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رئیس قوه قضائیه  : 
شورای نگهبان مراقب باشد عده ای

برای رسیدن به قدرت دروغ نگویند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح  :
سپاه در برابر واگذاری انقالب 

به نامحرمان و نا اهالن سکوت نمی کند

اکرمی ، عضو جامعه روحانیت مبارز : 
 روحانی قطعاً در انتخابات ۹۶ کاندیدا می شود

 و گزینه های دیگر منتفی می شوند
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

تنبیه دولت برای دارندگان
 دو دفترچه بیمه

طبق برنامه تازۀ دولت، در صورتی که دارندگان 
به  نسبت  آتی  روزهای  طی  بیمه،  دفترچه  دو 
تنبیه  نکنند،  اقدام  دفترچه ها  از  یکی  انتخاب 
مقرر  دولت  جدید  برنامه  اساس  بر  شد.  خواهند 
شده دفترچه  های بیمه پایه درمانی مازاد افرادی 
که بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی دارند 
و تا پایان شهریور امسال نسبت به تعیین تکلیف 
ابطال شود.  اقدام نکنند،  انتخاب یک دفترچه  و 
مسئولیت اجرای این برنامه به علی ربیعی وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.

 ثبت نام نهایی زیارت اربعین 
در سامانه سماح آغاز شد

سازمان حج و زیارت اعالم کرد: متقاضیان زیارت 
اربعین که از ۱۶ مرداد در سماح ثبت نام کرده اند، 
با پرداخت هزینه ها، ثبت نام خود را نهایی کنند. در 
متن اطالعیه این سازمان با اعالم اینکه ثبت نام از 
متقاضیان زیارت اربعین در سامانه سماح همچنان 
ادامه دارد، آمده است: افرادی که از تاریخ ۱۶ مرداد 
ثبت نام کرده اند از شنبه ۲۷ شهریور به مدت ۷۲ 
ساعت مهلت دارند، نسبت به پرداخت هزینه های 

مربوطه و نهایی نمودن ثبت نام خود اقدام کنند.

مهرشهر
سبزتر
می شود

صفحه 4

 مدیر عامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری بیرجند :

رئیس بسیج سازندگی استان خبر داد :

ارائه ۵ طرح 
محرومیت زدایی

 به آستان قدس 
توسط بسیج 

سازندگی 
 بسیج سازندگی استان چند پروژه به آستان قدس 
های  حمایت  صورت  در  تا  کرد  معرفی  رضوی 
بزرگ  تحولی  شاهد  رضوی  قدس  آستان  مالی 

در خراسان جنوبی باشیم... ) مشروح در صفحه ۷ (

غول پول ؛ 
پاورلیفتینگ  استان 

را بر زمین زد
در  استان  بدنسازی  و  پاورلیفتینگ  رئیس هیئت 
گفت و گو با آوا عنوان کرد: به مناسب بزرگداشت 
شهدای منا و بعد از 5 سال مسابقات پاورلیفتینگ 

در استان احیاء شد ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

بیش از 97 هزار نفر 
در استان نام یا القاب 

امیر المومنین )ع( را دارند
صفحه ۷

صادق زیبا کالم : 
اگر در دقیقه۹0 صالحیت روحانی را رد کردند 

باید سراغ ظریف یا عارف برویم

۶7 درصد بودجه عمرانی مرکز استان در شمال شهر هزینه شده است 

دکتـر ام الفجـر نخعـی
فارغ التحصیلی ات را در مقطع دکتری تخصصی فیزیک PHD از دانشگاه فردوسی مشهد 

با درجه عالی و دریافت نشان پایان نامه برتر صنعتی از ستاد نانو کشور 
صمیمانه تبریک می گوییم، توفیق روز افزونت را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

پدر ، مادر ، خواهر و برادرت

برادر ارجمند جناب سرهنگ علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصار الرضا )ع( استان خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند و مسرت بخش جناب عالی را که موید لیاقت، شایستگی، توانمندی ، والیتمداری و مدیریت 
ارزنده شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را خواستاریم.

سید محمدرضا علیزاده - دبیر اجرایی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشاورزی بیرجند
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مناقصه عمومی شماره 89 
شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه را به حدود 
تقریبی 25 هکتار از طریق مناقصه به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه سازمان ها، افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود با رعایت شرایط 
شرکت در مناقصه، پیشنهادات کتبی به همراه رزومه سابقه فعالیت و مستندات هویتی 
مربوطه، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/5 در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
کارخانه واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند - کرمان تحویل و رسید اخذ نمایند. تلفن تماس: 

32255366    شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

مناقصه عمومی )مرحله اول(
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در نظر دارد: به استناد مصوبه 
شورای معاونین مورخ 95/06/16 سلف آشپزخانه و طبخ وعده های غذایی 
کارکنان و مددجویان موسسه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
 واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران ذیصالح دارای
رتبه بندی و مورد تایید اتحادیه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت 10 روز به موسسه خیریه حضرت علی اکبر )ع( امور اجرایی 
مراجعه نمایند. ضمنا موسسه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار و 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.   
شماره تماس: 05632252050  داخلی  224 

محمد حسن اکبری مطلق - مدیر عامل

شترمرغ پرواری شما را خریداریم.   
0۹153۶14034

    مزایده عمومی اجاره استخر سرپوشیده  

و سونا مجتمع فرهنگی ورزشی وتوانبخشی 

ایثار خراسان جنوبی - بیرجند   

 مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان جنوبی در نظر دارد:
 نسبت به واگذاری استخر و سونا خشک و بخار و جکوزی مجموعه آبی شهدای 
غواص واقع در شهرستان بیرجند، خیابان شاهد ، نبش سرداران شهید، نرسیده 
به فلکه اول سجادشهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال با قیمت 
پایه کارشناسی ماهیانه مبلغ 70/000/000 ریال اقدام نماید. عالقه مندان به 
شرکت در مزایده می توانند به مدت هفت روز از انتشار این آگهی با مراجعه به 
دبیرخانه مجتمع نسبت به دریافت و ارائه اوراق مزایده اقدام نمایند. سایر شرایط 

در اوراق مزایده مندرج می باشد.

          

     

 

 

 

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

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که نشان درایت و حسن مدیریت شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی  خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدی 
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای دکتر مدرسی
معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس  اسداللهی
رئیس محترم اداره امور تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس  زمانی
معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس بهدانی
مدیر محترم امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس اکبری
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی استان

هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع گاو شیری دشت مرک

بدینوسیله از عنایات و زحمات شما بزرگواران در راستای رفع مشکالت اداری اجرایی مجتمع گاو شیری 
دشت مرک و شروع ساخت و ساز واحدهای آن مجتمع پس از قریب 12 سال وقفه نهایت تشکر را ابراز داشته 
امید است استمرار حمایت های آن سازمان موجب تسریع بهره برداری از این مجتمع با ظرفیت اشتغال بیش 

از 250 نفر در سطح شهرستان گردد.

آگهی حراج تأمین اجتماعی خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر 

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 2۹    تلفن: 32437700

سرکـار خانـم محمـودی
مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
حسن انتصاب شما را با توجه به اشراف کامل به مباحث فرهنگی و اجتماعی
 با پشتوانه چندین سال فعالیت مستمر فرهنگی و اجتماعی  و مطبوعاتی

 تبریک عرض نموده،  امیدواریم بسترساز خدمت موثر به مردم باشد
 توفیقات شما را از خداوند منان مسئلت داریم.

جمعی از همکاران مطبوعاتی شما

هاشمی طرفدار اقتصاد اشرافی و تحت تاثیر فرزندانش است  ؛  او به سران فتنه میدان می داد  /  ایران از تعداد کالهک های هسته ای اسرائیل باخبر است  ؛  تهران بمب هسته ای هم بسازد ، از آن استفاده نمی کند  /  کاهش نرخ سود بانکی فعال متوقف شد  /  سرگردانی متقاضیان استفاده از وام عتبات  /  صفحه 2
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اسامی پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون دکترای آزاد منتشر شد
دکترای  رشته های  شدگان  پذیرفته  اسامی  انتشار  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  رییس   - ایسنا 
با  با اعالم خبر فوق افزود: متقاضیان می توانند  تخصصی پژوهش محور این دانشگاه خبر داد. دکتر بهروز دانشیان، 
مراجعه به سایت www.azmoon.com  با وارد کردن اطالعات ثبت نامی خود نسبت به مشاهده نتایج اقدام کنند.

کاهش نرخ سود بانکی فعال متوقف شد

مهر - رئیس کانون بانک های خصوصی از رایزنی 
بانک ها برای توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی 
خبر داد و گفت: از دولت، بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار خواسته ایم اجازه دهند کاهش نرخ، 
روند منطقی خود را طی کند.کوروش پرویزیان با 
تاکید بر اینکه بانکها فعال برنامه ای برای کاهش 
نرخ سود ندارند، گفت: بانکها به تازگی پیشنهادی 
برای کاهش نرخ سود نداشته اند و هیچ پیشنهاد 

جدیدی مطرح نبوده است. 

سرگردانی متقاضیان استفاده از وام عتبات

مهر- سازمان حج و بانک ملت قرار بود به بازماندگان 
عمره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام سفر به 
عتبات پرداخت کنند اما تاکنون این امر محقق نشده 
است. براساس آمارها ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی 
عمره در بانک ملت ودیعه گذاری کرده اند و طبق 
تفاهم نامه قرار بود برای تمامی این افراد تسهیالت 
درنظر گرفته شود. اما تاکنون بعد از گذشت حدود 
یکماه متاسفانه هیچ یک از متقاضیان سفربه عتبات 
که سپرده گذار عمره نیز بودند نتوانستند از تسهیالت 

وام یک و نیم تومانی بهره مند شود.

گوشت حیوانی جدید به زودی
 بر سر سفره مردم ایران

در جریان مذاکرات هیئت های کشاورزی روسیه 
و جهاد کشاورزی ایران در مسکو موضوع اجرای 
برنامه ارسال محموله های گوشت گوزن قطبی به 
ایران بررسی شد. در چارچوب روال کاری صادرات 
فرآورده های دامی بین روسیه و ایران، باید شرایط 
دو طرف از جمله رعایت استانداردهای بهداشتی و 
سالمت دام و همچنین موازین شرعی تهیه گوشت 
از گوزن های آزاد یا استفاده از گله های دامی این 

حیوان مورد توافق قرار گیرد.

استقبال بانک ها از طرح کارت اعتباری

فارس- رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان 
استقبال  اعتباری  کارت  طرح  از  بانک ها  اینکه 
می کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که یک فاصله 
۳۰ تا ۴۰ روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده 

کاال برای بانک عامل در نظر گرفته شود.

اکرمی : روحانی قطعًا در انتخابات ۹۶ کاندیدا 
می شود و گزینه های دیگر منتفی می شوند

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: روحانی قطعًا 
در انتخابات ۹۶ کاندیدا می شود و گزینه های 
می شوند.  منتفی  وی  کاندیداتوری  با  دیگر 
به  پاسخ  در  اکرمی  سیدرضا  حجت االسالم 
به  که  ناطق نوری  اظهارات  درباره  سؤالی 
اصالح طلبان توصیه کرده به گزینه دیگری غیر از روحانی فکر کنند، 
گفت: در کشور ما روال بر این بوده که ریاست جمهوری ها 2دوره ای 
و  بودند  دوره ای  احمدی نژاد 2  و  آقای خاتمی  آقای هاشمی،  باشد، 

ان شاءا... آقای روحانی هم 2 دوره ای خواهد شد.

زیبا کالم : اگر در دقیقه ۹0 صالحیت روحانی را 
رد کردند باید سراغ ظریف یا عارف برویم

صادق زیباکالم نوشت: اصالح طلبان در اصول 
نباید به نامزد دیگری غیر از آقای روحانی فکر 
کنند. او تنها و بهترین نامزد اصالح طلبان در 
نامزد  تنها  روحاني  بود.  خواهد   ۹۶ انتخابات 
نشان  ما  مخالفان  لیکن  است.  اصالح طلبان 
را  هاشمي  آقاي  و حتي  نیستند  قایل  ارزشي  قانون  براي  که  دادند 
رد صالحیت کردند. بنابراین ما باید نامزد دیگري را به عنوان ذخیره 
بین  باید  ذخیره  و  دوم  نامزد  براي  نشویم.  غافلگیر  تا  باشیم  داشته 

ظریف و عارف یک فرد را انتخاب کنیم.

هاشمی طرفدار اقتصاد اشرافی و تحت تاثیر 
فرزندانش است ؛ او به سران فتنه میدان می داد

آقای  گفت:  ایثارگران  جمعیت  سخنگوی 
را دارد ولی  هاشمی دیدگاه  هایی خاص خود 
خود  مشاوران  و  فرزندان  تاثیر  تحت  بیشتر 
است و در مسئله اقتصادی، وی طرفدار اقتصاد 
اشرافی است که این مسائل واقعا قابل قبول 
نیست. فروزنده اظهار داشت: در موضوع فتنه هم که رهبری محکم 
موضع گرفتند هاشمی نه تنها موضعی نگرفت بلکه بعضا به این افراد 
میدان هم داد که این نشان می دهد ما نمی توانیم آقای هاشمی را با 

وجود سوابقی که دارد انقالبی بدانیم .

