
روزنامه صبح استان    شنبه 27  شهریور  1395     15  ذیحجه 1437      17 سپتامبر  2016      سال بیستم       شماره  3605

ضرورت توجه به 
انتخاب ها و انتصاب ها 

در حوزه اقتصاد و عمران

* هرم پور

از ياد نبريم در توسعه استان هر سه ضلع مثلث 
طاليي موفقيت يعني برنامه ريزي مناسب، مديران 
قوي و کارآمد و شهروندان توسعه پذير و باهمت، 
نقش مهم و اساسي دارند و همچنين از ياد نبريم 
که در استان هايي مثل خراسان جنوبي عالوه بر 
اينها نکته قابل تامل ديگري به نام تفکر توسعه نيز 
مي بايد وجود داشته باشد تا پهناي خالقيت ها و 
ابتکارات را پوشش دهد و احيانا نقص ها ونيازها را 

بشناسد و برطرف کند.  ... ) ادامه يادداشت در صفحه 2(

یادداشت

رئیس جمهور  : 
برای ما ابتدا امنیت ملی خودمان و 

سپس امنیت و ثبات منطقه اهمیت دارد

عضو موتلفه اسالمی :  
روحانی نسبت به دیگر گزینه ها 

شانس بیشتری دارد ؛ احمدی نژاد هم می آید

رسایی ، نماینده مجلس نهم : 
تقابل واقعی امروز میان ذخیره های انقالب

 با ذخیره های ضدانقالب است

نرخ تورم تا انتخابات افزایش نمی یابد / شایعه جدایی اصالح طلبان از روحانی کار تندروهاست  /  آرای روحانی لب مرزی است / نتانیاهو : خوشحالیم که ایرانیان به حج نرفتند  / مفتی سعودی : حج امسال موفقیت آمیز بود و دلیل آن نیز عدم حضور ایران بود ! / کلینتون: شلیک به قایق های ایرانی باعث جنگ می شود / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

تغيير کالسه بندی کارت های سوخت خودروهای ديزلی در بخش  با تشريح طرح  نقل سوخت  معاون ستاد مديريت حمل و 
مسافربری، گفت: برای توزيع عادالنه سوخت، تخصيص سهميه گازوئيل خودروهای ديزلی بر اساس ظرفيت خودرو انجام شده و 
سهميه ها به نياز واقعی خودرو نزديک می شود. پيغمبرزاده گفت: در شرايط فعلی مينی بوسی با 23 نفر ظرفيت با اتوبوس  زير 40 نفر 
ظرفيت سهميه يکسانی دارندکه وضع موجود غيرعادالنه تشخيص داده شد و تغير کالسه بندی کارت ها در دستور کار قرار گرفت.

اصالح کالسه بندی کارت های سوخت ناوگان دیزلی

جذب 7 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری

خارجی در استان
صفحه 7

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی خبرداد :

کانون هنرمندان استان
کارگاه نقد و تحلیل شعر 

برگزار می کند
 صفحه 7

خوسف
قریب مرکز ؛

غریب امکانات
از  ای  گوشه  به  هفته  اين  شهرستان  گزارش  در 
مشکالت شهر خوسف پرداخته ايم . شهری که 
اما  دارد  فاصله  کيلومتر   35 تنها  استان  مرکز  از 

مشکالت آن کم نيست ... ) مشروح در صفحه 3 (

سردار سلیمانی : 
سرباز صفر والیت، نظام و ملتم ؛  تا آخر عمر 

در همین جایگاه سربازی خواهم بود

همایش هزار نفری 
سبزپوشان علوی  
برگزار شد
صفحه 7

عکس : مجتبی گرگی

شناسایی 108 فرصت سرمایه گذاری در خراسان جنوبی

همکار گرامی 

جناب آقای محمد علی سازنده
با نهایت تأسف درگذشت والده مکرمه تان مادر شهید سازنده 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما 
و تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

همکاران داروخانه هالل احمر و معاونت درمان و توانبخشی هالل احمر

دعوت به همکاری

 کانون آگهی و تبلیغات نگاه شرق
برای تکمیل کادر خود به یک نفر طراح حرفه ای

با پایه حقوق 500 هزار تومان نیازمند است.

آدرس:نبش مطهری5 ساختمان فوداجی ، طبقه اول

تلفن:32222116     همراه:091213124۸1

شترمرغ پرواری شما را خریداریم.   
09153614034

جناب آقای سازنده
ضایعه درگذشت مادر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، و از ایزد منان خواستاریم

 که با رحمت عظیم خود روح پاک آن عزیز را در خلد برین میهمان رستگاران کند. 
باشد که جناب عالی  و همه بازماندگان در این آزمون سخت، شکیبا و استوار بر تقدیر حضرت حق 

تسلیم و مزین به مقام صبر جمیل شوید.

شرکت پخش سها هالل

مـزایده فروش
شرکت تعاونی مسکن سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی به شماره ثبت 2005 

به استناد آگهی مزایده فروش اقالم به شرح: لوله های داربست و اتصاالت مربوطه، لوله های PVC در اندازه های مختلف، لوله های PVC ضایعاتی، لوله های نسوز برق زیرکار نمره 16، لوله های سیمانی 
 10 و 15 و اتصاالت مربوطه برای مصارف دودکش ، لوله پکس پنج الیه در اندازه های مختلف، مقادیری کاشی و سرامیک در اندازه های مختلف، آجر تیغه ای قرمز و قالب فلزی و اتصاالت مربوطه را 
به صورت مزایده فروش حضوری در محل پروژه های نارنج واقع در خیابان شهید آوینی، خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4( به فروش برساند. ضمناً متقاضی شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال 

به عنوان سپرده شرکت در مزایده در مواقع برگزاری مزایده حضوری یا نقداً تحویل امور مالی شرکت می نماید در پایان در صورت عدم برنده شدن مزایده مبلغ مذکور فی المجلس مسترد خواهد شد.

تلفن تماس: 32408435-056                                                                          شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی
فراخوان سمینار آموزشی

آشنایی با  امور گمرکی و ترخیص کاال
biccim-ins.ir :تاریخ برگزاری: دوشنبه 95/06/29    سایت ثبت نام
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 4-32400591 تماس حاصل فرمایید.

واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 مناقصه شماره 86 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر )سهامی عام( در نظر دارد: 

تعویض و نوسازی تابلو سر درب کارخانه )از وضعیت فعلی به 
چلینیوم( به متراژ 3/20*38/67 را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت می شود با مد نظر قرار دادن 
شرایط مندرج در برگ شرکت در مزایده، پیشنهاد کتبی به همراه رزومه و مستندات 
هویتی خود را  تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 95/6/28 در پاکت دربسته به واحد 

تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند - کرمان تحویل نمایند.
شرکت کویرتایر  در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. تلفن: 32255366 الزم به 
ذکر است به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت مرتبط با مناقصه مذکور، بازدید کلیه 
متقاضیان از تاریخ 95/6/24 لغایت 95/6/28 در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( از محل 

نصب تابلو الزامی است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر
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انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته با آزمون دانشگاه آزاد آغاز شد
جام جم آنالین - انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه ۲۵ شهریور آغاز شد. 
کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ناپیوسته که رشته امتحانی آنها در دوره با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی ارائه شده 
است می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰رشته/ محل اقدام کنند.

 قیمت پراید و پژو افزایش یافت

داخلی  خودروی  سه  قیمت  هفته  این   - ایسنا 
قیمت  هفته  این  است.  یافته  افزایش  بازار  در 
پراید  تومان،  هزار   ۲۰۰ معادل   SE۱۱۱ پراید 
۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ معادل 
قیمت  است.  یافته  افزایش  تومان  هزار   ۱۰۰
خاصی  تغییر  بازار  در  داخلی  خودروهای  باقی 
هفته گذشته  در  این محصوالت  نرخ  به  نسبت 

نداشته است.

) ادامه یادداشت از ستون قبل ( ... 

این روزها نیز که پست هاي مهم و کلیدي در 
توسعه  و  عمران  و  اقتصاد  با  مرتبط  هاي  حوزه 
و  تکلیف  تعیین  منتظر  استانداري  مجموعه  در 
احیانا انتصاب مدیر است به نظر مي رسد آزمون 
براي  هم  که  است  کشیده  پیش  به  را  دیگري 
خود استاندار محترم ، هم براي مردم و هم براي 

خراسان جنوبي سرنوشت ساز خواهد بود.
توسعه  عرصه  فعاالن  نخبگان،  مردم،  انتظار 
جنوبي  خراسان  دلسوزان  و  استان  اقتصاد  و 
ها، تخصص  گرفتن  درنظر  با  که  است   این 

عمران  و  اقتصاد  حوزه  در  قبلي  اجرایي  سوابق 
و  علم  کاري،  رزومه  و  کارنامه  توسعه،  و 
و  تعامل  توان  از  برخورداري  و  دلسوزي  تدبیر، 
هاي  حوزه  کردن  وصل  قدرت  و  گیري  ارتباط 
مدیران  یکدیگر،  با  استان  اقتصادي  مختلف 
در  نظر  مورد  براي پست هاي  تواني  با  و  الیق 
و  انتخاب  استانداري  عمراني  و  اقتصادي  حوزه 
بدون  باشیم  اگر خواسته  ابقا شوند  یا  و  انتصاب 
برخي  دلیل  به  کنیم  صحبت  صریح  و  تعارف 
الساعه خلق  سیاسي،  هاي  تصمیم  همین   از 
اخیر هاي  درسال  اندیشانه،  مصلحت   و 

ترک  استان  توسعه  و  اقتصاد  های  استخوان 
نامناسب  انتخاب  چند  یا  یک  تنها  و  برداشته 
پیکره  این  تا  است  کافي  غیرمدبرانه  انتصاب  و 
نحیف و ضعیف را کامال بشکند. مردم و نخبگان 
منتظرند تا شاهد برداشتن گام هاي امیدوارانه در 
 این مسیر باشند. باشد که تغییرات در این حوزه ها

فشارهای  بوی  و  رنگ  حداقل  الزام،  در صورت 
مراحل  در  که  افرادی  و  نگیرد  خود  به  سیاسی 
کاری خود دارای سوابق مناسب بوده و هستند به 

این پست ها انتخاب یا ابقا گردند .

یادداشت

 توزیع دومین بسته حمایت غذایی
 در صورت تامین بودجه

درصورت  گفت:  تعاون  وزیر  رفاه  معاون 
دوم  بسته  توزیع  آمادگی  بودجه  تامین 
را در مهرماه  نیازمندان  بین  حمایت غذایی 
داریم. احمد میدری در گفتگو با خبرگزاری 
توزیع  دولت  اینکه  به  اشاره  با  صداوسیما 
چهار بسته غذایی بین نیازمندان را تصویب 
بین  خاص  ایام  در  غذایی  حمایت  های  بسته  افزود:  است  کرده 
نیازمندان توزیع می شود. وی خاطرنشان کرد: بسته های حمایتی 
جمله  از  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  که  افرادی  به  غذایی 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند توزیع می شود. 

اولین بسته حمایت غذایی در ماه رمضان توزیع شد.

 افزایش ضریب سختی کار برای 3 گروه از معلمان

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در تالش هستیم 
استثنایی  مدارس  در  نیروها  نگه داشت  برای 
بخصوص  و  ارتقاء  را  کاری  جذابیت های 
برای سه گروه معلمان اول دبستان، معلمان 
معلمان  و  چندمعلولیتی  چندپایه  کالس های 
دانش آموزان اوتیستیک، ضریب سختی کار 
را افزایش دهیم. مجید قدمی در گفت وگو با 
اظهار کرد:  استثنایی  معلمان مدارس  استمرار خدمت  درباره  ایسنا، 
معلمان مدارس ما به لحاظ آنکه با آموزش دانش آموزان استثنایی 
آسانتر است.  برایشان  آموزان عادی  به دانش  آشنا هستند تدریس 
مقررات  و  قوانین  طبق  و  ندارد  وجود  زمینه  این  در  مشکلی  هیچ 

می توانند در مدارس عادی ادامه خدمت بدهند.

صدور روادید اربعین از اول مهر

معاون حج عمره و عتبات سازمان حج و زیارت گفت: صدور روادید 
زائران اربعین حسینی از اول مهر شروع می شود. 
محمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره 
به آخرین وضعیت صدور روادید اربعین سال 9۵ 
گفت: باتوجه به هماهنگی های انجام شده بین 
وزارت امور خارجه و وزارت کشور ایران با سفارت 
اول مهر  از  اربعین  زائران  روادید  عراق، صدور 
آغاز می شود. وی افزود: برهمین اساس ۳ کنسولگری عراق در مشهد، 
کرمانشاه و اهواز و همچنین سفارت این کشور در تهران کار صدور 
روادید را انجام می دهند. محمدی افزود: بر اساس مصوبات قیمت روادید 
برای زائران چه کسانی که به صورت انفرادی می خواهند سفر کنند و چه 

کسانی که به صورت گروهی قصد عزیمت دارند ۴۰دالر است.

مهر ماه سال جاری، حساب های سپرده گذاران تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج تا سقف ۳ میلیارد ریال تعیین تکلیف 

خواهند شد.
به گزارش خبرآنالین، در ادامه فاز دوم طرح تعیین تکلیف 
و بازپرداخت وجوه سپرده گذاران و پس از تعیین تکلیف 
حساب های تا سقف یک میلیارد ریال؛ بر اساس تصمیمات 
کارگروه ویژه سامان دهی تعاونی یاد شده و موافقت مرجع 
قضایی، مقرر است از هفدهم مهر سال جاری، سقف مبالغ 
مذکور از یک به ۲ میلیارد ریال و از بیست و هفتم مهر به 

۳ میلیارد ریال افزایش یابد. در این مرحله، تا سقف قابل 
پرداخت پیشین )۳۵۰ میلیون ریال( به هر مشتری پرداخت 
می شود مشروط بر اینکه مشتریان، تعهدی مبنی بر عدم 
مطالبه باقیمانده وجوه خود طی بازه زمانی مشخص )به 
ترتیب ۱۴ ماه برای حساب های تا سقف ۲ میلیارد ریال و 
۱7 ماه برای حساب های تا سقف ۳ میلیارد ریال( به بانک 
عامل ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های 
تعاونی و تامین وجوه نقد مورد نیاز برای پرداخت مطالبات 
سپرده گذاران در اختیار آن بانک قرار گیرد. گفتنی است 

همچون مراحل گذشته، هرگونه تصمیم گیری در خصوص 
پرداخت سود به قراردادهای مشتریان در بانک عامل به 
پس از نتایج ارزیابی امالک تعاونی و حصول اطمینان از 
تکافوی دارایی ها برای بازپرداخت اصل وجوه حساب های 
اخذ مجوزهای الزم موکول خواهد شد.   و  سپرده گذاران 
همچنین مشتریانی که در قبال سپرده، تسهیالت دریافت 
کرده اند، با مراجعه به شعب تعاونی، نسبت به تهاتر سپرده و 
تسهیالت، اقدام و خالص مطالبات خود را به صورت گواهی 

تسویه حساب برای انتقال به بانک عامل ارائه کنند. 

تعیین تکلیف سپرده  گذاران کالن ثامن الحجج

بانکی  بین  سود  نرخ  میانگین  مرکزی  بانک 
در شهریور امسال را ۱۸.7 درصد اعالم کرد.

به گزارش افکارنیوز، عملکرد بازار بین بانکی 
معامالت  سود  نرخ  دامنه  که  می دهد  نشان 
اول  ماهه  پنج   در  ۳۰ درصد  الی   ۲۴ از  بازار 
تاریخ  در  درصد   ۲۲ الی   ۱7 به   ۱۳9۴ سال 
۱۳9۵.۶.۲۱ رسیده است. اگرچه در این دوره، 
نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه ۱7 
لیکن  است،  کرده  حرکت  درصد   ۲۲ الی 

مذکور  درتاریخ  سود  نرخ  موزون  میانگین 
۱۸.7 درصد بوده و بیانگر آن است که اغلب 
حداقل  به  نزدیک  نرخ های  با  بازار  معامالت 
شده اند؛  منعقد  بازار  سود  نرخ  حداکثر(  نه  )و 
نظر  از  بازار،  در  درصدی   ۲۲ نرخ  وجود  لذا، 
حجم معامالت با این نرخ به عنوان مشاهده 

محدود و کم اثر است.
پنج ماهه  در  بازار  موزون  سود  نرخ  همچنین 
کاهش  درصد  واحد   ۸.9 با   ۱۳9۵ سال  اول 

 ۱۸.۲ به  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
درصد رسید. این نرخ در مردادماه سال جاری 
بنابراین،  است.  بوده  درصد   ۱۸.7 معادل 
که  می دهد  نشان  بانکی  بین  بازار  عملکرد 
بازار از ۲۴ الی ۳۰  دامنه نرخ سود معامالت 
درصد در پنج ماهه اول سال ۱۳9۴ به ۱7 الی 
۲۲ درصد در تاریخ ۱۳9۵.۶.۲۱ رسیده است.

