی خسروی )مدیرعامل( و در غیاب ایشان با امضای 
آقای محمد ابراهیم آبادی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.  با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت 
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

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

پیش دبستانی رضــوان
  )با 8 سال سابقه( زير نظر مرکز اختالالت يادگيری 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: ۳2222941
شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

فروش آپارتمان همکف ) بدون پله (-متراژ 85 متر- 10 متر انباری-آفتابگیر - حیاط 
مستقل-دارای محیط بازی بچه ها و فضای سبز-تخلیه - آماده سکونت-آماده وام  
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پاسخ مسئولین به پیام شما

3
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بیرجند بیشترین آمار صدور شناسنامه مکانیزه را به خود اختصاص داده است

تسنیم- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعویض کارت هوشمند ملی اجباری است، گفت: تا پایان سال ۹۷ تمام کارت های ملی شهروندان و روستائیان و 
عشایر استان باید تعویض شوند.علی پورحسین اظهار داشت:  از ابتدای شروع طرح شناسنامه مکانیزه در استان شهرستان های بیرجند با 30.15 درصد، طبس 13.8۷ درصد و 

قاینات با 12.60 درصد بیشترین آمار صدور شناسنامه های مکانیزه را به خود اختصاص داده اند.

سرمایه گذاران حمل و نقل مسافر در مرز ورشکستگی
سرمایه گذاری میلیاردی مالکان، سود میلیونی در جیب دالالن

مصطفی مالئی - پس از حدود 13 سال 
گذرد  می  جنوبی  خراسان  تاسیس  از  که 
علیرغم پیشینه تاریخی، فرهنگی، این دیار 
کمبودهای بی شماری در آن دیده می شود 
که برای رفع آن باید مسئوالن بیشتر تالش 
کنند. پایانه های مسافربری و باری یا حمل 
و نقل جاده ای به نوعی بزرگترین سرمایه 
گذاری بخش خصوصی محسوب می شوند 
اعتبارات  از  گذاران  سرمایه  گفته  به  که 
مهری  بی  اما  کنند  نمی  استفاده  دولتی 
وزارت راه و شهرسازی،سازمان حمل و نقل 
و پایانه ها ، آنها را کالفه کرده است.آنها می 
گویند: مبالغ میلیاردی برسر راه گذاشته اند ! 

اما هیچ حمایتی از سوی دولت نمی شوند و 
برعکس در بعضی اوقات قانونی دست و پا 
گیری که وجود دارد مانع کارشان می شود.
مانند: بیمه ، مالیات و تعطیلی شرکت ها به 

عناوین مختلف. 

شغل بی ادعا ، اما پر ِمنت

آسیب  و  خطرناکترین  رانندگی  شغل 
پذیرترین شغل است و مسئولیت جان و مال 
را به همراه دارد. جان 40نفر به هنر  مردم 
راننده بستگی دارد که مسافران را سالم به 
مقصد برساند.این ها را یک راننده اتوبوس 
رانندگان  تمام  دهد:  می  ادامه  و  گوید:  می 
انگلیسی  زبان  با  باید  ها  جاده  یک  پایه 
آنها  به  تا  باشند  داشته  باال  مدرک  و  آشنا 
اخالق  آموزش  شود.کالس  داده  گواهینامه 
حرفه ای می روند مرتب ترین لباس ها را 
می پوشانند. اماحقوق یک راننده حدود یک 
با  ماموران  اگر  آن هم  است  تومان  میلیون 
جریمه هایی که سلیقه ای اعمال می کنند 
چیزی از آن باقی گذارد. یک راننده به طور 
اتوبوس می  فرمان  میانگین 8ساعت پشت 

نشیند که در همان 10سال اول کار دیسک 
، ضعف  قلبی  ناراحتی  به  و  کمر می گیرند 
بینایی دچار می شود اما بیمه کارگری آنها 
مسافربری  پایانه  عادی محسوب می شود. 
مرکز استان ۹شرکت دارد و به طور میانگین 
مسافران  به  روزانه  اتوبوس  حدود30 
سرویس دهی دارند. وارد پایانه که می شوی 
از سر و صدای متصدیان شرکت ها سرسام 
می گیری اما چاره ای نیست باید در همان 
است  انتظار  سالن  و  نمازخانه  که  سالنی 
باشی.پایانه  خود  سرویس  حرکت  منتظر 
های  اتوبوس  بهترین  با  بیرجند  مسافربری 
روز دنیا و با کمترین خدماتی که شهرداری 

به آن می دهد در حال فعالیت است سرمایه 
گذاری در حمل و نقل جاده اکنون فقط یک 
ریسک است یا به نوعی مقاومت اقتصادی 

است نه اقتصاد مقاومتی.

هزینه های که به چشم
 مسئوالن نمی آید

می  مسافربری  شرکت  یک  مدیر 
بابت  میلیونی  های  اجاره  گوید:شهرداری 
گیرد  می  ما  از  خروج  عوارض  و  ها  غرفه 
اما خدمات اندکی به مسافران ،شرکت ها و 
ایجاد  اتوبوس ها می دهد.وی که خواستار 
و  پارکینگ  برای  سایبان  مجزا،  نمازخانه 
جایگاه اتوبوس ها است می گوید: اتوبوس 
پارکینگ هستند  در  ها و سواری هایی که 
در سرما و گرما در زیر نور آفتاب و یخبندان 
یا  سوزد  می  هایشان  الستیک  زمستان 
فرسوده می شوند.وی می افزاید: همانطور که 
می دانید متوسط قیمت هر دستگاه اتوبوس 
300 تا 800میلیون که ماهانه هر دستگاه ۷ تا 
10میلیون تومان هم هزینه دارد. وی با انتقاد 
از وضع جاده ها می گوید: جاده ها که اگر 

خاکی می بودند خسارت و استهالک کمتری 
برای خودروها داشتند.

وی بیان می کند: کیسه های شن کنار جاده 
معضلی برای رانندگان و اتوبوس داران شده 
اتوبوسی  است چرا که هر چند مدت شیشه 
یا  دارد  برمی  ترک  دارد  قیمت  که 3میلیون 
می شکند و پلیس راه جریمه های سنگینی را 
اعمال می کند این جا چه کسی باید جوابگو 

باشد؟

مالکان ورشکسته صدایشان
 به جایی نمی رسد

تعدادی از مالکان با حضور در دفتر روزنامه 
زیرنرخ  فروش  به  نسبت  را  اعتراض  آوا 
مصوب بلیط ها اعالم می کنند و می گویند: 
متاسفانه هیچ سازمانی بر موضوع دالالن هم 
دخالت نمی کنند.این مالکان از هزینه های 
ورشکسته  را  آنها  از  تعدادی  گویندکه  می 
کرده  اما صدایشان به جایی نمی رسد . می 
گویند: آخرین سرویس ساعت 11شب است 
که متاسفانه مدیریت ترمینال ساعت11شب 
برق های سالن را خاموش و درب های ورود 
و خروج را می بندد.حال شما بگویید؛ تکلیف 
بدرقه کنندگان مسافران چیست؟ اگرمسافری  
5 دقیقه دیر برسد کجا برود؟ با ایجاد مدیریت 
خودرو  استهالک  و  سوخت  در  پارچه  یک 
صرفه جویی می شود و کمتر شاهد تصادفات 

مرگبار در جاده ها خواهیم بود.

قانون بی خاصیت !

راه  پلیس  فرمانده  سرهنگ علیرضا رضایی 
استان به خبرنگار ما می گوید: در کمیسیون 
ماده 11و 12حمل و نقل جاده ای به صراحت 
ذکر شده است که اگر اتوبوس مسافربری تا 

ظرفیت کمتر 15 نفر داشته باشد پلیس راه با 
هماهنگی و رضایت شرکت فوق و سازمان 
حمل و نقل می تواند مسافر دو اتوبوس را 

در یکی ادغام کند. 
موافق  نقل  و  اگر سازمان حمل  وی گفت: 
شرکت  حضور  با  توانیم  می  ما  باشد 
و  ها  اتوبوس  مالکان  و  مسافربری  های 
تا  راه جلسه ای بگذاریم  پلیس  کارشناسان 

راهکاری پیدا شود.   

نقص اصلی ، پایانه مسافربری
 مرکز استان

 

ابراهیم نصری رئیس سازمان حمل و نقل و 
پایانه ها  نیز در این باره بیان کرد: در بین 
مسافر  نقل  و  حمل  بخش  گذاران  سرمایه 

رقابت نیست لجاجت است.
شروع  در  کل  اداره  این  کرد:  نصریعنوان 
گذاران بخش  با سرمایه  هر سال  جلساتی 
مسافربری برگزار می کند تا به مشکالت و 

درخواست های آنان رسیدگی می شود.
مسافربری  بخش  در  متاسفانه  افزود:  وی 
راننده  بلکه  نیستند  سرمایه گذار  شرکت ها 
خرید   ( می دهد  انجام  که  سرمایه گذاری  با 
دارد  فعالیت  پوشش شرکت  تحت   ) ناوگان 

که این موضوع از نقص های پیش رو است.
که  مکرر  جلسات  از  پس  داد:  ادامه  نصری 
باموضوع حمایت از سرمایه گذاران انجام شده 
مقرر شد تا طرحی مشترک از سوی شرکت ها 
درباره بخش مسافر تنظیم و پس از بررسی 

اقدام شود.
وی با اشاره به مقررات و ضوابط حمل و نقل 
عنوان کرد: شراکت شرکت و سرویس دهی 
زیرا  دارد  مغایرت  ضوابط  با  کانال  یک  از 
مبدا  از  باید طبق طرح همنامی  هر شرکت 
و مقصد با یک نام سرویس دهی خود را انجام 

دهد و اگر چنانچه این امر   ) شراکت ( تحقق 
پیدا کند طرح همنامی و استقالل شرکت ها 

تحت شعاع قرار می گیرد.

جلسات بی نتیجه !

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها تاکید کرد: 
جلسات  در  و  بار  چندین  زمینه  این  در  ولی 
یکدیگر  با  تا شرکت ها   پیشنهاد شد  متعدد 
نام  با  شرکت  یک  عنوان  تحت  و  ادغام 
بر  ها  شرکت  سایر  و  کنند  فعالیت  مستقل 
اساس سهم مربوطه منفعت داشته باشند که 

استقبالی از آن شده است.
نصری به حضور دالالن در پایانه مسافربری 
این  یادآورشد: طبق بررسی ها  اشاره کرد و 
رانندگان  حتی  و  شرکت ها  به  وابسته  افراد 
هستند که گاهاً برای جذب مسافر در جلوی 
در  و  شوند  می  مستقر  سالن  و  پایانه  درب 
خراسان  جمله  از  استان ها  سایر  با  مقایسه 
رضوی ، سیستان و بلوچستان به مراتب در 

سطح پایین تر می باشند.

سرمایه گذاری 95 درصدی بخش 
خصوصی در حمل و نقل جاده ای 

وی گفت: بیش از ۹5 درصد سرمایه گذاری 
در بخش حمل و نقل جاده ای توسط بخش 
امور  از  بسیاری  و  شده  انجام  خصوصی 
تصدی گرایانه به بخش خصوصی ) انجمن ها 
( واگذار شده است.نصری افزود: واگذاری امور 
تصدی گری به بخش خصوصی در راستای 
اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  و  اهداف 
بر  اداره کل  این  و  است  مقاومتی  اقتصاد  و 

بخش  مسافربری نظارت دارد.

کنترل نامحسوس
 برای اخذ حقوق دولت

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها با بیان اینکه 
جلوگیری از فرار مالیاتی و عوارض شهرداری 
است  شهرداری  وظایف  از  قسمتی  چه  گر 
بازدید های  با  کل  اداره  این  کرد:  تصریح 
انجام  که  نامحسوس  کنترل های  و  سرزده 
می دهد مستندات جابجایی مسافران را کنترل 
را  موضوع  مشکل  گونه  هر  صورت  در  و 
پیگیری تا حقوق دولتی به موقع گرفته شود. 
بر  عالوه  کل  اداره  این  کرد:  بیان  نصری 
ساماندهی  ها  شرکت  و  ناوگان  بر  نظارت 
سرویس های اعزامی را دارد که در این زمینه 
با متخلفین برخورد شده است  بارها  بارها و 
های  استان  سایر  با  مقایسه  در  افزود:  وی 
استان  این  از  ، وضع سرویس دهی  همجوار 

به مراتب مطلوب تر و بهتر است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها خاطرنشان 
هم  و  طرح  گونه  هر  تا  داریم  آمادگی  کرد: 
فکری که از بخش خصوصی به ما داده شود 
مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و در صورت 
عدم مغایرت با ضوابط و قوانین اجرا کنیم. 
نصری تاکید کرد: با توجه به ابالغ آئین نامه 
نقل  و  حمل  های  شرکت  مدیران   ، جدید 
آسان  و  سهل  شرایط  با  توانند  می  مسافر 
نسبت به گذشته درکارسرمایه گذاری در هر 
نقطه از استان اقدام و فعالیت داشته باشند.      