رئیس قوه قضائیه گفت: شورای نگهبان باید 
قانون  اصول  که  باشد  جمع  حواسش  خیلی 
اساسی پیاده شود تا عده ای برای رسیدن به 
قدرت به ملت دروغ نگویند. آیت  ا... صادق 
آنکه  وجود  با  کرد:  اظهار  آملی الریجانی 
مقام معظم رهبری به کرات موضوع اقتصاد 
مقاومتی و تکیه به درون را مورد تاکید قرار 

می دهند، اما متأسفانه برخی کلید مشکالت 
به  را در در دستان طاغوت ها دیده و  کشور 
به قرآن  آنها دل خوش کرده اند. وی رجوع 
را حالل مشکالت تمامی عرصه ها توصیف 
و تصریح کرد: مسئوالن ما باید نگاه توحیدی 
را در رسالت و مسئولیت خود به کار ببندند. 
برکات  و  آثار  از  یکی  آملی الریجانی  آیت ا... 

تصریح  و  توصیف  “اقتدار”  را  توحیدی  نگاه 
باید  استکبار  جبهه  با  مواجهه  در  ما  کرد: 
منطق قرآنی را شناخته و عامل به آن باشیم 
انجام فرامین سبب اقتدار و غلبه موحدین بر 
پایان  در  قضائیه  قوه  رئیس  است.  طاغوت 
انقالب  ارزش های  پاسدار  سپاه،  کرد:  تاکید 
است که بر پایه مبانی قرآنی مهمترین ارزش 

تمام  با  باید  که  است  توحیدی  نگاه  انقالب 
وجود از آن حراست کنیم. رئیس قوه قضائیه 
خاطرنشان کرد: مشکل جبهه استکبار امروز 
غاصب  و  کودک کش  رژیم  از  حمایت  تنها 
نیست  آل سعود  وهابی  رژیم  و  صهیونیستی 
بلکه مشکل اصلی آنها فضای تجدد است که 

در آن متولد شده و تنفس می کنند.

شورای نگهبان مراقب باشد عده ای برای رسیدن به قدرت دروغ نگویند

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
سکوت  و  سکون  دچار  سپاه  گفت: 
به  نباید  آسیب  این  و  شد  نخواهد 
سرلشکر  شود.  وارد  سازمان  این 
دشمن  گفت:  باقری  محمدحسین 
تالش دارد مسئوالن با کنار گذاشتن 

به  پیوستن  برای  و  انقالبی گری 
نفوذ  پدیده  جهانی  تعامالت  جرگه 
را کامل کند. وی یک اقدام ضروری 
پایبندی  را  کبیر  جهاد  راستای  در 
افزود:  و  دانست  انقالب  اهداف  به 
که  است  نهادهایی  جمله  از  سپاه 

عالقمندی سازمانی و نهادی خود را 
به منافع ملی ترجیح نمی دهد.

واگذاری  برابر  در  سپاه  گفت:  وی 
نااهالن  و  نامحرمان  به  انقالب 
باقری  سرلشکر  نمی کند.  سکوت 
گفت: سپاه به دشمن اعتماد نمی کند 

و تجربه برجام نشان داد که حتی در 
دشمن  با  که  هم  خاص  مورد  یک 
مذاکره کردیم آمریکایی ها حقوق ما 
را محترم ندانستند و نشان دادند که 
قابل اعتماد نیستند. وی تأکید کرد: 
سپاه مذاکره با دشمن را نمی پذیرد؛ 

از  آمریکا  به خصوص  دشمن  تلقی 
و  مقابل  طرف  آمدن  کوتاه  مذاکره 
این  آنهاست،  خواسته های  تحمیل 
نوع مذاکره قابل تأمل نیست و سپاه 
آن را نمی پذیرد، سپاه هوشیار است و 

فریب نمی خورد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح  : سپاه در برابر واگذاری انقالب به نامحرمان و نا اهالن سکوت نمی کند

خارجه  وزیر  پاول،  کالین  افشاشده  ایمیل 
با سیاست  او  دولت بوش، نشان می دهد، 
هسته ای  توانایی  در  عامدانه  »ابهام 
است  معتقد  و  است  مخالف  اسراییل« 
هسته ای  کالهک های  تعداد  از  ایران 

ایمیل  این  در  است.  باخبر  اسراییل 
گذشته  سال  سخنرانی  با  همزمان  که 
آمریکا،  کنگره  در  اسراییل  نخست وزیر 
پاول  تجاری  شریک  لیدز،  جفری  برای 
نتانیاهو  سخنان  است،  شده  فرستاده 

ایران  اتمی  برنامه  پیشرفت  مورد  در 
این  در  است.  شده  خوانده  اغراق آمیز 
می دانند،  »تهرانی ها«  شده  ذکر  ایمیل 
دارد  هسته ای  کالهک    2۰۰ اسراییل 
بسازند،  هم  اتمی  بمب  ها  ایرانی  اگر  و 

هرگز از آن استفاده نخواهند کرد.
است:  نوشته  پاول  کالین  ادامه،  در 
که  می  گویند  درستی  به  ایرانی ها   «
مصارف  برای  اورانیوم  کردن  غنی 

.» آنهاست  مسالمت جویانه حق 

متن  لیک«  »دی سی  گروه  هکرهای 
اند.  کرده  منتشر  را  پاول  کالین  ایمیل 
لوب   « به  موسوم  وبالگ  در  ایمیل  این 
الگ Lobe log «منتشر شده و پاول 

صحت آن را تایید کرده است.

 ایران از تعداد کالهک های هسته ای اسرائیل باخبر است ؛ تهران بمب هسته ای هم بسازد، از آن استفاده نمی کند

هیوندای به ایران می آید

ایسنا - مدیرعامل کرمان موتور از امضای قرارداد 
به منظور  با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی 
داد.  ایران خبر  در  این شرکت  تولید خودروهای 
امضای  دنبال  به  کرد:  اظهار  فیروزی  سامان 
قرارداد با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی مقرر 
شد تا از دی ماه امسال شاهد تولید محصوالت 

این خودروساز کره ای در ایران باشیم.

افزایش پوشش بیمه ای
 داروهای تولید داخل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش پوشش 
بیمه ای داروهای تولید داخل خبر داد. به گزارش 
بوده  این  بر  تمام تالش  کرد:  بیان  ربیعی  ایسنا، 
است که همه داروهای تولید داخل تحت پوشش 
تولید  داروهای  که  زمان  هر  و  بگیرند  قرار  بیمه 
داخل به جایگاه قابل قبول برسد ، با ابزار بیمه به 

کمک صنعت داروسازی خواهیم آمد.

زمان اعالم نتایج دکتری تخصصی
 وزارت بهداشت مشخص شد

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رییس 
دکتری  آزمون  نهایی  نتایج  اعالم  از  بهداشت 
تخصصی در هفته اول مهر خبر داد. محمد حسین 
نتایج  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  پورکاظمی 
نهایی آزمون دکتری تخصصی در هفته اول مهر 
بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی به نشانی 

http://sanjeshp.ir قرار می گیرد.

بانک مشترک ایران و روسیه
 به زودی تأسیس می شود

مهر - عضو انجمن دوستی ایران و روسیه گفت 
که از ورود بانک های روسی به ایران استقبال شده 
اجرایی  حال  در  روسیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق  و 

کردن طرح بانک مشترک دو کشور است.

حذف بیمه کارگران در اصالحیه
 قانون کار مطرح نیست

این  بر  تأکید  با  رفاه  و  کار  سابق  وزیر   - فارس 
موضوع که اظهار نظرهای شخصی درباره حذف 
کار  قانون  جدید  اصالحیه  طبق  کارگران  بیمه 
ارائه شده است،  گفت: در صورت پیشنهاد بلوکه 
پایان  در  آن  پرداخت  و  کارگران  سنوات  شدن 
بازنشستگی، مخالفت خواهیم کرد.  عباسی با بیان 
اقتصادی  شرایط  باید  کار  قانون  اصالحیه  اینکه 
کارگر را ارتقاء دهد،  گفت: یکی از این پشتیبانی ها 
بیمه تأمین اجتماعی است و بعید است که حذف 

بیمه کارگران به مجلس پیشنهاد شده باشد.
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

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

با تضمين جابجايی 
صالحی منش  

09157213571

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 0۹۹0318۹181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950012 محکوم علیهم 1- حوا کریمیان 2- غالمرضا فرح نژاد 3- هانیه دالوریان محکومند 
به پرداخت مبلغ 133/970/286 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری کوثر و پرداخت مبلغ 5/840/083 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک از ناحیه شخص ثالث به شماره پالک 1580 فرعی از 345 اصلی بخش 2 
بیرجند در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق شامل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر واقع در دشت علی آباد بخش 2 دهستان شهاباد که حدود اربعه ملک شماال به طول 4/84 متر مرزیست به حریم راه آسفالته شرقا به 
صورت شکسته به طول های 39/31-98/27 - 109/59-52/9-59/34- 29/35- 11/25-7/29-64/80 سانتی متر مرزیست به راه دشت 
علی آباد جنوباً 1- به طول 39/73 و 2- به وضعیت شرقی به طول 6/62 و 3- به طول 10/12 مرزیست به پالک 345/545 اصلی و غرباً به 
طول 27/15 سانتی متر مرزیست به پالک 791 فرعی 2- به طول های 111/57 و 255 متر و 99/56 سانتی متر مرزیست به پالک باقیمانده 
345/185 اصلی و میزان عرصه 10116/69 مترمربع و کاربری ملک مزروعی مشجر که ارزش ملک با توجه مراتب فوق 7/081/683/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/07/11 از ساعت  10 الی 11   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 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 28 شهریور 1395 * شماره 3606

ساخت سازهای سنتی ایرانی از چوب توت  در قاینات

برزجی-  رییس اداره میراث فرهنگی قاینات از آغاز به کار اولین کارگاه ساخت سازهای سنتی تار و دوتار در روستای سراب بخش سده این شهرستان خبر داد. عباسی با اعالم این خبر  
گفت: سازهای سنتی در گروه صنایع دستی چوبی و از رشته های مصوب صنایع دستی محسوب می شود که از جایگاه ممتازی برخوردار است. وی افزود : نادری هنرمند خوش فکر قاینی 

سازمان محترم بازرسی لطفا یک عنایتی بکن و توانسته از چوب درخت توت جهت ساخت تار و دوتار استفاده کند و ضمن احیاء این رشته از بازار فروش خوبی برخوردار گردد.
و  شهرداری  مدیران  توسط  که  هایی  ساختمان 
اعضای شورا و مر تبطینشون ساخته شده رو یک 
کرده  تخلف  اینها  . 90 درصد  بده  انجام  بررسی 
اند و در کمیسیون های خودشان با تخفیف جرایم 
را پرداخت کرده و پایان کار گرفته اند . اگر این 
مواردی که شهرداری به اسم جریمه از مردم می 
گیرد تخلف است چرا خودشان انجام می دهند و 
با  چرا  نیست  تخلف  اگر   . دهند  می  هم  جریمه 
دهند  نمی  ساخت  اجازه  مردم  به  عادالنه  قیمت 
. به نظر شما این جز کیسه ای دوختن برای پول 
این روش شرعا و عرفا درست  آیا  ؟  مردم است 
است که از شهروندان بخواهیم بدلیل نقص قوانین 
تخلف کنند و بعد پول بدهند و اصال این موارد را 
. به نظر می رسد  صراحتا به ایشان اعالم کنیم 
وقت آن رسیده که دیگر به دست خودمان همه 
شهروندانمان را متخلف نکنیم و با باز کردن راه 
دیگر  مورد   . نمائیم  را حل  این مشکالت  قانون 
است  ممکن  چطور  اینکه  شهر  در خصوص  هم 
شهروند  یک  از  پارکینگ  یک  برای  شهرداری 
پول  تومان  میلیون   20 نزدیک  بیچاره  و  مظلوم 
پارکینگ می گیرد اما یک بانک یا سازمان یا اداره 
ای  با آن عظمت که صد برابر یک خانه رفت و 
آمد و ارباب رجوع و نیاز به پارکینگ دارد را بدون 

پارکینگ تایید می کند این است عدالت ؟
ارسال شده در کانال تلگرامی آوا

سیاسیون ما واقعا حرفه ای هستند . هر از گاهی 
چند تا تغییر انجام می دن تا مردم باخبر می شن 
که چه اتفاقاتی داره می افته دوباره سکوت و ... باز 
دوباره همون آش و همون کاسه . دوستان ما غافل 
این رفتارها در صندوق  نتیجه  این هستند که  از 
های رای 96 مشخص خواهد شد اونوقت دیگه 
نمی شه با تغییرات و انتصابات الکی جبرانش کرد . 
910 ... 407
از استاندار محترم بابت رعایت عدالت در خصوص 
توزیع نیروی انسانی و رفع تبعیض و پارتی بازی 
های انجام شده در دولت قبل متشکریم فقط در 
صورت امکان این مربوط به کارمندان عادی نباشد 

کمی هم در سطح مدیران بررسی و اجرا نمایید
915 ... 529

باتوجه  استان  ورزش  مسوولین  خدمت  باسالم 
افتتاح  دولت  پروژه های هفته  از  یکی  اینکه  به 
در  امامیه شمال شهر  بلوار  بانوان  ورزشی  سالن 
سایت کویر تایر بوده و همه اهالی محترم چشم 
انتظار وعده سررسیده بودند پس از چند سال ولی 
سالن  چراغ  و  نگردید  محقق  هم  باز  متاسفانه 
ورزش  و  ورزشکار  جوانان  امید  و  شد  خاموش 
متولی ورزش  مبدل شد چرا  ناامیدی  به  دوست 
استان با توجه به اینکه سالن هیچ گونه مسکل 
مالی و فنی ندارد و اعتباراتش کامل پرداخت شده 
حتما  بایستی  آیا  دهند  می  آزار  را  منطقه  مردم 
آخه  نکرده تجمع کنیم  استانداری خدای  جلوی 

تا کی چقدر صبر وچقدر بی عدالتی.
915...161

  سالم.این عابر بانکی که قرار شد خیابان موسی 
توانید  نمی  بزنید چی شد؟شما که  ابن جعفر)ع( 
کاری انجام بدید پس لطف کنید زودتر تبلیغات 

نکنید.متولیان امر پاسخگو باشند.. 
915...935

آب تصفیه شده همینه واقعا!!! چه تغییری نسبت 
به گذشته کرده سماور و کتری ها که همچنان 
پر جوشه این آب خراب پدر کلیه و معده را در می 

آورد چرا درستش نمی کنید
915...568

مهر شهر  در  ایجاد فضای سبز  بابت  از شهردار 
متشکریم و از استاندار می خواهم اداره اش را به 
این منطقه بیاورد تا بلکه مدیران خوش انصافش 

کمی هم به این سمت و سو نظری کنند 
930 ... 805

۹۰ درصدکارگران امنیت شغلی  ندارند
آسیب گریبانگیر همه دولتها؛

قرارداد کارگران  ارائه شده، مدت  آمار   طبق 
که  کارگرانی  برای  آنهم  حالت  بهترین  در 
ماهه   6 می کنند  فعالیت  مستمر  کارهای  در 
دادن شغل،  از دست  و خطر  است  یکساله  و 
بیش از 90 درصد کارگران را تهدید می کند.