تنگنای   ،۱۳9۳ سال  در  است،  ذکر  به  الزم 
بین بانکی  بازار  سود  نرخ  بانک ها،  اعتباری 

ریالی را با افزایش مواجه کرد. لیکن در سال 
الی  شهریور  ماهه  پنج  زمانی  بازه  در  گذشته 
در  فعاالنه  حضور  با  مرکزی  بانک  دی ماه، 
تمدید  جدید،  سپرده گذاری های  انجام  و  بازار 
سپرده گذاری های سابق، تجدید ساختار بدهی 
بانک ها و تبدیل اضافه برداشت برخی بانک ها 
تعدیل  همچنین  و  حساب جاری  در  اعتبار  به 
تجاری،  بانک های  قانونی  سپرده  نسبت 
مدیریت نقدینگی در بانک ها را تسهیل کرد. 

بانک مرکزی میانگین نرخ سود را اعالم کرد

ضرورت توجه به 
انتخاب ها و انتصاب ها 
در حوزه اقتصاد و عمران

* هرم پور

که  جنوبي  درخراسان   ) اول  از صفحه  یادداشت  ادامه   (

برخالف مدعاي ما هنوز در بخش هاي فرهنگي، 
به  نیازمند توسعه هستیم،  علمي و اجتماعي هم 
نظر مي رسد اولویت اصلی، توسعه اقتصادي براي 
به  و  هاست  پیشرفت  سایر  حوزه  در  بسترسازي 
دنبال آن اجازه بفرمائید تاکید موکدي داشته باشم 
باید  مي  عندلزوم  و  نتیجه  در  که  این مطلب  به 
مدیران توسعه استان نیز مدیراني با تفکر عمراني 
به  ستون  همین  در  نیز  قبال  باشند.  اقتصادي  و 
تاسیس  از  پس  که  بودم  کرده  اشاره  نکته  این 
خراسان جنوبي یکي از ضربه هاي مهلک به بدنه 
 توسعه استان، مدیریت ناکارآمد در برخي حوزه ها
و یا انتصاب مدیراني در بخش هاي مرتبط با توسعه 
اند نداشته  را  تنها چنین دغدغه اي  نه   بوده که 
ضرورت  فرآیندها،  با  اساس  و  پایه  از  بلکه 
توسعه  عرصه  مهم  هاي  پویش  الزامات  و  ها 
اند. بوده  مخالف  موارد  برخی  در  حتي  و   بیگانه 
توسعه  به  تنها  نه  متاسفانه  ایم  بوده  شاهد  لذا 
کارهای  بلکه  است  نشده  نگاه  دلسوزانه  استان 
خنثي  و  موازي  تکلیفي،  رفع  صرفا  شده  انجام 
کننده و حتي در پاره اي موارد همراه با برگشت 

به عقب بوده است. 
استان  تاسیس  از  پس  هاي  سال  همه  در 
و  رفاه  و  توسعه  بوي  مردمي  هاي  مطالبه  که 
 پیشرفت گرفته است یکي از مهم ترین دغدغه ها

به صورت  و  ارشد  اجرایي  مدیران  از  انتظارات  و 
انتصاب  و  انتخاب  محترم،  استانداران  از  خاص 
مدیراني با تفکر و ته مایه و تخصص توسعه آن 
هم عمدتا در حوزه اقتصاد بوده است، امري که در 
دوره هایی از زمان توجه ویژه اي به آن شده و در 
زمان هایی مورد غفلت قرار گرفته است. به نوعي 
 مدیران اجرایي ارشد استان در همه این سال ها
درگیر و دار انتخاب مسیرهاي مختلف گرفتار بوده 
اند، مسیر اول انتخاب مدیراني الیق، کارآمد و با 
تخصص در حوزه مربوطه بوده است و مسیر دوم 
و  سیاسي  جریانات  ها،  گروه  انتظارات  به  توجه 
تمکین به فشارهاي احتمالي داخلي وخارج استاني 

براي به کارگیري نیروي خاصي بوده است.
برگ برنده همواره به دست استانداراني بوده که 
مردم را در نظر گرفته اند و خواسته هاي آنان و 

سرنوشت استان را.
... ) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

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

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     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

09155618308 - 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

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1223/95 اجرایی اموالی شامل 6 شاخه تیرآهن 18 )هر شاخه 3/650/000 ریال( و یک 

شاخه تیرآهن 14 )2/450/000 ریال( جمعاً به مبلغ 24/350/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی شرکت کارگشای سازه بیرجند 
به مدیرعاملی آقای اکبر نوفرستی به مبلغ 22/380/000 ریال در حق شرکت گروه معماری مهندسی اداک عایق نمای کویر به مدیرعاملی 
آقای سعید امینی و مبلغ 1/025/000 ریال حق االجرا در  حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/7/11 از ساعت 9 الی 10 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی 
16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

  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( زیر نظر مرکز اختالالت یادگيری در استان 

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

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

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941
شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 09158642955

 داربست بنی اسدی)تخته زیر پا رایگان(
پيچ و رولپالك نما 09151634010

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از شما    
09159639415- زارعی 

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

آگهی مزایده اموال منقول -  نوبت  اول

پرداخت مبلغ  به  اجرایی شماره 942096 محکوم علیهم 1- احسان جواهری 2- محمد علی هدایتی محکوم است  پرونده  چون در 
165/903/800 ریال بابت سود سالیانه و هزینه ها در حق محکوم له آقای محمدرضا رزاقی و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق 

االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 165/000/000 ریال کارشناسی گردیده است.

که از طریق مزایده  روز شنبه تاریخ 1395/07/10 از ساعت  10  الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود

رجبی-  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

قیمت کاالشرح کاالردیف
ابزار مخصوص خودروی هیوندا شامل:1

دستگاه عیب یاب LAUNCH با شماره فنی 980236244100 با کلیه 
 متعلقات و جعبه مخصوص- کشنده بلبرینگ و دنده )شماره فنی 

 21000-09455( نصب کننده و بازکننده خار حلقه ای)شماره فنی 
 F  400 2-09453(- متوقف کننده فالیویل )شماره فنی

 K 000 0923313( - گیج فشار سوخت )شماره فنی 21000 – 
 )09495-3 K 000 09572(- جمع کننده خار پالستیکی )شماره فنی 
 استند دیفرانسیل عقب )شماره فنی 43101- 09517(- جدا کننده 

سیبک )شماره فنی A 000 4-09568( – نگهدارنده شیشه )شماره فنی 
31400- 09681( و سایر ابزار مخصوص به شماره های فنی:

 11000 – 09414 و 24000 – 09453 و 31000 – 09459 و 
09221-4 A 000 A 3- 9231 و M 100 NGP 1100 – 09526 و NGP

و ... مجموعا 188 قطعه

165/000/000

165/000/000



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 27 شهریور 1395 * شماره 3605

جشنهایغدیردر44بقعهمتبرکهخراسانجنوبیبرگزارمیشود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: هم زمان با دهه امامت و والیت جشن های غدیر در 44 بقعه متبرکه خراسان جنوبی برگزار می شود. حجت  االسالم محمد طاهر 
گرایلی، با بیان اینکه ویژه  برنامه » والیت علوی، اکمال دین نبوی« از 21 تا 30 شهریور ماه جاری در بقاع متبرکه اجرا می شود، اظهار کرد: باید فضای برگزاری جشن عید سعید 

غدیر و دهه والیت نمود مردمی پیدا کند به گونه ای که این عید با حضور گسترده و خودجوش مردم گرامی داشته شود.

خوسف  قریب مرکز ، غریب امکانات
به   » خوسف   « تاریخی  سابقه  ور-  پیشه
دوران هخامنشی و ساسانی بر می گردد گفته 
)گرجی(  پارچه  تاجران  را  شهر  این  شود  می 
در  اقوام  ازین  گروهی  بعد  سالها  و  نهاده  بنا 
خاطر  به  خوسف  ماندند.  و  شدند  ساکن  آن 
موقعیت خاص طبیعی از قدیمی ترین زمان ها 
به عنوان هسته ای از تجمع انسانی درخراسان 
این  قدیمی  بافت   . است  بوده  مطرح  جنوبی 
شهر ، مجموعه ای از آثار تاریخی و فرهنگی 
شامل : قلعه ، مسجد ، آب انبار ، مدرسه است 
شدن  واقع  و  طبیعی  موقعیت  لحاظ  به  .که 
امان  در  لرزه  زمین  از   ، مقاوم  روی هسته  بر 
تاریخی  بافتهای  ترین  ازسالم  یکی  و  مانده 
خوسف  تاریخی  بافت  .در  رود  می  شمار  به 
 ، مسجد   ، انبار  آب   ، قلعه  همچون  بناهایی 
قدیمی  خانه های  و  ساباط   ، ، حمام  حسینیه 
ساخته  صفویه  دوره  در  اکثراً  که  دارد  وجود 
ُخسب   ، ُخسف   ، ُجسف   ، جوسف  اند.»  شده 
از اسامی این شهرستان هست .  و خوسف « 
» ُخسف به معنای زمین گود » و  » خوسف 
دو  هر  که  است   « بودن  پوشیده  معنای  به 
قرآن  اند  برده  کار  به  خوسف  برای  را  معنی 
زمین  زاده  معنای  به  اف  گرجی خوس+  واژه 
هم درباره وجه تسمیه خوسف ذکر شده است 
این  در  زیاد  دوستان  ادب  و  شاعران  وجود   .
خطه ، این دیار را معروف ساخته به خصوص 
ویژگی  و  خوسفی  حسام  ابن  آرامگاه  وجود 
ساخته  مشهور  را  شهرستان  این  که  دیگری 
وجود گل های نرگس در این دیار است.قالی 
و قالیچه بافی ، گلیم بافی ، سفالگری ، حوله 
کرباس   ، سنتی  آهنگری   ، بافی  سبد   ، بافی 
بافی ، برک بافی ، پالس بافی ، گبه بافی و 
چادرشب بافی از جمله هنرهای سنتی و صنایع 
 . روند  می  به شمار  دستی شهرستان خوسف 
 ، نهم هجری  قرن  شاعر  خوسفی  حسام  این 
دکتر غالمحسین شکوهی پدر تعلیم و تربیت 
برادران دکتر  ....آیات عبادی و   ، ایران   نوین 
علی  و  ناصح  ا...  حبیب  آقای   ، راشد محصل 
دیارند  این  برجسته  مشاهیر  از  خوسفی  اکبر 
با  ارتباطی شرق کشور  مسیر  در  این شهر    .
تهران   ، اصفهان   ، یزد   ، کرمان  های  استان 
و جنوب جاده ترانزیتی بندر عباس به خراسان 
جنوبی و افغانستان قرار دارد و دروازه ورودی 
به خراسان جنوبی از سمت جنوب غربی است 
از  مستوفی  حمدا...   القلوب  نزهه  کتاب  در   .
یاد  قهستان  بالد  معظمات  عنوان  به  خوسف 
این هفته و  .در گزارش شهرستان  شده است 
از  ای  گوشه  به  خوسفی  شهروندان  با  گفتگو 
مشکالت این شهر پرداخته ایم .شهری که از 
اما  دارد  فاصله  کیلومتر   35 تنها  استان  مرکز 

مشکالت آن کم نیست .

دکترکشیکنداریم
                     

علت  به  ای  روزه   8 نوزاد  پیش  ماه   1 حدود 
زدن یک آمپول اشتباهی در این شهر تا آستانه 
بیمارستان  در  نوزاد  این  که  وقتی  رفت  مرگ 
بیرجند بستری شد معلوم شد تنها مشکل بچه 
بی قراری بوده است . اینها را صبحی یکی از 
شهروندان خوسف می گوید نقص در خدمات 
پزشکی مورد انتقاد شهروندان دیگر نیز هست 
درمانگاه  داری  هم می گوید: در  .خانم خانه 
دکتر خوبی وجود ندارد و دکتر کشیک شب اگر 
مراجعه کنیم باید از خواب بیدار شود چون در 

طول روز به روستاهای اطراف می رود و کشیک 
نبود  به  به معنای درست کلمه نیست وی که 
بیمارستان هم انتقاد دارد می گوید عالوه بر آن 
ادارات و بانکها هم در این شهر کامل نیست.   

حاجی زاده شهروند دیگری است که می گوید: 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ساختمان مجلل دارد 
ولی هیچگونه فعالیتی را آغاز نکرده  است وی 
و  ادارات  از  بعضی  کردن  کند:دایر  می  اضافه 
بانکها در این شهر الزم است که از جمله: آنها 
اداره ثبت و اسناد است و دایر کردن بانکهای 
مسکن ، انصار که نبود آنها مشکالتی را برای 

مردم ایجاد کرده است . 
ابن  خیابان  بازگشایی   : کند  می  اظهار  وی 
مجتمع  و  عبادی  ا...  آیت  آرامگاه  به  حسام 
باعث  و  است  ضروری  )ع(  رضا  امام  رفاهی 
می شودکه شهر بهتر دیده شود و همه مردم 

بتوانند این شهر زیبا را ببینند. 
یکی دیگر از شهروندان درباره سالن همایش و 
سینمای خوسف عنوان می کند: که حدود 10 
سال است که این مکان به صورت ستون بتنی 
نیمه تمام  است و هیچ فعالیت و پیشرفتی نداشته 
است در حالی که شهر خوسف شهری فرهنگی و 
خاستگاه هنر است و برای برگزاری محافل هنری 
و ادبی به چنین مکانی شدیدا نیاز دارد.وی نداشتن 
نوسان  دارای  اوقات  اکثر  اینترنت پرسرعت که 
از جمله مشکالت  را  پایین آن  است و سرعت 

شهروندان  خوسفی عنوان می کند.

عرضهنانبیکیفیت

های  نانوایی  مشکل  از  دار  خانه  خانم  یک 
افزاید:  می  و  دهد  می  خبر  شهر  این  لواش 
ندارند  خوبی  کیفیت  لواش  های  نانوایی  اکثر 
سوخته  نان  اکثرا  مطهری  خیابان  نانوایی  و 
به مشتری می دهد وی همچنین به پرداخت 
نشدن حقوق کارکران شهرداری در 6-5 ماه 
گذشته معترض است و آن را باعث دلسردی 

کارکنان این اداره می داند .
آقای محمدی شهروند دیگر خوسفی با اشاره 

باغی  از ظرفیت های کشاورزی و  به استفاده 
برای اشتغال و در مورد استفاده نشدن صحیح 
نرگس  تبدیل گل  و  از محصوالت کشاورزی 
به عنوان برند مشخص خوسف و استان  خاطر 
این  خاص  عطر  به  توجه  با  کند:  می  نشان 
محصول که با انواع دیگر )تولید شیراز( کامال 
متفاوت است و برآن برتری دارد ایجاد کارخانه 
فرآوری گل نرگس برای عطر و دارومی تواند 

به اشتغال و توسعه منطقه کمک کند. 

کیفیتنانخوسفتاییدشدهاست

از وضع نان  انتقاد شهروندی به   در پاسخ به 
تجارت  و  معدن  صنعت  نمایندگی  مسئول 
می  عنوان  ها  نانوایی  مشکل  برای  خوسف 
را  نان  آرد و  بررسی  آرد کار  کند:در کمسیون 

داریم که برای بررسی نان ها در شهر گشت 
می زنند که در این گشت یک کارشناس زبده 
مشکل  رفع  برای  ای  حرفه  فنی  از  تایید  به 
اکبری  شده  فرستاده  ها  نانوایی  بر  نظارت  و 
تاکید می کند: با بررسی های و نظارت های 
و  شده  تایید  خوسف  نان  کیفیت  شده  انجام 
هیچ مشکلی نداشته است. با این وجود ما برای 
بهبود کیفیت  برای  اول مهر  نیمه  در  نانوایان 

نان کالس هایی تشکیل خواهیم داد .