در پاسخ شهروند عزیزی که از صبحانه خوردن 
کارکنان بانک ناراحت بودند باید عرض کنیم که 
در هیچ جای قانون بودجه ای برای صبحانه در 
بانک  کارکنان  است  درست  نشده  گرفته  نظر 
است  شخصی  هزینه  با  اما  خورند  می  صبحانه 
و از طرفی هم تنها قشری هستند که صبح باید 
به  طرفه  یک  لطفا  باشند  سرکار  هفت  ساعت 

قاضی نروید؟
0۹35...634
مسئوالن  از  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
بند  احداث  پیگیری  و  همکاری  برای   محترم 
مناسب سازی جاده روستای هندواالن  و  خاکی 

تقدیرو تشکرمی شود. 
۹15...245
سالم آوای عزیز لطفا درد دل ما را چاپ کن. امام 
علی)ع( می فرمایند: آنچه برای خود می پسندی 
برای دیگران هم به پسند و آنچه برای خود نمی 
خواستم  می  نپسند  هم   دیگران  برای  پسندی 
مسئولین  های  حقوق  که  است  چطور  که  بگم 
وکارمندان در ماه اول هرسال چند درصد افزوده 
می شود ولی دریغ از این که مدت پنچ سال است 
درحالی  دهد  نمی  را  ها  نانوایی  ما  نان  نرخ  که 
خمیرمایه  و  مغازه  آب،برق،گاز،بیمه،اجاره  که 
همه ساله افزایش می یابد چراکسی پاسخ گوی 

مشکالت پنچ ساله ما نانوایی ها نیست 
۹15...02۷
همه کسانیکه جز در لقلقه زبان  و عوام فریبی 
انقالب  معظم  رهبر  های  خواسته  به  کاری 
دل  دانند  می  عامی  و  عارف  امروز  و  ندارند 
رهبر انقالب از دستشان خون است  و بار دیگر 
موضوع خار در چشم و استخوان در گلو با شدت 
از صدر اسالم  جریان دارد متاسفانه هر  بیشتر 
روزه    11 غیبت  موضوع  فورا  کنند  می  گیر  جا 
گاه  هیچ  ولی  کشند  می  پیش  را  نژاد  احمدی 
اشاره به این موضوع نمی کنند که حضرت آقا 
تنها مقطعی که  دغدغه  حفظ نظام نداشته اند 
هرچند  بوده   دهم  و  نهم  دولت  سال   8 همین 
11روزه  این  در  نژاد  احمدی  آقای  کار  زشتی 
قابل دفاع نیست  ولی نه آن اندازه که  الزم به 

ریختن اشک تمساح شود . 
۹15...63۹
تعاونی  فعالیت  نحوه  بر  بدانم  میخواستم  سالم 
دارد.  نظارت  کسی  چه  بیرجند  آالینده  صنوف 
فکر کنم بازرسین چون پاسخی برعملکرد ندارند 
هیچ جوابی نمی دهند. مسکن مهر جانمان را به 

لب رساند حاال نوبت این تعاونی شده واال!
۹15...431
استاندار معزز . یکسال از مناقصه 118 مخابرات 
گذشت و همگی نیروهای 118 وکسانیکه اخراج 
حتی  و  زندگی  زیاد  مشکالت  شاهد  اند  شده 
به  خواستم  می   . بودند  زندگیشان  شدن  خراب 
از   قبل  لطفا  که  بگویم  ارگانها  محترم  مسئولین 
را  موارد ضروری  ، همه  کاری  یا  و  مناقصه  هر 
ضایع  نیروها  یا  کسی  از  حقی  تا  گرفته  مدنظر 
رفتارهای  اینگونه  شاهد  دیگر  انشاءا...  و  نشود 

مصیبت بار نباشیم .
۹۹0...3۷۷
مسئولین محترم استان سالم با توجه به دستور 
مقام معظم رهبری ،هرچه سریعتر جلوی افاغنه 
،قاچاق کاال و مواد مخدر مخفیانه  بگیرید  را   ...
اند و هیچ شغل دیگری  بیرجند کرده  بازار  وارد 

هم ندارند وضعیت مالی خوبی دارند
۹15...461
تقاضامندیم  گاز  شرکت  محترم  مسوالن  از 
درطرح گازرسانی روستاهای مود روستای کالته 
بازدیدکه تنها300متربا شبکه اصلی فاصله دارد را 
فراموش نکنند چون اعالم کردند تو طرح نیست
۹15...۹02
خوردن  صبحانه  خصوص  در  عزیزی  دوست 
کارمندان بانک گالیه ای مطرح کرده بود عزیزم 
سیاستمداران  برهی  که  است  این  مردم  ما  درد 
فاسد ما را به همین چیزهای پیش افتاده  سرگرم 
می کنند اونوقت محموله عظیم نفت گم می شود 

کسی خبردار نمی شود .
۹30 ... 521

جوابیه  اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی

 3 صفحه  در  متنی  چاپ  به  عنایت  با  احترامًا 
روزنامه شماره 35۹۹ ) ستون از میان نامه های 
رسیده (  بشرح ذیل مطالبی بحضور ارسال می 
و  مقوله حمل  محتوای  از  که  همانگونه   . گردد 
بخش حمل  در  گردد  می  استنباط  عمومی  نقل 
و  بومی  ناوگان  موضوع  جاده ای  عمومی  نقل  و 
ناوگان  هر  بلکه  نمی نماید  پیدا  معنا  غیربومی 
بصورت ملکی یا تحت پوشش ) قراردادی ( و با 
داشتن شرایط و ضوابط خاص می تواند با رعایت 
نکات ایمنی فعالیت نماید لذا بحث ناوگان بومی 

و غیر بومی کاًل منتفی می باشد.
توسط  ناوگان  سرمایه گذاری  اینکه  به  توجه  -با 
اندازی  راه  لذا  می پذیرد  انجام  خصوصی  بخش 
سرویس های اعزامی بر اساس عرضه و تقاضای 
مسافرین و قرارداد همکاری فی ما بین شرکت های 
چنین  هم  و   ) قرارداد  انعقاد  با   ( مقصد  و  مبدا 
اخذ نظر مثبت مالکین ناوگان ) برای راه اندازی 
از  باالجبار  قاعدتاً  لذا  می پذیرد  انجام   ) سرویس 
سوی شرکت ها ناوگان اعزام و سرویس راه اندازی 
نخواهد شد بلکه پس از انعقاد قرارداد فی ما بین و 
پذیرش شرایط دو طرف ) شرکت و راننده ( این 

اقدام میسر می گردد.
-در رابطه با نوبت دهی اعالم می گردد که ساعت 
حرکت هر اتوبوس مشخص است و مسافر معمواًل 
وقت  برنامه ریزی  و  بهتر  خدمات  ارائه  اساس  بر 
مربوطه و هم چنین زمان رسیدن به مقصد ساعت 
حرکت خود را تنظیم و انتخاب می نماید لذا اجرای 
طرح نوبت بندی اتوبوسها قطعاً حق انتخاب را از 
باعث  نهایت  در  و  نموده  مسافرین محترم سلب 
کاهش ارائه خدمات و رغبت برای سرمایه گذاری 

ناوگان با مدل و تجهیزات روز می شود.
-بحث دالل بازی و سودجویی قطعاً کار نکوهش 
شده ای است ولی بررسی های انجام شده مشخص 
می گردد که موضوع جذب مسافر در محل سالن 
و  به شرکت ها  وابسته  افراد  توسط  گاهاً  ترمینال 
حتی رانندگان و مالکین اتوبوسها هستند که این 
با سایر استانها به مراتب کمتر و  امر در مقایسه 

پایین تر است.
-با توجه به مستندات و گزارشات تهیه شده بحث 
نظارت بر ناوگان و نحوه سرویس دهی در استان 
معمواًل  و  دارد  قرار  اول  ردیف  کاری  اولویت  در 
ترمینال  نظارت  دفتر  محل  در  کل  اداره  نماینده 
غیرمترقبه  بازدیدهای  و  نامحسوس  کنترلهای  و 

حضور فعال دارد.

لطفا به نمایندگان بفرمایید قضیه سند زدن خودرو 
رو در دفاتر ثبت و مراکز تعویض پالک رو  تعیین 
تکلیف کنند. هر کسی فکر کیسه خودشه و مردم 

هم درگیر یک تفسیر قانون در مجلس!
۹15...044
نماینده های استان باید جوابگو باشن چرا سهمیه 
وگاز  نفت  از  غنی  کشور  کردن؟  روکم  گازمایع 
دولت  مثال   ، بدن  بهمون  گداها  بایدمثل  داریم 
مردمی هست این دولت،نفت و آب و برق گه به 
گفته امام خمینی باید مجانی بدست مردم برسه 

روباید گدایی کنیم.
۹36...450
مدرسه،  به  نیاز  ناصری  بلوار  در  ارتش  سایت 

نانوایی، آژانس، وخدمه شهرداری دارد.  
۹15...540
پزشک  دهی  نوبت  درخصوص  خواهشمندم 
ارتوپد کلینیک بیمارستان امام رضا )ع( چاره ای 
اندیشیده شود، نوبت دهی محدود شده،چرا نوبت 

دهی مثل قبل نیست.
۹3۷...۷33

فراخوان عمومی ارزیابی پیمانکاران
تکمیل عملیات ساختمانی  و تاسیساتی دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند

 دانشگاه بیرجند در نظر دارد: اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی دانشکده ادبیات را به شرح ذیل به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 89/02/04( 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید با در دست داشتن در خواست 

کتبی، برای دریافت اسناد توان ارزیابی به شرکت مهندسین مشاور فردا فن پارس مراجعه نمایند.
کارفرما: دانشگاه بیرجند

نشانی دفتر مرکزی مشاور : تهران، بلوار آفریقا بعد از پل میرداماد، خیابان تابان غربی، مجتمع اداری تابان، طبقه 2 واحد 24  تلفن تماس: 021-88794183-86
تماس: 056-32210365 تلفن  همکف  طبقه  پالک 45  سعیدی 8،  خیابان  مدرس،  بلوار  بیرجند،  شهرستان  نمایندگی خراسان جنوبی:  دفتر   نشانی 

متراژ پروژه محل اجرای پروژه
)متر مربع(

مدت اجرای کار 
)ماه شمسی(

مبلغ تقریبی برآورد بر مشخصات کلی پروژه
اساس فهارس بهای سال 95

رتبه مورد نیاز

اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، 24 ماه6520شهرستان  بیرجند
تاسیسات مکانیکی، الکتریکی 

ساختمان ادبیات دانشگاه بیرجند

4 ابنیه70/000/000/000 ریال
 5 تاسیسات

مهلت خرید اسناد توان ارزیابی:  از 95/6/25 لغایت 1395/7/3    آخرین مهلت تحویل اسناد: 1395/7/19

دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول )مرحله دوم(
                           شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه           تاریخ انتشار: 95/6/25

به اطالع نمایندگان منتخب اعضای شرکت تعاونی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول )مرحله دوم( 
این تعاونی سه شنبه مورخ 95/7/27 ساعت 9 صبح در محل حسینیه شهر حاجی آباد برگزار می گردد. از نمایندگان 

محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنا متقاضیان ثبت نام در سمت بازرسی شرکت می توانند درخواست کتبی خود را همراه 2 قطعه عکس و کپی 
شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی برابر اصل شده و همچنین ارائه برگه عدم سوء پیشینه را برای طرح در 

کمیسیون ماده 5 حداکثر یک هفته پس از انتشار این آگهی )95/7/3( به دفتر شرکت تحویل دهند.

دستور جلسه:
1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال های 92-93-94 3- تصویب بودجه پیشنهادی 

سال 95  4- انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی 5- تصمیم گیری در سایر موارد ضروری شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

جناب آقای دکتر محمود حسین زاده ملکی 
جراح محترم قلب و عروق 

به مصداق حدیث شریف )من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق( بر خود الزم می دانیم از زحمات
 بی شائبه و خستگی ناپذیر جناب عالی در امر معالجه و جراحی مادر عزیزمان صغری ملک آبادی 

صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم، توفیق و مزید عزت را برایتان آرزومندیم. 

خانواده محمودآبادی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی
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مداحان »سالم بمبئی« را ببینند 
خوش شان می آید

قربان محمدپور کارگردان فیلم »سالم بمبئی« نسبت به 
گفته های تهدیدآمیز برخی مداحان مبنی بر اکران این فیلم 
می گوید  و  می دهد  نشان  مالیمی  واکنش  محرم  ماه  در 
همان طور که وزیر و نمایندگان مجلس بعد از تماشای فیلم 
از آن رضایت داشتند، مداحان هم بعد از تماشای »سالم بمبئی« نظرشان نسبت به فیلم عوض خواهد شد و آن را 
دوست خواهند داشت. فیلم سینمایی »سالم بمبئی« با بازی محمدرضا گلزار، بنیامین بهادری و... در حالی خود را 
برای اکران عمومی آماده می کند که ماه محرم از دوازدهم مهر آغاز می شود. محمدپور درباره زمان اکران عمومی 
»سالم بمبئی« می گوید: »قرار ما این است که فیلم »سالم بمبئی« را دو هفته بعد از عاشورا به نمایش درآوریم.

دو جایزه آمریکایی برای
 »هیس!دختر ها فریاد نمی زنند«

به  نمی زنند«  فریاد  دخترها  »هیس!  سینمایی  فیلم 
بهترین  اصلی  جایزه  دو  درخشنده  پوران  کارگردانی 
از  را  حسینی  شهاب  برای  مرد  بازیگر  بهترین  و  فیلم 
جشنواره ای آمریکایی دریافت کرد. به گزارش مهر فیلم 
سینمایی »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به کارگردانی پوران درخشنده در جدیدترین حضور بین المللی 
خود در دوازدهمین دوره جشنواره بین  المللی ACTION ON FILM در کشور آمریکا روی پرده رفت 
درخشنده  پوران  به  بلند  داستانی  فیلم  بهترین  جایزه  جشنواره،  این  داوران  هیئت  اعضای  طرف  از  و 

برای ساخت این فیلم و همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی برای بازی اهدا شد.

با سازمان مردم نهاد آشنا شویم
سمن ها و آسیب های اجتماعی

درگروي  باید  را  جامعه  هر  اجتماعی  در سالمت 
همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه دانست  
که دولت به تنهایی قادر به مقابله  با  آسیبهای 
اجتماعی نبوده و رفع این مسئله نیازمند همکاری 
و  پیشگیری  سطوح  تمامی  در  مردم  گسترده 
درمان آن  است. البته بهتر است این موضوع از 
واسط  به  باتوجه  نهاد  مردم  های  سازمان  طریق 
بودن آنان میان دولت و مردم و نیز فعالیت های 
تخصصی شان صورت پذیرد. نقش مطالبه گری 
سازمان های مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت 
با  باالبردن حساسیت مردم  و باالخص مسئوالن 
این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی 
اساسی در این حوزه پدید آورند. پیشگیری، کنترل 

تقویت  به  منجر  اجتماعی  آسیب های  و کاهش 
اساسی  کارکردهای  از  یکی  اجتماعی    سرمایه 
سازمان های مردم نهاد است. سمن ها می توانند 
به عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در 
این زمینه به درستی ایفا کرده و قدم های اصولی 
در این میان بردارند که البته لزوم حمایت اساسی 
دولت و برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاي سطح 
است.  آن ضروری  کمی  تناسب سطح  به  کیفی 
نیت خیرخواهانه، انسان دوستانه و داوطلبانه بودن 
نهاد  مردم  سازمان های  بارز  مشخصات  جمله  از 
است که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته 
سفیران  ها،  گفت سمن  توان  می  بنابراین  است 
و بازوان دولت در اجرای برنامه های فرهنگی در 
دقیق  شناخت  با  توانست  خواهند  و  بوده  جامعه 
متأثر از برقراری ارتباط با مردم نقش موثری را در 
کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگ سازی آن 
ایفا کنند. سمن ها مجموعه هایي نیاز محور هستند.