به گزارش مهر، تامین امنیت شغلی کارگران 
مورد  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  بارها  که 
جامعه  دغدغه  بزرگترین  گرفت،  قرار  تاکید 
کارگری کشور است و علیرغم پیگیری متعدد 
مقامات  اظهارات  و  کارگری،  تشکل های 
جامعه  مشکالت  صدر  در  همچنان  مسئول، 

کارگری قرار دارد.
کارگر  شغلی  امنّیت  مسئله ی  مسئله  »یک    
آیا  که  باشد  مشغول  کارگر  ذهن  اگر  است؛ 
نه، دستش  یا  بود  این کارگاه خواهد  فردا در 
به کار نمی رود«، این تنها بخشی از اظهارات 
با  کارگران  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
آستانه  در  و  امسال  ماه  اردیبهشت  در  ایشان 
انقالب در بخشی  بود.رهبر معظم  روز کارگر 
امنّیت شغلی  »باید  فرمودند:  اظهارت خود  از 
به وجود بیاید؛ این هم راه هایی دارد، این هم 
دولتی  گوناگون  مسئولین  مسئولّیتهای  از  باز 
و مدیران و کارفرمایان و دیگران است؛ باید 
داشته  وجود  شغلی  امنّیت  که  کنند  کاری 
بزرگ  آفتهای  جزو  کارگاه ها  تعطیلی  باشد. 
این  یکی  کارگر،  مصیبت های  جزو  است؛ 

است که این کارگاه تعطیل بشود.«
فقدان  همان  یا  کار  قراردادهای  شکنندگی 
دیروز  و  امروز  مساله  کارگر،  شغلی  امنیت 
از  قشر  این  همیشگی  دغدغه  بلکه  نیست، 
زمینه  این  در  که  وعده هایی  و  بوده  جامعه 
بر  قبل  دولت  یا  دولت  این  به  نیز  شده  داده 
نمی گردد؛ عبدالرضا شیخ االسالمی، نخستین 
رفاه  و  کار  تعاون،  شده  ادغام  وزارت  وزیر 
»برای  بود:  گفته  دهم  دولت  در  اجتماعی 
در  کارگران  شغلی  امنیت  ضریب  افزایش 
انجام  بینی هایی  پیش  کار  قانون  اطالعیه 
قرار  توجه  مورد  باید  که  مسئله ای  ولی  شده 
ایجاد  قرارداد،  از  قبل  که  است  این  گیرد 
طبق  بنابراین  است  مهم  کارگر  برای  شغل 
می  دنبال  را  شغل  تامین  کار  قانون  مفاد 
کنیم.« و کارگران این وعده علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در 
نکرده  فراموش  را  امسال  کارگر  روز  آستانه 
ایجاد  ما   95 سال  برنامه های  از  »یکی  اند: 
مورد  که  است  کارگران  برای  شغلی  امنیت 
بارها  تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و 

این مسئله را به خود من گوشزد کرده اند.«
که  بود  وعده  همین  به  عمل  راستای  در 
را  گام  نخستین  قبل  روز  چند  ربیعی،  علی 
با  همراه  شغلی  »امنیت  بخشنامه  ابالغ  با 
مدیران  به  تولید«   و  گذاری  سرمایه  امنیت 
برداشت  وزارتخانه  این  واجرایی  ستادی  کل 
تا  کرد  مکلف  را  وزارتخانه  این  مدیران  و 
گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته 
طبق  را  بخشنامه  این  مفاد  اجرای  برای 

جهت  یکبار  ماه  هرسه  کمی  های  شاخص 
ارزیابی عملکرد به دفتر وی ارسال کنند.

بیش از ۹۰ درصد کارگران
 فاقد امنیت شغلی اند

در همین رابطه فتح ا... بیات، رئیس اتحادیه 
در  کشور  پیمانی  و  قراردادی  کارگران 
اعم  کارگران  قرارداد  مدت  مهر،  با  گفتگو 
حداکثر  و  یکماه  از  را  پیمانی  و  قراردادی  از 
تا یک سال عنوان کرد و درباره امنیت شغلی 
کارگران گفت: »امنیت شغلی« به معنای آن 
قرارداد،  مدت  لحاظ  از  کارگر  یک  که  است 

ایمنی  و  بهداشتی  روانی،  و  روحی  معیشت، 
کار احساس امنیت کند.

در  کارگران  قرارداد  مدت  اینکه  بیان  با  وی 
در  که  کارگرانی  برای  هم  آن  حالت  بهترین 
شرکت های  جمله  از  دائم  و  مستمر  کارهای 
فعالیت می کنند، 6ماه و یکسال  خودروسازی 
است، افزود: در حالی که قرارداد کارگران باید 
از سوی کارفرمایان  اما متاسفانه  دائمی باشد 
منعقد  کارگران  با  مقطعی  قراردادهای 
می شود؛ ضمن اینکه کارگران کارگاه های زیر 
یا  هستند  قرارداد  فاقد  یا  بازاری،  و  نفر   50

مدت قرارداد آنها سه ماهه و 6 ماهه است.
پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
که  »کارگری  که  سوال  این  طرح  با  ایران 
امنیت  چگونه  می کند  کار  موقف  قرارداد  با 
 90 از  بیش  داد:  ادامه  باشد؟«  داشته  شغلی 
شغلی  امنیت  فاقد   امروز  کارگران  درصد 

هستند که این امر نگرانی زیادی را به آنها و 
خانواده هایشان تحمیل کرده است.

تعریف  در  قانونی  خالء  به  اشاره  با  بیات 
قانون   7 ماده  اساس  بر  گفت:  کار  قرارداد 
کار، باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی 
وزارت  توسط  دارند  غیرمستمر  ماهیت  که 
شود  تهیه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
و  نشده  مشخص  تاکنون  متاسفانه  که 
خصوصی  بخش  و  دولتی  بخش  کارفرمایان 
به  موقت  قرارداد  مدت  تعریف  در  ابهام  از 

استفاده می کنند. نفع خود سوء 
دغدغه  را  کارگران  شغلی  امنیت  وی 
کار  المللی  بین  سازمان  و  جهان  کارگران 

)ILO( عنوان کرد و گفت: طی جلساتی که 
داشتیم  بین المللی  سازمان  این  نمایندگان  با 
کارگران  شغلی،  امنیت  خطر  کردند  اعالم 
اما  می کند  تهدید  را  دنیا  کشورهای  اغلب 
تعریف  سمت  به  تدریج  به  کشورها  بیشتر 
حرکت  دائم  و  موقت  قراردادهای  سقف 

می کنند.
پیمانی  و  قرارداری  کارگران  اتحادیه  رئیس 
ایران با تاکید بر اینکه کارگران از حداقل های 
کرد:  اظهار  بی بهره اند  زندگی  امکانات 
یک  مختص  کارگری  جامعه  به  کم توجهی 
دولت نیست و از دولتمردان درخواست داریم 
در خصوص امنیت شغلی و معیشت کارگران 

برنامه ای ساختاری داشته باشند.

بخشنامه امنیت شغلی کارگران؛ 
پیمایش آمار انواع قراردادهای موقت

امنیت  با  همراه  شغلی  امنیت  »بخشنامه  در 
سرمایه گذاری و تولید« که هفته قبل توسط 
تضعیف  بیکاری،  گسترش  شد،   ابالغ  ربیعی 
نیروی  شدن  فردی  کارگری،  های  اتحادیه 
کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب 
خویش  پیمانکاری،  و  کار  موقت  قراردادهای 
از  بسیاری  در  وقت  پاره  مشاغل  و  فرمایی 
کشورهای جهان متاثر از روند جهانی سازی، 
با  همراه  نوآوری  موج  طول  شدن  کوتاه 
برنامه های  و  سازی  خصوصی  سیاست های 

تعدیل ساختاری دولت ها عنوان شده است.
بر  تاکید  ضمن  بخشنامه  این  در  ربیعی 
زندگی  درخصوص  ملی  های  پیمایش  انجام 

آماری  جامع  اطالعات  تهیه  هدف  با  کاری 
موقت،  قراردادهای  انواع  اشکال  زمینه  در 
مقرر شد تا زیرساخت های الزم در چارچوب 
بهره گیری  با  مقاومتی  اقتصاد  مولفه های 
برای  کار  درقانون  موجود  ظرفیت های  از 
توسعه امنیت شغلی نیروی کار درکنار امنیت 
ماده   11 بر  تاکید  با  تولید  و  گذاری  سرمایه 

به شرح زیر فراهم شود:
کلیه  اجرای  در  جدی  اهتمام  و  تالش    -1
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های 
با  کار  روابط  معاونت  از سوی  اجرایی صادره 
درقبال  دستمزد  تساوی  اصل  رعایت  هدف 
و  تبعیض  هرگونه  رفع  و  ارزش  هم  کار 
نوع  با  مرتبط  های  تبعیض  بویژه  نابرابری، 

قرارداد استخدامی.
2-  تالش درجهت تحقق اهداف مندرج در 
منظور کمک  به  اشتغال  سیاست  نامه  مقاوله 

به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری 
راستای  در  جدی  اهتمام  و  ناقص  اشتغال  و 

تقویت اشتغال کامل و مولد.
های  تشکل  توانمندسازی  و  ساماندهی    -3
آیین  اصالح  طریق  از  کارفرمایی  و  کارگری 
کردن  فراهم  راستای  در  موجود،  های  نامه 
مقاوله  به  الحاق  منظور  به  الزم  بسترهای 
نامه های »آزادی انجمن ها و حمایت از حق 
با  تشکل« و »حق تشکل و مذاکره جمعی« 
هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی 

ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.
نامه  مقاوله  به  الحاق  جهت  بسترسازی   -4
با  نامه166  توصیه  و  اشتغال(  158)خاتمه 

کارگران  از  حمایت  اهمیت  و  تاثیر  به  توجه 
و  ایجاد  در  کار،  منصفانه  غیر  خاتمه  درقبال 

برقراری امنیت شغلی.
 ،178 مواد  دقیق  و  کامل  اجرای   -5
174و180مندرج درفصل یازدهم قانون کار با 
هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض 
های  نابرابری  بویژه  دستمزد،  درپرداخت 
و  استخدامی  قرارداد  نوع  با  مرتبط  مزدی 
همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی 

و الزم اجرای مراجع حل اختالف.
6-  گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه 
و  آموزش  و  بازارکار  نیازهای  به  توجه  با  ای 
طریق  از  کار،  نیروی  پیوسته  افزایی  مهارت 
به  عمر  تمام  یادگیری  های  سیستم  کاربرد 
منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های 
کارگران با تحوالت فنی و اقتصادی بازارکار.
درخصوص  ملی  های  پیمایش  انجام    -7

اطالعات جامع  تهیه  منظور  به  کاری  زندگی 
کار  غیراستاندارد  اشکال  زمینه  در  آماری 
سالیانه  سنجش  و  موقت(  قراردادهای  )انواع 
شغلی  امنیت  و  کار  پذیری  انعطاف  سطح 
ریزی  برنامه  منظور  به  بازارکار،  در  کارگران 

و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.
آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین  اصالح    -8
با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری- 
حقوق  و  المللی  بین  استانداردهای  به  توجه 

بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.
برعملکرد  کار  بازرسان  مستمر  نظارت    -9
زمینه  در  باالخص  پیمانکاری،  شرکت های 
مسئولین  استقرار  مزدی،  عدالت  رعایت 
پیمانکاران  ایمنی  صالحیت  تائید  و  ایمنی 
الزم  بسترهای  نمودن  فراهم  همچنین  و 
»بنگاه های  نامه  مقاوله  به  الحاق  جهت 

خصوصی. کاریابی 
در  موقت  قراردادهای  ساماندهی   -10
دارند و همچنین  ماهیت مستمر  مشاغلی که 
وقت  پاره  کار  قراردادهای  کردن  ضابطه مند 
احتمالی  های  استفاده  سوء  از  جلوگیری  و 
ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه 
»کار پاره وقت« و توصیه نامه182 باالخص 
توسعه  ششم  برنامه  سند  تاکید  به  توجه  با 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
پاره  های  فعالیت  برتوسعه  مبنی  اسالمی، 

وقت و مشارکتی.
11- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت 
قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و 

کامل ماده7 و تبصره ماده10 قانون کار.