500میلیوناعتباردرنظرگرفتهشده
برایفرهنگوارشاداسالمی

طالب مقدم معاون امور مالی فرهنگ و ارشاد 
نداشتن  درباره  سئواالت  به  پاسخ  در  اسالمی 
اسکلت  کند:  می  عنوان  تئاتر  آمفی  و  سینما 
خوسف  شهرستان  تئاتر  آمفی  سالن  آهنی 
ساخته شده است که فقط نیاز به پوشش دارد. 
اینکه تکمیل این پروژه به اعتبار  با بیان  وی 
نیاز دارد ادامه می دهد: تفاهم نامه این پروژه از 
سال 84 بسته شده و شروع  فعالیت نمایندگی 
این اداره از سال 93 بوده است وتمام اعتبارات 
یک میلیارد و150میلیون تومان است، که ما در 

سال 1393 مبلغ 208 میلیون تومان و در سال 
1394 مبلغ 42 میلیون اعتبار دریافت کردیم و 
900 میلیون دیگر از اعتبارات باقی مانده است 
که با دریافت آن می توانیم تا اواسط سال آینده 
ساختمان فیزیکی این مجتمع را تکمیل کنیم.

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  قول  به  اشاره  با  وی 
اسالمی که با اتمام این پروژه تجهیزاتی مانند 
صندلی را برای این آمفی تئاتر فرستاده خواهد 
شد  دمی افزاید:کمیته برنامه ریزی هم برای 
امسال 500 میلیون اعتبار در نظر گرفته است 
که با تخصیص این اعتبار می توانیم قسمتی از 

این پروژه را تکمیل کنیم.
به گفته طالبی مقدم سال گذشته قرار بر این بوده 
که کمیته برنامه ریزی 300 میلیون تومان اعتبار 
برای این پروژه تخصیص دهد ولی از آن مقدار 
فقط 42 میلیون داده شد. امینی نسب، سرپرست 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف هم با بیان 
اینکه از سال 93 این اداره فعالیت خود را آغاز 
کرده است، عنوان می کند: در سال 95 انجمن 
شد،  افتتاح  شهریور   7 در  و  دایر  خوشنویسان 
همچنین انجمن ادبی ناقوس و دبیر خانه دائمی 

شعر فجر توسط این اداره راه اندازی شده است .

مشکلاینترنتنداریم

و  نوسان  زمینه  در  اینترنت  کارشناس  کریمی 
خوسف  شهر  در  سرعت  پر  اینترنت  نداشتن 
شهرهای  همه  در  اینترنت   : کند  می  بیان 
استان وجود دارد و ارائه شده است و مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد که در شهر خوسف 
2 شرکت: مخابرات و پیام آوران اینترنت ارائه 
اینترنت   ارائه  ظرفیت  وی  گفته  کنند.به  می 
ADSL شرکت پیام آوران تکمیل شده است 
و  دارد  وجود  ظرفیت  هنوز  مخابرات  در  ولی 
پر  اینترنت  خواست  در  توانند  می  مشترکین 

سرعت بدهند.

برایساماندهیتولیدگلنرگس
برنامهداریم

مودی مدیر جهاد کشاورزی خوسف هم درباره 
ما  کرد:  بیان  نرگس  گل  از  صحیح  استفاده 
گذاران  سرمایه  و  تولیدکنندگان  از  تشکلی 
تعاونی  و شرکت  کردیم  هم جمع  دور  را  و... 
با عنوان شرکت تعاونی نرگسکاران خوسف راه 
اندازی کردیم که هدف از این کار ساماندهی 
تولید گل نرگس که به درستی و زمان بندی 
برای برداشت و عرضه به بازار با یک برند با 
یک  همچنین  و  است  خوسف  شهر  به  توجه 
واحد برای اسانس گیری و عطر ، ادکلن را با 
کارخانه ها پیوند برقرار کنیم و این شرکت تا 1 
ماه دیگر احداث می شود  و برنامه های خوبی 

را برای گل نرگس در نظر گرفته ایم.
گذاشته  انگشت  قابلیتی  روی  داد:  ادامه  وی   
به صورت  و  دارد  منطقه وجود  دراین  که  ایم 
خدادادی است و با توجه به این نکته ما باید 

سطح زیر کشت خود را افزایش دهیم. 

یکملکمانعبازگشایی
خیاباناینحساماست

عمومی  روابط  مسئول  زاده  حاجی  خانم   
پاسخ به سواالت ما  شهرداری خوسف هم در 
عنوان می کند: برای احداث و بازگشایی خیابان 
ابن حسام به آرامگاه آیت ا.. عبادی و مجتمع 
اینکه این شهر بهتر دیده شود:2  رفاهی برای 
مشکل وجود دارد اول بحث تملک آثار میراث 
و پس از آن در محدوده بافت داخلی شهر بوده 
که میراث فرهنگی مخالفت داشته است که با 
پی گیری انجام شده از طریق کمسیون ماده 5 
استان و تایید مربوط و مکاتبات الزم 90درصد 
از کار تملک اراضی انجام شده است و 1ملک 
مسیر مانده که ما در حال رایزنی هستیم تا این 

پروژه را شروع کنیم . 

ادارهثبتواسناددرخوسف
راهاندازیشد

حاجی پورمدیر کل اداره ثبت اسناد و امالک در 

پاسخ به نبودن اداره ی ثبت اسناد در خوسف 
اداره کل  پیگیری های  به  با توجه  می گوید: 
اسناد استان و استانداری توافقات خوبی دراین 
زمینه به وجود آمده است . وی اضافه می کند 
: فرمانداری محلی را در نظر گرفته است که 
باید تعمیرات  قبال خانه سازمانی بوده است و 
امنیت  دلیل  به  حفاظتی  های  شاخص  و 
کار  اتمام  از  پس  و  گیرد  صورت  مردم  اسناد 
و تجهیزات ساختمان که از سوی سازمان تایید 

می شود این مکان افتتاح می شود  .

هنوزمجوزیبرایراهاندازی
بانکمسکنصادرنشدهاست

معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان »حق 
پویی » در پاسخ به گالیه مردم خوسف درباره 
این شهر  بانک مسکن در  نبود  خصوص عدم 
مسکن  بانک  شعب  کند:مدیرت  می  عنوان 
استان با توجه به حضور سایر بانکها دولتی در 
شهر خوسف و از مقطع آغاز اجرای پروژه های 
مسکن مهر در آن شهر پیگیرافتتاح شعبه بانک 
نیز  استانداری  از طریق  مراتب  و  بوده  مسکن 
مستندات  و  دالیل  ارائه  با  و  است  شده  طرح 
فرستاده شده  مرکز  به  مجوز  اقدام  برای  الزم 
لیکن تاکنون منجر به نتیجه قطعی نشده و در 
صورت صدور مجوز نسبت به این امر مبادرت 

خواهد گردید.

پزشکخانوادهفراتر
ازوظایفقانونیخدمتمیکند

احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان خوسف 
درمانی  خدمات  نحوه  از  انتقادات  به  پاسخ  در 
جامع سالمت  مرکز خدمات   : کند  عنوان می 
العمل  دستور  طبق  خوسف  روستایی  شهری 
پزشکان خانواده در حال ارائه خدمات می باشد 
و از ساعت 11 شب تا 7:30 صبح روز بعد در 
صورت مراجعه بیمار توسط پرستار کشیک به 
پزشک آنکال مقیم اطالع داده می شود تا برای 
بیمارستان  مرکز  واین  کند  اقدام  بیمار  ویزیت 
نیست که 24 ساعت پزشک اورژانس به صورت 
وی  گفته  به  باشد  داشته  کاری حضور  شیفت 
پزشک خانواده کشیک چه بسا صبح همان روز 
در ده گردشی بوده و درکیلومترها فاصله انجام 
وظیفه نموده و بعد از آن هم تا ساعت 11 شب 
هم  صبح  تا  و  است  حاضر  مرکز  اورژانس  در 
باید جوابگوی مراجعان باشد و قاعدتا نمی توان 
انتظار داشت همین فرد صبح بیدار باشد و در 

لحظه جوابگوی مراجعان احتمالی باشد .
عنوان  به  خدماتی  مرکز  این  افزود:  وی 
روستایی)مرکز  و  مرکز خدماتی سالمت شهر 
بهداشتی و درمانی  سابق( طبق دستورالعمل 
های پزشک خانواده وزارتخانه ارائه می نماید 
شرایط  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این  و 
با  قانونی  وظایف  از  فراتر  حتی  شهرستان 
و  توسعه  معاونان  و  دانشگاه  ریاست  عنایت 
بهداشت از نظر حضور دائمی پرستار و پزشک 
باشد  به شرح فوق درحال خدمت رسانی می 
.احمدی در مورد کودک 8 روزه عنوان کرد : 
ادعای تزریق آمپول اشتباهی از جانب هرکس 
و هرگونه  نیست  دلیل موجهی  و  اسناد  محل 
این زمینه )درمان( مسلما  انتقاد در  شکایت و 
باید از طریق مراجع ذیصالح پیگیری گردد و 

قطعا در تشخیص مراجعه کننده نمی باشد .

به به باز خبرهای خوش از تغییرات سیاسی جدید 
باشد  داشته  واقعیت  شایعات  اگر  که  رسد  می 
مطمئن می شوم این استاندار اصولگرای ما خوب 
دارد آرای آقای روحانی رو برای انتخابات 96 تو 
استان بدنام می کند . کار سیاسی یعنی این که 
یک فرد هم نوا با اصولگرا یان در قامت سیاسی 
اصالح طلب با آرای رئیس جمهور محبوب بازی 
کند و مردم هر روز دم از بازی سیاسی بزنند غافل 
از اینکه اصال بازیگردان جمع دیگری است . خنده 
دار است افراد توانمند هم عقیده و اصالح طلب 
بروند که افراد سیاسی بیایند برای خوشنامی دولت 
؟! آقای وزیر کشور هم زیرآبی با انتصاباتش خوب 

زمینه پیروزی اصولگرایان را فراهم می کند . 
915 ... 206

خسته نباشید دارم خدمت زحمت کشان اتفاقات 
برق که پس از مدت یک هفته خاموشی روشنایی 
میالن ترنج 8 و چندین مرتبه تماس اهالی هنوز 

فرصت تعویض یک المپ را پیدا نکرده اند!
915...357

... گفته است  سالم در جایی خواندم مدیرعامل 
کسی در آنجا حقوق نجومی نمی گیرد و باالترین 
حقوق 18 میلیون تومان است . خدا خیری بده به 
مسوولین بابت قوه نظارت قویشان . 18 میلیون 
حقوق برای چه ؟ برای تدبیر به سرانجام رساندن 
. اصال  تاخیرهای مکرر  یا بی تدبیری در  پروژه 
 ... مسوولین  خود   . کنند  نمی  نظارت  مسوولین 
با خودشان نمی گویند دارند به دو دهه از وقت 
نزدیک  ساله   5 نهایتا  پروژه  یک  برای  گذرانی 
می شوند و اصال آیا این حقوق ها حالل است ؟ 
910 ... 039

چندین پیام جهت گشایش و حل مشکالت مردم 
مقابل  در  نشد  مقبول  دلیلی  بهر  کردم  ارسال 
آواجان  شود  می  چاپ  ناقابل  پیامهای  از  خیلی 

خسته نباشی.دوستت داریم.
915...011

با سالم . فقط در حد درد و دل بگویم. متأسفانه 
مسئولین و پیشکسوتان جودو استان خراسان جنوبی 
با کم توجهی به اساتید نمونه و اخالقی استان و 
نادیده گرفتن زحمات بی منت این بزرگواران و حتی 
تبعیض های مغرضانه نه تنها زمینه رشد این عزیزان 
و شاگردانشان را فراهم نمی کنند بلکه باعث دل 
سردی و تعطیلی کالس هایشان می شوند. یادمان 

باشد استاد بزرگ شدن اکتسابی است نه انتسابی
915...505

تر  سریع  چه  هر  دارم  تقاضا  محترم  استاندار  از 
روز  به  روز  عزیزکه  جوانان  بیکاری  به  نسبت 
خانواده  جلو  جوانان  و  بدتر می شود  کار  اوضاع 

شرمنده هستن برنامه ای بریزن.  
915...758

در جواب پیامک همشهری عزیز که به استاندار 
با  بیکاری  با  رابطه  در  یه جلسه  فرمودند  محترم 
جوانان استان بگذارید باید عرض کنم همشهری 
عزیز انتظارخیلی بزرگی داری! بنده خودم2 بار در 
همین روزنامه که یکی از پل های ارتباطی  من 
ایشان گفتم که مدیرکل  به  باشد  استاندار می  و 
.... پارتی بازی کرده و خواهرزاده خود و همسرش 
را در... استخدام کرده،انتظار داشتم از دفتر جناب 
را  سازمان  نام  و  بگیرند  تماس  بنده  با  استاندار 
بپرسند چون نام سازمان را در پیامکم قید نکردم...

که متأسفانه اینطور نبود...همشهری عزیز اگر شما 
بیرجند داری  از  پایان سال 96 قصد مهاجرت  تا 
بنده در همین یکی دو ماه فرارمی کنم!چون تحمل 
دیدن این بی عدالتی ها رو ندارم...از خدا میخوام 

سزای این مدیرکل رو در این دنیا بده ! 
930...247

مهمانان ورزشکار باستانی نوجوان که از بیرجند رفتند 
از وضع فضای سبز بیرجند و مناظر نازیبای شهر 
در اتوبوس بدگویی می کردند. مسئوالن شهرداری 
قدری حمیت و غیرت به خرج دهند و کاری کنند 
که وقتی دستگاه های دیگر مهمانانی به شهر دعوت 
می کنند آبروی شهر نرود و با آوازه نازیبایی که از 
شهر ما به شهر خود می برند نام شهر ما بد درنرود. 

کمی تعهد و دلسوزی داشته باشید!
939...085

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق
جلسه مجمع عمومی  فوق العاده )نوبت سوم(  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق براساس آگهی دعوت منتشر شده به شماره 95/301  

روزنامه آوای خراسان جنوبی در تاریخ 95/6/27 دوشنبه 95/07/12 ساعت 10 صبح در محل دفتر تعاونی )خیابان انقالب، بین 

انقالب 24 و 26(  برگزار می گردد. از کلیه اعضا برای تصمیم گیری موضوعات ذیل دعوت می گردد.

آرای وکالتی هر عضو 3 و غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه: 

1-تصویب اساسنامه جدید تعاونی ابالغی وزارت تعاون

2-اصالح ماده 5 )تمدید مدت فعالیت تعاونی(
هیئت مدیره تعاونی

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( سه ساله 92 و 93 و 94

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق
جلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده )نوبت دوم(  سال های 92 و 93 و 94 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق براساس 

آگهی دعوت منتشر شده به شماره 95/302  در روزنامه آوای خراسان جنوبی شنبه 1395/6/27 دوشنبه 95/07/12 ساعت 11 
صبح در محل دفتر تعاونی به آدرس بیرجند خیابان انقالب - بین انقالب 24 و 26 - پالک 162 برگزار می گردد. از کلیه 

اعضا دعوت می شود برای تصمیم گیری نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.  ضمناً از کسانی که تمایل به 
کاندیداتوری در سمت بازرسی و هیئت مدیره را دارند، درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی مدارک الزم 

جهت تایید )یک قطعه عکس به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی( را به دفتر شرکت تعاونی تحویل و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
در صورتی که عضوی بنا به دالیلی نمی تواند راسا در جلسه مذکور حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر 
شرکت مراجعه و فرم وکالت نامه را تکمیل و برگ حضور در جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر فرد عضو سه رای  و هر 

فرد غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس    

  2-طرح و تصویب تراز مالی شرکت منتهی به اسفند سال های 92 و 93 و 94
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی شرکت در سال مالی 95    

  4-بررسی و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی
5-انتخابات هیئت مدیره اصلی و علی البدل تعاونی برای مدت سه سال شمسی    

6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل تعاونی برای مدت یک سال شمسی
7-پیشنهاد حسابرسی اسناد مالی از سال 90 و 91 و 92 و 93 و 94

8-فروش اثاثیه، اموال و اقالم مستعمل تعاونی از پروژه های قبلی به جدید به شرح صورتجلسه هیئت مدیره
9-تصمیم گیری در خصوص اعضای مانده و پروژه های در دست اجرا

10-تصمیم گیری در خصوص خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره تعاونی

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

شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداریهای تابعه   

 تاریخ انتشار: 95/6/27

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداریهای تابعه 

دوشنبه 95/7/19 ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات فرمانداری بیرجند برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 

نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً متقاضیان عضویت در سمت بازرس می توانند تقاضای کتبی خود را 

حداکثر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته به آدرس خیابان مطهری جنب استانداری خراسان جنوبی دفتر شرکت تعاونی تحویل نماید.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  2- طرح  و تصویب صورت های مالی سال 1394

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی در سال مالی 1395        4-تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای مستعفی

5- تصمیم گیری در خصوص انصراف از عضویت اتحادیه تعاونی مصرف خراسان جنوبی   6- تعیین پاداش هیئت مدیره

7-تعیین حق الزحمه بازرس   8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

5 درصد تخفیف به مناسبت عید قربان تا غدیر
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نقد فیلم

من همچنان عصبانی هستم!