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

 روش فیلتر کردن کامنت های 
توهین آمیز در اینستاگرام 

برای مدیریت  را  راه ساده تری  اکنون  اینستاگرام 
نظرات در اختیار کاربران قرار داده تا با ناسزا گویی که 
به معضل بزرگ این روزهای فضای مجازی تبدیل 
شده است مقابله کنند. به گزارش جام جم آنالین، 
چندی پیش اینستاگرام و قابلیت فیلتر کردن کامنت 
های توهین آمیز را به صفحات تجاری افزود و وعده 
داد تا در صورت اثبات کارایی، این امکان وجود دارد 

تا باقی کاربران هم از آن بهره مند شود. اکنون که 
اینستاگرام به این وعده جامه عمل پوشانده کافی 
است تا به سادگی از طریق منوی Options به 
 Comments بروید و گزینه Settings قسمت
 Hide را انتخاب کنید. سپس با فعال کردن گزینه
قسمت  در   Inappropriate Comments
بنویسید که  را  کلماتی   Custom Keywords
فیلتر شوند.  آن ها  حاوی  کامنت های  می خواهید 
دقت داشته باشید که کلمات نوشته را هم باید با 

کاما از هم جدا کنید.

سفیر انگلیس درعربستان حاجی شد

سایمون کولیز سفیر انگلیس در عربستان پس از 
مسلمان شدن به همراه همسرش مراسم حج را به 
جای آورد. به گزارش ایرنا، ‘هدی مجرکش’ همسر 
سفیر انگلیس که پیش از این مسلمان بوده است 

در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: 
‘سایمون کولیز’ اولین سفیر انگلیس در عربستان 
است که پس از مسلمان شدن به همراه ‘هدی’ 

همسرش در مکه حج به جا آوردند.

 بریتانیایی ها صاحب اسکناس های 
پالستیکی شدند

پوندی   ۵ اسکناس  یک  صاحب  بریتانیا  مردم 
چرچیل،  وینستون  تصویر  به  که  شدند  جدید 
این  است.  مزین  جنگ  دوران  نخست وزیر 

کاغذ  جای  به   معمول  خالف  بر  اسکناس ها 
از  ایمن تر  و  باکیفیت تر  که  پلیمرند  جنس  از 

اسکناس های کاغذی به شمار می روند.

تزریق دارو به بیمار از راه دور

پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت  فناوری  مدیر 
در  دانشگاه  این  محققان  موفقیت  از  گیالن 
ساخت دستگاه تزریق دارو به بیمار از راه دور خبر 
طایفه  نجم ا...  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  داد. 
گفت: اساس کار این دستگاه، کنترل از راه دور 
است و عملکرد آن بر اساس سیستم موبایل می 
دنیا  هر جای  از  پزشک  که  معنی  این  به  باشد، 
به دستگاه می دهد،  با کد دستوری که  می تواند 
برای  که  آزمایش هایی  آخرین  و  بیمار  وضعیت 
بیمار انجام شده را از طریق این دستگاه، دریافت 
و بر اساس نتایج آزمایش ها، داروهای مورد نیاز 
را تجویز کند. طایفه اضافه کرد: داروهای تجویز 
شده از سوی پزشک به دستگاه وارد می شود و 
اختیار  در  را  دارو  اتوماتیک  صورت  به  دستگاه 
بیمار قرار می دهد. وی تصریح کرد: این دستگاه 
حتی می تواند در ساعات معینی از روز اطالعات 
در  و  کند  تزریق  بیمار  به  و  دریافت  را  دارویی 
حال حاضر نمونه اولیه آن که تنها برای داروهای 

تزریقی به کار می رود، تولید شده است.

حداقل 25 میلیون ایرانی چاق هستند

رییس هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب 
و عروق به افزایش چاقی در کشور اشاره کرد و 
گفت:حداقل 2۵ میلیون نفر در کشور چاق داریم. 
 10 افزود:  قاسمی  مسعود  دکتر  ایرنا  گزارش  به 

میلیون نفر مبتال به چاقی شریانی هستند.

اقامت فضانورد آمریکایی 
در فضا فیلم می شود

تهیه  حال  در  کانتیلون  الیزابت  و  پاسکال  امی 
فیلم اقتباسی از کتاب خاطرات کلی، »استقامت: 
حق  سونی  هستند.کمپانی  فضا«  در  سال  یک 
اقتباس سینمایی از داستان اقامت 340 روزه این 
فضانورد آمریکایی را خریداری کرده است. »کلی« 
فضانوردی است که 340 روز متمادی را در طی 

ماموریتی ویژه برای ایستگاه بین المللی فضایی در 
کل  مجموع  در  او  است.  گذرانده  زمین  از  خارج 
ماموریت های فضایی خود رکورددار بیشترین مدت 
زمان اقامت یک آمریکایی یعنی 382 روز در فضا 
که  کلی  مارک  دوقلوی  برادر  او همچنین  است. 
خود یک فضانورد بوده می باشد.  اسکات و مارک 
کلی به عنوان دستیاران تهیه کننده در این پروژه 

حضور خواهند داشت .

خط فقر در کشور چقدر است؟

در حالی که خط فقر در کشور بیش از 2 میلیون 
می رسد  نظر  به  است،  تومان  هزار   300 و 
کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال 9۵ تنها 
زندگی  هزینه های  از  کوچکی  بخش  می توانند 
خود را پوشش دهند. به گزارش مشرق و تاسف 
و  بخور  حقوق  که  کارگر  قشر  که  آن  تر  بار 
امسال  دیده،  می  جیبش  در  همواره  را  نمیری 
نیز مبلغ مالیات از حقوقشان کم می شود و این  
موضوعی است که انتقادات بسیاری را به دنبال 

داشته و دارد.

روزنامه ای که گل می دهد!
گل  تخم  حاوی  کاغذ  با  بعد  به  این  از  ژاپن  ماینیچی  روزنامه  تابناک: 
وگیاه چاپ می شود. بعد از خواندن و کاشتن، جوهر روزنامه تقویت کننده 
گیاه خواهد بود.

جوانان فردوسی را دریابید

 سربازی - هر چه از انقالب اسالمی می گذرد
اگر  ایرانی  که  )ره(  امام  تاریخی  جمله  این 
خودی خود را بازیابد بر مغزهای اروپایی و 
آمریکایی غلبه می کند بیشتر در کشور جلوه 

گری می کند.
دعوت  به  و  گرم  تابستان  از  ماه  آخرین  در 
رئیس مرکز رشد واحدهای فن آور شهرستان 
نخبه  جوانان  از  تن  چند  دیدار  به  فردوس 
را  خودباوری  که  کسانی  رفتیم  فردوسی 
آتش  در  اما  بودند  رسانده  عمل  مرحله  به 
و  معنوی  های  حمایت  و  امکانات  کمبود 
مادی  می سوختند. محمد کاووسی جوانی 
است  پر انرژی که در زمینه علوم سه بعدی 
خودش  گفته  به  دارد.  تخصص  انیمیشن  و 
شرکتی  رشد  مرکز  معنوی  های  حمایت  با 
نیز تاسیس کرده که به عنوان اولین و تنها 
انیمیشن ساز و جلوه های ویژه در استان و 

حتی شرق کشور فعالیت می کند.
و  آلمان  کشور  برای  نیز  تولیداتی  گفت:  او 
کاووسی  داشتم.  افغانستان  تلویزیون  شبکه 
با بیان اینکه این علم بکر در استان تقریبا 
تا  کنیم  می  تالش  افزود:  است  ناشناخته 
استان ریشه دار  این دانش در شهرستان و 
 شود. او مزیت صنعت انیمیشن و جلوه های

فرهنگی، ساخت  تولیدات  زمینه  در  را  ویژه 
صنعتی،  سفارشات  تبلیغاتی،  های  کلیپ 
نظامی و دفاعی و پذیرش آن از سوی عموم 
انیمیشن  دانش  افزود:  و  کرد  عنوان  مردم 
به درستی  کامال تخصصی است و چنانچه 
برای مردم، شرکت های خصوصی و مراکز 
برای  مفید  ابزاری  شود  شناحته  دولتی 
فراورده  و  شناساندن محصوالت  و  تبلیغات 

یک کارخانه به مردم است.

آمادگی داریم اگر امکانات مناسب در 
اختیار ما قرار گیرد زمینه آموزش
و تولیدات بیشتر را فراهم کنیم 

او تصریح کرد: با سفارشاتی که انیمیشن ساز 
کسب  نیز  خوبی  درآمد  تواند  می  گیرد  می 
داریم  را  آمادگی  این  داد:  ادامه  وی  کند. 
ما  اختیار  در  مناسبی  مکان  و  امکانات  اگر 
قرار گیرد زمینه آموزش و تولیدات بیشتر را 
سال  دو  کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم.  فراهم 
پیش مجوز رشته انیمیشن که فقط در بیرجند 
تامین  دلیل  به  بود   دارای مجوز  و فردوس 
که  وی  شد.  لغو  رشته  این  مدرس  نشدن 
 تاکنون تیزرهای تبلیغاتی برای شرکت های

و  ای  سرمایه  منابع  افزود:  ساخته  مختلف 
از  چنانچه  و  ماست  مهم  مشکل  دو  مکان 
آموزش  با  شویم  حمایت  مسئوالن  سوی 
این رشته می توان زمینه اشتغالزایی را نیز در 
فراهم کرد. وی خاطرنشان کرد:  شهرستان 
افرادی را می شناسم که متخصص این رشته 
االن  نشدند  حمایت  ایران  در  چون  و  بودند 

در کشورهای خارجی بهترین درآمد را دارند.
بنیان  دانش  به سراغ یک شرکت  ادامه  در 

شهرستان رفتم. “آزمایش” که شرکت دانش 
بنیان تولیدات معدنی درین ناب فردوس را 
عقیق  دشت  گفت:  نیز  کرده  تاسیس 
مربع  کیلومتر   700 از  بیش  که  شهرستان 
قیمتی  نیمه  دارای سنگ های  دارد  وسعت 
و قیمتی زیادی است که خداوند این معدن 
غنی را رایگان در اختیار ما قرار داده است. 
وی افزود: در شرکت ما از سنگ های نیمه 
تولید  مختلفی  مصنوعات  قیمتی،  و  قیمتی 
می شود که بازار خوبی نیز برای فروش دارد 
و دلیل آن نیز سفارشات مختلفی است که 
به ما می شود. به گفته وی تا کنون در این 
زمینه 70 نفر را آموزش داده ایم و هر نفر 
با خرید یک دستگاه ۵00 هزار تومانی می 
تواند در منزلش کار کند. او از فروش سنگ 
پر  دل  نیز  فردوس  عقیق  دشت  خام  های 
دردی داشت و گفت: در حالی که می توان 
ارزش  بر  عالوه  ها  سنگ  این  فرآوری  با 
افزوده، شغل نیز در شهرستان ایجاد کرد اما 
عده ای با جمع آوری و خام فروشی و حتی 

ُپست کردن این سنگ ها به سایر شهرهای 
تقریبا  را  شهر  این  های  سرمایه  کشور، 
تا  دهند  می  قرار  دیگران  اختیار  در  رایگان 
آنها پس از فرآوری به چندین برابر قیمت به 
خودمان بفروشند. وی این موضوع که برای 
جوانان کار نیست را قبول ندارد و اعتقاد دارد 
اگر دولت و یا سرمایه گذار بخش خصوصی 
درهمین بخش به طور جدی وارد شود زمینه 

اشتغال صدها نفر فراهم می شود.

بدلیل نداشتن سرمایه و مشکالت
 بیمه نمی توانم نیروی کار جذب کنم

وی خاطرنشان کرد: بدلیل نداشتن سرمایه 
اولیه و مشکالت بیمه ای نمی توانم نیروی 
کار جذب کنم تا حداقل تولیدات ما بصورت 

انبوه به دیگر نقاط کشور و حتی کشورهای 
خارجی صادر شود. وی ادامه داد: اکنون فقط 
سفارشات را انجام می دهم که همین مقدار 
های  دستگاه  حتی  و  دارد  خوبی  درآمد  نیز 
پیشرفته تراش سنگ در سایزهای مختلف 
که در کشور تعداد آن بسیار محدود است را 

خریداری کرده ام.
مسئوالن  حمایت  اگر  تاکیدکرد:  وی 
شهرستان باشد می توان دوره های آموزشی 
برگزار کرد. او تاکید کرد: سنگ هایی قیمتی 
و نیمه قیمتی که به صورت رایگان در اختیار 
مردم است اگرفرآوری شود زمینه صادرات را 
برای شهرستان دارد و ضروری است با توجه 
به خشکسالی های متوالی و کم رونق شدن 
فردوس،  در  دامپروری  و  کشاورزی  بخش 
این  کردن  فعال  برای  شهرستان  مسئوالن 
ثروت خدادادی اقدام کنند. به گفته وی در 
بنیان کارهای تحقیقاتی  این شرکت دانش 
دیگری نیز انجام می شود که مهمترین آن 
تاکنون فرآوری خاک های معدنی در کاهش 

از  استفاده  با  گفت:  وی  است.  آب  مصرف 
این خاک معدنی بخصوص در زمینه کشت 
زعفران آب بسیار کمتری نیاز است. شرکت 
طراحان صنعت بی نهایت نیز که توسط سه 
شده  تشکیل  فردوسی  نخبه  جوانان  از  تن 
و  پرخطر  های  پروسه  شناسایی  زمینه  در 
ساخت دستگاه کم خطر و یا بی خطر برای 
که  ذهبی  رضا  حمید  مهندس  است.  آن 
اتاق کوچک  آنها در یک  فعال تمام کارگاه 
خالصه می شد گفت: در اولین قدم دستگاه 
سلولی  تک  کفپوش  بلوک  تولید  اتوماتیک 
ساخته ایم که قادر است در هر ۵ ثانیه یک 

بلوک تولید کند.
وی افزود: مشابه همین دستگاه با توان تولید 
بیشتر و به صورت شش سلولی نیز ساخته 
ثانیه   3/1 عرض  در  را  بلوک  هر  که  ایم 

تولید می کند. وی تصریح کرد: این دستگاه 
اکنون در مقیاس کوچک طراحی و ساخته 
شده و تست نیز شده است و در صورتی که 
حامی مالی برای طرح باشد می توان آنرا به 
تولید انبوه رساند و انواع بلوک های دیواری، 

کفپوش، جدول و ترافیکی را تولید کرد.
به گفته وی هزینه تولید هر دستگاه بلوک 
اتوماتیک حداکثر تا 3۵0 میلیون ریال  زن 
از  بیش  قیمت  به  آنرا  توان  می  که  است 
که  دیگری  طرح  فروخت.  ریال  میلیارد   2
تولید  رسیده  ثمر  به  شرکت  این  توسط 
سوخت  عنوان  به  که  است  آب  از  انرژی 
گفته  به  شود.  می  استفاده  خودرو  در  پاک 
آن  تست  مراحل  که  نیز  دستگاه  این  وی 
در  که  صورتی  در  شده  انجام  موفقیت  با 
مصرف  درصد   30 تا  شود  استفاده  خودرو 

سوخت را کاهش می دهد. 