۶۰ درصد دادخواست های
 مراجع حل اختالف برای 

قراردادهای کمتر از یک سال

بر اساس این گزارش، ابالغ بخشنامه امنیت 
شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید 
اجرایی  مدیران  از  وزیر  درخواست شخص  و 
و ستادی این وزارتخانه مبنی بر ارائه گزارش 
عملکرد در فاصله سه ماه یکبار جنبه نظارتی 
نشان  را  موضوع  این  پیگیری  جدیت  و 
 60 اینکه  به  توجه  با  وجود  این  با  می دهد؛ 
درمراجع  شده   ثبت  دادخواست های  از  درصد 
حل اختالف کار مربوط به کارگرانی است که 
طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل 
فعالیت کمتر از یک سال بوده، خود ضرورت 
ساماندهی هرچه سریعتر  قراردادهای موقت- 
که  می طلبد  را  العجل-  تعیین ضرب  با  حتی 
قانون  ماده7  در  آن  تکلیف  تعیین  کار  سازو 

کار مشخص شده است.
وزیر  که  کارگری«  »جامعه  روی  هر  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان عضو 
کارگر  خانه  مرکزی  شورای  عضو  و  مؤسس 
اجرایی  سازوکارهای  منتظر  می شناسند، 
که  خطری  می مانند؛  شغلی  امنیت  بخشنامه 
بیش از 90 درصد کارگران را تهدید می کند.

فراخوان مزایده عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 )منطقه خراسان جنوبی(
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: اقالم مازاد و 
اسقاط ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند برای دریافت 
فرم شرکت در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1395/7/10 همه روزه از ساعت 8 الی 12 به نشانی بیرجند- خیابان جمهوری - نبش 
جمهوری 6 - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی- واحد بازرگانی 
مراجعه نمایند. )شماره تماس32230433- 32211832( الزم به ذکر است دریافت فرم 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت سپرده شرکت در مزایده نزد امور مالی شرکت و ارائه 

تاییدیه پرداخت سپرده به واحد بازرگانی می باشد.
اقالم مازاد از جمله: صندلی گردان و ثابت، میز و صندلی ناهار خوری، کولر آبی، بخاری 

نفتی، اجاق گاز، آبسرد کن، میز تحریر، تشک ، الستیک تریلی، الستیک لیفتراک و...

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
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معرفی کتاب

۲۰۱۶ گرمترین سال در ۱۳۷ سال گذشته

به گزارش اداره هواشناسی سازمان ملل در ۱۳۷ 
سالی که از ثبت مستمر دمای زمین می گذرد، سال 
را  جاری میالدی )۲۰۱۶(، عنوان گرمترین سال 
به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، با 
مسئول  مقامات  نگران کننده،  آماِر  این  به  توجه 

سریع تر  هرچه  اجرای  خواهان  ملل  سازمان  در 
“توافق نامه پاریس” شده اند. بر اساس “توافق نامه 
بزرگ  ویژه کشورهای  به  پاریس” همه کشورها 
توسعه یافته یا در حال توسعه، متعهد می شوند که 
خود،  کارخانجات  و  تاسیسات  کردن  محدود  با 
انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. گازهای 
افزایش  و  آلودگی هوا  دلیل  گلخانه ای مهمترین 

دمای زمین به شمار می روند.

ارائه اینترنت رایگان برای مردم اروپا

تا  دارد  اعالم کرد قصد  به تازگی  اروپا  اتحادیه ی 
سال ۲۰۲۰ به تمام کشورهای عضو این اتحادیه، 
اینترنت رایگان و نسل پنجم اینترنت همراه ارائه 
مانند  بسیاری  شرکت های  حاضر  حال  در  بدهد. 
فیس بوک و گوگل در تالش هستند تا به بیشتر 
مردم جهان اینترنت رایگان ارائه بدهند. به تازگی 
جین جانکر مدیر کمیسیون اروپا، اعالم کرد قصد 
اینترنت  عمومی،  فضای  در  سال ۲۰۲۰  تا  دارند 

رایگان در اختیار همه ی مردم قرار بدهند.

کبوترها می توانند نوشته ها را بخوانند!

کبوترها می توانند مهارت های رهبری یکدیگر را 
قضاوت کنند و اکنون دانشمندان مدعی شده اند 
که آن ها همچنین می توانند واژه های نوشته شده 
را درک کنند. به گزارش ایسنا، تحقیقات محققان 

با  پرندگان  این  که  داده  نشان  دوک  دانشگاه 
آموزش تدریجی توانستند یاد بگیرند که از یک 
قیف مواد غذایی تغذیه کنند، اشکال را بشناسند 

و در نهایت واژه ها را بیاموزند.

فیلم جدید فرهادی در اسپانیا کلید خورد

را  خود  جدید  سینمایی  پروژه  فرهادی  اصغر 
اسپانیا  در  کروز  پنه لوپه  و  باردم  خاویر  بازی  با 
می سازد. به گزارش جام جم آنالین فرهادی پس 
از اکران »فروشنده« در ایران برای ساخت فیلم 
فیلم  ساخت  کار  تا  شد  خارج  ایران  از  جدیدش 
از  پس  کروز  پنه  لوپه  کند.  آغاز  را  خود  جدید 
اصغر  جدید  فیلم  فیلم نامه ی  خالصه ی  خواندن 

فرهادی گفته عاشق این فیلم نامه شده است.

استفاده از سرسره به جای آسانسور
 در دانشگاه مونیخ

ابتکارجالب نصب سرسره غول پیکر در دانشگاه 
فنی مونیخ - آلمان به دلیل کاهش مصرف برق، 
کاهش  آسانسورها،  از  دانشجویان  کمتر  استفاده 
و  آسانسورها  تست  و  تعمیر  سنگین  هزینه های 
به  دانشجویان  اساتید و  افزایش نشاط  همچنین 
یکی از خبر سازترین موضوع رسانه ای تبدیل شد.
 

دانشجویان این دانشگاه، استقبال بی نظیری از این 
ابتکار یعنی استفاده از سرسره  غول پیکر به جای پله 
و آسانسور به  عمل آوردند. روز های اول برای استفاده 
و آزمایش آن باید مدت ها توی صف دانشجویان قرار 
می گرفتند. البته این یک سرگرمی برای دانشجویان 
در  جهت صرفه جویی  در  نو  ایده ای  بلکه  نیست، 

وقت، برق و هزینه تعمیرات آسانسور ها است.

کاربران ایرانی به دنبال کدام اخبار بودند؟

ارزیابی میزان عالقمندی کاربران به اخبار، نشان داد 
که طی سه ماه اخیر، بیشتر ایرانیان در جستجوی 
خبرهای ورزشی بوده اند. به گزارش ایسنا، براساس 
آنالیز جستجوی کاربران در خبرهای خبرگزاری ها 
مشخص شد اخبار ورزشی با ۲۹ درصد، بیشترین 
جستجوها را به خود اختصاص داده است.پس از آن 
۲۱ درصد کاربران عالقمند به دیدن سرویس عکس 
جستجوهای  درصد  و ۲۰  اند  بوده  ها  خبرگزاری 

خبری متعلق به اخبار سیاسی بوده است.

تولید آب خوردن با کولر ماشین 

ایسنا - یک مهندس شرکت فورد در ابداعی جدید، آب اضافی کولر خودرو را به آب آشامیدنی تبدیل کرده تا در درون ماشین استفاده شود. زمانی که کولر خودرو روشن 
است، بخار آب هوا در کندانسور آن جمع می شود و پس از تبدل به مایع، از خودرو خارج می شود. دوگ مارتین، مهندس کنترل سیستم انتقال قدرت در شرکت خودروسازی 
فورد، برای جلوگیری از هدررفت آب،  سیستمی ابداع کرده که کل این آب متراکم شده را جمع آوری و به آب آشامیدنی قابل استفاده در خودرو تبدیل می کند.

با  حسینی - صبح دیروز بوستان مهرشهر 
مساحت قریب به ۱۰ هزار متر مربع در بلوار 
اعضای  بیرجند،   شهردار  حضور  با  فاطمیه 
شورای شهر و  مدیر عامل سازمان پارک ها 
استان  از مسئوالن  و فضای سبز و چند تن 

افتتاح شد.
مدیح شهردار بیرجند ضمن خوش آمد گویی و 
تبریک ایام دهه والیت عنوان کرد: این پارک 
در کمتر از 45 روز کاری با اعتبار ۲5۰ میلیون 
تومان به همت سازمان پارک ها و فضای سبز، 

و سازمان عمران و شهرسازی احداث شد. 
وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در مهرشهر 
هنوز پایین است ادامه داد: با افتتاح این بوستان، 
تمام فضای سبز مهر شهر ۱5 هزار متر مربع 
اینکه  بر  تاکید  با  بیرجند  شده است. شهردار 
مشکل فقط کمبود زمین است، عنوان کرد:  
برای  زمین  قطعه   ۲ شهرسازی  و  راه  اداره 
اختیار شهرداری  در  بوستان مهرشهر  احداث 
قرار داد و تقاضا داریم با در اختیار قرار دادن 
توسعه  زمینه  در  را  شهرداری  بیشتر  قطعات 

فضای سبز مهر شهر یاری کند.
توسعه  برای  ساله   5 جامع  برنامه  از  مدیح 
فضای سبز مهرشهر خبر داد و افزود: نزدیک 
به ۳ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان برای این 

کار اعتبار نیاز است.

67 درصد بودجه عمرانی مرکز استان
در شمال شهر هزینه شده است

برای  شهر  شورای  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
عمرانی  بودجه  از  درصد   ۶۰ تخصیص 
عنوان  بیرجند  شهر  شمال  برای  شهرداری 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 

۶۷ درصد از بودجه در شمال شهر هزینه شده 
است. به گفته شهردار بیرجند زمین دیگری در 
مهرشهر برای فضای سبز در اختیار شهرداری 
گذاشته شده است که به زودی افتتاح خواهد 
از ۶۰   بیش  آسفالت  به  مدیح همچنین  شد. 
هزار متر مربع در مهرشهر در 5 ماهه نخست 
امسال اشاره کرد و افزود: این میزان نسبت به 
سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه رو 
بوده است و اوایل مهر نیز پروژه انجام آسفالت 

در مهرشهر خواهیم داشت.

مهرشهر هرسال سبزتر از قبل

انصاری مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری نیز در این مراسم با بیان اینکه 
بر  تمرکز  هدف  با  سازمان  اداری  ساختمان 
توسعه مهرشهر به همین منطقه انتقال پیدا 
کرده است اعالم کرد: مهرشهر هرسال سبزتر 
از قبل خواهد شد به گونه ای که با طراحی 
مناسب و تنوع گیاهی مبتنی بر کار کارشناسی 

از سایر نقاط شهر زیباتر شود.
وی تنها مشکل را محدودیت زمین اعالم کرد 
راه و  با همکاری سازمان  امیدواریم  و گفت: 

شهرسازی این مشکل مرتفع شود.
زودی  به  پارک  حاشیه  در  انصاری  گفته  به 
مجموعه ورزشی رو باز شامل، زمین فوتبال، 

والیبال و ... به بهره برداری خواهد رسید.
سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر 
فضای  درصدی   ۷۰ پیشرفت  از  شهرداری 
خبر  شعبانیه  خیابان  حاشیه  در  دیگری  سبز 
 داد و افزود: به زودی این بوستان نیز به پایان

بلوارها  کاری  درخت  آن  بر  رسد، عالوه  می 
نیز ادامه دارد. انصاری با تاکید بر اینکه پس 

از افتتاح این بوستان همت اهالی منطقه برای 
نگهداری از آن بسیار اهمیت دارد عنوان کرد: 
ساالنه بیش از 8 میلیارد تومان برای نگهداری 

فضای سبز بیرجند هزینه می شود.
استان  فاضالب  و  آب  اداره  از  وی همچنین 
تقاضا کرد برای توسعه شمال شهر، در تامین 
منطقه  این  سبز  فضاهای  برای  آب  اشتراک 
کمک کنند زیرا که منابع آب در جنوب شهر 
است و اینجا باید از شبکه آب شهر استفاده 
کنیم. مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری در پایان از زحمات افرادی که 

در این طرح کمک کردند قدردانی نمود.
در ادامه مراسم یکی از ساکنان این منطقه از 
شهردار بیرجند و مدیر عامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری و تمامی مسئوالنی که 

در این زمینه کمک کردند تشکر ویژه کرد.
حسنی صفت عضو شورای شهر بیرجند نیز 
در این مراسم با بیان اینکه مردم اوایل سال 
درخواست کرده بودند تا پارکی با کیفیت در 
این منطقه ساخته شود عنوان کرد: این پارک 
با پیگیری ها اکنون به بهره برداری رسیده 
است و از امروز به بعد نگهداری از آن وظیفه 
مردم خواهد بود. وی با تاکید بر گفته های 
باید مشکالت خود  بیان کرد: مردم  شهردار 
را پیگیری و حق خود را مطالبه کنند زیرا که 
مسئوالن مدعی هستند کار به طور کامل در 
مهرشهر انجام شده است و بیش از استحقاق 

مردم کار کرده ایم.
خود  مخالفت  نیز  شورا   دیگر  عضو  نیک   
اعالم  شهرداری  به  مهرشهر  تحویل  با  را 
کرد و افزود: سازمان راه و شهرسازی باید از 
اعتبارات ملی بودجه بگیرد زیرا که اینگونه 

از حق مردم خرج می شود.