گفتن  برای  است  بیانیه  یک  “النتوری”  قوسی- 
حرف های یک جوان که در قامت یک فیلمساز 
مشاهده می شود و بی خبر از اینکه سینما عینی 
است نه ذهنی. تمام حرفش این است ما به دنبال 
آسیب شناسی مسائل اجتماعی هستیم و سیاه نما 
نیستیم؛ در این راه شاید به قسم و آیه هم متوسل 
فیلم  النتوری  شود.  هم عصبی  گهگاهی  و  شود 
بدی است که به هر موضوعی هرچند به صورت 
اندک و ناقص برای جنجالی شدن و دیده شدن 
اشاراتی دارد. صحنه های اولیه با آن صدای پیاپی 
شاتر، بیننده را اذیت می کند. روایت شبه مستندی 
های  مصاحبه  با  که  کرده  انتخاب  خود  برای  را 
فرضی، قصه ای را روایت می کند. فیلم ابدا نمی 
دوربین  جلوی  که  افرادی  بسازد؛  تواند شخصیت 
ظاهر می شوند نماینده برخی اقشار جامعه هستند 
که خطابه می خوانند. فیلمساز وقایع را مصنوعی 
و نمایشی می سازد )رد کردن پیرمرد از خیابان( و 
واقعه ای جدا از واقعیت بیرونی نمی تواند بسازد. 
در واقع با هر حرفی و اتفاقی در فیلم، به یاد یک 
مساله در دنیای بیرون فیلم می افتیم و همه را به 
بیرون ارجاع می دهد. فیلم در بررسی قصاص یا 
تا حدوی فرصت  بخشش به حرف های مخالف 
شده  متوجه  انگار  “درمیشیان”  و  است  داده  بروز 
که سینما دیالوگ است و کمی هم از عصبیتش 

فرونشانده شده، هرچند هنوز عقده گشایی در فیلم 
محسوس است. قصه فیلم مشخص نیست درمورد 
گروه النتوری است یا مریم، درحالی که اسم فیلم 
 النتوری است ولی نقش مریم و قصه او پررنگ تر

توان در مورد  را می  فیلم  نکته جالب  تنها  است. 
خانواده  از  گرفتن  رضایت  برای  که  دانست  مریم 
مقتولین تالش می کند ولی در پایان خوِد او قربانی 
اسیدپاشی شده و حاال باید بین قصاص و بخشش 
یکی را انتخاب کند؛ هرچند همه این کش و قوس 
ها تصنعی و نمایشی و دفعی است. عشق یک طرفه 
فیلم گنگ است که  مریم و “محمدزاده” هم در 
تماما مربوط به نفهمیدن شخصیِت سرد مریم است. 
درواقع باید گفت عشقی در کار نیست. عشق در 
فیلم، عالقه ی یک پسر مریض بزهکار است که نه 
خنده و نه گریه اش و نه محبتش فهمیده می شود. 
صحنه مثال مجنون وار راه افتادن در وسط خیابان 
قضیه را لو می دهد، انسانی تمیز و شیک که لباسی 
کثیف تنش کرده اند و ادای دیوانه ها را درمی آورد.

به  اگر  که  است  این  هم  پایانش  اخالقی  نتیجه 
معشوق نرسیدید، اسید گزینه مناسبی است!؟ فیلم در 
برخورد با جنایت و رذالت آسیب شناسانه عمل نمی 
کند و آن را با وقایع جاری جامعه توجیه می کند؛ 
تعدادی اختالس کرده اند پس من حق دارم خالف 
کنم و قمه به دست بگیرم و مردم را سرکیسه کنم.

اعدام  و  کنند  دزدی  اند  بوده  مجبور  بزهکاران  یا 
چیزی را حل نمی کند. با این نسخه فیلمساز، بهتر 
است تا ریشه کنی فقر از جامعه دِر زندان ها را ِگل 
بگیریم. شاید از جوانی که در این سن و سال زیست 
دردمندانه ای نداشته و از لحاظ تئوری هم ضعیف 
است و در تکنیک سینما هم بسیار جای کار دارد، 

چیزی باالتر از النتوری نمی توان انتظار داشت.

 محبوب ترین جاذبه گردشگری کانادا 

مشهورترین و دیدنی ترین جاذبه گردشگری کشور 
کانادا باغ های سرسبز و بسیار وسیع بوچارت در شهر 
ویکتوریا است. به گزارش فارس، وسعت این  باغ ها 

حدود 22 هکتار است و از مهم ترین و مشهورترین 
جاذبه های گردشگری کشور کانادامحسوب می شود.

جراحی از طریق اسکایپ 
بین انگلیس و سوریه

از  یک عمل جراحی دشوار در شهر حلب سوریه 
انگلیسی  پزشکان  همکاری  با  اسکایپ  طریق 
جام  گزارش  به  شد.  انجام  موفقیت  با  سوریه  و 
جم آنالین، دیوید نات پزشک انگلیسی از طریق 
اسکایپ بر یک عمل جراحی در سوریه نظارت کرد. 
جراحان بیمارستانی در شهر حلب با نات از طریق 
اسکایپ تماس گرفته بودند تا از راهنمایی وی برای 
انجام یک عمل جراحی سخت و پیچیده استفاده 
کنند. نات اعالم کرد که سال 2014 به این جراحان 
در سوریه آموزش داده بود. پزشکان سوری اعالم 
کردند که عمل جراجی که روی فک یک مجروح 
بود و بدون کمک  انجام شد بسیار دشوار  جنگی 

پزشک انگلیسی قادر به انجام آن نبودند.

چهارمین عامل مرگ در ایران چیست؟

مصرف موادمخدر چهارمین عامل مرگ در ایران 
دلیل  به  ایران  در  نفر  روزانه 10  تا جاییکه  است؛ 
مصرف موادمخدر می میرند. ه گزارش تسنیم، علی 
مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت:مصرف موادمخدر به عنوان چهارمین عامل 
مرگ کشور پس از تصادفات رانندگی، سکته های 

قلبی و سوختگی ها به شمار می رود.

بازگشت الناز شاکردوست
 به سینما پس از دو سال

تهمیه میالنی قصد دارد در تازه ترین فیلم سینمایی 
خود الناز شاکردوست را در نقش اصلی مقابل دوربین 
ببرد. شاکردوست نقش دختر جوانی را بازی خواهد 

دردسرهایی  درگیر  نادرست  ازدواج  یک  با  کرد 
می شود. وی از دو سال قبل مدتی در انگلیس اقامت 
داشت و در هیچ فیلم سینمایی حضور پیدا نکرده بود.

زندگیخالق»اسپایدرمن«فیلممیشود

استودیوی »فاکس قرن بیستم« قصد دارد مقطعی تاریخی از زندگی استن لی خالق بسیاری از معروف ترین شخصیت های 
کتاب های مصور مارول از »اسپایدرمن« و »هالک« گرفته تا »مرد آهنی« و »ثور« را جلوی دوربین ببرد. تهیه کنندگان 
فاکس در نظر دارند فیلمی اکشن و ماجراجویانه به همراه ساختاری نامتعارف از زندگی لی به تصویر بکشند. 

زندگي عصري  در   - بخشی   محمود 
از اهمیت ویژه  مي کنیم که سالمت رواني 
اي برخوردار است چرا که به موازات پیشرفت 
و  اقتصادي  صنعتي-  تکنولوژیکي-  هاي 
اجتماعي، نابسماني هاي رواني  روز به روز 
در حال گسترش است و بسیاري از افراد از 
ناراحتي هاي رواني به شدت رنج برده و نه 
تنها خود در عذاب هستند بلکه خانواده و در 

نهایت جامعه را نیز دچار مشکل مي کنند .
طبق تعریف سازمان بهداشت جهاني قابلیت 
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصالح 
و  تضادها  حل  و  اجتماعي  و  فردي  محیط 
تمایالت شخصي به طور منطقي، عادالنه و 

مناسب خبر از سالمتي روان را مي دهد. 
از  رواني  دارند که سالمت  اعتقاد  دانشمندان 
مهم ترین ابعاد سالمتي بوده و هر گونه اختالل 
در آن مي تواند مشکالت جدي درگروه های 
مختلف جمعیتي ایجاد کند، بنابراین بهداشت 
و یا سالمت روان عالوه بر اینکه یک وظیفه 
شرعي و ضرورت انساني محسوب مي گردد 
توجه و یا بي توجهي به آن مي تواند پیامدهاي 

اقتصادي و اجتماعي بسیار بارزي را به وجود 
آورد.  به طور کلي هوش هیجاني با وقایع و 
پیامدهاي زندگي ارتباط دارد و به افراد در فهم 
و پیش بیني جنبه هاي گوناگون زندگي روزمره 

کمک مي کند. 
با توجه به جنبه هاي تحولي هوش هیجاني 
اهمیت  ذهني  توانش هاي  از  مشخصه  سه 

خاصي دارد: 
یعني  هیجان،  بیان  و  ارزیابي  ادراک،  الف( 
هیجانات خویشتن  فهم  و  تشخیص  توانایي 
موقعیتي  هاي  سرنخ  بر  مبتني  افراد  سایر  و 
توافق  با  آنها  هیجاني  معاني  که  هیجاني  و 

فرهنگي همراه است. 
توانایي  یعني  هیجان:  کنترل  و  تنظیم  ب( 
یا  مخالف  هیجان هاي  با  سازگارانه  برخورد 
منفي با استفاده از شیوه هاي خود تنظیمي که 
شدت یا طول مدت حاالت چنین هیجاناتي را 
بهبود مي بخشد و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت 
بخش براي سایر افراد و پنهان کردن هیجانات 
منفي خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن 

به احساسات شخصي دیگران. 

توانایي  یعني  هیجان:  از  برداري  بهره  ج( 
هیجان  از  استفاده  و  منعطف  ریزي  برنامه 

در مسأله گشایي. 
ذکر چند تعریف از بهداشت و سالمت رواني: 

1. کلیه فعالیت هایي که در جهت تأمین، 
افراد  رواني  سالمت  ارتقاء  و  گسترش 

باشد.  جامعه 
رواني  بیماري  به  ابتال  که  هایي  روش   .2

یا  و  دهد  کاهش  جامعه  در  را  عصبي  و 
پیشگیري نماید. 

3. اقداماتي که بیماران مزمن یا معلوالن رواني 
را به کار و فعالیت هاي فردي و اجتماعي بیشتر 
یا  کاهش  باعث  و  کرده  هدایت  دوباره  یا  و 

توقف معلولیت آنها شود.
یکي از راه هاي کسب سالمت رواني رعایت 
اصول بهداشت رواني مي باشد، بهداشت روان 
علمي است براي بهتر زیستن و رفاه اجتماعي 
که تمام زوایاي زندگي از اولین لحظات حیات 
زندگي داخل رحمي،  از  اعم  تا لحظه مرگ 
و  بزرگسالي  و  نوجواني  کودکي،  نوزادي، 
به  بر مي گیرد. هوش هیجاني  در  را  پیري 
طور فزاینده اي در سالمت رواني افراد تأثیر 
مي گذارد. بهداشت رواني دانش و هنري است 
که به افراد کمک مي کند تا با ایجاد روش 
هایي صحیح از لحاظ رواني و عاطفي بتواند 
 با محیط خود سازگاري نموده و راه حل هاي

مشکالتش  حل  براي  را  تري  مطلوب 
به  هوش  از  برگرفته  این  و  نماید  انتخاب 

نسبت باالي افراد است. 

یکی از فاجعه هایی که ممکن است برای هر 
کدام از ما رخ دهد ریختن آب یا یا هر نوع 
مایعی روی وسایل الکتریکی  مثل موبایل یا 
لپ تاپ است. به گزارش کلیک ، با چند اقدام 
ساده و سریع، می توان جلوی سوختن مدارهای 
گران  ابزارهای  رفتن  از دست  و  الکترونیکی 

قیمت را گرفت.

اتصاالت برقی را جدا کنید
وسیله  برق  سیم  کشیدن  با  همه  از  اول 
الکترونیکی خود شروع کنید. اگر این وسیله 
چه  هر  نیز  را  آن  باطری  است،  لپتاپ  یک 
سریع تر جدا کنید. اگر صفحه کلید )کی بورد( 

کامپیوترتان است، آن را از کامپیوتر جدا کنید.
مایعات باعث ایجاد اتصاالت کوتاه در تجهیزات 
الکترونیکی می شوند به همین دلیل جدا کردن 
آن ها از جریان برق می تواند شانس نجات 

یافتن دستگاه را افزایش دهد!

میزان خسارت را بسنجید
وقتی دستگاه را از جریان برق جدا کردید، چند 

ثانیه ای را صرف بررسی محل و کمیت ریزش 
مایع کنید. شاید جدا کردن چند کلید اطراف 

محل آب ریختگی بتواند مشکل را حل کند. در 
این مواقع استفاده از دستمال الکلی توصیه می 

شود که لکه ها و آلودگی را در خود حل کرده 
و خیلی سریع خشک می شود. در بسیاری از 

موارد، پاک کردن کی بورد و کلیدها مشکل را 
حل می کند. اما اگر رطوبت محدود به سطح 

وسیله الکترونیکی نیست و به درون آن نفوذ 
کرده است، برای عمل جراحی آماده شوید!

قطعات لپ تاپ را از هم جدا کنید
با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک، وسیله 
کردن  باز  برای  شاید  کنید.  باز  را  الکتریکی 
وسیله الکتریکی نیاز به کمی نیروی بیش تر 
داشته باشید. اما در مورد مدارهای الکتریکی 
دقت زیادی داشته باشید. اگر باز کردن یک 
وسیله نیاز به نیروی بیش تر از حد معمول نیاز 
دارد، احتمال وجود پیچ های مخفی را فراموش 
نکنید. در نگهداری از پیچ های خود دقت کنید. 
اگر یک وسیله الکتریکی خیلی پیچیده به نظر 
می رسد و نگران هستید که نتوانید آن را دوباره 
به حالت اول برگردانید، یک دوربین بردارید و 
قبل از جدا کردن قطعات از وسیله چند عکس 
بگیرید. هدف رسیدن به هر بورد الکتریکی یا 
قطعاتی است که ممکن است در اثر ریختن 
آب مرطوب شده باشند. اگر در حال جدا کردن 
قطعات لپتاپ هستید، باید بورد اصلی و تمام 

بوردهای متصل به آن را جدا کنید.

تمیز کنید
زمانی که قطعات لپتاپ را جدا کردید، نوبت 
به پاک کردن لکه ها و رطوبت می رسد. اگر 
روی قسمتی از بورد لکه می بینید، می توانید با 
دستمال الکلی آن را پاک کنید.اما اگر تمام بورد 
آلوده شده است، به طور کامل بورد را از دستگاه 

جدا کرده و آن را زیرآب و صابون بگیرید. 
ما همیشه باید تجهیزات الکتریکی را از رطوبت 
دور نگاه داریم، اما گاهی زمانی می رسد که 

مجبورید با آتش به جنگ آتش بروید. 
قدم بعدی این است که اطمینان حاصل کنید 
به طور کامل  اید  همه تجهیزاتی که شسته 
خشک شده اند. بهترین راه خشک کردن این 
تجهیزات با هواست، چرا که دستمال کاغذی 
یا دستمال ممکن است پرز یا تکه های بسیار 
ریزی در بین قطعات به جا بگذارند. می توان 
برای تسریع روند خشک شدن از ژل سیلیکا یا 
برنج سفید استفاده کرد و قطعات را در بین آن 
قرار داد. زمانی که همه قطعات کامال پاکیزه و 
خشک شدند، زمان بستن همه قطعات در سر 

جای خودشان است. 