از سوی هیچ نهاد و موسسه دولتی 
یا خصوصی حمایتی از ما نشده 

رشد  مرکز  فقط  کنون  تا  کرد:  تاکید  وی 
سوی  از  و  کرده  حمایت  را  ما  شهرستان 
هیچ نهاد و یا موسسه دولتی و یا خصوصی 
الزمه  وی  است.  نشده  ما  از  حمایتی 
حمایت  را  ها  خالقیت  اینگونه  شکوفایی 

مالی و معنوی مسئوالن می داند.
جوانان  از  دیگر  یکی  زیتونی  مصطفی 
فارغ  از  جمعی  باتفاق  که  است  فردوسی 
حقوق،  تی،  آی  های:  رشته  التحصیالن 
به  کمک  هدف  با  طبیعی  منابع  و  عمران 
را  شرکتی  شهرستان  در  گذاران  سرمایه 

تاسیس کرده اند. 
وی گفت: در این شرکت با تخصص های 
پیچیده  مراحل  تمام  هست  که  مختلفی 
یک  تاسیس  برای  که  استعالماتی  اداری 
رسانیم  می  نتیجه  به  را  است  نیاز  کارخانه 

کمترین  و  راحت  خیال  با  گذار  سرمایه  و 
دغدغه  مشغول فعالیت می شود.

به گفته وی در منطقه چاهنو نیز با همکاری 
پسته  ضبط  ترمینال  مجوز  شرکت   این 
دریافت شده که بزودی به بهره برداری می 
رسد. وی ادامه داد: اکنون نیز در زمینه تهیه 
طرح های توجیهی زیست محیطی و طرح 
چه  هر  تا  کنیم  می  کار  مرغ  شتر  پرورش 

زودتر برای سرمایه گذار به نتیجه برسد.
مشاوره  خدمات  قبال  اینکه  بیان  با  وی 
الزم  طرحی  هر  برای  که  محیطی  زیست 
است افرادی از مرکز استان و یا تهران انجام 
برای  ما  را  خدمات  اینگونه  که  دادند  می 
بیشتری  سرعت  و  دقت  به  گذران  سرمایه 

در شهرستان انجام می دهیم.
وی یکی از برنامه های آینده این شرکت را 
گسترش خدمات و بکار گرفتن متخصصان 
و فارغ التحصیالن بیشتری در تمام رشته ها 
دانست و تاکید کرد: در همین فرصت دست 
متخصص  افراد  تمام  سوی  به  همکاری 
در  بیایند  تا  کنیم  می  دراز  کار  جویای 
برای  دارند  که  تخصصی  با  مجموعه  این 
خودشان کار کنند. “اسالم کمالی مقدم“ نیز 
که به گفته خودش سالیان زیادی است در 
چه  گر  کند  می  کار  داروئی  گیاهان  زمینه 
در  تجربه  از  باری  کوله  با  اما  نیست  جوان 
این زمینه از مردم می خواهد تا از نمایشگاه 
در  که  داروئی  گیاهان  دائمی  فروشگاه  و 
توسط  شهرستان  رشد  مرکز  فوقانی  طبقه 
راه  فردوس  دشت  شاهین  تعاونی  شرکت 

اندازی شده بازدید کنند.
او معتقد است: هنوز مردم از خواص درمانی 
معجزه آسای گیاهان داروئی اطالعات کافی 
ندارند تا آنها را جایگزین داروهای شیمیایی 
کنند. به گفته وی مردم می توانند حتی خود 
نسبت به کاشت برخی گیاهان داروئی مانند 

چای ترش در کنار درختان انار اقدام کنند.
او به سم های زیادی که برای مبارزه با آفات 
در کشاورزی استفاده می شود و عواقب آنها 
گیاه  آفات  دفع  برای  گفت:  و  کرد  اشاره 
کشاورزان که  است  مناسب  بسیار   آنغوزه 

می توانند آنرا در مزارع خود کاشت کنند.
داروئی  گیاهان  از  بسیاری  کرد:  اضافه  وی 
استفاده  آن  ریشه  و  بذر، محصول، ساقه  از 
می شود و درآمد زایی دارد که نیاز به ورود 

سرمایه گذار در این بخش دارد.
او تاکید کرد: مصرف کننده گیاهان داروئی 
باید از میزان مصرف این دوره برای درمان 
موضوع  این  که  باشد  داشته  کافی  اطالع 
متاسفانه به علت نبود آگاهی در بین مردم 
آنها  رویه  بی  مصرف  و  شود  نمی  رعایت 

خطرناک است.
و  داشت  کاشت،  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
برداشت گیاهان داروئی مناسب آب و هوای 
زیرا  شود  داده  آموزش  مردم  به  منطقه  هر 
بسیاری از آن ها را می توان حتی در یک 
زمین کوچک و یا حیاط منزل به ثمر رساند.

فکرهای باز در مقابل امکانات بسته

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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آیه روز  

آنها از باالى سرشان چترهايى از آتش خواهند داشت و از زير پايشان ]نيز[ طبق هايى ]آتشين است[ اين 
]كيفرى[ است كه خدا بندگانش را به آن بيم مى  دهد اى بندگان من از من بترسيد. سوره الزمر، آيه 16

حدیث روز  

به خدا قسم اگر مردم فضيلت واقعى » روز غدير « را مى  شناختند ، فرشتگان روزى ده  بار با آنان مصافحه 
مى  كردند و بخشش هاى خدا به  كسى  كه  آن روز را شناخته ، قابل  شمارش نيست . امام صادق )ع( 

آن شب كه تو در كنار مايى روزست
و آن روز كه با تو مى رود نوروزست
دى رفت و به انتظار فردا منشين

درياب كه حاصل حيات امروزست 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

غدیر

یک لحظه مکث کن

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

زمان  كمبود  و  كار  باالى  حجم  با  افراد  امروزه 
مواجه هستند. اكثر ما پس از اتمام ساعت ادارى 
را  ما  داريم كه ذهن  زيادى  ناتمام  كارهاى مهم 
تا روز بعد درگير مى كند. مهارت هاى زير مواردى 
هستند كه هر فرد بايد در مورد مديريت زمان بداند:

تمام  هفته،  يک  براى  برويد:  زمان  دنبال  به   .1
زمانى كه براى هر كار صرف مى كنيد را يادداشت 

كنيد و بعد از آن، به آناليز نتيجه بپردازيد.
۲. برنامه هفته آينده شما چيست؟ براى مدت 1۵ 
برنامه هفته  و  بنشينيد  آرام  دقيقه در يک مکان 
آينده خود را بنويسيد. پروژه هاى كليدى و كارهايى 
نظر  در  با  را  دهيد  انجام  هفته  پايان  تا  بايد  كه 

گرفتن زمان براى آن ها بنويسيد.
را  خود  ليست  چيست؟  شما  كارى  اولويت   .۳
كم  و  مهمترين  بتوانيد  تا  كنيد  اولويت بندى 

اهميت ترين كارهاى خود را شناسايى كنيد.
پياده كنيد.زمانى كه  را روى كاغذ  ۴. زمان خود 
براى تکميل كارهاى پراهميت خود الزم داريد را 
يادداشت كنيد. سپس بقيه زمان خود بين كارهاى 

كم اهميت تر تقسيم كنيد.
۵. تلفن و ايميل خود را محدود كنيد.سعى كنيد 
زمان خاصى را به چک كردن تلفن همراه و ايميل 
خود اختصاص دهيد و خود را مقيد كنيد تا پس 
از اتمام زمان تعيين شده، تلفن همراه خود را كنار 
را كه صرف  اينکار شما زمان زيادى  با  بگذاريد. 
را  مى كرديد  خود  گوشى  و  ايميل  كردن  چک 

كاهش مى دهيد.

غدیر و فلسفه سیاسی اسالم

خداوند متعال به عنوان تنها قانونگذارى كه با شناخت 
كامل انسان - مخلوق خويش - پيامبران الهى را 
برنامه هاى  و  تا »دين خدا«  فرستاد  مردم  بسوى 
سعادت بخش آن را به انسان ابالغ نمايند  براى تداوم 
رهبرى الهى امت اسالمى نيز امامانى انتخاب فرمود و 
بوسيله رسول خويش به مردم شناساند تا پس از وى 
رهبرى او را گردن نهند.در فسلفه سياسى اسالم چند 

مساله به عنوان اصل شناخته شده اند:
1 - اهميت زندگى اجتماعى

۲ - ضرورت وجود قانون
۳ - واضع قانون

۴ - مجرى قانون
از آنجاييکه انسان موجودى داراى ابعاد گوناگون است 
و در صدد تکامل و سعادت جاودانى،  موجودى ابدى 
است و بايد در اين دنيا سعادت اخروى خويش را تامين 
كند. قانونگذارى بايد براى وى تعيين برنامه نمايد كه 
شناخت كامل از انسان داشته باشد و با بى نيازى 
قوانين را بر وفق سعادت و خوشبختى انسان وضع 

نمايد. چنين كسى جز خداوند متعال نيست.

هميشه موفقيت بزرگ را خطرات بزرگ تهديد 
مى كند. وقتى صحبت از حفاظت برند درميان 
است، نه روح كارآفرينى تان، نه حس قوى تان 
تزلزل   جاه طلبى  نه  بازارياب،  يک  عنوان  به 
ناپذيرتان، هيچ كدام جاى احتياط را نمى گيرد. 
بسيارى از صاحبان كسب  و كار وقتى بحث 
مى كنند  آغاز  را  برند  از  محافظت  درباره ى 
در  اغلب  گفت وگو  اين  است،  دير  خيلى  كه 
واكنشى به سرقت، خراب كارى، يا تخلف است.
واكنش نشان دادن به اين چنين اوضاعى بعد 
از وقوع شان، مى تواند به قيمت از دست دادن 
وقت و پول باارزشى تمام شود كه بهتر بود جاى 
ديگرى صرف مى شد. قبل از اين كه ميلياردها 
دالر خرج كنيد تا يک آژانس محافظت از برند 
را به خدمت بگيريد، بسته هاى محافظت از برند 
بخريد، يا ساعت به ساعت مکالمات گيج كننده با 
وكيل تان را تحمل كنيد، اين راه كارهاى بازدارنده 

را در نظر داشته باشيد
۱. مطمئن شوید، حق نشر)کپی رایت(، 

نشان تجاری، و مالکیت دارید.

مطمئن شويد نام برند، نام محصوالت، محتوا، 
تصويرسازى، و ويدئوتان را با گرفتن حق نشر 
و نشان تجارى مناسب محافظت مى كنيد. بدون 
محافظت يا مدرک مستدل براى داده هاى تان، 
يک رقيب به آسانى مى تواند محتواى برندتان 
را بدزدد و ادعا كند مال خودش است. از اين 
گذشته، بعضى ها داده هاى تان را مى دزدند، و با 
حق نشر و نشان تجارى جديد از آن محافظت 
قانونى مى كنند، و بعد عليه تخلف شما اقدام 

قانونى مى كنند! 
۲. دارایی های برخط برندتان

 را در اختیار بگیرید.
با اين كه فقط بايد از يک دامنه براى شركت تان 
استفاده كنيد، اما انواع مختلف دامنه هاى برندتان 
را بخريد و در اختيار بگيريد. يعنى عالوه  بر.

com، دامنه ى.net و.org را هم داشته باشيد. 

جلب  خودش  به  را  زيادى  توجه  برندتان  اگر 
كند، رقباى تان مى توانند اين دامنه ها را به دست 
خودتان  به  گزاف  قيمتى  به  را  آن  و  بياورند 
بفروشند. عالوه بر اين، همه ى نام هاى مرتبط 

را در رسانه هاى اجتماعى و فهرست هاى راهنما 
مطالبه كنيد.

۳. برای نام برندتان پول خرج کنید.
حتى اگر براى باال بردن بازديد وب گاه تان به 
كمپين پرداخت در ازاى كليک اتکا نمى كنيد، 
به محافظت از كليدواژه هايى كه در موتورهاى 
كمى  دارند  اختصاص  برندتان  به  جست وجو 
بودجه اختصاص بدهيد. اين كليدواژه ها ارزان 
هستند و اطمينان مى دهند كسب وكارتان در 
جايگاه تبليغاتى باال در صفحه ى اول نتيجه ى 

جست وجوى نام كسب وكارتان مى ماند.
 اگر نام كسب وكارتان را جست وجو كرديد و 
پيدا  در جايگاه غيررايگان گوگل  را  رقيب تان 
كرديد، اين اتفاقى نيست. با اين كه گوگل به 
رقبا اجازه مى دهد براى نام برندتان پول خرج 
از  تبليغى  نسخه ى  در  نمى توانند  آنها  كنند، 
نام برندتان استفاده كنند.اگر با چنين موردى 
برخورد كرديد، تبليغ كننده را به گوگل گزارش 
كنيد. اگر از يک كمپين كليک در ازاى پرداخت 
پول استفاده مى كنيد، با سياست هاى گوگل آشنا 

با سرقت  مقابله  براى  ديگرى  راه هاى  شويد. 
مشترى هاى تان وجود دارد. مثال، گوگل اغلب 
صفحات هدف را ملزم مى كند ظوابط خاصى را، 
از قبيل اطالعات تماس معتبر، اعمال كنند. اگر 
رقيب تان سعى مى كند با نام برند شما خودش را 
معرفى كند، تبليغ كننده را به گوگل گزارش كنيد.

۴. توافق نامه های عدم 
افشای مناسب آماده کنید.

بسته به ماهيت كسب وكارتان، يک توافقنامه ى 
پيامدهاى  از  را  افشا مى تواند شركت تان  عدم 
مستقيم و غيرمستقيم حفظ كند. اگر در مدل 
از  كوچکى  مجموعه ى  به  كسب وكارتان 
توافقنامه ى  مى كنيد،  اتکا  آزاد  پيمان كارهاى 
از  را  پيمان كاران تان  بايد  شما  افشاى  عدم 
با  شما  شيوه هاى  و  فرآيندها  اشتراک گذارى 
رقباى تان منع كند. ممکن است رقباى تان براى 
اين اطالعات پيشنهاد پاداش بکنند، . اين اصل 
شامل كارمندان تمام وقت تان هم مى شود. يک 
رقيب مى تواند يکى از بازى كنان اصلى تيم تان را 
خام كند تا به طور قانونى رازهاى محرمانه تان را 

درمورد كسب وكارتان به طور قانونى در اختيارش 
بگذارد.. با هم كارى مشاور حقوقى تان توافق هاى 
عدم افشايى بنويسيد كه براى كسب وكار شما 

تنظيم شده باشند.
 ۵. رقابت تان را زیر نظر بگیرید.