زرع  و  کشت  تغییرالگوی  بشرویه- 
کم،  آب  مصرف  با  کشاورزی  محصوالت 
یکی از راهکارهای مهم در سال های بحران 
کم آبی در خراسان جنوبی محسوب شده و 
مرهمی بر زخم کهنه خشکسالی این استان 

به شمار می رود.
که  است  سال   ۱8 حدود   ، مهر  گزارش  به 
خشکسالی گریبان گیر استان خراسان جنوبی 
عنوان  به  بشرویه  شهرستان  به خصوص  و 
خشک ترین شهر کشور شده است و در این 
وضعیت اجرای طرح های علمی و کارشناسی 
شده در راستای استفاده بهینه از منابع موجود 

به ویژه آب و خاک یک ضرورت است.
از  یکی  کشاورزی  کارشناسان  اعتقاد  به 
محصوالتی که در این وضع مرهمی اساسی 
بر روی زخم خشکسالی در این شهرستان و 
حتی سایر نقاط استان به شمار می رود کشت 
سورگم علوفه ای در اجرای طرح تغییر الگوی 
کشت است. گیاهی که با مصرف آب کم در 
برابر محصوالت پرمصرف آب مانند گندم و 
یا محصوالت جالیزی چون هندوانه می تواند 
عالوه بر صرفه اقتصادی تامین کننده علوفه 
دامداران در دشت های خشک و بی آب و علف 

این استان باشد.
کمبود  و  خشکسالی ها  این  وجود  با 
در  کشاورزی  حیات  تداوم  بارندگی ها 
شهرستان بشرویه یک نیاز اساسی است چرا 
که حدود 85 درصد از جمعیت شهرستان از 

طریق کشاورزی امرار معاش می کنند.
سورگم علوفه ای یکی از محصوالتی است 
که با وجود حفظ کشاورزی منطقه میزان آب 
کمی مصرف می کند و عالوه بر آن نیاز علوفه 

دام شهرستان را نیز تامین می کند.

سورگم علوفه ای در فصل تابستان 
در سه مرحله برداشت می شود

شهرستان  کشاورزان  از  یکی  سردار  اکبر 
از  ای  علوفه  سورگم  کرد:  بیان  بشرویه 
ماه  دو  در هر  و  اردیبهشت کاشت می شود 

یکبار آن را برداشت می کنیم.
فصل  طول  در  محصول  این  افزود:  وی 
تابستان سه مرحله برداشت می شود و در هر 
فاصله زمانی دوماه یکبار محصول به صورت 

خودرو آماده برداشت است.
مثبت  را  سورگم  اقتصادی  صرفه  سردار 
ارزیابی کرد و گفت: این محصول با توجه به 

نیاز آبی کم و برداشت سه مرحله ای گزینه 
مناسبی برای کشت در تابستان است.

تامین نیاز خوراک دام
 در وضعیت خشکسالی

کشاورزان  از  دیگر  یکی  مهدیان  هادی 
کشت  ای  علوفه  سورگم  که  ای  بشرویه 

کرده بود بیان کرد: امسال ۱8 نوع سورگم 
آینده  سال  از  تا  کردم  کشت  ای  علوفه 
بهترین رقم سورگم علوفه ای که بیشترین 
میزان عملکرد و کمترین نیاز آبی را داشته 

باشد، استفاده کنم.
 ۱8 این  میان  از  خوشبختانه  افزود:  وی 
با  سازگاری  بهترین  رقم  سه  حدود  رقم 

خشکسالی و کم آبی را داشت.
مهدیان گفت: برداشت سورگم علوفه ای را 
از ابتدای تیر آغاز می کنیم و این برداشت تا 

نیمه آبان ادامه دارد.
داشت:  اظهار  ای  بشرویه  کشاورز  این   
این  در  روستائیان  اکثر  اینکه  به  باتوجه 
هستند  مشغول  نیز  دامداری  به  شهرستان 
سورگم علوفه ای خوراکی مناسب برای دام 
است اما هنوز میزان تولیدات نسبت به نیاز 

علوفه دام کمتر است.
زیرکشت  سطح  بایستی  کرد:  تصریح  وی 

سورگم علوفه ای را افزایش دهیم تا حداقل 
برای خوراک دام های خود نیازمند علوفه از 

سایر شهرستان ها نباشیم.

پیش بینی برداشت ۳۰ هزار تن 
سورگم علوفه ای در بشرویه

کشاورزی  جهاد  مدیر  سرچاهی،  حسین 
از  هکتار   ۲۹۰ گفت:  بشرویه  شهرستان 
مزارع شهرستان بشرویه زیر کشت سورگم 

علوفه ای است.
وی افزود: از این سطح پیش بینی می شود 
ای  علوفه  سورگم  تن  هزار   ۳۰ از  بیش 

برداشت شود.
سرچاهی میزان برداشت در هر هکتار را سه 
چین و در هر چین حدود ۱۰۰ تن سورگم 

علوفه ای عنوان کرد.
ارقام  عملکرد  مقایسه  طرح  اجرای  به  وی 

بار در کشور  اولین  برای  سورگم علوفه ای 
اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح به طور 
و  شد  اجرا  کشور  شهر  هشت  در  آزمایشی 
در خراسان جنوبی نیز در شهرستان بشرویه 

اجرا شده است.
 مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: در این 
منظور  به  ای  علوفه  سورگم  نوع   ۱8 طرح 
تامین نیاز علوفه دام شهرستان و ادامه حیات 

کشاورزی کشت شد.

تالش بر ترویج محصوالت
 با نیاز آبی پایین

به وضعیت  با توجه  حسین سرچاهی گفت: 
خشکسالی ها تصمیم بر ترویج محصوالت با 

نیاز آبی پایین است.
در  داد:  ادامه  بشرویه  مدیر جهاد کشاورزی 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
 با ترویج کشت محصول سورگم علوفه ای
درآمد  و  اقتصادی  نیاز  تامین  بر  عالوه 
دامداران  علوفه  تامین  موجب  کشاورزان، 

شهرستان نیز می شود.
وی از کشاورزان خواست تا در این شرایط 
سورگم  بیشتر  تولید  با  خشکسالی  بحرانی 
این  نیاز  آبی  منابع  حفظ  با  ای  علوفه 
بشرویه  دام  علوفه  تامین  در  شهرستان 

تالش کنند.
های  زمین  در  ای  علوفه  سورگوم  کشت 
کشاورزی بشرویه موجب شده تا کشاورزان 
با کشت های دیگر  مقایسه  در  این منطقه 
محصولی بیشتر با مصرف آب کمتر برداشت 
های آموزش  ارائه  راستا  این  در  و   کنند 
کشاورزی  جهاد  کارشناسان  سوی  از  الزم 
توجه  همچنین  و  اولیه  های  حمایت  و 
کشت  الگوی  تغییر  برای  کشاورزان 

محصوالت ضرورت دارد.

بوستان مهر شهر افتتاح شد
گامی دیگر در جهت توسعه فضای سبز شمال شهر بیرجند

 »سورگم« بر زخم خشکسالی ها در بشرویه مرهم می گذارد

کشت و زرع در سال های بی آبی؛

 از کتاب »الغدیر« چه می دانیم؟

محمدحسن  ترجمه  امینی،  عبدالحسین  نوشته 
شفیعی شاهرودی/ ناشر: قلم مکنون

کتابی  نام  »الغدیر« 
عالمه  قلم  به  است 
امینی در اثبات والیت 
بن  علی  بالفصل 
از  بعد  طالب)ع(  ابی 
اثبات  و  پیامبر)ص( 
این  شیعه.  مذهب 

زبان  به  آن  جلد  که ۱۱  است  جلدی  کتاب، ۲۰ 
به  جلد،   ۲۲ در  جلد   ۱۱ آن  و  شده  چاپ  عربی 
زبان فارسی ترجمه شده است. موضوع عمده کتاب 
واقعه غدیر خم به روایت اهل تسنن است. نویسنده 
برای تدوین این کتاب به کتابخانه های کشورهای 
پاکستان،  هندوستان،  عراق،  جمله  از  مختلف 
مغرب، مصر و کشورهای دیگر دنیا مسافرت کرد. 
عالمه امینی شخصیتی است که یک تنه در برابر 
تحریف کنندگان تاریخ قیام کرد و با قلم توانا و 
آتشین و در عین حال منطقی و علمی خود، حقایق 
بیرون کشید.  تاریخ،  تاریک  از البالی زوایای  را 
بیش از پنجاه سال است که از تدوین کتاب الغدیر 
می گذرد و با اطمینان می توان گفت که جامعه 
محققین اعم از شیعه و سنی با نوشته های عمیق 
عالمه امینی آشنا می باشند؛ اما در طول این زمان، 
 هنوز کسی نتوانسته برای الغدیر حتی صفحه ای

رّدیه و یا نقدی که قابل اعتنا باشد، بنویسد. عالمه 
 ۱۰ الغدیر  نوشتن  برای  من  که  گوید  می  خود 
 هزار جلد کتاب خوانده ام. هر کس این کتاب را
 می خواند، درک می کند که توفیق الهی و کمک های

این  نگارش  در  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین 
کتاب مؤثر بوده است.

تهیه و تنظیم: مریم خودکار
کتابدار کتابخانه عمومی استاد عبدالحسین فرزین سربیشه

 »فروشنده« نماینده ایران در اسکار شد

اسفندیاری، سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی اعالم 
 کرد: پس از بحث های همه جانبه و بررسی های

فهرست  در  که  فیلمی  پنج  در خصوص  تکمیلی 

کوتاه دوم قید شده بود، این هیئت با اکثریت قوی 
آراء، فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی را برای 
معرفی به فرهنگستان و رقابت از سوی کشورمان در 

رشته بهترین فیلم خارجی زبان برگزید. 

نابینایان، بینا می شوند!

استفاده از سلول های بنیادی چشم سالم افراد منجر 
به درمان کامل 8۲ مورد از ۱۰۷ چشم آسیب دیده می 
 شود به طوریکه بینایی را به طور نسبی باز می گرداند.

به گزارش مهر، محققان توانستند با استفاده از سلول 
های بنیادی، بینایی چندین نابینا را احیا کنند. بر 
طبق آزمایشات محققان، ۱4 نفر بینایی نسبی خود 
را با این روش بدست آورده اند، به نحوی که فردی 
که حدود ۶۰ سال پیش بینایی اش را از دست داده 
بود اینک به کمک سلول های بنیادی بینایی اش را 

نزدیک به حد طبیعی بدست آورده است.

ایران چند یوز دارد؟

کارشناسان تعداد یوزهای ایرانی را در طبیعت بین 
۶۰ تا ۱۰۰ قالده تخمین زده اند. به گزارش ایسنا،  
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان 
با بیان اینکه در جهان  دو گونه  یوزپلنگ  وجود دارد 
که  یکی  گونه  آسیایی  و دیگری  گونه  افریقایی  است، 
افزود: یوز آسیایی  که  زمانی گستره  وسیعی  از غرب  
این  قاره  از سوریه  و عربستان  گرفته  تا هندوستان  و 
ترکمنستان  پراکنده  بود از  ۲۰  سال  پیش  بجز در 

ایران منقرض  شده  است . رحمتی افزود: این گونه در 
حال حاضر فقط در ایران وجود دارد که در معرض 
که  برآوردها  خوشبینانه ترین  در  و  است  انقراض 
توسط کارشناسان انجام شده تعداد یوزهای ایرانی 

را در طبیعت بین ۶۰ تا ۱۰۰ قالده تخمین زده اند.
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آیه روز  

و پروردگار تو بى  نياز و رحمتگر است اگر بخواهد شما را مى  برد و پس از شما هر كه را بخواهد جانشين 
]شما[ مى  كند همچنانكه شما را از نسل گروهى ديگر پديد آورده است. سوره األنعام، آيه 133

حدیث روز  

روز غدير خم عيد بزرگ خداست، خدا پيامبرى مبعوث نكرده، مگر اينكه اين روز را عيد گرفته و عظمت آن را شناخته و 
نام اين روز در آسمان، روز عهد و پيمان و در زمين، روز پيمان محكم و حضور همگانى است. امام صادق)عليه السالم(

اين كهنه رباط را كه عالم نام است
آرامگه ابلق صبح و شام است

بزمى است كه وامانده صد جمشيد است
گوريست كه خوابگاه صد بهرام است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

غدیر

یک لحظه مکث کن

خودتان را بهتر کنید

1. مثبت فكر كنيد و مثبت رفتار كنيد. رفتار منفى 
اطمينان و تعهد شما به بهتر شدن را كم مى كند.