هوش هیجانی وسالمت روان 

بالپتاپخیسشدهچهکنیم؟
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آیه روز  

هيچ كس نمى  داند چه چيز از آنچه روشنى  بخش ديدگان است به ]پاداش[ آنچه انجام مى  دادند براى آنان 
پنهان كرده  ام. سوره السجده، آيه 17

حدیث روز  

مردم در دنيا به وسيله ثروت و تجمالت شهرت مى يابند ولى در آخرت به وسيله اعمال محاسبه و پاداش داده 
خواهند شد«.  امام هادى )ع(

ز سوى عرش رحمن، نويد شادى آمد
بشارت اى محبان، امام هادى آمد
كجايى يابن زهرا بده عيدى مارا

كه روح عشق و ايمان امام هادى آمد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

روز شعر و ادب فارسي 

غدیر

یک لحظه مکث کن

بزرگداشت استاد شهريار

استاد محمدحسين بهجت تبريزي معروف به شهريار 
از سال  روزي  در چنين  معاصر  از شعراي مشهور 
1۳۶7 هجري شمسي درگذشت؛ اين روز در تقويم 
جمهوري اسالمي ايران، تحت عنوان “روز شعر و 
سيدمحمدحسين  مي شود.  ناميده  فارسي”  ادب 
سال  در  شهريار  به  متخلص  تبريزي  بهجت 
1۲۸۵ش در خانواده اي اهل ادب در تبريز به دنيا آمد. 
دوران كودكي او با جنبش آزادي خواهان مشروطه 
به رهبري ستارخان و باقرخان همراه بود. وي در 
كودكي با قرآن و ديوان حافظ آشنا شد و پس از 
وارد  و  رفت  تهران  به  حوزوي،  مقدمات  تحصيل 
مدرسه دارالفنون گرديد. شهريار سپس وارد مدرسه 
طب شد، ولي در پي يك جريان عاطفي و پس از 
۵ سال تحصيل، بدون اخذ مدرك دكتري، تهران 
و دانشكده را ترك گفت و در خراسان وارد خدمت 
دولتي گرديد. او در نيشابور به ديدار كمال الملك، 
سرود.  وي  درباره  شعري  و  رفت  مشهور  نقاش 
شهريار از آن پس مدتي در تهران سكونت داشت و 
از سال 1۳1۹ش در تبريز اقامت گزيد. وي هم زمان 
با اوج گيري نهضت اسالمي، با زبان شعر، انقالب 
اسالمي را همراهي كرد. شهريار به عنوان يكي از 
مشهورترين غزل سرايان معاصر، معروف خاص و عام 
است. او غزل هاي دلنشيِن بسياري سروده كه يادگار 
نخستين عشق آتشين اوست. عشق عرفاني نيز در 
اشعار شهريار مقام وااليي دارد و بر بيش تر شعرهاي 
او سايه افكنده است. كليات اشعار شهريار متجاوز از 
پانزده هزار بيت از قصيده و غزل و مثنوي و قطعه 

مي باشد كه در سه مجلد به چاپ رسيده است.

عید غدير در کالم رهبری

مقام معظم رهبرى، درباره عيد غدير فرموده است: 
»روز عيد غدير كه به نام عيد واليت ناميده مى شود،  
وسيله  به  اسالمى،  مفهوم واليت  كه  است  روزى 
پيامبر اكرم يك مصداق روشن و عينى پيدا كرد. 
براى كسانى كه مى خواهند از اسالم نمونه اى ذكر 
بكنند، بهترين نمونه، همان كسى است كه نبى مكرم 
اسالم )ص( او را به الهام الهى و به دستور پروردگار 
عالم، براى منصب عظيم واليت آن روز معّين فرمود. 
واليت كه عنوان حكومت در اسالم و شاخصه نظام 
معناى  يك  است،  اسالم  براى  وسياسى  اجتماعى 
هم  واليت  اصل  معناى  كه  دارد  ظريفى  و  دقيق 
همان است و آن عبارت است از پيوستگى، پيوند، 
در هم پيچيدن و در هم تنيدگى؛ اين معناى واليت 
است«.عيد غدير، عيد بسيار بزرگ و خاطره عظيم 
تاريخى است.واليت معناى ظريفى دارد كه عبارت 
است از پيوستگى، پيوند، در هم پيچيدن و در هم 
تنيدگى؛ اين معناى واليت است در كار غدير بايد 
هدف را مشخص كرد. بنشينيد و واقعا روى مسائل 

فكر كنيد. براى اين كار وقت بگذاريد.

حضرت امام هادى عليه السالم در سال ۲1۲ 
به  ديده  مدينه(  )نزديك  ـ.ق در شهر صريا  ه
جهان گشود. پدر ايشان حضرت امام محمدتقى 
جواداالئمه عليه السالم و مادرشان بانويى فاضله 
و عفيفه به نام سمانه است. نام مبارك ايشان 
على از القابشان نقى، هادى و نجيب؛ و كنيه شان 

ابوالحسن مى باشد.
اوضاع سیاسی زمان امام هادی)ع(

امام على النقى الهادى عليه السالم در سال ۲۲0 
ـ.ق در مدينه به امامت رسيدند. آن حضرت 1۳  ه
سال اول امامت خود را در آن شهر سپرى نمود 
و ضمن بهره رسانى معنوى و علمى به شيعيان، 
به امور آّنان رسيدگى مى كردند تا اين كه متوكل 
)خليفه ى وقت( كه در دشمنى با ائمه اطهار عليه 
السالم مشهور بود؛ به خاطر هراسى كه از نفوذ 
و محبوبيت امام عليه السالم در جامعه داشت 
ايشان را از مدينه به سامرا فراخواند زيرا احساس 
مى كرد كه بايد امام را از نزديك تحت نظر 
بگيرد. پس از آمدن امام به سامرا، اگرچه ايشان 
ظاهرا آزاد بود اما »متوكل« منزلشان را طورى 

انتخاب كرده بود كه همواره تحت نظر باشند. او 
به طور مرتب دستور تفتيش منزل ايشان را صادر 
مى كرد و تمام ديدارها و رفت و آمدها توسط 
نيروهاى حكومتى كنترل مى شد.او جو بسيار 
خفقان آميزى را بر جامعه حكمفرما كرده بود و 
سختگيرى و فشار زيادى را بر شيعيان اعمال مى 
كرد:او علويان را در محاصره ى اقتصادى قرار 
داده بود. به شاعران دربارى مال فراوانى مى داد 
تا در اشعار خود به ائمه بى احترامى كنند. او اكثر 
سادات جليل القدر آن زمان را دستگير و زندانى 
كرده بود. از هولناكترين اقدامات او در دوره ى 
حكومتش، انهدام و تخريب مرقد امام حسين 
عليه السالم بود. اوضاع معيشتى مردم و خصوصا 
مخصوصا  عباسى  خلفاى  زمان  در  علويان 
متوكل و بقيه ى خلفاى هم عصر امام هادى 
 عليه السالم، بسيار دشوار بود به گواهى تاريخ، 
هزينه هاى مربوط به آ نها بى سابقه بوده است.

فعالیت های امام علیه السالم
مرقد مطهر امام هادى عليه السالم در سامرا 
فرزند بزرگوارشان امام حسن عسگرى )ع( نيز 

در همين بقعه مدفونند امام هادى عليه السالم با 
اين كه شديدا تحت نظر بود، اما از پاى ننشست 
و فعاليت هاى خود را به شيوه اى مطابق اوضاع 
زمان خويش به پيش برد. از مهمترين فعاليت 
راه هاى  از  به مردم  بود كه  اين  ايشان  هاى 
گوناگون آگاهى داده و منصب امامت و مقام 
در  و  خويش  سخنان  طى  در  را  خود  علمى 
مناظرات و پرسش و پاسخ هاى علمى، آشكار 
كرده و تثبيت كنند. همچنين عدم مشروعيت 
حكومت بنى عباس را تبيين مى كردند. يكى 
كردن  آماده  امام،  فعاليت  محورهاى  از  ديگر 
مردم و شيعيان نسبت به غيبت حضرت مهدى 
عليه السالم بود. البته ايشان با نهايت احتياط و 
جلوگيرى از حساس شدن حكومت، اين موضوع 
 را به طور سربسته در ضمن سخنان خويش

 ذكر مى فرمودند.
وضعیت علمی زمان امام علیه السالم

در حكومت بنى عباس از طرف خلفا به مسائل 
علمى و فرهنگى تمايل نشان داده مى شد. در 
اين زمان بسيارى از كتب سلير ملل به عربى 

ترجمه شد و همين امر موجب شد افكار مردم و 
اوضاع علمى جامعه متحول شود.

همچنين مكاتب كالمى مانند اشاعره و معتزله 
رونق گرفته بود و شبهاتى مانند جسميت خداوند، 
جبرگرايى مطلق يا اختيار مطلق، حادث يا قديم 
بودن قرآن و... مطرح مى شد كه موضع گيرى 
امام هادى عليه السالم و پاسخ ايشان به چنين 
شبهاتى، اوال اصالت و حقانيت مواضع شيعه را 
نشان مى داد و ثانيا مسلمين را از گرفتارى در دام 

چنين شبهاتى حفظ مى كرد.
دست  تعداد  طوسى  شيخ  نوشته  اساس  بر 
پروردگان پيشواي دهم عليه السالم و كساني 
كه از آن حضرت در زمينه هاي مختلف علوم 
اسالمي روايت نقل كرده اند بالغ بر 1۸۵ نفر مي 
شود كه در ميان آنان چهره هاي برجسته علمي 
و فقهي فراواني كه داراي تاليفات گوناگوني بودند 

ديده مي شود.
شهادت امام هادی علیه السالم

آن حضرت در شهر سامرا به شهادت رسيدند. 
در مورد شهادت امام هادى عليه السالم و قاتل 

آن حضرت اختالف است: برخى معتمد عباسى 
را قاتل آن حضرت ميدانند )يعنى اين واقعه در 
زمان خالفت معتمد رخ داده است( و به عقيده ى 
برخى ديگر معتز عباسى، فرمان قتل آن بزرگوار 
را صادر و معتمد آن را اجرا كرد.پس از شهادت، 
امام حسن عسكرى عليه السالم بر پيكر مطهر 
پدر خويش نماز گزارد و پس از تشييع جنازه، 

ايشان را در منزل خويش به خاك سپردند.
زيارت جامعه ی کبیره

از امام هادى عليه السالم چندين دعا و زيارت 
نامه برجاى مانده است كه از مشهورترين آنها 
زيارت جامعه ى كبيره است. اين زيارت داراى 
سند صحيح بوده و از نظر بالغت نيز در باالترين 
درجه قرار دارد. شروح متعددى به فارسى و عربى 
بر اين زيارت نوشته شده است. زيارت جامعه ى 
كبيره متضمن مفاهيمى بسيار عالى و مطالبى 
بديع است.از ديگر زيارات بر جاى مانده از امام 
هادى عليه السالم، زيارت غدير است كه در آن 
هم خصوصيات و ويژگى هاى حضرت على 
عليه السالم و هم حادثه ى غدير ذكر شده است.

عارفانه روز

خدايا بفهمانم كه بى تو چه مى شوم، 
اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم 

و هم نشانم بده كه با تو چه خواهم شد

من ياد گرفته ام كه مردم آنچه گفته ايد را 
فراموش مى كنند، آنچه انجام داده ايد را از ياد 
مى برند، ولى هرگز احساسى كه به آنها داده ايد 

را فراموش نمى كنند. )مايا آنجلو(

 ذهن انسان به هر چيزى اعتقاد
 داشته باشد و آن را باور كند،

 به آن خواهد رسيد. )ناپلئون هيل(

نترسيد روزى خورشيد متالشى شود و همگى ما از 
سرما بميريم، بترسيد روزى برسد كه زنان بخواهند 

محبتشان را از مردان دريغ كنند آن وقت 
همگى از سرما خواهيم ُمرد..چارلى چاپلين

طراح: نسرین کاری                        

علمي-  گردهمايي   -1 افقي: 
كشتي حمل بنزين- بي تغيير ۲- 
كتاب آلفرد دوموسه- مقابل درونبر 
۳- عيد ويتنامي ها- سس ساالد- 
مركز   -4 آذري  اسم  هواكره- 
مته-  چين-  فرهنگي  و  سياسي 
رسمها  رامسر-  حومه  روستايي 
هرگز  مقطع-  كردن-  مرتب   -۵
ناو  رزم  يا  پيكر  غول  تانك   -۶
زنده   - دوم  جهاني  جنگ  زميني 
برطرف   -7 كننده  زمزمه  شدن- 
كردن زنگ شمشير- پوشش يك 
منطقه به وسيله يخچال يا يخسار- 
درياچه استراليا ۸- معلق- نخستين 
حق  ايران-  پادشاهي  سلسله 
در  رايج  پول   -۹ بسياري  ناحق- 
 -10 شدن  آزاد  مفتخر-  ژاپن- 
كالم  سروصدا-  بي   - دلشكسته 
ايراني-  خوراك   -11 شگفتي 
ايران  غرب  استان  يهودي-  عالم 
پيشوند   - يازدهم  سوره   -1۲
 - غالت  خشك  ساقه   - التين 
هموار 1۳- مهمترين خداي مصر 
باستان- پارو- نام مردانه- پهلوان 
اثري  جات-  صيفي  شهر   -14
كلك-   -1۵ لوئيس  سينكلر  از 

تالفي- مسافر

عمودي:1- جانوري آبزي از رده 
سرپايان - سدي در استان اصفهان 
۲- چيز تازه اي به وجود آورده - 
راميرزدو  دساودرا  آنجل  از  اثري 
عرب  مادر   -۳ اسپانيايي  باكدانو 
ياري  برگ-  و  شاخ  پر  درختي   -
ايستگاه  فزونخواهي4-   - دهنده 
مخفف   - دادآيد  با   - پيكها 
دادن-  گواهي   -۵ دهان  سياه- 
شماره- هيجان آور ۶- خبرگزاري 
كشورمان- حرف تنفر - تعصب و 
داستان  منشي 7-  بزرگ  غيرت- 
هند  بزرگ  شهر  ششمين  كوتاه- 

۸- آشوبها- بنيان- آرنج- پرداخت 
دين ۹- تيم فوتبالي در اسپانيا - 
جانب  از  دهان  گرد   -10 ساحل 
بيرون- يال اسب - هنوز بيگانه- 
سازگار و نرم 11- بسيار مرطوب- 
مطالعه سريع كتاب و رساله- اسب 
تا  فرانسوي-  ضمير   -1۲ تندرو 
آنكه- سبك عقلي- امر به شنيدن 
1۳- موجود نامرئي - پرنده اي پر 
سر وصدا- شكست خوردن- ادات 
گفتار  بررسي  دانش   -14 تشبيه 
از  اثر معروفي  انسان- عضو 1۵- 
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زپدوزناتسوبورس1

نولابیراگورهر2

دافمنمومعایب3

گنااپاپسلاج4

یننفتانروسرم5

راهسوبگنممهن6

ودخونیلهدرونت7

سوقانلخبکشیمه8

یاربنیتالپزوی9

نربسیونتسرنا10

ییشاکنکیوخال11

میتیندالوبا12

شبننتسینمادم13

نیشنیروشسونبا14

یناوخلبلبیمسول15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

فروش بلوک کامل )3 واحدی( 

 دو کله - تکمیل شده 

واقع در مهرشهر    فی: توافقی
09155633400

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

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

اخالق،انصاف،كارخوب
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
رحیمآبادی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

فروش دو قطعه زمین کشاورزی

برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر

09153621595

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

به یک نفر نیروی آقا 
برای کار در فست فود نیازمندیم.