گاهى بهترين دفاع يک حمله ى خوب است. 
به كار گرفتن خدماتى رايگان عالوه  بر يک 
كند  كمک تان  مى تواند  مفيد  ابزارهاى  سرى 
مراقب رقيب تان باشيد. ابزارهايى مانند سم راش) 
SEMrush( كمک تان مى كند شيوه هاى خرج 

كردن رقيب تان را در جست وجوهاى هزينه دار 
زير نظر بگيريد و همه ى تبليغ كننده هايى را كه 
ممکن است با نام برند شما خرج كنند به شما 
نشان مى دهد. اين براى شروع فوق العاده است، 
چون به شما اين امکان را مى دهد كه بفهميد 
شما  مشترى هاى  به  اين  از  پيش  كسى  چه 
عالقه مند بوده است. براى رقباى تان گوگل آلرت 
به  مربوط  مطبوعاتى  مطالب  تا  كنيد  تنظيم 
 آنها و ارجاعاتى را كه در وب به آنها مى شود 

پيگيرى كنيد.

عارفانه روز

خداوند هرگز مشکلي را سر راهمان نمي گذارد، 
مگر آنکه بداند، شايستگي و گنجايش رويارويي 

با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم

به كسانى كه البه الى مشغله هايشان وقتى 
براى شما پيدا مى كنند، احترام بگذاريد، اما 

عاشق كسانى باشيد كه وقتى به آنها 
نياز داريد، هرگز به مشغله شان نگاه نمى كنند.

ذهن هاى بزرگ درباره ايده ها صحبت مى كنند، 
ذهن هاى متوسط درباره رويدادها و ذهن هاى 

كوچک درباره ديگران.

موجيم و وصل ما، از خود بريدن است
 ساحل بهانه اى است، 

رفتن رسيدن است قيصر امين پور

946752138
758913426
312846957
235487691
174639285
869125743
683291574
591374862
427568319

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

تجربه کنید.   09158668002

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

09159612007

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

آشپز ماهر برای  کار در غذای آماده 
نیازمندیم.    09155610366

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

زمین فروشی ، غفاری 48
09371943716

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

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

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

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

 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
لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب

سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر 

لوله باز کنی با فنر برقی- تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

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

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

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

تمایل به نمایش بگذارد.

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی

 )محوطه و پشت بام(
09151630283 - 32225494

صیادشیرازی ،  مجتمع 
میرداماد ، واحد 98

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک  

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

  09156633230- برگی



شکسته شدن چرخ هواپیما
پرواز تهران - بیرجند را لغو کرد

پیش از ظهر روز گذشته، چرخ هواپیمای مسافربری تهران 
- بیرجند قبل از اوج گرفتن هواپیما شکست و این پرواز 
کنسل شد. مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی  در گفتگو 
با مهر علت این سانحه را نقص فنی عنوان کرد که موجب 
لغو پرواز هواپیما شد. گفتنی است چرخ جلوی هواپیمای  
ظهر   از  پیش  بیرجند  تهران-  هوایی  خط   100 فوکر 
چهارشنبه بعد از بارگیری مسافر از فرودگاه مهرآباد در حالیکه 
هنوز از باند فرودگاه جدا نشده بود، شکست. هادی سالمی 
اظهار کرد: وضع مسافران این هواپیما خوب گزارش شده و 
آنها با پرواز جایگزین شرکت ایران ایر به بیرجند منتقل شدند.
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اعزام زرمی کاران استان به رقابت های انتخابی تیم ملی

مالئی- نایب رئیس هیئت کونگ فوو از اعزام رزمی کاران استان به رقابت 
های انتخابی تیم ملی خبرداد. علی اکبری در تشریح این خبر گفت: مسابقات 
قهرمانی کشور برای انتخاب تیم ملی با میزبانی استان آذربایجان غربی 
برگزار می شود. وی افزود: این رقابت ها از 24 تا 26شهریور در رده سنی 
جوانان برگزارخواهد شد. اکبری افزود: در این دوره رقابت ها مجیدریگی زاده، 
ابوالفضل رزمی، سیدجالل ساداتی پور و علی ساجدی رزمی کاران استان 
هستند که با مربیگری سیدهادی ساداتی پور به این رقابت ها اعزام می شوند. 

مسابقه دارت در روستای طناک علیای سربیشه برگزار شد

یک دوره مسابقه دارت به مناسبت دهه امامت و والیت در روستای طناک 
علیا شهرستان سربیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و 
جوانان شهرستان سربیشه و به نقل از خسروی، دهیار و رابط ورزش روستا، 
در این مسابقه 20 نفر از اهالی روستا با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان 
علی خسروی با کسب باالترین امتیاز جایگاه نخست را کسب کرد.غالمرضا 
خسروی و حسن خسروی نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را بدست آوردند. 

اعزام تیم کونگ فوی جوانان استان خراسان جنوبی 
به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی

مسابقات  در  جنوبی  خراسان  استان  جوانان  فوی  کونگ  نفره   4 تیم 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که از روز گذشته،  24 شهریور آغاز و 
به مدت 3 روز در شهرستان ارومیه برگزار می شود، به میدان می رود. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، مجید ریگی زاده در وزن 
51- ، ابوالفضل رزمی در وزن 55- ، سیدجالل ساداتی پور در وزن 59- و 
علی ساجدی در وزن 63- کیلوگرم به سرمربیگری و سرپرستی سید هادی 
ساداتی پور تیم  استان خراسان جنوبی را در این مسابقات تشکیل می دهند.

رحیمی چهارمین مدال طالی ایران را کسب کرد

ایرنا- غالمرضا رحیمی کماندار ریکرو ایران با پیروزی مقابل حریف 
بازی  در  را  کشورمان  کاروان  طالی  مدال  چهارمین  خود  تایلندی 
های پارالمپیک ریو را کسب کرد. رحیمی بامداد روز گذشته، در دیدار 
فینال با نتیجه 7 بر 3 حریف خود را شکست داد و مدال طالی این 
بازی ها را به گردن آویخت. در دیدار رده بندی، ابراهیم رنجبر دیگر 
کماندار ریکرو کشورمان با نتیجه 7 بر یک کماندار برزیل را شکست 
داد و به مدال برنز این بازی ها دست یافت. پانزدهمین دوره بازی 
با  برابر  از 18شهریورماه  به طور رسمی  ریو  پارالمپیک 2016  های 
هشتم سپتامبر و با حضور چهار هزار و 350 ورزشکار از بیش از 160 
کشور جهان به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل آغاز شد. ایران نیز با 
111ورزشکار )88 ورزشکار مرد و 23ورزشکار زن در 12رشته ورزشی با 
شعار توکل، اراده و افتخار برای هشتمین بار در این بازیها حضور دارد. 

اسیدهای چرب ترانس جزء خانواده ی اسیدهای چرب 
اشباع نشده محسوب می شود، که در حالت کلی مفید 
هستند. مشکل زمانی به وجود می آید که این اسیدهای 
چرب همانند چربی های اشباع شده عمل می کنند. یعنی 
کلسترول خوب خون را کاهش داده و کلسترول بد را 
افزایش می دهند و این اصلی ترین و بدترین آسیب را به 

رگ های ما وارد می آورد. اسیدهای چرب ترانس به طور 
طبیعی در گوشت قرمز و شیر حیوانات نشخوار کننده 
وجود دارند. اما باید بدانید که اسیدهای چرب موجود در 
این مواد غذایی در حالت عادی آسیب چندانی ندارند. 
اما در عوض باید به اسیدهای چرب ترانس صنعتی بد 
بین بود. روغن هاي جامد مدت بیشتري قابل نگهداري 

هستند، حرارت را بهتر تحمل مي کنند و عالوه بر این به نور 
حساس نیستند ولي به دلیل داشتن اسیدهاي چرب اشباع 
شده براي سالمت زیان آورند. پس توصیه می شود تا حد 
امکان استفاده از روغن هاي جامد باید به صفر برسد. 

مرکزاطالع رسانی غذا
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دشمن موهایتان را می شناسید؟!

موخوره یا دوشاخه شدن مو به این معناست که 
موهای شما تغذیه کافی ندارد و یا دچار کمبود 
رطوبت شده است. سشوار کشیدن، حالت دهنده 
های مو، شامپوهای نامالیم و در معرض نور 
خورشید بودن همگی باعث خشک شدن موها 
و تخریب آمینواسیدهای مو خواهد شد. موهای 

خشک و ضعیف در حین مدل دادن و یا برس 
کشیدن به راحتی خرد می شوند. رشد خیلی کند 
موها ممکن است هیچ علتی جز موخوره نداشته 
بدترین دشمن موها است. توصیه  باشد. گرما 
می شود قبل از گرما دادن به مو ) با سشوار، اتوی 
مو و ... (از یک سرم مقاوم کننده در برابر گرما به 
موها بزنید. همینطور موهایتان را بیشتر از 3 بار در 
هفته نشویید و بهترین راه چیدن انتهای موهاست.

با خواص زعفران آشنا شوید

از ادویه های مورد استفاده در کلیه منازل است 
که خواص درمانی بسیار گوناگونی دارد. مهمترین 
خاصیت زعفران  که از قدیم مورد توجه بوده، 
رسوب  از  زعفران  است.  افسردگی  درمان 
پالکت های آمیلوئید در بیماران مبتال به آلزایمر 
جلوگیری می کند. بنابراین باعث تقویت حافظه 

می شود. مصرف روزانه زعفران توانایی یادگیری 
و حافظه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. 
اثر مسکن دارد و دارای خاصیت آرام بخشی و 
خواب آوری است و اگر می خواهید همیشه شاد و 
خندان باشید، زعفران بخورید. بهتر است زعفران 
را تا موقع مصرف پودر نکنید یا در صورت پودر 
کردن، در ظرف در بسته نگه داری کنید. توجه داشته 
باشید که مصرف زیاد زعفران برای بدن مضر است.

آیا می دانستید که ...

1- بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن 
آب میباشد؟ 2- مایع موجود در نارگیل نارس 
را می توان بجای پالسمای خون استفاده کرد؟ 
3- بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان 
است؟  بیشتر  بهار  در  کودک  رشد  است؟ 4- 
5- قلب زنان نسبت به مردان تندتر می زند؟ 

6- ناراحتی های پا در زنان 4 برابر مردان است؟ 
7- استرس باعث می شود، مرغ ها پرهای خود 
را از دست بدهند؟ به طور متوسط، هر فردی 5 
سال از عمر خودش را صرف خوردن می کند؟ 
فشار  در  مدت  طوالنی  در  قهوه  نوشیدن   -8
خون خانم ها تعادل ایجاد می کند؟ 9- خوردن 
کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد؟ 
10- کوسه ها از بیماری سرطان در امان هستند؟

از گیاه اسطوخودوس چه می دانید؟

یعنی حافظ  یونانی است،  اسطوخودوس کلمه 
الروح. قسمت مورد استفاده این گیاه سرشاخه 
های برگ دار و گل دار آن است . اسطوخودوس 
برطرف کننده خستگی و آرامش زا نیز می باشد 
و برای معالجه ضعف اعصاب مفید است. بوعلی 
سینا راجع به اسطوخودس در کتاب خود چنین 

نوشته است: عطر این گیاه خاصیت قوی خواب 
آور داشته، مخدر است، حساسیت را کم و درد 
تسکین می دهد، کم کننده غم و اندوه است و در 
مجموع این گیاه را می توان آرام بخش، تسکین 
دهنده و باالتر از همه متعادل کننده در نظر گرفت 
زمان شروع خواب را کوتاه و طول دوره خواب 
را طوالنی می کند. این گیاه بومی ایران نیست و 
بدلیل بوی قوی آن در عطر سازی نیز بکار می رود.

در خرید خمیردندان
به این نشانه ها توجه کنید

زمانی که شما خمیر دندان می خرید، اگر متوجه 
قوطی یا لوله خمیر شوید، در پائین آن به یکی 
از چهار رنگ زیر عالمت گذاری شده است )به 
تصویر توجه کنید(: اگر عالمت رنگ سبز باشد: 
خمیر دندان از مواد طبیعی ساخته شده است. اگر 

عالمت رنگ آبی باشد: خمیر دندان از مخلوطی 
از مواد طبیعی و ادویه جات ساخته شده است. اگر 
عالمت رنگ سرخ )قرمز( باشد: خمیر دندان از 
مواد طبیعی و مواد شیمیایی ساخته شده است. 
اگر عالمت رنگ سیاه باشد: خمیر دندان کاماًل از 
مواد شیمیایی ساخته شده است. بنابر این توصیه 
می شود فقط آن خمیر دندان هایی را خریداری 
کنید که رنگ سبز یا آبی عالمت گذاری شده است.

اسیدهای چرب ترانس کدامند؟

توقیف زانتیا با 186کیلومتر سرعت در نهبندان 

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی، از توقیف یک دستگاه 
سواری زانتیا که با سرعت غیر مجاز 186کیلومتر در حرکت 
بود ، خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین 
رضایی در تشریح این خبر گفت: تیم کنترل سرعت پلیس 
راه شهرستان نهبندان، هنگام کنترل خودروهاي عبوري در 
محور شهرستان نهبندان- شهرستان سربیشه، یک دستگاه 
سواري زانتیا که باسرعت186کیلومتر در حال حرکت بود را 
متوقف کردند. وی تصریح کرد: به علت ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده متخلف مبلغ چهار 
میلیون ریال جریمه و 15نمره منفی در سوابق گواهینامه وی 
ثبت شد که پس از اعمال قانون این خودرو روانه پارکینگ شد.

تصادف سواری پراید با پژو پارس 
9 مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان از وقوع یک تصادف در محور فردوس-
بجستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: سه شنبه شب با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور فردوس-بجستان 
بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند. وی افزود: مأموران با 
حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه پراید با یک 
دستگاه پژو پارس برخورد کرده است که در این حادثه، 9 نفر از 
سرنشینان هر دو خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان 
اند. سرهنگ رضایی تصریح کرد:کارشناس  منتقل  شده 
پلیس راه علت حادثه را انحراف به چپ سواری پراید اعالم کرد.