2. چيزهاى جديد ياد بگيريد. به يک سازمان، كالس، 
كلوپ، گروه جديد بپيونديد. اگر همان كارهاى قبلى 
را بكنيد، احتمال اينكه به رفتار هاى قبلى هم برگرديد 
زياد است. اما چون آدم هاى جديد از شما انتظار هيچ 
رفتار خاصى ندارند، احتمال اينكه در عادت كردن به 

يک رفتار جديد موفق باشيد بيشتر مى شود.
3. به خودتان سخت نگيريد. شخصيت آدم يک شبه 
عوض نمى شود. به خودتان ُكلى وقت و فضا بدهيد 
تا يک رفتار را به بخشى از شخصيتتان تبديل كنيد.

4. تظاهر كنيد. احتماال شنيده ايد كه به هر چيزى 
خيلى تظاهر كنيد به واقعيت بدل مى شود. در واقع 
مى گويد   كه  هست  انگليسى  ضرب المثل  يک 
آنقدر تظاهر كنيد تا باالخره آن رفتار واقعى شود. 
كه  مى آوريد  در  را  كسى  اداى  كه  وقت ها  بعضى 
و  موقعيت ها  دوستان،  دارد،  زيادى  تفاوت  شما  با 
موفقيت هاى جديدى هم به وجود خواهند آمد. اما 
يادتان باشد ويژگى اى كه به داشتنش تظاهر مى كنيد 
با اهدافتان همراستا باشد، جورى نشود كه آخرش 
عادت بِد ادا درآوردن را هم به عادات بدتان اضافه 

كرده باشيد.
5. بعد از يک ماه دوباره بنشينيد و ببينيد چقدر موفق 
بوده ايد. وقتى كه حس كرديد در يكى از ويژگى ها 
استاد شده ايد، ويژگى ديگرى انتخاب كنيد و از نو 
شروع كنيد. مثال اگر چند دوست جديد پيدا كرده ايد 
و حاال ديگر سِر كار نظراتتان را ابراز مى كنيد، تبريک 

مى گوييم، شما موفق بوده ايد.

عید غدیر خم و فلسفه آن

روز هجدهم ماه ذى الحجه پيامبر بزرگوار اسالم 
به امر خداوند جانشين بعد از خود را تعيين فرمود 
تا راه تعالى مردم را در نيل به اهداف بزرگ خير و 

سعادت بشرى فراهم نمايد. 
خداوند متعال با برانگيختگى آخرين رسول خويش 
و ابالغ دين اسالم بر ايشان، بلوغ و كمال فكرى 
انبيا و فرستادن كتب  بعثت  از قرنها  را پس  بشر 
آسمانى در وجود نبى مكرم اسالم به تجلى رساند 
و با تعيين امامت پس از پيامبر كرامت و منزلت 

انسان را به عرصه تحقق درآورد.
بعد از رسالت پيامبر اسالم بشريت به كمال فكرى 
و بالندگى دست يافت و اين بزرگترين دليل براى 
خاتمه بخشيدن به بعثت انبيا بود و نيازى نبود كه 
رسول ديگرى مبعوث گردد و دين تازه اى معرفى 
متجلى  نوبت  بشر،  فكرى  كمال  از  بعد  اما  شود. 
شدن آرمان بزرگ خلقت انسان كه همان جانشينى 
خداوند و دستيابى به منزلت و كرامت او بود، رسيد 
و خداوند متعال با ايجاد امامت در پرتو نبوت اين 

آرمان را دست يافتنى ساخت.

هاى  نگرانى  و  اضطراب  گرفتار  كه  افرادى 
كمترين  احساسات  اين  هستند،  مزمن 
شوند.  مى  دچار  آن  به  كه  است  عوارضى 
در  اضطراب  با  بسيارى  جسمانى  مشكالت 
اندام  در  گوناگون  دردهاى  با  و  است  ارتباط 

هاى بدن خود را نشان مى دهد.
تان  گوش  به  اضطراب  واژه   وقتى 
مى خورد چه حسى داريد؟ احساس گيجى، 
عصبانيت، بى پناهى و يا ترس و واهمه مى 
كنيد؟ افرادى كه گرفتار اضطراب و نگرانى 
كمترين  احساسات  اين  مزمن هستند،  هاى 
شوند.  مى  دچار  آن  به  كه  است  عوارضى 
اضطراب روى سيستم عصبى بدن اثر منفى 
گذاشته و كنترل گوارش را به دست مى گيرد

 رهایی از دردهای ناشی از اضطراب
مضطرب  هرازگاهى  ها  انسان  ما  همه 
نگران  روز  هر  و  دائما  برخى  اما  شويم  مى 
اينگونه هستيد، بهتر است  اگر شما  هستند. 
يک فكرى به حال تان كنيد وااّل زندگى تان 

تباه خواهدشد. اضطراب ناشى از افكار منفى و 
تكرارى در مورد آينده است و معموال با »اگر 

اين طور بشود چه مى شود؟« همراه است:
- اگر تمام عمر تنها بمانم، چه مى شود؟

- اگر يک بيمارى خطرناک بگيرم...؟
- اگر پول كم بياورم،...؟ و افكار منفى ديگر 
از  پر  افكار  آيد.  مى  مان  ذهن  به  مدام  كه 
نگرانى معموال پيش بينى هاى آينده هستند 
و بارها و بارها در سر تكرار مى شوند. اگر مى 
خواهيد از شر اضطراب نجات پيدا كنيد بايد 

روش هاى غلبه بر آن را بياموزيد.
نصيحت  بدترين  با  است  بهتر  شروع  براى 
مان  گوش  كه  هايى  نصيحت  كنيم.  شروع 

از آنها پر است:
- مثبت فكر كن.

- چرا با نگرانى هاى بى مورد خودت را تنبيه 
مى كنى؟

- خودت را باور داشته باش.
كامال  كه  ها  نصيحت  دست  اين  از   و 

بى فايده هستند.

روشهای  کارساز رفع اضطراب
تهيه فهرستى از موضوعات نگران كننده: پيش 
از درمان اضطراب، فهرستى از نگرانى هاى خود 
موارد آزاردهنده يادداشت كنيد. براى اينكه بتوانيد 
با نگرانى هايتان برخورد مناسب داشته باشيد بايد 

آنها را به خوبى بشناسيد.

شرایط اضطراب آور 
ايجاد  افراد  در  خاصى  شرايط  اوقات  گاهى 
اضطراب مى كند. بنابراين بايد تمام آن شرايط 
را شناخت و تا حد امكان خود را در معرض آن 
شرايط قرار نداد.  مثال ممكن است هر وقت 
بيش از حد لزوم پول خرج مى كنيد، گرفتار 
اضطراب و نگرانى شويد. پس اگر اينطور است، 

آهسته تر خرج كنيد.

روشی برای تغییر افکار منفی 
هر وقتى فكر منفى به سراغ تان مى آيد با خود 
بينديشيد كه آيا اين نوع تفكر در پيدا كردن 
كرد؟  خواهد  كمكى  من  به  مناسب  حل  راه 

 مسلما خير. بنابراين به سرعت به خود بگوييد: 
»بس است.« البته اين كار بسيار مشكل است اما 

با تكرار باالخره موثر خواهدبود.

رفتاردرمانی شناختی 
با استفاده از اين نوع درمان با كمک متخصصان 
روانشناسى، تشخيص مى دهيد كه چگونه تفكر 
و اعمال تان باعث مى شود كه احساس خاصى 
را تجربه كنيد. شما با كمک روانشناسان، افكارى 
كه موجب اضطراب و نگرانى تان مى شود را 
 به سرعت شناسايى كرده و با تغيير الگوهاى 
فكرى تان، مى توانيد احساسات را كنترل كنيد و 

مدام گرفتار اضطراب و نگرانى نشويد.

رویارویی تدریجی 
تواند در درمان اضطراب موثر  اين روش مى 
تدريج در معرض  به  فرد  اين روش  در  باشد. 
مشكالتى قرار مى گيرد كه از آنها هراس داشته 
بدين  است.  شده  نگرانى  و  اضطراب  دچار  و 
ترتيب او متوجه مى شود، شرايط آنقدر هم كه 

فكر مى كرده اضطراب آور نبوده است و با آنها 
برخورد مناسبى خواهدداشت.

ورزش و تنفس صحیح 
هورمون  ترشح  باعث  ورزش  كه  آنجايى  از 
 هايى مانند اندروفين كه به بدن احساس خوبى 
مى دهد مى شود، مى تواند اضطراب هاى ماليم 
تا متوسط را كنترل كند. همچنين كيفيت خواب 
فرد را بهبود مى بخشد. از طرفى با تنفس هاى 
 كوتاه مى توان تا حد زيادى نگرانى را از خود 
عين حال  در  و  آرام  تفكر  موجب  و  كرد   دور 

خالق تر شد.
دارو و دریافت مکمل 

در مواردى كه فرد به تنهايى نمى تواند اضطراب 
خود را كنترل كند، پزشک با تجويز داروهايى 
مانند بنزوديازپين، به مدت دو تا سه هفته به 
كمک او خواهدرفت. مصرف كمتر قهوه و چاى 
نيز در كاهش اضطراب موثر هستند. كافئين 
 موجود در قهوه و چاى معموال سيستم عصبى 
را تحريک مى كنند. مصرف مكمل هاى امگا 3 

و منيزيم نيز در كنترل اضطراب موثرند.

عارفانه روز

تا لحظه شكست به خدا ايمان داشته باش
 خواهى ديد كه آن لحظه 

هرگز نخواهد رسيد .

مطالعه و خواندن، استرس و اضطراب
 را تا 68 درصد كاهش مى دهد.

 حتى بيشتر از گوش دادن به موسيقى يا قدم زدن

 گر در كارها جديت به خرج ندهيد، 
بى استعدادترين افراِد مصمم و با اراده، 

از شما پيشى مى گيرند

صعود به اورست 13 روز به طول مى انجامد،
اما سقوط از ان فقط :  “8 ثانيه”

ساختن روابط مدتها به طول مى انجامد
 اما از بين برد ان فقط در چند ثانيه!

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- با دلي پاک و دستاني 
ماه  اين  استقبال  به  نياز  ز   پرا 
مي رويم - ماده ژالتينى و شفاف 
سفالين  كوزه   - چشم  حفره 
 - ترمينال   - عرب  دست   -2
بزرگ  شيپور   -3 شنيدارى  رسانه 
اندازه  واحد   - اكنون  جنگى- 
گيرى وزن الماس 4- چشم پوشى 
... بود  از تصميم- زدانش دل پير 
- شكم 5- فهم و شعور - سرخ 
مايل به قهوه اى 6- آنچه بر اثر 
در   - بريزد  بيرون  ظرفى  پرشدن 
بيان علت به كار مى رود - ظالم 
بى سواد - حيثيت  و ستمگر 7- 
- درياچه اى در فارس 8- من و 
از متفكر شهيد استاد  تو - كتابى 
مرتضى مطهرى - خودم 9- واحد 
پول مالزى - خردمند - قبيله  10- 
پايتخت   - اوقات  بعضى   - آينده 
كشور مالت 11- برج بلند مخابراتى 
شمال غرب تهران - به حد مطلوب 
 - تابستانى  مزاحم   -12 نرسيده 
ريسمان محكم - تخم مرغ عسلى 
13- رودى در جنوب ايران - شغل 
برق  متناوب  جريان   - حرفه  و 
امروزى  شهسوار   - باجناق   -14
- علفخوارى با ريش دراز 15- به 

دنيا آوردن - شهرى در خوزستان 
-  اهل روستا.

مازندرانى-  پسر   -1 عمودي: 
امام زمان)ع(- تجهيز شده  زادگاه 
دماى   - تيراندازى   - روزآمد   -2
 - مسيحيان   -3 سوزاننده  و  زياد 
حقه  و  زرنگ   -4 الزاويه  منصف 
باز - اعالن - شهرى در سوريه 5- 
رمق آخر - مقابل گرانى - جوک 
6- نوعى پرتقال- خويشاوندان 7- 
مارى  شد-  بزرگ  سيمرغ  توسط 
شده   داده  تطبيق   - سمى  بسيار 

8- عنوانى نظامى - رهگذر - بصير 
9- ماگنت - حادث شونده - پيچ و 
تاب 10- پدر سام در شاهنامه - 
ايشان 11- بيمارى زردى - توليد 
مثل - زشت و ناپسند 12- خطاب 
حاصل  باقيمانده   - غيرمودبانه 
خانه  سقف   - چوب  سوختن  از 
جعلى   - سرگردان  و  آواره   -13
سوزن  و  نخ  با   -14 ساختگى  و 
سروكار دارد - محل استقرار حسن 
خويشاوندى   - پيروانش  و  صباح 
15- زادگاه - هديه چهره گشايى 

عروس - ظرف طبخ آبگوشت.
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مزجشکتفنشیامه1

ربنوربتواهامبش2

داوجزنویامتت3

ننسیفالردنکپ4

اشاحشرپنتسارا5

منرتمایحاتر6

رایریگخیندودز7

یسپوتودامنوا8

ییاهرزارفرسنی9

خدمارادیمان10

ناتسرلنبرهملد11

مرنهاکاگمدوه12

وگشویرادهفار13

ناسنامادنیمارو14

هناورناربجرود15

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

تجربه کنید.   09158668002

 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 

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

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

09387252049

آپارتمان 75 متری مهر شهر طبقه دوم 
شمالی با کلیه امکانات و امتیازات 

 با 20 قسط پرداخت  شده
آدرس: فاطمیه 2 - فی 55 میلیون 

همراه: 09154952434

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

به چند نفر ویزیتور با روابط عمومی 
 باال و سابقه کار برای پخش 
مواد غذایی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی + بیمه نیازمندیم.
09158610251- 32253325

به یک فروشنده آقا زیر 30 سال با روابط 
عمومی باال جهت کار در گل فروشی نیازمندیم

 09159050031

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی- تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک  

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

  09156633230- برگی

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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روز پرمدال تیم دو ومیدانی نونهاالن استان 
در مسابقات کشوری

تیم دو ومیدانی نونهاالن شهرستان بیرجند نماینده استان خراسان جنوبی 
چندین مدال رنگارنگ در مسابقات نونهاالن کشور که در مشهد مقدس 
برگزار شد، بدست آورد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
در دوی 1500 متر ، امیرحسین امیرآبادی زاده با رکورد  4:55 رتبه سوم را 
بدست آورد. محمد محمودی دوی 400 متر را در 55 ثانیه دوید و دوم شد 
و در دوی 100متر با زمان 11:25 رتبه سوم را بدست آورد  و دیگر دونده 
نونهال علی پردلی در دوهای 100 متر با رکورد 11:50 و  400 متر بار کورد 
57 حائز دو رتبه چهارمی شد. مربی تیم اعزامی را صابر صادقی بر عهده داشت.