09365617980
به یک نفر برای کار در سوپر مارکت 

ترجیحا نوجوان آقا نیازمندیم.
09153623505

به یک نفر خانم کارشناس حسابداری 
با سابقه کار در شرکت ساختمانی 

برای انجام امور حسابداری نیازمندیم.
09151614366

056-32441779

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

  09159617909 - تنگلی

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

09153613243 - شریفی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

اتوبـار پرستـو 

خیابانشهاب،اتوبارپرستو09155629648-05632256444-32256465

برایاولینباردراستان
طرحساماندهیوانتبارها

حملبارلوازماداری،مسکونی،تجاری
وساختمان)شن،آجر،سیمانو...(

وانت-كامیونت/داخلوخارجازشهر
همراهباكارگرمجربوبیمهبار

كاظمی-خرمنژاد

فروش ملک تجاری مسکونی 128 متر زمین 
65 متر مغازه و 2 آپارتمان قابل گسترش

 2 ممر بین مطهری 2 و 4
 همراه: 09159933054

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

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

09157561075 
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دومین دوره مسابقات کیوکوشین ساکاموتو فردوس
 به میزبانی باغشهر اسالمیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، رئیس 
هیات کاراته اسالمیه با اعالم این خبر گفت: این دوره از مسابقات با حضور 
60 هنرجو از باشگاه های شهرستان فردوس برگزار شد. عباس کوثری، 
نونهاالن،  های سنی خردساالن،  رده  در  مسابقات  از  دوره  این  افزود: 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در 23 وزن در محل سالن ورزشی قدس 
اسالمیه انجام پذیرفت.  وی عنوان کرد: تیم کیوکوشین کاراته روستای 
کرغند نیز به عنوان میهمان در مسابقات شرکت داشت. در پایان این 
مسابقات 19 مدال طال، 15 مدال نقره و 14 مدال برنز توزیع شد و در بخش 
تیمی تیم شهرداری اسالمیه به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های کرغند 
و دانشگاه فنی مهندسی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب نمودند.

کاروان ورزشی منا با 7 مدال طال 
در پایان هشتمین روز بازی های پارالمپیک ریو 

کاروان ورزشی منا، در پایان هشتمین روز بازی های پارالمپیک ریو 2016 
با کسب 7 مدال طال، 6 نقره و 6 برنز در رده چهاردهم جدول توزیع مدال 
ها ایستاد. به گزارش ایرنا، در پایان هشتمین روز رقابت ها، چین همچنان 
پیشتاز جدول مدال ها است و با داشتن 84 مدال طال ، 66 نقره و 41 برنز 
بر صدر جدول بازیهای پارالمپیک تکیه زده است. براساس این گزارش، 
کاروان ورزشی بریتانیا با 49 طال ، 28 نقره و 31 برنز رده دوم جدول را 
در اختیار دارد. اوکراین با 35 طال ، 27 نقره و 30 برنز، آمریکا با 30 طال 
، 33 نقره و26 برنز و ورزشکاران استرالیا با 14 طال ، 24 نقره و22 برنز 
به ترتیب در رده های سوم تا پنجم ایستاده اند. آلمان با 12 طال، 19 نقره 
و10 برنز، برزیل با 10 طال، 25 نقره و 18 برنز، هلند با 10 طال،15 نقره 
و 22برنز، نیوزیلند با 9 طال؛ 5 نقره و 4 برنز، ایتالیا با 8 طال، 13 نقره و 
10 برنز، نیجریه با 8 طال، 2 نقره و 2 برنز، کانادا با 7 طال، 9 نقره و 8 
برنز، ازبکستان با 7 طال و 6 نقره و 17 برنز و ایران با 7 طال، 6 نقره و 6 
برنز به ترتیب در مکان های ششم تا چهاردهم جدول رقابت ها ایستاده 
اند. لهستان، تونس، فرانسه ، بالروس، اسپانیا در مکان های 15تا 19 
جدول حضور دارند. آفریقای جنوبی و تایلند نیز در رده بیستم هستند.

پیروزی ملی پوشان فوتسال ایران برابر مراکش

ایرنا- تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام 
جهانی فوتسال 2016 کلمبیا، با نتیجه 5 بر3 مقابل تیم فوتسال مراکش 
به برتری رسید. شاگردان ناظم الشریعه که در بازی اول جام جهانی 2016 
کلمبیا با نتیجه 5 بر یک از اسپانیا شکست خوردند، بامداد روز گذشته به 
مصاف مراکش رفتند و با این پیروزی 3 امتیازی شدند، ولی به علت تفاضل 
گل کمتر نسبت به تیم ملی آذربایجان در جایگاه سوم گروه اف قرار گرفتند. 
حسین طیبی در دقیقه 10، مهدی جاوید در دقیقه 15، علی اصغر حسن زاده در 
دقایق 16 و23 و فرهاد توکلی در دقیقه 18 گل های ایران را به ثمر رساندند.

1- اگر حسابی اعصاب تان به هم ریخته، موز بخورید 
بسته  درست  لباستان  دکمه های  دیدید  که  )زمانی 
اگر می خواهید کلیه  نمی شوند، بروید سراغ موز( 2- 
تان سنگ نسازد، زرد آلود بخورید 3- اگر فشار خون تان 
باالست، کشمش بخورید 4- اگر از سروصدای معده رنج 
می برید، ماست بخورید)یک فنجان و نیم ماست طبیعی 

)کم چرب/پروبیوتیک( غذا را به شکل موثری از دستگاه 
گوارش عبور می دهد( 5- اگر بیش از حد سرفه می کنید، 
عسل بخورید )2 قاشق چای خوری عسل قهوه ای و 
غلیظ( 6- اگر همیشه احساس خستگی می کنید، فلفل 
دلمه ای قرمز بخورید 7- اگر می ترسید سرطان معده 
بگیرید، کلم بخورید 8- اگر مشکل سخت)حرکات روده 

بزرگ( دارید، انجیر بخورید 9- اگر دارای مشکالت 
شکمی هستید، ریحان بخورید 10- اگر دچار کم خوابی 
هستید، گوشت بوقلمون بخورید 11- اگر می خواهید از 
کسالت دور شوید، ماهی تن بخورید 12- اگر همیشه 
از حالت تهوع رنج می برید، چای زنجبیلی بخورید 
13- اگر دچار سوزش معده هستید، چای بابونه بخورید.

هرگز با لنز نخوابید!

لنزها باید قبل از استفاده حداقل برای 24ساعت 
ضد عفونی شوند که می توان از مواد ضد عفونی 
کننده مخصوص که در انواع لنزها متفاوت است 
استفاده کرد. به یاد داشته باشید تا لنزتان را برای 
مدت طوالنی در چشم نگذارید. حتی در مورد 
لنزهای جدیدی که می توان برای مدت طوالنی 

از آن ها استفاده کرد نیز این نکته را رعایت کنید و 
شب ها لنز را از چشم تان بیرون آورید تا احتمال 
عفونت کاهش پیدا کند. کسی که به طور مرتب از 
لنز استفاده می کند باید به طور مرتب هر 3 تا 6 
ماه توسط پزشک متخصص معاینه شود تا احیانا در 
سطح قرینه چشمانش مشکلی ایجاد نشود. ضمن 
اینکه در مورد لنزهای نرم توجه داشته باشید به طور 
کلی حدود یک سال می توان از آن ها استفاده کرد.

چند توصیه برای پر پشتی مو

1- هنگام خواب به موهایتان روغن زیتون یا 
روغن خردل بمالید و صبح روز بعد آنها را شستشو 
دهید 2- روغن خردل را بجوشانید و با آن به طور 
مرتب موها را ماساژ دهید 3- استفاده از عصاره 
شنبلیله نیز 2 تا 3 بار در هفته 4- اگر مایلید 
موهایتان بلند شود 5-4 هفته یک بار کمي آنها را 

کوتاه کنید 5- مالیدن مخلوط روغن نارگیل با آب 
لیمو روي موها در روز هم براي سالمت آن مفید 
است 6- موها را با کش هاي پالستیکي قدیمي 
نبندید. این کش ها موجب شکستن تار مو مي 
شوند. به جاي آن از یک نوار قابل ارتجاع با پوشش 
پارچه اي استفاده کنید 7- موي خیس را به سختي 
شانه نزنید زیرا استحکام آن یک سوم قدرت موي 
خشک است و احتمال شکسته شدن آن وجود دارد.

کم خوابی 
چه بالیی سرتان می آورد؟

یک خواب شب، فقط این نیست که برروی زمین 
دراز بکشید و منتظر باشید که صبح شود. شما باید 
7 تا 9 ساعت در شب بخوابید. با کاهش زمان 
خوابت ریسک ابتال به آنفوالنزا، بیماریهای قلبی، 
دیابت و اضافه وزن افزایش می یابد 1- اشتهایتان 

به   -2 شود  می  زیاد  تنقالت  خوردن  برای 
آهنربایی تبدیل می شویدکه میکروب و بیماری 
ها را به راحتی جذب میکند 3- توانایی سوخت 
و ساز قند بدنتان را از دست می دهید 4- دچار 
طوفانی از استرس خواهید شد 5- دچار خلق و خوی 
بد می شوید و تمرکزمغزتان کم می شود 6- مسن 
تر به نظر می رسید 7- دچار دردهای مزمن می 
شوید 8- خطر ابتال به سرطان افزایش می یابد.

ریزش مو 
به دلیل بافتن یا دم اسبی کردن موها

خیلی ها عادت دارند موهایشان را در طول روز، 
پشت سرشان به حالت دم اسبی جمع کنند یا 
دالیل  از  یکی  می تواند  کار  این  ولی  ببافند، 
کشیدن  نوع  هر  باشد.  موها  شدید  ریزش 
باعث  آن،  سفت  بافتن  و  مو  مدت  طوالنی 

کششی(  می  )آلوپسیای  مو  موقتی  ریزش 
شود. در برخی موارد، مو به علت کشیده شدن، 
نزدیک پوست سر می شکند. این نوع ریزش مو 
اغلب در پیشانی و کناره های پوست سر )جایی 
بیشترین فشار است(، دیده می  که مو تحت 
شود. ریزش مو فقط پس از استفاده ی دائمی از 
مدل های فوق رخ می دهد و با انتخاب گاه به گاه 
این قبیل مدل موها، این عارضه اتفاق نمی افتد.

دیابت موجب خونریزی چشم می شود

یکی از علل مهم خونریزی داخل چشم، بیماری 
دیابت است. این بیماری باعث می شود تا رگ 
های جدیدی در چشم تشکیل شود که این رگ 
ها می توانند نشت کنند یا پارگی در آن ها ایجاد 
شود که در نتیجه منجر به خونریزی در ناحیه 
شبکیه و زجاجیه شود که باز هم بر حسب نوع 

آن درمان مشخص صورت می گیرد. دیابت یکی 
داخل  خودی  خودبه  خونریزی  شایع  دالیل  از 
زجاجیه چشم است زیرا عروق جدیدی که در 
چشم رشد می کنند مستعد خونریزی هستند. 
افراد دیابتی باید مراقب وضعیت بدنی خود باشند 
و با توجه به تشخیص پزشک هر چند وقت یک 
بار  قبل از اینکه نیاز به جراحی و استفاده از لیزر 
پیدا کنند، برای معاینه به متخصص مراجعه کنند. 

چه بخوریم که خوش به حالمان شود؟

کالهبرداری از طریق حراجی های اینترنتی

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی، توصیه های انتظامی و پیشگیرانه از جرائم را در فضای 
سایبری به کاربران اعالم کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات، از شهروندان محترم خواست 
توصیه های پلیس را جدی بگیرند تا از بروز هر نوع مشکلی جلوگیری به عمل آید. بنابراین در هنگام خرید، به نکات زیر توجه کنید: 1- فروشگاه 
های معتبر مشخصات واقعی را به طور دقیق در وب سایت خود درج می کنند 2- از سایت هایی خرید نمائید که حتماً نماد اعتماد الکترونیکی 
را داشته باشند 3- فروشگاه های معتبر معمواًل نحوه دریافت و پرداخت وجه مختلفی دارند. مانند پرداخت آنالین، از طریق پست و... . 
4- عالوه بر خرید از وب سایت های قابل اعتماد، از امنیت سیستم یا رایانه ای که از آن خرید آنالین خود را انجام می دهید مطمئن باشید 
5- در پرداخت های آنالین از طریق درگاه های بانکی به دستورالعمل های امنیتی آن توجه شود 6- قبل از این که پولی پرداخت کنید، 
با فروشنده تماس بگیرید و هر سوالی که دارید از او بپرسید. 7- اطالعاتی راجع به سابقه فروشنده به دست آورید و آن را بررسی کنید 
8- اطمینان حاصل کنیدکه روش های گارانتی کردن، پس دادن کاال و بازپرداخت پول برای شما قابل درک و واضح است 9- اگر فروشنده 
فقط پرداخت پول به صورت نقدی و یا از طریق خطوط مخابراتی را می پذیرد، با احتیاط عمل کنید. در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست 
می کند در صورت مواجه با موارد مشکوک، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir، بخش تماس با ما، حتماً گزارش نمایند. 

توقیف پژو پارس با 13 میلیون ریال خالفی
در شهرستان قاین

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس 
با خالفي 13میلیون  و 900هزار ریال خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: در راستاي برخورد 
با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران پلیس راه قاین هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري در محور قاین- بیرجند، یک دستگاه 
سواری پژو پارس را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. 
وي افزود: پس از پس از توقف این خودرو و استعالم به دست 
آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 13میلیون و 900هزارریال 
خالفي معوقه در سیستم اجرائیات راهور است. که برابر ماده 8 
قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي، این خودرو روانه پارکینگ شد.

یک کشته وشش زخمی در یک روز

مالئی- فرمانده انتظامی استان از وقوع دو واژگونی با یک کشته 
و شش زخمی در روز چهارشنبه خبرداد. سرهنگ مجید شجاع 
گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی یک 
دستگاه پژو 405 در محورهای فرعی خوسف، بالفاصله مأموران 
به محل اعزام شدند. وی افزود: در این سانحه، راننده خودرو به 
شدت مجروح شده بود که جهت مداوا به بیمارستان منتقل و به 
علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد. وی همچنین از 
واژگونی یک دستگاه پراید در محورهای روستایی نهبندان خبرداد 
و گفت: در این حادثه شش نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده 
اند. شجاع از مردم خواست قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی 
را رعایت و هنگام خواب آلودگی از ادامه رانندگی خودداری کنند.

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

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، ظرفشویی،کولر، ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت
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: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

سیم کشی ساختمان - لوله کشی ساختمان
09151633903

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی  بیست متری سوم ، 

روبروی حج و زیارت
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خرید21هزارتن
گندممازادبرنیازاستان

عنوان کشاورزی جهاد سازمان رئیس مالئی-
هزار 85 ساالنه استان در گندم مصرف کرد:
تناستکهکشاورزان67درصدگندممصرفی
این از افزود: مطلق پور ولی کنند. می تولید را
مقدار17هزارو547تنرامراکزتعاونروستایی
اند.وی غلهخریداریکرده راسیلوهای بقیه و
قیمتهرکیلوگرمگندمخریداریشدهرا12هزار
بهایگندم یادآورشد: و اعالمکرد ریال و705
خریداریشدهازکشاورزانپسازکارشناسی،به
نوبتپرداختمیشود.بهگفتهویخریدتضمینی
گندمدراستانتوسط24مرکزشروعشدهاستو
تااوایلآبانامسالادامهدارد.ولیپورمطلقبیان
کرد:سالگذشتههمازکشاورزانخراسانجنوبی
21هزارتنگندممازادبرنیازخریداریشدکه
امسال22هزارو700هکتارازاراضیکشاورزی
ایناستانزیرکشتگندمرفتهبودکهبراساس
پیشبینیکارشناسانجهادکشاورزیازآن57

هزارتنمحصولبرداشتشد.

جشن عاطفه ها شکوفه های لبخند را
بر لبان دانش آموزان نیازمند نشاند

با همزمان ها عاطفه جشن اول مرحله برنا-
در همدلی انتظار در مهر شعار با کشور سراسر
امداد کمیته مدیرکل شد. برگزار استان سطح
پارک در که مراسم این در )ره( خمیني امام
مسئوالن و خیر مردم پرشور حضور با آزادگان
بودنجشن ای مرحله دو به  بود، برگزارشده
25 جشن این افزود: و کرد اشاره ها عاطفه
ادارات در سراسرکشور با همزمان ماه شهریور
تابعهایننهاد،23مراکزنیکوکاری،مساجدو10
مهرماهدرکلیهمدارسسطحاستانبرگزارشدهو
امیدواریممردمنیکوکاراستانبااهدایکمک
آموزان دانش به خود غیرنقدی و نقدی های
مرحله گفت: آبادی سلم کنند. کمک نیازمند
گلریزان بهصورتجشن ها عاطفه اولجشن
درتمامشهرستانهایاستانبرگزارشدهاست.
ویبهکمک850میلیونتومانیمردمنیکوکار
استاندرسالگذشتهبهاینجشناشارهکردو
کمک تومان میلیون 193 میزان این از گفت:
نقدیو657میلیونتومانکمکغیرنقدیجمع
آوریشدهاست.درپایاناینمراسماز8نفر
ازخیرینباحضورمسئوالنتجلیلبهعملآمد.