قتل یک کودک در تیراندازی اشرار

اشرار مسلح با تیراندازی به یک خودرو در چابهار، سرنشین 
راکبان  شنبه  سه  روز  رساندند.  قتل  به  را  خودرو  خردسال 
موتورسیکلت قصد سرقت یک خودروی پژو را داشتند که با 
اقدام صاحب خودرو که قصد فرار می کند مواجه می شوند. 
سارقان مسلح به تعقیب خودرو پرداخته و سپس به سمت 
ماشین تیراندازی می کنند که یکی از تیرها از صندوق عقب 
خودرو عبور کرده و به کودکی که در صندلی عقب ماشین 
نشسته بوده اصابت می کند و موجب مرگ این کودک می شود. 
نماینده مردم چابهار طی تماس تلفنی با عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور از وضعیت این منطقه گله و خواستار پیگیری 
جدی و فوری مسئوالن امنیتی کشور برای ناامنی های چابهار شد.

عکس: مالئی

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

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

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

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

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد
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۱۵۰۰برنامههمزمانبادههوالیتبرگزارمیشود

مهر - دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر خراسان جنوبی از برگزاری یک هزار و ۵۰۰ برنامه همزمان با دهه والیت در استان خبر داد. حجت االسالم نبئی اظهارکرد: همایش تجلیل از سادات 
استان همزمان با روز جمعه ۲۶ شهریور ماه با حضور  بیش از هزار نفر از سادات در  مسجد باقرالعلوم بیرجند برگزار می شود. وی از توزیع ۵۰ هزار پوستر غدیر در سطح استان خبر داد و 
افزود: برپایی جشن های مردمی در سطح حسینه ها و بوستان ها، برپایی ایستگاه های صلواتی، خطبه خوانی غدیر در سطح حسینه ها و هیئت های مذهبی از دیگر برنامه های محوری است.

پنجشنبه * 25 شهریور 1395 * شماره 3604
7

آبرسانیسیارطلبمیلیاردیدارد،
3۰روستادیگربهآبرسانیهایسیار

اضافهشد!

بسیج  سازمان  سیار  آبرساني  مسئول  مالئی- 
سازندگي استان بیان کرد: این سازمان از ابتدای 
روستا   443 آب  میانگین  طور  به  تاکنون  سال 
کار   این  هزینه  افزود:  است. وی  کرده  تامین  را 
حدود یک میلیارد تومان است.  به گفته خسروي 
در ۵ ماه ابتداي سال براي ۶4 هزار و 7۰3 نفر 
در قالب 18 هزار و 3۵7 خانوار 13هزار و 841 
مكعب  متر  و 14۶  هزار  با حجم 1۶۵  سرویس 
سازمان  سیار  آبرسانی  مسئول  شد.  حمل  آب 
با شروع فصل  بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: 
 1۲ تا   1۰ روستاها  به  آب  حمل  میزان  سرما 
درصد کاهش مي یابد. خسروی بیان کرد: امسال 
حدود ۲۵ تا 3۰ روستا به آمار روستاهایي که باید 
سیارآبرسانی شوند، افزوده شد. وی تصریح کرد: 
تعدادي   آبرساني  هاي  مجتمع  طرح  اجراي  با 

ازروستا ها دیگر نیاز به آبرساني سیار ندارند.

جهان امروز ازکمبود
اندیشه انسانی و الهی رنج می برد

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینكه 
امام  گفته های  و  عدل  رسان  پیام  باید  طلبه ها 
کمبود  دچار  امروز  جهان  گفت:  باشند،  علی)ع( 
انسانی و  اندیشه  از کمبود  بلكه  نیست،  دانشمند 
آغاز  مراسم  در  عبادی  آیت ا...  می برد.  رنج  الهی 
را  طلبه  استان  عملیه  حوزه های  تحصیلی  سال 
افزود: طلبگی  و  دانست  غریق  نجات  مانند یک 
زمینه بهترین خدمتها به بشر است که در این راستا 
باید خود را مجهز کرد تا خود و جامعه را از غرق 
شدن نجات داد. وی اظهار کرد: طالب بهترین  راه 
برای فراگیری علوم را انتخاب کرده اند زیرا پیامبر 
اکرم )ص( وائمه اطهار )ع( هدایتگر مردم بودند و 

این بهترین نعمت برای شما است.

۳۵۰ طلبه جدید الورود استان
سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

نماینده  با حضور  الورود  جدید  طلبه   3۵۰ مهر- 
ولی فقیه در استان سال تحصیلی جدید را آغاز 
کردند. مدیر حوزه های علمیه استان در آیین آغاز 
سال تحصیلی جدید حوزه علمیه اظهار کرد: در 
حال حاضر دو هزار و 8۰۰ طلبه در مدارس علمیه 

استان مشغول به تحصیل هستند.

۲۹۸ مبلغ به نقاط مختلف استان
اعزام می شوند

مهر- مسئول امور مبلغان تبلیغات اسالمی استان 
از اعزام ۲۹8 مبلغ از رو حانیون مستقر و بومی و 
اعزامی از دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
به نقاط مختلف استان در دهه والیت خبر داد.
حجت االسالم کوثری نیا اظهار کرد: این مبلغان 
به مدت 1۰ روز در شهرها، بخش ها و روستاهای 
استان فعالیت های تبلیغی خود را انجام می دهند.

ظرفیت سمن ها در پیشگیری
و مبارزه با مواد مخدر استفاده شود

تسنیم- فرماندار قاین با اشاره به فلسفه وجودی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: در 
این رستا باید از ظرفیت سمن ها که در واقع بازوی 
و  پیشگیری  امر  در  اجرایی  دستگاه های  کمكی 
کرد.  استفاده  هستند؛  مخدر  مواد  با  مبارزه 
با  مبارزه  کهن ترابی در جلسه شورای هماهنگی 
همه  کرد:  عنوان  قاینات  شهرستان  مخدر  مواد 
اجتماعی  آسیب  این  کنند  تالش  باید  دستگاه ها 
بزرگ که ریشه خیلی از آسیبهای اجتماعی در آن 

نهفته است؛ کاهش و یا به حداقل برسد.

کمبود اعتبارپروژه های بیابان زدایی
را با چالش مواجه کرد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  مهر- 
سال  در  بیابان زدایی  برنامه های  به  اشاره  با 
بادشكن  مانند  پروژه ها  برخی  گفت:  جاری 
کمبود  دلیل  به  مزارع  حاشیه  بادشكن  و  زنده 
به  اشاره  با  شریفی  ندارد.  اجرا  امكان  اعتبار 
های  طرح  اجرای  به  اختصاص یافته  اعتبارات 
سال  کرد:  بیان  جنوبی،  خراسان  بیابان زدایی 
این  به  ریال  هزار   ۵۹4 و  میلیون   ۲4 گذشته 
میلیون   14 امسال  ولی  یافت  اختصاص  بخش 
مشكل  به  باید  و  است  یافته  تخصیص  ریال 

بیابان زدایی در استان توجه ویژه ای شود.

بازدید نظارتی از دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری شهرستان بیرجند

خدمات  دفاتر  از  جاری  سال  شهریور  غالمی- 
پرواز مشرق زمین  مسافرتی و گردشگری آسیا 
و پرتو شرق شهرستان بیرجند بازدید نظارتی به 
واحدهای  از  شده  انجام  بازدید  طی  آمد.  عمل 
جهت  ریزی  برنامه  بر  تاکید  ضمن  مذکور، 
گردی  بیرجند  خصوصًا  ورودی،  تورهای  انجام 
تاریخی  و  گردشگری  های  جاذبه  معرفی  و 
شهرستان، عملكرد، آمارها و شرح خدمات قابل 
ارائه در تورهای داخلی و خارجی دفاتر یادشده 

نیزمورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.

اعزام 7۰۰ جهادگر به مناطق محروم 

گفت:   استان  دانشجویي  بسیج  مسئول  مالئی- 
از ابتداي امسال تاکنون تعداد 4۰ گروه جهادي 
دانشجویي 1۲ روزه ، متشكل از 7۰۰ دانشجوي 
مناطق  به  استان  سراسر  هاي  دانشگاه  بسیجي 
محروم اعزام شدند. علی قاسمي عنوان کرد: این 
هاي  فعالیت  محروم  روستاهاي  در  دانشجویان 
عمراني، آموزشي، فرهنگي، درماني و بهداشتي 
را  مقاومتي  اقتصاد  با  مرتبط  هاي  فعالیت  و 
 1۲ هاي  گروه  اینكه  به  اشاره  با  وی  داشتند. 
بیشتر  گفت:  است،  تابستان  ایام  در  فقط  روزه 
گروه هاي ما در ایام غیر تابستان سه رزه و یک 
 ۵۰۰ حدود  شود  مي  بیني  پیش  که  است  روز 

دانشجو به این اردوها اعزام شوند.

کاروان امید و شادابی
به ۹ شهرستان  اعزام شد

جوانان  و  ورزش  کل  ادراره  سرپرست  تسنیم- 
تجهیزات  و شادابی شامل  امید  کاروان  اعزام  از 
فعالیتهای  بخشی  رونق  راستای  در  ورزشی 
ورزشی به ۹ شهرستان استان خبر داد. برومند، در 
مراسم اعزام کاروان امید و نشاط به شهرستانهای 
استان  با بیان اینكه شهرستانهای استان در زمینه 
برای  کرد:  اظهار  دارند،  تقویت  به  نیاز  ورزش 
رونق بخشی به فعالیتهای ورزشی شهرستانها و با 
هدف توسعه و نشاط شادابی حدود 3 میلیارد ریال 
در راستای خرید و اعزام تجهیز هزینه شده است.

شروع  ثبت نام
بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی

دانشگاه  دانشجویی  ازدواج  ستاد  دبیر  ور-  پیشه 
های استان از آغاز ثبت نام بیستمین مراسم ازدواج 
داد. حجه  قربان خبر  با عید  دانشجویی همزمان 
االسالم سیدی با اعالم مهلت 4۰ روزه ثبت نام 
از  دانشجو  های  زوج  برای  نام  ثبت  زمان  گفت: 
تاریخ ۲۲ شهریور تا 3۰ مهر امسال خواهد بود. وی 
خاطر نشان کرد: تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام 
اولیه 1 مهر ۹4 تا 3۰ مهر ۹۵ می باشد. به گفته 
وی با اشاره به اینكه متقاضیان می توانند با مراجعه 
شرکت  برای   ww.ezdevaj.nahad.ir سایت  به 

در مراسم ثبت نام کنند.

سهم استان از نظر آزاد راه و بزرگراه
نسبت به میانگین کشوری اندک است

ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاکید بر 
تامین زیرساخت های الزم در صنعت حمل و نقل 
رو به توسعه استان گفت: سهم خراسان جنوبی از 
آزاد راه و بزرگراه نسبت به میانگین  نظر داشتن 
کشوری اندک است. مهدی جعفری افزود: مسیر 
مورد نیاز برای رسیدن استان به متوسط کشوری 
در آزاد راه ها 3۰۰ کیلومتر، بزرگراه ها هزار و ۲۰۰ 
است. وی  کیلومتر  هزار  دو  اصلی  راه  و  کیلومتر 
ها  بزرگراه  تراکم  شاخص  ارتقای  با  کرد:  تاکید 
به رفع  توان  استان می  بودجه ساالنه  افزایش  و 

محرومیت و توسعه منطقه کمک کرد.

افتتاح طرح های اشتغال در دهه والیت 
توسط کمیته امداد امام  )ره( خوسف 

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر  کاری- 
فرارسیدن  با  زمان  هم  گفت:  شهرستان خوسف 
دهه والیت دو طرح اشتغال در روستای فدشک و 
کوشه علیا افتتاح گردید. احمدی خاطر نشان کرد: 
طرح  نانوائی  غدیر روستای فدشک  با اعتباری 
معادل 1۵۰میلیون ریال با کمک خیران که زمینه 
اشتغال 3 نفر و طرح پرورش شتر مرغ در روستای 
کوشه علیا با اعتباری  معادل 1۵۰میلیون ریال از 
اعتبارات منابع امدادی  آغاز به کار نموده که زمینه 

اشتغال یک نفر را فراهم کرده است.

امحاء یک تن کاالی قاچاق در بیرجند

آرایشی،  لوازم  انواع  تن  یک  سیما-  و  صدا 
کفش  و  کیف  البسه،  و  خوراکی  محصوالت 
شد.   امحاء  بیرجند  در  امروز  قاچاق  مستعمل 
غالم حسین مهری رئیس سازمان اموال تملیكی 
استان، ارزش این امحاء یک تن کاالی قاچاق در 
بیرجندکاالهای قاچاق را ۲۰ میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: این کاالها را، ۲۰ قاچاقچی از استان 
های سیستان و بلوچستان و هرمزگان وارد استان 
کرده بودند. در 1۰ روز گذشته 4 تن میوه و 4 تن 

سیگار قاچاق هم در خراسان جنوبی امحاء شد.

معابر خاکی مرکز شهرستان درمیان 
آسفالت می شود

مرزی  شهرستان  مرکز  اسدیه  شهردار   - ایرنا 
شهروندان  همكاری  صورت  در  گفت:  درمیان 
تمام معابر خاکی شهر تا پایان سال ۹۵ آسفالت 
می شود. رضا آدینه عنوان کرد: 4۰ درصد معابر 
این  آسفالت  برای  که  است  خاکی  اسدیه  شهر 
معابر به 4۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی از 
شهروندان خواست با پرداخت بدهی ها خود در 
آسفالت معابر با شهرداری همكاری کنند، اولویت 
موقع  به  که  است  شهروندانی  با  معابر  آسفالت 

بدهی خود را پرداخت کنند.

بیرجند در نمایشگاهعکس برپایی

سینمای  انجمن  مسئول  یاوری  قوسی- 
سینمای  انجمن  گفت:  بیرجند  جوانان 
و  فیلم  “هفته  نام  به  را  طرحی  جوانان 
راه  کشور  سراسر  در   ۹3 سال  از  عكس” 
و  عكس  نمایشگاه  آن  در  که  انداخته 

نمایش فیلم کوتاه برگزار می شود.
وی افزود: خوشبختانه امسال فرصتی مهیا 
شد تا این طرح در بیرجند با همكاری اداره 
طور  به  هنری  حوزه  و  ارشاد  و  فرهنگ 
مشترک در روزهای ۲3 تا ۲۵ شهریور در 

نگارخانه سینما بهمن اجرا شود.
از  منتخب  عكس   3۵ داد:  ادامه  یاوری 
نمایش  به  آزاد  موضوع  با  عكاس   ۲۹
گذاشته شده است و این عكس ها از بین 
دیگر  و  انجمن  هنرجویان  عكِس   3۰۰ 
بیرجند،  شهرهای  از  ارسالی  های  عكس 

بشرویه و فردوس بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینكه قرار شد 
برپایی نمایشگاه نسبت به روز سینما فاصله 
ای نداشته باشد، به مدت 1۰ روز همه کارها 

انجام شد و هزینه ای حدود یک میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان برای آن صرف شد.