تیم ملی والیبال نشسته ایران 
با غلبه بر تیم میزبان، فینالیست شد

تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی مقابل برزیل در مرحله نیمه نهایی 
به فینال بازی های پارالمپیک ریو 2016 راه یافت. به گزارش ایرنا، در 
ادامه رقابت های روز نهم بازی های پارالمپیک 2016 ریو و در مرحله نیمه 
نهایی مسابقات والیبال نشسته، تیم ملی کشورمان به مصاف برزیل، میزبان 
مسابقات رفت که با برتری در 3 ست متوالی جواز حضور در دیدار پایانی را 
کسب کرد. شاگردان هادی رضایی به ترتیب با نتایج 25 بر 20، 25 بر 19 
و 25 بر 17 مقابل برزیل به پیروزی دست یافتند و راهی دیدار نهایی شدند. 
بدین ترتیب تیم ملی کشورمان ساعت 12 امروز در فینال والیبال نشسته به 
مصاف بوسنی و هرزگوین می رود. این دو تیم در فینال پارالمپیک لندن نیز 
با یکدیگر مواجه شده بودند که بوسنی با غلبه بر ایران قهرمان شده بود.

 ایران با یک پله سقوط در جایگاه پانزدهم جدول مدال ها

در پایان نهمین روز رقابت های پارالمپیک ریو 2016، چین همچنان 
پیشتاز جدول مدال ها است. به نقل از ایرنا، چین با داشتن 94 مدال 
طال ، 74 نقره و 49 برنز صدرنشین بالمنازع جدول بازیهای پارالمپیک 
است و ایران نیز با 7 طال، 8 نقره و 6 برنز در جایگاه پانزدهم ایستاده است.

دوچرخه سواران ایران در مسابقات هند 
سه نشان طال،نقره و برنز گرفتند

ایرنا- تیم دوچرخه سواری بزرگساالن کشورمان در ماده تیم اسپرینت و 
کایرین با کسب سه نشان طال، نقره و برنز کارنامه موفقی در مسابقات 
دوچرخه سواری کاپ آسیا، از خود به نمایش گذاشت. دوچرخه سواران مالزی 
و قزاقستان به ترتیب مدال های نقره و برنز تیم اسپرینت را از آن خود کردند. 
محمد دانشور و علی علی عسگری بعد ازظهر روز جمعه نیز به ترتیب نشان 
های نقره و برنز را کسب کردند. مسابقات دوچرخه سواری کاپ آسیا از روز 
چهارشنبه در هفت رشته و با شرکت 10 کشور در پیست 250 متری ورزشگاه 
ایندراگاندی دهلی نو آغاز شده بود. محمد دانشور، علی عسگری و حسنعلی 
ورپشتی، نمایندگان ایران در رده سنی بزرگساالن در این رقابت ها هستند.

فعالیت های ورزشی که می توانند سیستم گوارش، روده 
ها و ماهیچه های شکم را قدرتمند کنند و کارایی این 
ارگان را افزایش دهند عبارتند از: 1- پیاده روی و نرم 
دویدن: انجام این فعالیت ها جریان خون را به روده 
ها بیشتر می کند و کارایی سیستم گوارش را افزایش 
می دهد 2- دراز و نشست: این ورزش باعث افزایش 

قدرت عضالت شکم می شود و بدین شکل بدن توانایی 
بیشتری برای خارج کردن سموم از سیستم گوارش 
پیدا می کند.بدین شکل سالمت روده ها افزایش پیدا 
می کند 3- یوگا: یوگا راهی مناسب برای از بین بردن 
استرس است. یوگا عضالت شکم را قدرتمند می کند و 
انعطاف پذیری را افزایش می دهد 4- طناب زدن: طناب 

زدن باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون می شود. 
بدین شکل کارایی سیستم گوارشی افزایش پیدا می کند 
5- ورزش های آکروباتیک و نمایشی: حرکات آکروباتیک 
باعث افزایش قدرت عضالت شکم می شود و کارایی 
ارگان هایی ازجمله روده ها را افزایش می دهد. حرکات 
آکروباتیک مفرح بوده ودر ورزش روزانه تنوع ایجاد می کند.

به لباس پشمی حساسیت دارید؟!

لباس های پشمی، از بهترین پوششهای گرم در 
فصل زمستان هستند. ولی حتما برای شما نیز 
پیش آمده که با پوشیدن لباسهای پشمی احساس 
خارش و حساسیت در پوست خود کنید. برای از 
بین بردن این حالت شما می توانید لباس مورد 
نظر خود را با گلیسرین و یا سرکه شستشو دهید. 

برای این کار ابتدا لباس مورد نظر را در تشت آبی 
خیس نمایید سپس دو الی سه قاشق غذاخوری 
گلیسرین داخل آب ریخته و پس از چند دقیقه 
آبکشی نمایید. همچنین می توانید دو فنجان 
سرکه ی سفید مقطر را در ماشین لباسشویی 
ریخته و منتظر نتیجه ی آن باشید. در صورتیکه 
هیچ یک از این مواد را نداشتید، نگران نباشید، 
از حالت دهنده و نرم کننده مو استفاده کنید.

خواص داروئی کلپوره  

استفاده از این گیاه به طوری که در کتب داروئی 
قدیمی وارد است، به زمان های دور نسبت داده 
می شود. سرشاخه های گلدار گیاه اثر مقوی، نیرو 
دهنده و ضد تشنج دارد و اگر گرد آن وارد بینی 
شود مخاط بینی را تحریک کرده و ایجاد عطسه 
می نماید. مصرف آن را در رفع سردرد، ضعف 

عمل دستگاه تغذیه، بیماری های دستگاه تناسلیـ  
ادراری و تأخیر یا عدم وقوع قاعدگی به علت ضعف 
کلی مؤثر می باشد. در ضمن اثر ضد تشنج نیز 
دارد. از این گیاه تلخ برای رفع درد ناحیه قلب هم 
استفاده می شود. بعالوه تب بر است و از جوشاندۀ 
گیاه در آب و با خیساندن و یا دم کردۀ آن در آب 
در موارد سرماخوردگی مصرف می شود. برای رفع 
ناراحتی هاضمه و دل درد هم از آن استفاده می کنند.

روش های پیشگیری کننده 
از انتقال سرماخوردگی 

وقتی فصل سرما فرا می رسد احتماالً منتظر هستید 
که شما و یا یکی از اطرافیانتان دچار سرماخوردگی 
شوید. اما می توانید با این راه کارها از بیماری آنفلونزا 
در امان بمانید: 1- دست هایتان را مرتب بشویید: 
چه سرکار باشید، چه در خانه، یا مدرسه و دانشگاه، 

دست هایتان را مرتب به مدت 30 ثانیه با آب داغ و 
صابون شسته و کمتر به صورتتان دست بزنید تا 
از انتقال ویروس ها جلوگیری کنید 2- از دستمال 
کاغذی استفاده کنید: از یک دستمال فقط یک بار 
استفاده کنید و پس از استفاده آن را در سطل زباله 
درب دار بیاندازید.  اگر پس از سرفه و یا عطسه در 
دستمالتان آن را دور نیاندازید با لمس دوباره 
آن میکروب ها به بدن شما منتقل می شوند.

از گیاه بادرنجبویه چیزی می دانید؟

گیاهی علفی، پایا، پرشاخه و پرپشت، ساقه های 
راست و برگ های متناوب بیضی شکل و گل 
هایی با کاسبرگ های رنگی اول زردرنگ بعد 
سفید و سپس به بنفش تبدیل می شوند. تمام 
گیاه پوشیده از پرزهای ریز بوده و عطر لیموی 
دارویی  اندام  کند.  می  متصاعد  خود  از  تندی 

بادرنجبویه برگ های آن است که خاصیت آرام 
بخش و خواب آور داشته و در مواردی تسکین 
سبب  باشد.  می  سرگیجه  و  معده  درد  دهنده 
کاهش تعداد ضربان قلب می شود و بهترین دارو 
برای اشخاصی است که هنگام اضطراب دچار 
ناراحتی معده می شوند. این گیاه اثر قابل توجهی 
در کاهش عالیم آلزایمر دارد. اما باید در مصرف 
آن در هنگام اختالالت تیروئیدی احتیاط گردد.

زدودن انگل از میوه و سبزیجات

انگل زدایی از سبزی ها مرحله بسیار مهمی در 
شست و شو است. ام توجه کنید که بعضی انگل ها 
با آب معمولی از بین نمی روند. پس شستن میوه 
و سبزی با آب در بسیاری موارد به پاک شدن آن 
کمکی نمی کند. بهترین راه این است که سبزی را 
چند دقیقه در تشت آب بگذارید تا خاک و آلودگی 

آن از بین برود. سپس یک قاشق مرباخوری مایع 
ظرفشویی یا محلول شست و شو دهنده سبزی را 
با آب مخلوط کنید و سبزی را چند دقیقه داخل 
این مایع بگذارید و چند بار آبکشی کنید تا آماده 
مصرف شود. بسیاری از انگل ها و میکروب ها  
هم پس از پخت و بر اثر حرارت باال از بین 
با این حال بهتر است قبل از پخت  می روند. 
سبزی مراحل شست و شو به صورت کامل طی شود.

درمان انواع مشکالت روده ای با ورزش 

سارقان آثار تاریخی در قاینات دستگیر شدند

مهر- رئیس اداره میراث فرهنگی قاینات از دستگیری متجاوزان 
و سارقان آثار تاریخی در این شهرستان خبرداد. علی عباسی 
گفت: نیروهای یگان حفاظت قاینات جهت حفاظت و صیانت از 
آثار تاریخی، پس از کسب اطالعات موثق، هماهنگی های الزم 
با یگان حفاظت استان و نیروی انتظامی شهرستان، متجاوزین و 
سارقین آثار تاریخی در قاینات را دستگیر کردند. وی افزود: این 
عملیات در ساعت 22 جمعه شب آغاز شد و با مساعدت ارزشمند 
پاسگاه انتظامی خضری دشت بیاض، حفاران غیر مجاز که در تپه 
تاریخی ملک آباد مشغول حفاری بودند، دستگیر شدند. از سارقین 
نیز ابزار کار شامل بیل، کلنگ و سالح سرد کشف و همچنین دو 
دستگاه ماشین وانت پیکان و پراید به پاسگاه انتظامی منتقل شد.

توقیف سواری پژو405 با 150کیلومتر سرعت

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه پژو 405 که با 
سرعت غیر مجاز 150کیلومتر در حرکت بود خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این 
خبر گفت: تیم کنترل سرعت پلیس راه شهرستان نهبندان 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور نهبندان-سربیشه، 
یک دستگاه سواري پژو 405 که باسرعت150کیلومتر در حال 
حرکت بود را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد با تخلفات 
حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، تصریح کرد: به علت ارتکاب 
تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز، راننده متخلف مبلغ 
چهار میلیون ریال جریمه و 15نمره منفی در سوابق گواهینامه 

وی ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

بی احتیاطی راننده،جان عابر پیاده را گرفت

رئیس پلیس راه استان از وقوع یک تصادف و جان باختن یک 
نفر در سربیشه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور مود-سربیشه، بالفاصله 
مأموران به محل اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در 
صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه پژو405 با عابر پیاده که 
در حال عبور از عرض خیابان بوده برخورد کرده است که در 
این سانحه رانندگی، عابر پیاده پس از انتقال به مرکز درمانی 
شهرستان مود، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از 
دست داد. کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده 
در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو اعالم کرد.

49درصد تصادفات در راه های روستایی
 

مالئی- فرمانده پلیس راه استان خبر از وقوع 39فقره تصادف طی 
هفته گذشته، که سه فقره تصادف فوتی و 32 فقره نیز تصادف 
جرحی بوده است، داد. سرهنگ حسین رضایی از فوت سه نفر در 
تصادفات جاده ای در تصادفات هفته گذشته خبر داد و گفت: این 
تصادفات 64 مجروح بر جای گذاشته است. رضایی بیشترین 
تصادفات هفته گذشته را مربوط به راه های روستایی دانست و 
تاکید کرد: حدود 49 درصدتصادفات در جاده های روستایی رخ 
داده است که به علت توجه نداشتن به جلو 60 درصد و رعایت 
نکردن حق تقدم 14 درصد به ترتیب بیشترین علل تصادفات 
این مدت را به خود اختصاص داده اند. رضایی عنوان کرد: 11 
هزار و 787 فقره تخلف رانندگی در این مدت ثبت شده است.