نقش رسانه ها در تحکیم بنیان خانواده 
انکار ناپذیر است

های درخطبه فردوس جمعه امام سربازی-
انکار نقش  تشریح به جمعه نماز هفته این
پرداخت بنیانخانواده ناپذیررسانههادرتحکیم
واظهارکرد:صداوسیمادانشگاهیعمومیبرای
خانوادههاستکهبایدارتباطاتصحیحخانوادهو
دهد. آموزش مردم به را اسالمی زندگی سبک
حجهاالسالمباباییتشویقخانودههابهازدواج
ساده،پرهیزازمهریههایسنگینوقانعبودنبه
جهیزیهسبکراسنتپیامبردانستکهبایددر
رسانههابیشتربهاینمباحثپرداختهشود.بابایی
افزود:توصیهمیشودخطبهغدیردرطولسال
برایاقشارمختلفمردمتبیینشودتامردمبیشتر

باجایگاهاینواقعهتاریخیاسالمآشناشوند.

عید غدیر بهترین فرصت
برای تبیین موضوع والیت و امامت است

ایرنا-امامجمعهاسدیهگفت:عیدغدیربهترین
فرصتبرایتبیینجایگاهامامت،والیتورهبری
الهیاست.حجتاالسالمحسینیدرخطبههای
نمازجمعهاینهفتهشهراسدیه،افزود:غدیریعنی
حمایتوپشتیبانیازوالیتفقیهوالگوبرداری
و عمل عدالت، با که طالب)ع( ابی بن علی از
تاثیرگذاریخودازخداوندمنانوپیامبرگرامی)ص(
اسالماطاعتمحضداشت.ویافزود:ایندهه
اهمیت تبیین برای مناسبی فرصت فضیلت با
امامتووالیتدرجامعهاستوبایدتشریحابعاد
شخصیتیامامعلی)ع(محوربرنامههاقرارگیرد.

همایش هزار نفری سبزپوشان علوی 
شهرستان های بیرجند و خوسف برگزار شد

ایرنا-گردهمایییکهزارنفریسبزپوشانعلوی
شهرستانهایبیرجندوخوسفدرپنجمینروز
تاعیدغدیر(، ازدههمبارکوالیت)عیدقربان
روزجمعهدرمجتمعفرهنگیهنریغدیربیرجند
در استان اسالمی تبلیغات مدیرکل شد. برگزار
اینگردهماییبااشارهبهاینکهوالیتحضرت
خصوصا مسلمانان برای فضلیت مایه علی)ع(
خصوصا شیعه مسلمانان گفت: است، شیعیان
ساداتبایددربرخورد،سخنگفتنوصداقتبا

دیگرانخوشرووراستگووجاذبهداشتهباشند.

امروز آخرین روز
نمایشگاه پاییزه در بیرجند

تجارت وتوسعه بازرگانی امور معاون مالئی-
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستانعنوانکرد:
نمایشگاهپاییزهدرشهرستانبیرجنداز21شهریور
آغازوتا27شهریورادامهدارد.مهدیماهگلی
بازار تنظیم ستاد تصمیمات اساس بر افزود:
شهرستانبیرجندوتاکیدبرکنترلبازارومتناسب
سازیقیمتهابرایتامیننیازمردموباتوجه
بهکششوپتانسیلبازاردرفصلآغازمدارس،
نمایشگاهپاییزهباتعداد110غرفهدرشهرستان
این در یادآورشد: وی است. شده برگزار بیرجند
نمایشگاهاکثرمایحتاجمردمشاملموادغذایی،
لبنی، مواد وکفش، پوشاک،کیف تحریر، لوازم
موادپروتئینیوسایرمایحتاجعمومیمتناسببا
اینفصلوباتخفیف10الی15درصدنسبت
بهبازارعرضهمیشود.ماهگلیتاکیدکرد:تمام
کاالهایعرضهشدهایرانیوتوسطکارشناسان
ذیربطنرخگذاریگردیدهوتوسطبازرسانکنترل
برخورد تخلف هرگونه صورت در و گردد می

قانونیانجامخواهدشد.

پیش بینی برداشت 10 هزار تن پسته
در شهرستان فردوس

هزار 10 امسال شود می بینی پیش سربازی-
شهرستان پسته باغات سطح از تر پسته تن
کشاورزی جهاد مدیر شود. برداشت فردوس
فردوسبااعالماینخبراظهارکرد:امسالبه
دلیلسرمازدگیبهارهوسالآوریشاهدکاهش
35درصدیبرداشتپستهنسبتبهسالگذشته
درفردوسهستیم.مهمیزتصریحکرد:4هزارو
600هکتارپستهکاریدرشهرستانداریمکهاز

اینمقدار2هزارو500هکتارباوراست.

جشن بزرگ والیت در فردوس برگزار شد

و امامت دهه گرامیداشت مناسبت به سربازی-
والیتجشنبزرگوالیتدرشهرکامامحسن
مجتبی)ع(درشهرستانفردوسبرگزارشد.دراین
مراسمامامجمعهفردوساظهارکرد:مردمفردوس
درعزاداریهاوجشنهایمذهبیسنگتمام
میگذارندواینوحدتوانسجامجایسپاسو
قدردانیدارد.حجهاالسالمباباییبابیانحدیثی،
پیامبراکرماسالموحضرتعلی)ع(رادوپدرامت
اینکهمامورد یعنی تاکیدکرد:والیت دانستو
غضبایندوبزرگوارقرارنگیریمودستوراتآنها
رااجراکنیم.امامجمعهموقتفردوسنیزبابیان
اینکهتمامدیندرحضرتعلی)ع(خالصهشده
استگفت:اساسدینبرپنجپایهاستواراستکه
اگروالیتنباشدبقیهنیزپذیرفتهنمیشود.حجه
االسالمشهریاریتصریحکرد:امروزوالیتفقیه
استمراروالیترسولا..استومهمترینمشکل
که است قالبی های اسالم مسلمانان، جهان
مشکلیراازجامعهاسالمیحلنمیکند.قرائت
جوایز قرعهکشی و سرایی مدیحه محلی، شعر

نقدیازدیگربرنامههایاینمراسمبود.

جذب7میلیارددالرسرمایهگذاریخارجیدراستان

اداره اقتصادمقاومتی مالئی-چهارمینجلسهکمیته
برش تشریح موضوع با دارایی و اقتصادی امور کل
سرمایه جذب مقاومتی اقتصاد های پروژه استانی

گذاریخارجیدراستانبرگزارشد.
جعفریگیوسرپرستادارهکلاموراقتصادوداراییبیان
کرد:تبیینبرشاستانیواقداماتاجراییالزمجهت
عملیاتینمودنپروژههایاقتصادمقاومتینیازامروز
استاناست.ویافزود:جذب7میلیارددالرسرمایهگذاری
خارجی،هوشمندسازیوشفافسازیعملیاتمالیدولت
)خزانهداریالکترونیک(،مولدسازیومدیریتداراییهای
دولت،پیادهسازیطرحجامعمالیاتیوپیادهسازیکامل
محسوب کارهایی از جزئی افزوده ارزش بر مالیات

میشودکهتاکنونانجامشدهاست.
بهگفتهجعفریگیوتسهیلفرآیندهایسرمایهگذاری
موجود های فرآیند سازی مستند و شناسایی استان،
دستور در باید زائد های فرآیند اصالح معین، خزانه

دارایی و اقتصاد کل اداره سرپرست گیرد. قرار کار
به تغییرسیستمحسابداری دلیل به کرد: خاطرنشان
دستگاههای نمایندگان و آموزشمسئوالن تعهدی،
اجراییوذیحسابان،فرهنگسازیبرنامههایاقتصاد

مقاومتیازالزاماتاست.

شناسایی108فرصت
سرمایهگذاریدراستان

بهروزیمعاوناقتصادیادارهکلنیزبیانکرد:پروژه
ازجملهشناسایی108 گذاریخارجی جذبسرمایه
فرصتهایسرمایهگذاری،بررسیدرخواستسرمایه
و نیروگاهخورشیدی احداث زمینه در گذارانخارجی
بادی،ایجادپنجرهواحدسرمایهگذاریبهعنوانبستر
از اقدامات مناسببرایپیگیریامورسرمایهگذاران

اخیرمعاونتاقتصادیاست.

سرپرست اداره کل اموراقتصاد و دارایی خبرداد:

هفته دفاع مقدس با اجرای 750 برنامه گرامی داشته می شود
قوسی-سرهنگقاسمیمدیرکلحفظآثار
نشست در مقدس دفاع ارزشهای نشر و
دفاع هفته های برنامه تشریح خبری
750 کرد: خاطرنشان گفت:قاسمی مقدس
برگزار مقدس دفاع هفته در عمده برنامه
خواهدشدکهتحتعناوینورزشی،یادواره
شهدا،فرهنگیهنری،تجلیلازرزمندگانو
جانبازان،محفلشبشعروخاطرهنویسی،
خاطرهگوییرزمندگاندردانشگاهها،دیدار
باخانوادهشهداو...تعریفشدهاست.وی
عنوانکرد:بهایندلیلبرایدفاعمقدس
برپامیکنیمکهدفاعمقدس گرامیداشت
تاریخ در بدیل بی و درخشان ای دوره
را دشمن توانست که دفاعی بود. اسالم
بیرونکندواینمقاومتدرراستایدفاع

ازاسالمبودهاست.ویادامهداد:دبیرخانه
ستادگرامیداشتهفتهدفاعمقدسدردفتر
در آن جلسات ولی دارد قرار آثار حفظ
استانداریتشکیلوبرنامههایآنازسایر

سازمانهاجمعآوریمیشود.
ویافزود:هفتهدفاعمقدساز31شهریور
شروعوتا7مهرادامهمییابد.بهگفتهوی
باشد می ایم” آماده “ما آن محوری شعار
سیاست جزو و رهبری فرمایشات از که
آن در که است کشور نظامی نیروی های
آن، بر عالوه است؛ مدنظر دفاعی آمادگی
آموزشی و جسمی معنوی، روحی، آمادگی
همضرورتداردکهجوانانبایدآنراکسب
کنند.قاسمیبااشارهبهبرنامههایروزاول
گفت:دراولینروِزهفتهدفاعمقدس،رژه

نیروهاینظامیوانتظامیدر14بخشاز
استانانجاممیشودکهدربیرجندازساعت

7:30صبحروزچهارشنبهازمقابلبوستان
شهدایگمنامبامدیریتوفرماندهیارتش
جمهوریاسالمی،اینمراسماجرامیشود.
همچنیندر31شهریورنمایشگاهفرهنگی

بازسازی همراه به مقدس دفاع رزمی و
“معبری عنوان تحت المبین فتح عملیات

بهسویآسمان”درمنطقهعمومیبیدخت
تقارن به اشاره با وی شود. می افتتاح
از دفاعمقدسگفت: وهفته هفتهوالیت
برنامههایمشترکیکهبرگزارخواهدشد

در هرساله که است غدیر واقعه بازسازی
یکشهربرگزارمیشدهاستوامسالدر

سربیشهاینکارانجامخواهدشد.
تاریخی اینیکواقعهعلمیو افزود: وی
استکهبهطورزندهباحضورجمعکثیری

ازمردمبازسازیواجرامیشود.
قاسمیادامهداد:ویزیترایگانبسیجیان،
مزار مجازی زیارت افزار نرم از رونمایی
ایستگاه مشترک، گمنام،صبحگاه شهدای
بسیجیان، تجمع خوانی، کتاب نقاشی،
همایش مدارس، در مقاومت زنگ نواختن
پیمایی، کوه و روی پیاده بانوان، ویژه
و المقدس بیت های گردان فراخوانی
برنامه دیگر از سربازان از تجلیل مراسم

هایهفتهدفاعمقدسمیباشد.

ایجادبانک»ایدهنخبگان«دربنیادشهید

رئیسمرکزدانشپژوهانوتشکلهایشاهدوایثارگر
کشوربااشارهبهاینکهکارتشناسایینخبگانشاهدو
ایثارگرهوشمندمیشود،گفت:بانکایدهنخبگانازدیگر

اقداماتیاستکهدردستبررسیاست.
بهگزارشتسنیم،کمریدرسومینهمایشنخبگان
شاهدوایثارگراظهارکرد:دربنیادشهیدوامورایثارگران
طرحشهاب)شناساییهدایتاستعدادیابیبرترشاهد(را
پیشنهاددادیمودرحالبررسیاست.ویبیانکرد:بانک
اطالعاتنخبگانشاهدوایثارگربهصورتدقیقانجام
میشودوتالشداریمدوبارهسایترابازنگریکنیمتا
نخبگانمستقیممدارکخودرابدونحضورارسالکنند.
ویعنوانکرد:بانکایدهنخبگانازدیگرکارهااستکه
باراهاندازیآناختراعاتوایدههاراجمعآوریکردهو
تبدیلبهصنعتوتجاریسازیکنیم.ویافزود:آمادگی
داریمتااگرخراسانجنوبیبخواهد،پارکعلموفناوری

ویژهایثارگرانوشاهداستانتأسیسکنیم.

برنامههایتوسعهایبرایمرکز
دانشپژوهانشاهدوایثارگرتدوینشد

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراننیزدراینمراسمبا
بیاناینکهمرکزدانشپژوهانشاهدوایثارگر12وظیفه
برایآنتعیینشدهاست،گفت:11برنامهتوسعهای
برایمرکزدانشپژوهانشاهدوایثارگراست.حجت
نخبگان داریم انتظار کرد: اظهار معصومی االسالم
لحاظ به استان زیرا بدرخشند بیشتر ایثارگر و شاهد
رادرکشورداردوشاخصهفرهنگی برتر علمیرتبه

رابرایخراسانجنوبیتعریفمیکنند.
الزمبهذکراستدرمرکزدانشپژوهانبنیادشهید
استان83نفرعضو،32نفردکتر،14نفردانشجوی
دکترا،21نفرعضوهیئتعلمی،27نفردانشجوی
کارشناسیارشدوتعداد5اختراعدراستانودرمرکز

دانشپژوهانبهثبترساندهاست.

رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر مطرح کرد:

گروهخبر-رفیعیمدیرکانونهنرمنداناستانعنوان
کردبنابهضرورتونیازبهحرکتاساسیبرایارتقا
کیفیشعراستانودستیابیبهجایگاهیمعتبردرکشور
درراستاینقدوتحلیلکارشناسانهوعلمیکارگاهبحث
امروز”  “نقدوتحلیلجریانغزل باعنوان ادبی آزاد

توسطاینکانونبرگزارمیشود.

دوره دانشجویان پور حاجی حبیب و تیموریان یونس
کارگاه این سخنرانان فارسی ادبیات و زبان دکترای
خواهندبودکهدرروزیکشنبهساعت20:30بعدازظهر
درفرهنگسرایوحدت)کانونهنرمندان(برگزارخواهد
شد.گفتنیاستپسازاینکارگاهجلسهشعرخوانینیز

درهمینمکانتشکیلخواهدشد.

کانونهنرمندانخراسانجنوبی

کارگاهنقدوتحلیلشعربرگزارمیکند
امامجمعهشهرستانبیرجندبابیاناینکهتالشکنیم
زبانفارسیرااحیاکنیمتارویکیففرزندانوسردر
مغازههابهجایزبانبیگانه،زبانفارسیاستفادهشود
گفت:حیلهاستکباربرایانتخابات96درراهاستونقشه

میکشنددراینفرصتمانندفتنه88توطئهکنند.
بهگزارشتسنیم،حجتاالسالمرضاییبیرجندیدر
خطبههاینمازجمعهاینشهرستانبیرجندباتبریک
جلوی باید همه کرد: اظهار )ع( هادی امام والدت
میبینند را خود فقط عدهای زیرا بایستند مستکبران
پیش والیتپذیری و والیت مبنای بر کشور این و
میرود.ویبااشارهبهاینکههمهبایدمواظبوحدت
جامعهباشندافزود:زیراوالیتاگرازبینبرودجامعه
دیگرجامعهاسالمینخواهدبودوازطرفیبایدعلمای
بزرگقبلازاسالمرابهجامعهمعرفیکردزیراعدهای
برپیامبراناسالمتوهینمیکنندکهاینامرنشاناز

عملنکردنبهاسالماست.
سال آغاز به اشاره با بیرجند شهرستان جمعه امام
تحصیلیوبازگشاییمدارسخاطرنشانکرد:همهباید
دراینحرکتعظیمتالشکنیمتافرزندانزمینهخوبی
برایرشدداشتهباشندکهامیداستبتوانیمگامهاییدر

اینراستابرایتقویتتحصیلفرزندانبرداریم.
اشاره با اظهارکرد:سردارسلیمانی بیرجندی رضایی
بهبیاناتیکهاخیراًپشتسرایشانگفتهشد،خواستار
شدندکهمردمبهبیاناتاخیرتوجهنکنندوبیانکردند
منسربازنظامهستموتاآخرعمرپشتیباننظامو
بسیجیان، وجود به ما افزود: وی بود. خواهم مردم
پاسداران،ارتشیانونیروهایزمینیوهواییودریایی
افتخارمیکنیمزیرااگرامنیتوعزتیدرجامعهداریم
ازوجودایننیروهااست.امامجمعهشهرستانبیرجند
گفت:امروزهدرکشورسیاهنماییوسفیدنماییمطلق
وجودداردومادرکشورمشکالتواقعیداریمودراین

راستانهسیاهنماییونهسفیدنماییدرستاست.