وی در مورد بازدید مردم از نمایشگاه توضیح 
داد: وقتی خواننده ای کنسرتی با هزینه بلیط 
کند،  برگزار می  تومان  هزار  حدود ۶۰-7۰ 
تمام سالن پر می شود؛ درحالی که درمورد 
بازدید از نمایشگاه با وجود اطالع رسانی و 
درحد  بازدیدکنندگان  تعداد  بودن،  رایگان 
بیرجند  در  اتفاق  این  باید  و  نیست  انتظار 

آسیب شناسی شود. 

نمرهمنفیفروشاقساطیمسکندربیرجند
استان  سازان  انبوه  انجمن  عضو  برزجی- 
خود  واقعی  قیمت  به  مسكن  اینكه  بیان  با 
ساخت  از  بعد  گفت:  است  شده  نزدیک 
مسكن مهر در بیرجند انبوه سازی به صورت 
گفتگو  در  فدویان  مهندس  نداشتیم.  کالن 
بر  حاکم  رکود  به  اشاره  با  ما،  خبرنگار  با 
بر  مزید  امر  این  کرد:  اظهار  مسكن  بازار 
علت بوده که انبوه سازان تمایلی به سرمایه 
گذاری ندارند. وی در پاسخ به این سوال که 
از طرح فروش اقساطی مسكن در خراسان 
جنوبی چه میزان استقبال شده گفت:با توجه 
از  ساز  انبوه  سوی  از  استقبالی  اینكه  به 

لذا  نگرفته  صورت  مسكن  اقساطی  فروش 
باید گفت این طرح موفق نبوده است. 

جنبشهایانجامگرفته
دربازارمسکنکافینیست

عضو انجمن انبوه سازان استان با اشاره به 
کرد:  اظهار  مسكن  بازار  در  نسبی  تحرک 
کسانی  متقاضیان  مسكن  حوزه  در  فعال 

هستند که بیشتر مصرف کننده هستند.
فدویان با تاکید بر اینكه جنبش های انجام 
گرفته در بازار مسكن کافی نیست افزود: با 

بیرجند  در  سازها  و  ساخت  اینكه  به  توجه 
محدود است و با توجه به تفاوت قیمت زمین 
نسبت به شهرها بزرگ طرح فروش اقساطی 

مورد استقبال قرار نگرفت. 
بانک  فعال  که  تسهیالتی  داد:  ادامه  وی 
گرفته  نظر  در  درصد   ۵/۹ سود  با  مسكن 
فقط شامل افرادی با شرایط خاص می شود 
باید سپرده یک  بانک  آن  متقاضی  افراد  و 
سود  عمال  که  باشند  داشته  بانک  در  ساله 
مبلغ سپرده از سودی که بانک دریافت می 
کند بیشتر می شود. و عمال این طرح گره 

گشای بازار مسكن نخواهد بود. 

بازنگریطرحتفصیلیشهر
گرهگشایتراکمسازی


جنوبی  خراسان  سازان  انبوه  انجمن  عضو 
با تاکید بر اینكه خرید اوراق بانک مسكن 
ایجاد  متقاضیان  در  زیادی  انگیزه   نیز 
انبوه  رونق  برای  شد:  آور  یاد  کند  نمی 
و  راه  شود  می  پیشنهاد  بیرجند  در  سازی 
ویژه  اولویت  با  شهرداری  و  شهرسازی 
کار  دستور  در  را  تفصیلی  طرح  بازنگری 
قرار داده و بحث تراکم را برای انبوسازان 

ببینند. در طرح جدید ویژه 

فعلی  قیمت  با  کرد:  نشان  خاطر  فدویان 
انبوسازان  ساز  و  ساخت  هزینه  و  زمین 

تمایلی به ساخت وساز ندارند.
وی با بیان اینكه رکود دال بر اشباع بازار 
موجود  تقاضای  کرد:  اظهار  نیست  مسكن 
در بازار کور است و در چند سال آینده این 
امر باعث جهش قیمتی زیادی خواهد شد.
درصدی   8۰ کاهش  به  اشاره  با  وی 
در  سازی  انبوه  حوزه  در  سازها  و  ساخت 
عنوان  نیز  مسكن  خریداران  به  توصیه 
استفاده  مسكن  فعلی  آرام  شرایط  از  کرد: 

کرده و وارد بازار خرید شوند. 

حسینی- مدیر کل تجهیز، توسعه و نوسازی 
اشاره به مشكالت پیش آمده به  با  مدارس 
دلیل خشكسالی های پی در پی و مهاجرت 
ها عنوان کرد: 18۵ کالس درس تا مهرماه 
آماده تحویل و 143 کالس درس نیز در دست 
باقی  دیگر  و 4۰4 کالس درس  داریم   اجرا 
می ماند. چهارمین جلسه شورای آموزش و 
پرورش صبح دیروز در سالن جلسات معاونت 

سیاسی اجتماعی استانداری برگزار شد.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  المعی 
به مصوبات جلسه قبل، دستور کار  اشاره  با 
اول این جلسه را برگزاری پروژه مهر و نیاز 
به همكاری همه سازمان ها برای بازگشایی 
هر چه بهتر مدارس دانست و افزود: امسال 
پرورش  و  آموزش  مدیر  آمادگی  اعالم  با 
مدرسه  در  مهر  پروژه  سربیشه،  شهرستان 

تاریخی آمنه مود برگزار خواهد شد.
متوسطه  آموزش  معاون  میرزایی  ادامه  در 
آموزش و پرورش نیز با بیان اینكه مدرسه آمنه 
یادآور  است  استان  ماندگار  مدرسه  تنها  مود 
شد: توجه به این مدارس یكی از اولویت های 
مدنظر است. وی از تشكیل کارگروه های ۵ 
گانه پروژه مهر خبر داد و افزود: تاکنون کالس 
و مدرسه تمامی همكاران فرهنگی مشخص 
نامه  نیز طبق شیوه  مدیران  انتصاب  و  شده 
و  آموزش  متوسطه  معاون  است.  انجام شده 
و  استان  از  فرهنگی  به خروج ۲1۵  پرورش 
از شورای  افزود:  ورود 178 نفر اشاره کرد و 
آموزش و پرورش می خواهیم با توجه به شیب 
محدودیت  استان،  مرکز  به  انتقاالت  و  نقل 

های این اداره را مدنظر قرار دهند.

هدایتتحصیلیمدنظر
انجامنشدهاست

میرزایی همچنین از وجود تعداد 14 هزار و ۵44 
دانش اموز ابتدایی در امسال خبر داد که 1۵4۶ 
آنان قبل عید سنجش شده بودند و 1۲  نفر 
هزار و ۵۹۰ نفر در حال سنجش هستند. وی با 
اشاره به توزیع متوازن بین شاخه ای یا همان 

هدایت تحصیلی عنوان کرد: با تمام تدابیری 
حاصل  مدنظر  توزیع  بود،  اندیشیده شده  که 
نشد. میرزایی از آمادگی خوابگاه ها خبر داد و 
بیان کرد: از معاون سیاسی درخواست داریم ما 

را در تجمیع مدارس یاری دهند.

قسمتیازاعتباراتشهرستان
بهمرکزاستانتخصیصدادهشود

معاون آموزش متوسطه با تاکید بر کمبود فضای 
آموزشی به ویژه در مرکز استان  اعالم کرد: از 
ارگان هایی که فضای آموزشی در  ادارات و 
اختیار دارند، می خواهیم هرچه سریعتر نسبت 
به تخلیه آن اقدام کنند. میرزایی عمده مشكل 
را در مسكن مهر دانست و خواستار تخصیص 
به  دیگر  های  شهرستان  بودجه  از  قسمتی 
مرکز استان برای ساخت مدرسه برای حاشیه 
نشینانی شد که از سایر شهرستان ها مهاجرت 
کرده اند. وی به کارگروه تایید صالحیت اشاره 
کرد و ادامه داد: تاکنون ۲۵۰ نفر از فرهنگیان 

تایید صالحیت شده اند.
برای  والدین  برخی  نگرانی  به  میرزایی 
کتب  اینكه  بیان  با  و  کرد  اشاره  دهم  پایه 
جدیدالتالیف،  توزیع شده است و کالس های 
ضمن خدمت برای معلمان برگزار شده است،  
افزود: روشهای آموزشی برای معلمان تدریس 
لزوم،  در طول سال  شده است و در صورت 
تكرار  آموزشی  های  دوره  این  نیز  تحصیلی 
می شود. وی با انتقاد از اینكه مالک ارزیابی 
در  شدگان  قبول  میزان  پرورش،   و  آموزش 
کنكور است بیان کرد: این موضوع با اهداف 
آموزشی مغایر بوده چراکه در کنكور، مالک، 

پر شدن صندلی های خالی دانشگاه هاست.

کمبود72۰کالسدرسدراستان
نوسازی  و  توسعه  تجهیز،  کل  مدیر  بیكی 
به  نیاز  از  جلسه  این  در  نیز  استان  مدارس 
7۲۰ کالس درس در استان خبر داد و گفت: 
18۵ کالس درس تا مهرماه آماده تحویل و 
143 کالس درس نیز در دست اجرا داریم و 

4۰4 کالس درس دیگر باقی می ماند. وی 
همچنین عنوان کرد: ۲۶3 کالس درمساکن 
مهر و ۶۹ کالس نیز در حاشیه شهر بیرجند 
مورد نیاز است به گفته وی ۲4۰ کالس دو 
شیفت فعالیت دارند که باید ساماندهی شوند. 
بیكی مشكل دیگر در سال تحصیلی امسال 
را سرانه های ابالغ شده برای استاندارد سازی 

مدارس عنوان کرد و گفت: با وجود فضای کم 
آموزشی در استان عمل کردن به این سرانه ها 
انتظار بزرگی است. وی از تعیین 8 مدرسه با 
۶۰ کالس درس برای آموزش و پرورش خبر 
داد و عنوان کرد: با تخصیص اعتبارات کافی 
مدیر کل  بسازیم.  را  مدارس  این  توانیم  می 
افزایش  از  تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس 
یک درصدی اعتبارات این نهاد در سال جاری 
خبر داد و اعالم کرد: امسال اعتبارات استانی 
17 میلیارد تومان است که این رقم در سال 

گذشته 11 میلیارد تومان بوده است.

خراسانجنوبی
رتبهدومقبولشدگانکنکور

مدیر کل آموزش و پرورش دستور کار سوم 
سراسری  کنكور  برگزیدگان  از  قدردانی  را 
عنوان کرد و ادامه داد: خراسان جنوبی امسال 
رتبه دوم کشوری را در قبول شدگان کنكور 

سراسری کسب کرده است.
المعی به ترتیت بیشترین تعداد رتبه های زیر 

هزار کنكور سراسری را شهرستان های قاین، 
بیرجند و طبس اعالم کرد و افزود: برای تجلیل 
دستگاه های  همكاری  به  برتر  رتبه های  از 
اجرایی دیگر نیاز داریم. وی دستور کار آخر را 
استاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی 
فردی  بهداشت  ارتقا  و  کانكس  کالسهای 
دانش آموزان مدرسه عشایر استان اعالم کرد.

مشکالتدانشآموزانعشایراستان
دیدهشود

آموزش  کل  اداره  آموزشی  معاون  هاونگی 
اینكه  بیان  با  باره  این  در  عشایر  پرورش  و 
عشایر سربازان واقعی در راستای حفظ امنیت 
ملی، مبارزه با مواد مخدر و حافظان محیط 
زیست هستند، عنوان کرد: مشكالت این قشر 
از جمله پراکندگی در مناطق، خشكسالی ها 
و مهاجرت های مداوم، کمبود چادر و کمبود 
مخصوصا  شود  دیده  باید  آموزشی  امكانات 
های  انگیزه  از  آموزان  داشن  این  اینكه 

آموزشی باالیی برخورار هستند.
وی همچنین با بیان نقاط قوت، به هوشمند 
سازی ۲۵ درصد از کالس های عشایر و جذب 
33۶ بازمانده تحصیلی اشاره کرد و افزود: امید 
است در سال تحصیلی جدید 1۰ درصد دیگر از 

کالسهای درس هوشمندسازی شود.
هاونگی خواستار تجهیز سیستم گرمایشی در 
8۰ کالس درس عشایر و همچنین تهیه پكیج 

بهداشتی برای ۵۰۰ دانش آموز عشایر شد.

نو آموز برای  از سنجش 8۹4  وی همچنین 
ورود به پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: دانش 
آموزان عشایری موفق به کسب رتبه نخست 
هفدهمین  در  کریم  قرآن  جز   ۲۵ حفظ  در 

اردوی دانش آموزان عشایری شده اند.
 ۵۰۰ تقاضای  امسال  اینكه  بیان  با  بهدانی؟ 
سازی  هوشمند  برای  اعتبار  تومان  میلیون 
مدارس از اعتبارات ماده 18۰ کرده اند عنوان 
کرد: منتظر تایید از طرف مرکز کشور هستیم.

مسکنمهرایدهبسیارخوبیبود
امادرجانماییکارشناسینشد

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نیز در این جلسه در مقایسه سیستم آموزشی 
سیستم  از  هدف  کرد:  اظهار  دنیا  با  کشور 
آموزشی در دنیا کمک به افراد برای شناخت 
خود، جامعه و ساختن فردایی بهتر است، در 
حالی که ما کمتر به آن پرداخته ایم. حسینی 
خاطر نشان کرد: بسیاری از آموزش هایی که در 
دستگاه ها صورت می گیرد و همچنین بسیاری 
از هزینه های فرهنگی که در دستگاه ها انجام 
تجمیع  قابل  پرورش  و  آموزش  در  می شود 
مدارس  تجمیع  بر  تأکید  با  وی  است.  شدن 
عنوان کرد: در سیستم اطالع رسانی نیز مشكل 
وجود دارد و نوع نگاهی که می خواهیم انجام 

دهیم برخالف آموزه های دینی است.
با با بیان اینكه نوع نگاه و برداشت  حسینی 
باید  مهر  پروژه های  و  مهر  اول  به   نسبت 
تغییر کند، عنوان کرد: نوع برداشت از مسائل 
را در قالب اخالقی، دینی، تجربی قرار دهیم، 

تا بتوانیم گامهای خوبی برداریم.
وی با اشاره به جابجایی تجهیزات از یک نقطه 
به نقطه دیگر یادآور شد: در این مورد با مشكل 
خواست  در  فرمانداری ها  از  و  هستیم  مواجه 
همكاری داریم. وی با اشاره به موضوع کمبود 
فضای آموزشی خواستار نگاه ویژه به مسكن 
مهر و مرکز استان شد و گفت: مسكن مهر ایده 
بسیار خوبی بود اما نه در جانمایی کارشناسی 
شد و نه به زیرساخت های آن توجه شده است.