زبانفارسیبایداحیاشود
دشمنان برای انتخابات ۹۶ توطئه چینی می کنند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 93/889 اجرایی مبنی بر دستور فروش صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی در خصوص خواهانها کنیز و 

حوا و کلثوم شهرت همگی حسن زاده به طرفیت کنیز شکمبرآبادی و آقای علی ناظمی نیا به خواسته فروش اموال متوفی محمدحسن 
حسن زاده واقع در روستای شریف آباد شامل الف- ارزش اراضی یازده سهم از مدار هزار و چهارصد سهم مزرعه و قنات شکمبرآباد شامل 
دو قطعه که 1- یک قطعه در کنار استخر به مساحت 432/5 مترمربع که خانه سازی گردیده و باقیمانده اراضی به مساحت 505 مترمربع 
که ارزش اراضی مذکور با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی مرکزیت روستا به نرخ عادله روز از قرار مترمربعی 1/000/000 ریال که جمع 
 کل اراضی به متراژ 937/5 مترمربع که جمعاً به مبلغ 937/500/000 ریال ارزیابی گردیده است 2- یک قطعه زمین به مساحت 11755 
مترمربع دیمه زار و مشجر که بعضا در بعضی از قسمتها خانه سازی گردیده که با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی به نرخ از قرار متری 
650/000 ریال که جمعاً به مبلغ 7/640/750/000 ریال ارزیابی شده است ب- 15 سهم از 85 سهم از ششدانگ شامل شش قطعه زمین 
به مساحت 1- زمین به مساحت 429/5 مترمربع مشهور به زمین شرانه 2- زمین به مساحت 609 مترمربع مشهور به زمین ورآو 3- زمین 
به مساحت 237 مترمربع مشهور به زمین ورآو )زرشکی( 4- زمین به مساحت 188 مترمربع مشهور به زمین ورآو 5- زمین به مساحت 
279/5 مترمربع 6- یک قطعه زمین به مساحت 50 مترمربع شامل خرمن که از قرار هر مترمربعی به مبلغ 300/000 ریال که با توجه به 
جمع متراژ 6 قطعه به مساحت 1793 مترمربع که به مبلغ 537/900/000 ریال و جمع کل اراضی موصوف به مبلغ 9/116/150/000 
ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/07/07 از ساعت  10  الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود

رجبی-  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستریجمهوریاسالمیایران

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

اعزام: ۹5/7/2۶
دفتر زیارتی عماد بیرجند 

32224113- میدان شهدا - ساختمان آوا

کــربال زمینـی

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

صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار      - تلفن تماس: 32224852
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اجازه نقد عالمانه FATF را بدهید

 FATF خطیب موقت نماز جمعه تهران به موضوع
اشاره کرد و گفت: در این رابطه گفتنی های زیادی 
گفته شده است، اما گفتنی که بنده می گویم از جنس 
گفتنی های موجود نیست. هر چند جای تصمیم در 
این عرصه شورای عالی امنیت ملی است نه نماز 
جمعه، اما نماز جمعه جای روشنگری است. خاتمی 
تصریح کرد: درست است که تصمیم گیرنده در این 
عرصه شورای عالی امنیت ملی است ولی قبل از 
اینکه به مرحله نهایی برسد مسئوالن اجازه نقد و 
بررسی عالمانه را بدهند در بررسی های نقد عالمانه 
ابعادی از این مسئله روشن می شود که مسئوالن را 

در این عرصه کمک خواهد کرد.

نرخ تورم تا انتخابات افزایش نمی یابد

بازی  تغییر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اقتصادی دولت در آستانه انتخابات را بعید دانست 
و گفت: نرخ تورم تا انتخابات افزایش نخواهد یافت. 
الهوتی با اشاره به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی 
مبنی بر افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال گفت: 
افزایش نرخ تورم در پی خروج از رکود امری اجتناب 
ناپذیر است. وی ادامه داد: باید برای خروج از رکود 
یک بار دیگر تن به تورم بدهیم، البته در نیمه دوم 
صورت  به  تورم  نقدینگی،  افزایش  دلیل  به  سال 

طبیعی افزایش می یابد.

تقابل واقعی امروز میان ذخیره های انقالب 
با ذخیره های ضد انقالب است

رسایی، نماینده مجلس نهم گفت: تقابل واقعی امروز 
میان ذخیره های انقالب با ذخیره های ضد انقالب 
است. مدیر مسئول هفته نامه 9 دی با تأکید بر این 
که ذخیره هر چیزی باید از هم جنس خودش باشد، 
گفت: همان طور که یک بازیکن قرمز پوش نمی تواند 
ذخیره تیم آبی باشد، یک مدیر پرادعای قدرت طلب 
و ثروت اندوز هم نمی تواند ذخیره نهضتی باشد که 
بر مبنای خدمت به مستضعفین و ایثارگران تشکیل  
شده است. بنابراین خانواده شهدا ذخیره انقالبند نه 
شکم سیرها، مستضعفین هزینه بده برای نظام ذخیره 
انقالبند نه سرمایه دارهای نان به نرخ روز خور، کسانی 

که اهل دردند ذخیره انقالبند نه مرفهین بی درد.

مبلغ: شایعه جدایی اصالح طلبان
 از روحانی کار تندروهاست

یک فعال اصالح طلب گفت: تندروها برای حضور 
کرد.  خواهند  تالش  انتخابات  در  مردم  کمتر 
شایعه  این  مثال  اند.  کرده  شروع  را  کارهایشان 
روحانی  از  اصالح طلبان  که  اند  کرده  ایجاد  را 
نکردن مردم  افزود: شرکت  مبلغ  اند.  ناامید شده 
از  را  افراطیون  تواند  می  که  است  موقعیتی   تنها 

جشنواره عاطفه ها)مهر در انتظار همدلی( - کمیته امداد امام)ره( خراسان جنوبیعکس روز حاشیه نشینی نجات بدهد.

خوشحالیم که ایرانیان به حج نرفتند

رژیم صهیونیستی  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
صلح«   پیام  »حج؛  نام  با  کمپینی  ستایش  ضمن 
گفت: این اقدام می تواند گامی عملی برای زنده 
ادیان،  سایر  و  اسالم  میان  جهانی  صلح  کردن 
به زودی به صلح میان  باشد و  به ویژه یهودیت 
»اسرائیل« و کشورهای اسالمی بینجامد!  نتانیاهو 
در ادامه اعتراف کرد: »ما خوشحالی خود را از عدم 
حضور حجاج ایرانی در حج پنهان نمی کنیم« و 
سپس مدعی شد: »یقین داریم مانع اصلی صلح 
در خاورمیانه در دهه های اخیر، ایران بوده است.«

مفتی سعودی:حج امسال موفقیت آمیز بود 
و دلیل آن نیز عدم حضور ایران بود !

در  عربستان،  وهابی  مفتی  القرنی«  »عائض 
عدم  از  خوشحالی  ابراز  با  خود  توئیتر  صفحه 
حضور حجاج ایرانی در مراسم حج امسال، نوشت: 
»حج امسال به طور صد در صد موفقیت آمیز بود 
و دلیل آن نیز پس از توفیق خداوند؛ عدم حضور 
ایرانی که کشوری صفوی و مجوس  بود،  ایران 
 و عامل اصلی فتنه و تروریسم در جهان است.«
پیش از این نیز »عبدالعزیز آل شیخ« مفتی ارشد 
اظهار  الریاض  روزنامه  با  در گفت و گو  عربستان، 
)ایرانیان(  آنها  که  بدانیم  است  »الزم  داشت: 
مسلمان نیستند، بلکه مجوس هستند و دشمنی 

آ نها با مسلمانان مسئله قدیمی است...«.

هیالری کلینتون: شلیک به قایق های 
ایرانی باعث جنگ می شود

کلینتون، نامزد انتخابات آمریکا در جریان سخنرانی 
خود به سخنان اخیر دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی 
مزاحم  های  قایق  به  شلیک  دستور  درباره  اش 
ایرانی در خلیج فارس واکنش نشان داد و گفت: 
خطرناک  فردی  او  دهد  می  نشان  اظهارات  این 
به  )شلیک  کار  این  با  او  گفت:  کلینتون  است. 
قایق های ایرانی( جنگ راه می اندازد و این علت 
انتخابات  دیگری است که نشان می دهد ریسک 
اخیر همانند دیگر انتخاب های زندگی ما، باالست.

عربستان: ایران بداند به راحتی نمی تواند 
کشور ما را تسخیر کند

جروسالم پست نوشت: یک مقام ارشد عربستان 
سوءمدیریت  مورد  در  ایرانی  مقامات  سخنان  از 
کرد.  انتقاد  حج  ماجرای  در  سعودی  مسئوالن 
شاهزاده خالد فیصل گفت: اجرای منظم مراسم 
علیه  افتراها  و  تهمت  به  پاسخی  امسال  حج 
خواهم  می  خدا  از  گفت:  مکه  فرماندار   ماست.  
آنها را هدایت کند. این مقام سعودی اضافه کرد: 
اما اگر آنها در حال آماده کردن ارتشی برای حمله 
نمی  تسخیر  راحتی  به  بدانند  باید  ما هستند،  به 
شویم. وی اضافه کرد: ما جلوی هر نوع تهاجمی 
و  سرزمین  این  حفظ  در  هرگز  و  گیریم  می  را 

کشورمان تردید نمی کنیم.

ناظمی اردکانی : آرای روحانی لب مرزی است

موفقیت آمیز  با  مهندسین  اسالمی  جامعه  مقام  قائم  
خواندن مدل ائتالف اصولگرایان در انتخابات ۷ اسفند 
پیش بینی کرد: اصولگرایان در 9۶ نیز با محوریت جامعه 
روحانیت  روی یک کاندیدا به اجماع می رسند. ناظمی 
اردکانی تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری 9۶ 
ممکن است آرای روحانی لب مرزی باشد، در این میان فرد یا جریان سیاسی 

که بتواند آرای سیال را جمع کند به پیروزی خواهد رسید.

سرباز صفر والیت، نظام و ملتم ؛  تا آخر عمر در همین جایگاه سربازی خواهم بود
 

به دنبال فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی هفته های اخیر رسانه های بیگانه و نیز برخی مقامات آمریکایی پیرامون سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی وی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: در پاسخ به اظهارات تفرقه افکنانه اخیر دشمن و مطالبی که حول آن بیان 
و القا می شود، عرض می کنم جبهه دشمنان انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی سخنان خود را همواره با هدف تفرقه و ایجاد تقابل 
بین صفوف متحد و یکپارچه مردم انقالبی و رشید بیان می کند؛ لذا هیچ گاه نباید به آن توجه و اعتنایی کرد. حقیر سرباز صفر والیت و 

نظام جمهوری اسالمی و ملت شجاع و عزیزتر از جانم بوده و ان شاء ا... با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در همین جایگاه »سربازی« خواهم بود.

روحانی نسبت به دیگر گزینه ها شانس بیشتری دارد

گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو   
ریاست جمهوری در کشور ما همیشه دو دوره ای بوده و 
معتقدم روحانی نسبت به دیگر گزینه های مطرح، شانس 
بیشتری دارد. حسن غفوری فرد با اشاره به اینکه تا االن 
در مورد هیچ فرد مشخصی به جمع بندی نرسیدیم، گفت: 
بزرگ  مجمع  در  شود.  می  کاندیدا  زیاد  خیلی  احتمال  به  احمدی نژاد  معتقدم 

اصولگرایان احمدی نژاد هم به عنوان یک فرد قطعا مطرح خواهد شد.

کشورمان   جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
پیش از عزیمت به ونزوئال اظهار داشت: 
در حال حاضر ریاست جنبش غیرمتعهدها 
در طول 4 سال  و  است  ایران  بر عهده 
عهده  بر  ایران  را  مسئولیت  این  گذشته 
داشته و در این اجالس سران که اجالس 
هفدهم در ونزوئال است ریاست از ایران 
به کشور دوست ونزوئال منتقل می شود.

این  در  اصلی  هدف  بنابراین  افزود:  وی 
اجالس  این  در  حضور  مسئله  هم  سفر 
مسئوالن  با  دوجانبه  دیدار  هم  و  است 
حاشیه  در  طبیعی  طور  به  البته  ونزوئال 
اجالس مالقات هایی با سران کشورهای 
می  شرکت  اجالس  این  در  که  دیگری 

کنند، انجام خواهد شد. 
روحانی ادامه داد: پس از آن نیز شرکت 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  اجالس  در 

است، در آن اجالس سخنرانی در مجمع 
عمومی برای بیان نظرات نظام راجع به 

انجام  جهان  و  منطقه  مختلف  مسایل 
و  علما  با  دیدار  همچنین  و  شد  خواهد 

انجام  و  سیاسیون  و  اسالمی  متفکران 
است.  شده  ریزی  برنامه  هایی  مصاحبه 

جهان  شرایط  کرد:  بیان  جمهور  رئیس 
همه  و  نیست  مناسبی  شرایط  منطقه  و 

منطقه  در  ثبات  و  صلح  دنبال  به  باید 
خودمان و در سطح جهان باشیم، برای ما 
ابتدا امنیت ملی خودمان و سپس امنیت 
امنیت  سوم  مرحله  در  و  منطقه  ثبات  و 
در  افزود:  روحانی  دارد.  اهمیت  جهانی 
اجالس غیرمتعهدها که 120 کشور عضو 
این جنبش هستند و دومین مجمع بزرگ 
جهانی بعد از مجمع سازمان ملل متحد 
است، موضوعی هم که در دستور کار این 
و  است موضوع صلح، حاکمیت  اجالس 
همبستگی است لذا در شرایط امروز هم 
هم  و  است  مهم  ما  برای  صلح  مسئله 
و  کشورها  داخلی  امور  در  مداخله  عدم 
حاکمیت ملی کشورها ، همچنین رایزنی 
همکاری  و  هماهنگی  و  همبستگی  و 
درباره مسایل جهان در حال توسعه و کل 

جهان برای ما اهمیت دارد.

رئیس جمهور: شرایط جهان و منطقه شرایط مناسبی نیست
برای ما ابتدا امنیت ملی خودمان و سپس امنیت و ثبات منطقه اهمیت دارد

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

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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خوانی نسخه آموزش دوره  

  5931  ماه مهر 7 از

 

  پنجشنبه سه شنبه الی

 
33/91الیصبح 1ساعت همه روزهبت نام : ثزمان   

5931ماه م مهرپنجمهلت ثبت نام :   
خیابان طالقانی . بیمارستان امام رضا)ع(  بیرجند، مکان ثبت نام:   

دربیمارستانهانظام پرستاری  رابطین درشهرستانهادفتر نظام پرستاری و  

  31957933393-31131333تماس :  تلفن 
زیستیکانونهای فرهنگی هنری مساجدوبهبسیج و ی اعضا ویژهتخفیف ده درصدی   

 

س وفردوس بیرجند ،طب                                          رد                             با اعطای مدرک معتبر  

ی اریانجمهوری اسالم   سازمان نظام رپستاری   

زگاار می نند نظام رپستاری بیرجند ب سازمان  واحد آموزش   

آدرس: بین معلم 10-12 جنب بانک قوامین  
تلفن: 09158677457

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

فروشگاه  تخصصی
بازی فکری