مهر بی کالس
خشکسالی و مهاجرت گریبان آموزش و پرورش را گرفت

کویرخراسانجنوبیمقصد49گردشگرفرانسوی

سرمایه  گردشگری،  معاون  برزجی- 
میراث  کل  اداره  منابع  تامین  و  گذاری 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
به  فرانسوی  گردشگر   4۹ ورود  از  استان 
مهرماه   1۹ و   18 های  تاریخ  در  استان 

سال جاری خبر داد.
در  گردشگران  این  افزود:  عربی  مرتضی 
راید  و  ایران  ترانس  رالی  گروه  دو  قالب 

با ۲۵ دستگاه خودرو دو دیفرانسیل  پرشیا 
خواهند  استان  وارد  لوت  بیابان  طریق  از 
مذکور  های  گروه  داد:  ادامه  وی  شد. 
مرز  طریق  از  ماه  شهریور   ۲8 تاریخ  از 
تاریخ  در  و  شوند  می  کویر  وارد  بازرگان 
از  را  ایران  نیز  ماه  مهر   ۲7 و   18 های 

طریق این مرز ترک خواهند کرد.
اداره  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون 

این  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی  میراث  کل 
استان  از  خود  مسیر  طی  در  گردشگران 
های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، 
بختیاری،  و  چهارمحال  لرستان،  همدان، 
اصفهان،  فارس،  احمد،  بویر  و  کهگیلویه 
تهران،  اردبیل،  گیالن،  مازندران،  سمنان، 
مرکزی،  جنوبی،  خراسان  کرمان،  یزد،  قم، 
قزوین و زنجان به ترتیب دیدن خواهند کرد.

هنوز 404 کالس درس در استان کم داریم
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هاشمی، روحانی و ناطق به  میل خود در 
جلسات جامعه روحانیت شرکت نمی کنند

چرا  اینکه  گفت:  مبارز  روحانیت  جامعه  دبیر کل 
ما  جلسات  در  روحانی  و  ناطق   هاشمی ،  آقایان 
است.  خودشان  میل  اساس  بر  نمی کنند  شرکت 
موحدی کرمانی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه »آیا شما معتقد هستید نامزدهای اصولگرا 
باید کابینه خود را در زمان انتخابات معرفی کنند« 
این  نیستم،  معتقد  موضوع  این  به  خیر،  گفت: 
موضوع نه مطرح  شده و نه ما نظری به آن داریم.

اصالح  طلبان برای ۹۶ به  فکر گزینه باشند

اگر  می گوید:  اصالح  طلب  سیاسی  فعال  یک 
اصالح طلبان سال ۹۶  روی روحانی سرمایه گذاری 
مردم  از  او  از  حمایت  بابت  بعد  سال   10 کنند، 
گفت:  رضایی   محمد  می کنند.  عذرخواهی 
اصالح طلبان  بین  هم  نیست.  که  الرجال   قحط 
آقای  از  بهتر  که  کسانی  اصولگرایان  بین  هم 
روحانی دولت را اداره کنند، هستند. باید این نکته 
روحانی  به  ما  رأی  قبلی  دور  که  کرد  توجه  را 
برای گذر از موانعی همچون رفع حصر ، حقوق 
اقوام و مذاهب و ... بود که همچنان باقی است. 
روحانی بارها از صحبت کردن درباره مسئله رفع 
حصر طفره رفته است. اگر هم بخواهد در آستانه 
انتخابات از این نمد کالهی بسازد و هیجانی در 
انتخابات ایجاد کند، خطا رفته است چرا که باید 
جوابگوی تداوم چهار سال حصر دوران ریاستش 

بر شورای عالی امنیت ملی هم باشد.

سالمت روانی کاندیداها  احراز شود

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: دلیلی 
ندارد هزاران نفر برای انتخابات مجلس نامزد شوند 
تأیید صالحیت ها دقیق تر  برای  باید معیارها  پس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیداهای  و  شود 
نیز باید از نظر سالمت روانی ارزیابی شوند. علی 
افزود: کسانی که ویژگی های روانی الزم  نوبخت 
برای یک سمت حساس اجرایی را ندارند، ممکن 
است تصمیماتی بگیرند که خانمان سوز باشد و به 
خاطر یک دستمال، قیصریه ای را به آتش بکشند. 
ما حاضریم این مشورت را از کمیسیون بهداشت و 

درمان به اعضای شورای نگهبان بدهیم.

با شعار نمی شود کشور را  اداره کرد

با اشاره به این که کشور  نماینده قم در مجلس 
را نمی توان با شعار اداره کرد، گفت: مردم تحقق 
وعده  های رئیس جمهور را انتظار می کشند. ذوالنور 
شعارهای  از  مسئولین  و  دولتمردان  کرد:  تأکید 
واهی خودداری کرده و در صورت قصور در انجام 
کار با جرأت از ملت عذرخواهی کنند. امروز کشور 

گشایش نمایشگاه پاییزه در نهبندانعکس روز نیازمند همدلی و خدمت صادقانه به مردم است.

اصولگرایان اختالف خاصی  ندارند

ناصر ایمانی، فعال اصولگرا با منتفی ندانستن حمایت 
اصولگرایان از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
می گوید: گزینه احمدی نژاد قطعاْ برای اصولگرایان 
منتفی است چه برسد به حمایت از ایشان. وی تاکید 
کرد: مجموعه اصولگرایان تمایلی به بازگشت رئیس 
دولت نهم و دهم ندارد. ایمانی درباره ائتالف بین 
که  است  این  بر  تمایل  گفت:  اصولگرایان  جبهه 
ائتالف صورت بگیرد ولی هر چیزی ممکن است 
اتفاق بیفتد و شاهدی نیز نداریم که به ما بگوید 

اصولگرایان سر موضوع خاصی اختالف دارند.

تالش امیر قطر براي میانجیگري 
میان ایران با سعودي و اعراب خلیج فارس

در حالي که رویترز از »تماس تلفنی« امیر قطر با 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با هدف ایجاد 
با اعراب خلیج فارس خبر  ایران  بهبود در روابط 
داد، تنش میان ایران و سعودي روز به روز بیشتر 
مي شود. امیر قطر در تماس تلفنی با روحانی بر 
لزوم حسن همجواری و »روابط همسایگی خوب« 
تاکید کرده است. به نوشته رویترز، فاجعه منا در 
مکه که به مرگ چند صد ایرانی انجامید و پس از 
آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در 
دو شهر تهران و مشهد در دی ماه سال 1۳۹۴ به 
قطع کامل روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی 

از متحدانش با ایران منجر شد.

عربستان معتقد است بی ثباتی در منطقه به 
مهار ایران کمک می کند؛ این توهم است

محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه بیشتر خشونت 
های اعمال شده با سوء استفاده از نام اسالم ریشه 
سعودی  حاکمان  از  ما  گفت:  دارد،  وهابیت   در 
را  هراس  و  اتهام  بر  مبتنی  تبلیغات  خواهیم  می 
در  جهانی  جامعه  اعضای  سایر  با  و  نموده  رها 
همه  که  خشونت  و  تروریزم  آفت  بردن  بین  از 
امور  وزیر  کنند.  همکاری  کند،  می  تهدید  را  ما 
خارجه کشورمان در این مقاله خود که در شماره 
شده،  منتشر  تایمز  نیویورک  روزنامه  )چهارشنبه( 
آورده است: تالش عربستان سعودی برای متقاعد 
از  حمایت  به  اش  غربی  نعمتان  ولی  ساختن 
سیاست های کوته بینانه اش برمبنایی باطل استوار 
شده که فرو بردن جهان عرب در آشوب بیشتر به 
نحوی به جمهوری اسالمی ایران ضربه می زند. 
ایران  به »مهار«  ثباتی منطقه  بی  توهم که  این 
کمک خواهد نمود و یا دشمنی ادعایی بین شیعه و 
سنی به درگیری در منطقه دامن زده است، با این 
واقعیت در تضادی آشکار است که هولناک ترین 
خونریزی ها در منطقه ما به دلیل کشتار برادران 
عرب و سنی توسط وهابی ها شکل گرفته است. 
سعودی ها تاکنون توانسته اند با استفاده از »برگ 
ایران« متحدان خود را به همراهی با نابخردی خود 
در سوریه و یمن ترغیب کنند. این وضعیت بدون 

تردید تغییر خواهد کرد.

وزیر کشور: سال ۹۶ انتخابات خوبی داریم

انتخابات  آینده گفت:  انتخابات سال  درباره  وزیر کشور 
خوبی خواهیم داشت. رحمانی فضلی در زمینه برگزاری 
دوره ای  میان  و  شوراها  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
نگهبان  شورای  با  که  توافقی  با  کرد:  اظهار  مجلس 
ریاست  شوراها،  انتخابات  ماه  اردیبهشت   2۹ داشتیم 
جمهوری و میان دوره ای را برگزار می کنیم. وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی ها 

و هماهنگی های انجام شده انتخابات خوبی خواهیم داشت.

پزشکیان: بدون سپاه کشور دوام نمی آورد ؛ من جراح قلبم، کارشناس FATF نیستم
 

 نایب رئیس مجلس نقش نیروی بسیج و سپاه را در جامعه  غیرقابل انکار دانست و تصریح کرد: معاهده FATF ربطی به سپاه و بسیج ندارد که 
کسی بتواند از این طریق سپاه را تحریم کند و طبق فرمایش حضرت امام خمینی)ره( اگر سپاه نبود، کشور هم نبود و در حال حاضر نیز کشور 
نمی تواند بدون وجود سپاه دوام بیاورد و اگر من در جلسات قبلی گفته ام که سپاه برود با بانک های خودش کار کند، منظور این است که اگر 
به فرض چنین اقدامی هم صورت گیرد سپاه می تواند مشکل اعتباری و نقدینگی خود را از طریق بانک های خودش حل و رفع کند. پزشکیان 

با بیان اینکه من جراح قلبم و کارشناس FATF نیستم، افزود: من به عنوان نماینده نمی توانم معاهده FATF را تحلیل و بررسی کنم چون کارشناس این کار نیستم.

حاکمان جوان عربستان صبر ایران را محک نزنند

جمهوری  سیاست  گفت:  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
خویشتن  سعودی  عربستان  اقدامات  قبال  در  اسالمی 
داری بوده است، اما حاکمان جوان عربستان بدانند که 
را محک  ایران  اسالمی  و تحمل جمهوری  نباید صبر 
برتر  قدرت  به  اشاره  با  بزنند. سردار سیدیحیی صفوی 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه گفت: صلح و امنیت و قدرت برتر خلیج فارس 

از آن ما است و این موضوع را آمریکایی ها هم می دانند.

پاسداران  سپاه  گفت:  سپاه  فرمانده کل 
آمادگی همه جانبه برای مقابله با تهدید 
ایجاد  خود  در  را  عرصه ها  تمامی  در 

می کند.
فرمانده  جعفری،  محمدعلی  سرلشکر 
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
های  مأموریت  تمایز  وجوه  برشماری 
اظهار  دنیا  نیروهای مسلح  با سایر  سپاه 
داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( حفظ و حراست از انقالب 
اسالمی و دستاوردهای آن رسالت اصلی 
عمل  آن  بعد  یک  تنها  که  است  سپاه 
و  دقیق  با رصد  و سپاه  نظامی می باشد 
به روز تهدیدات فراروی انقالب اسالمی 

خود را برای مقابله با آن آماده می کند.
اینکه  بر  تأکید  با  جعفری  سرلشکر 
حساس  مقطع  این  در  اسالمی  انقالب 
تمامی  در  الگوسازی  به  نیاز  شدت  به 

انقالب  پاسداران  سپاه  گفت:  دارد،  ابعاد 
از  دفاع  در  جانبه  همه  آمادگی  اسالمی 

خود  در  را  عرصه ها  تمامی  در  انقالب 
ایجاد می کند همچنین پایه گذاری یک 
الگوی اسالمی انقالبی برگرفته از مبانی 

و ارزش های دینی از رسالت های مهم 
این نهاد مکتبی به شمار می رود. وی با 

اشاره به فرمایش فرمانده معظم کل قوا 
سپاه  در  باید  ها  ارزش  اینکه  بر  مبنی 
سکه رایج باشد، اظهار کرد: در دانشگاه 

کادرسازی  مراکز  عنوان  به  سپاه  های 
بایست  می  مردمی  و  انقالبی  نهاد  این 

ارزش های دینی و اسالمی موج بزند.
اینکه  بر  تأکید  با  سپاه  کل  فرمانده 
ابعاد  همه  در  باید  سپاه  های  دانشگاه 
الگو باشد، هدف سپاه از تأسیس دانشگاه 
ها  دانشگاه  سایر  برای  الگوسازی  را 
و  دانست  ارزشی  و  علمی  مباحث  در 
تاکنون  اینکه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان 
نباید  اما  گرفته  صورت  مؤثری  اقدامات 
به این میزان اکتفا کرده و برای رسیدن 

به نقطه مطلوب تالش کنیم.
اسالمی  انقالب  شعار  اساسی ترین  وی 
با  کرد:  تصریح  و  عنوان  »عدالت«  را 
انقالب  از  سال   ۳7 از  بیش  گذشت 
اسالمی ما باید همچنان درصدد بسط و 
توسعه ارزش های اسالمی در جامعه که 

مهم ترین آن عدالت است، باشیم.

آمادگی همه جانبه سپاه برای مقابله با تهدیدات انقالب

آدرس: شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155619149 -09155618059

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط ۶ ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان
عرضه کننده انواع سوسیس، کالباس تهران 
و مواد اولیه پیتزا و ساندویچ- تامین کننده 

تمام مواد مصرفی فست فودها
ضمناً کلیه مواد به صورت تازه و هفتگی 

 و حمل اجناس توسط ماشین های
 یخچال دار انجام می شود.

آدرس: بیست متری سوم غربی 
نرسیده به فلکه توحید - نبش 
سید جمال الدین اسدآبادی 2

  09151612185 - 32438558
مباشری

فروشگاه پروتئینی ماسیس

کلی - جزئی

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

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

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

رستوران برادران  خزیمه  شمال شهر  به مناسبت عید سعید غدیر 
مراسم قرعه کشی  یک دستگاه موتور سیکلت  را در محل برگزار می نماید.
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با عنایت به آگهی دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده مندرج 
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صحیح می باشد که بدین شرح اصالح می گردد.