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

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

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

تمایل به نمایش بگذارد.

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

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

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

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

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان
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شناسایی و برداشت میدانی آبشارهای دره سبز رود در شهرستان سرایان

کاری- کارشناس ثبت میراث طبیعی استان گفت: آبشارهای دره سبز رود در منطقه کمر سرخ شهرستان سرایان به جهت دارا بودن شرایط الزم ثبت، در فهرست میراث 
طبیعی ملی مورد بررسی و برداشت میدانی قرار گرفت. رضایی ملکوتی عنوان کرد: در این منطقه حدود 19 آبشار وجود دارد که ارتفاع آنها بین 1/5 تا 18 متر می باشد. 

حوضچه های پای هر آبشار عمقی بین نیم تا 2 متر دارند. وی افزود: گونه های ارزشمند جانوری از قبیل بزکوهی و قوچ نیز در این منطقه یافت می شوند.
یکشنبه * 28 شهریور 1395 * شماره 3606

7
بیش از 97 هزار نفر نام یا 
القاب امیر المومنین )ع( را دارند

گفت:  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر  مالئی- 
جنوبی  خراسان  مردم  از  نفر  هزار   97 از  بیش 
ارادت  )ع(  المومنین  امیر  والقاب  نام  انتخاب  با 
خود را به این امام همام ابراز داشتند. پور حسین 
غدیر  سعید  عید  جایگاه  برشمردن  مهم  ضمن 
کرد:  نشان  خاطر  اسالمی،  اعیاد  میان  در  خم 
از  نفر   600 به  قریب  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
القاب  و  علی  بنام  استان  در  متولد شده  نوزادان 
آن امام همام نام گذاری شده اند. وی همچنین 
پایبندی به  عید غدیر را سرآغاز مسیر والیت و 
اجرای  با  کرد:  تاکید  و  دانست  مهم  اصل  این 
برنامه های فرهنگی مناسب، پیام غدیر به گوش 
 جهانیان بیش از پیش رسانیده شود. گفتنی است 
اصغر  علی  و  علیرضا  علی،  امیرعلی،  های  نام 
دارای بیشترین فراوانی  نام در پنج ماهه نخست 

سال جاری در استان بوده است.

۳۰ طرح آموزشی چند منظوره
در استان افتتاح می شود

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه 
فرهنگی  خانوار   657 و  هزار   ۳ امسال  تابستان 
مهرماه  گفت:  یافتند  اسکان  استان  مدارس  در 
چند  و  خدماتی  پرورشی،  آموزشی،  طرح   ۳0
افتتاح می شود. المعی  ها  در شهرستان  منظوره 
اظهار کرد: بیشترین پروژه ها در شهرستان های 
به  اشاره  با  وی  است.  زیرکوه  و  بیرجند  طبس، 
اسکان مسافران تابستانی در مدارس افزود: تعداد 
11 خانوار غیرفرهنگی در قالب 26 هزار و 4۳4 
نفر روز در مراکز رفاهی و مدارس استان اسکان 
یافتند که تعداد آنان نسبت به سال گذشته از رشد 

25 درصدی برخوردار بوده است.

جلوگیری از ورود کاالی قاچاق
مهمترین اصل حمایت از تولید ملی است

بر  تاکید  با  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل   - ایرنا 
به  را  آسیب  بزرگترین  ارز  و  کاال  قاچاق  این 
با  برخورد  طبعا  گفت:  کند،  می  وارد  ملی  تولید 
این پدیده و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به 
داخل کشور بزرگترین مقوله حمایت از تولید ملی 
بحث  در  جنوبی  خراسان  افزود:  انصاری  است. 
با توجه به  از میان ۳1 استان  ارز  قاچاق کاال و 
مرزی بودن آن در میان استان ها در جایگاه 22 
قرار دارد که تا حدودی امیدوار کننده است. وی 
اضافه کرد:  255 فقره پرونده در پنج ماهه امسال 
بررسی شد که نتیجه آن صدور حکم محکومیت 

به ارزش 22 میلیارد و 774 میلیون ریال است.

آغاز برداشت زیتون
از ۳5۰ هکتار باغ های استان

ایسنا- رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: پیش 
زیتون  باغ های  از  هکتار  از۳50  می شود  بینی 
بارور این استان 172تن محصول برداشت شود. 
این  تولید  با  کرد:  عنوان  ولی پورمطلق  هاشم 
تومان  میلیون   800 و  میلیارد   6 زیتون  مقدار 

درآمد عاید 290 کشاورز شود.

بیش از ۹۰۰ نفر در زندان ها
مشغول به کار هستند

تسنیم- مدیر بنیاد تعاون زندانیان از اشتغال بیش 
از 900 نفر در زندان های استان خبر داد. تاجدار 
اظهار کرد: زندانیان ابتدای ورود به زندان پس از 
استادکاران آموزش می بینند. استعدادیابی توسط 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون زندانیان 
هزار   10 خیاطی  رشته های  در  جنوبی  خراسان 
دست لباس برای بازارهای داخل و خارج استان 
کارگاه   50 در  زندانیان  این  افزود:  کردند  تولید 

داخل و خارج زندان مشغول به کار هستند.

تخصیص1۰میلیارد ریال تسهیالت
اقتصاد مقاومتی به شهرستان درمیان

مقاومت  ناحیه  سازندگی  بسیج  مسئول  ایرنا- 
گفت:  درمیان  شهرستان  پاسداران  سپاه  بسیج 
امسال 10 میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
برای اجرای کارگاه های اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
صنایع تبدیلی کوچک محصول کشاورزی به این 
بخشی   است.  یافته  اختصاص  مرزی  شهرستان 
اقتصاد  کارگاه   50 اندازی  راه  امسال  کرد:  بیان 

مقاومتی در شهرستان در دستور کار قرار دارد.

تخفیف 5۰ درصدی
عوارض بهای خدمات شهرداری طبس

با  و  برنامه ها  و  اهداف  راستای  در  خبر-  گروه 
توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر طبس این 
شهرداری در نظر دارد جهت رفاه حال شهروندان 
خدمات  بهای  عوارض  تخفیف  به  نسبت 
شهرداری )به جز جرائم کمیسیون ماده 100 ،77 
و عوارض خودرو(  به میزان 50 درصد از تاریخ 

24 شهریور لغایت 24 مهرماه امسال اقدام کند.

حضور کارشناسان دفتر دارو و درمان 
سازمان دامپزشکی کشور در قاین

درمان  و  دارو  دفتر  کارشناسان  خبر-  گروه 
اجرای  راستای  در  کشور  دامپزشکی  سازمان 
و  رئیس  همراه  به  بهداشتی  نظارت  شیوه نامه 
رئیس  و  استان  درمان  و  دارو  اداره  کارشناس 
و  بنتونیت  کارخانه  از  قاین  دامپزشکی  شبکه 
داروخانه های دامی شهرستان قاین بازدید کردند.

نابود کردن کاالهای قاچاق
تولید کنندگان داخلی را امیدوار می کند

سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  رئیس  ایرنا- 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: نابود کردن 
امیدواری  و  دلگرمی  موجب  قاچاق  کاالهای 
چرخه  در  فعالیت  برای  داخلی  تولیدکنندگان 
نشست  در  تهوری  شود.  می  ملی  اقتصاد  تولید 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  گروه  کار 
بشرویه افزود: واحدهای تولیدی صنعتی و معادن 
با مشکل متعددی رو به رو هستند و دستگاه های 
اجرایی باید در زمینه رفع موانع پیش روی فعاالن 
تری  جدی  مساعدت  و  همکاری  تولید  عرصه 
داشته باشند. سرپرست فرمانداری بشرویه نیز در 
این جلسه گفت: تغییر الگوی مصرف خانوارها با 
روی آوردن به تولید داخلی باید بیش از پیش مورد 
توجه خانواده ها قرار گیرد. در ادامه این نشست 
صاحبان صنایع و معادن بشرویه به بیان مشکالت 
و دیدگاه های خود در رابطه با موانع موجود پیش 
روی چرخه تولید در شهرستان بشرویه پرداختند.

برداشت ۹۹۰ تن انار از باغات نهبندان

عنوان  نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیر  مالئی- 
نهبندان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   ۳62 کرد: 
انار بوده که از این سطح 215  زیر کشت باغات 
هکتار بارورهستند. مالکی  افزود: برداشت انار از 
شهریور شروع وتا نیمه آبان ادامه خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد: تعداد بهره برداران 757 خانوار 
امسال حدود  در  بینی می شود  هستند که پیش 
990 تن انار از باغات این شهرستان برداشت شود.

1۶۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی
در شهرستان درمیان برگزار شد

شهرستان  حرفه ای  و  فنی  سرپرست  تسنیم- 
آموزشی  حرفه   62 در  اینکه  بیان  با  درمیان 
این  حرفه ای  و  فنی  دوره های  متقاضیان  به 
نیمه  در  گفت:  می شود  داده  آموزش  شهرستان 
دوره  ساعت  نفر  هزار   160 معادل  امسال  اول 
آموزشی ارائه شده است. یزدان پرست اظهار کرد: 
در راستای کارآفرینی معتادین بهبود یافته نیز 14 
نفر دوره معادل 900 نفر ساعت و در حوزه کاهش 
آسیبهای اجتماعی 50 نفر دوره  معادل 17 هزار و 

500 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

برندسازی محصول زرشک و زعفران
شهرستان قائن در دستور کار قرار دارد

سازی  برند  اینکه  بیان  با  قاین  فرماندار  ایرنا- 
از  شهرستان  این  زغفران  و  زرشک  محصول 
گفت:  دارد،  قرار  کار  دستور  در  گذشته  سال  دو 
تعریف نشان تجاری )برند( ویژه برای محصول 
کشاورزی قاین ضروری است.کهن ترابی عنوان 
کرد: با برند سازی، این دو محصول مهم در هر 
نقطه ای از کشور معرفی می شود. وی با اشاره 
زعفران  و  زرشک  تحقیقاتی  ایستگاه  اینکه  به 
است،  مانده  باقی  طرح  مرحله  در  شهرستان 
به  باره  این  در  عملی  اقدام  تاکنون  کرد:  اضافه 

علت کمبود اعتبار انجام نشده است.

علت هجوم حیات وحش
به اراضی کشاورزی خشکسالی است

ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: علت 
عمده هجوم حیات وحش به زمین های کشاورزی 
ناشی از خشکسالی و کمبود علوفه است که برای 
پیشگیری از ورود حیوانات و کاهش خسارت به 
بهره برداران برنامه هایی در دستور کار این اداره 
کل قرار دارد. آرامنش عنوان کرد: برای جلوگیری 
صورت  های  پیگیری  با  کشاورزان  به  زیان  از 
گرفته از طرف بانک کشاورزی برای فنس کشی 

اراضی تسهیالت پرداخت خواهد شد.

رونمایی از کتاب »دولت یاد« در بیرجند

حاشیه  در  یاد”  “دولت  کتاب  سیما-  و  صدا 
توسعه  به  درخدمت  زبان  نقش  کارگاه  برگزاری 
تاریخ  از  شرحی  کتاب  این  شد.  رونمایی  منطقه 
محلی شهربیرجند در قالب خاطرات مرحوم ذبیح 

اهلل ناصح، در آغاز سده معاصراست.

هشتمین سرشماری به صورت الکترونیکی 
برگزار می شود

به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
اهمیت اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن 
گفت: همکاری و مشارکت تمامی همشهریان در 
مختلف  برنامه ریزیهای  و  اطالعات  جمع آوری 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی بهداشتی و رفاهی 
ستاد  در  ناصری  است.  تأثیرگذار  بسیار  کشور 
هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان 
هشتمین  سرشماری  این  کرد:  اظهار  بیرجند 
به  بار  اولین  برای  و  است  کشور  سرشماری 
بیان کرد:  اجرا می شود. وی  الکترونیک  صورت 
خانوارها می توانند با مراجعه به سایت سرشماری 
  www.sarshomari95.ir آدرس  به 
سرشماری   سامانه  در  را  خود  خانوار  اطالعات 
سرشماری   مأمور  مراجعه  هنگام  و  کنند  ثبت 

فقط  کافی است کد آماری خود را ارائه دهند.

ارائه ۵ طرح محرومیت زدایی به آستان قدس توسط بسیج سازندگی 

بیان  با  استان  سازندگی  بسیج  رئیس 
از  باید  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  اینکه 
طرح   5 گفت:  شود  حمایت  داخلی  تولید 
رضوی  قدس  آستان  به  محرومیت زدایی 

توسط بسیج سازندگی ارائه شد.
به گزارش تسنیم، محمد زهرایی دیروز در 
بازدید از گروه های جهادی اظهار کرد: بسیج 
سازندگی استان چند پروژه به آستان قدس 
رضوی معرفی تا در صورت حمایتهای مالی 
آستان قدس رضوی شاهد تحولی بزرگ در 
استان محرومی مانند خراسان جنوبی باشیم. 
در  هایی  طرح  جنوبی  خراسان  افزود:  وی 
محرومیت  عام المنفعه،  پروژه های  قالب 
زدایی، توانمندسازی و اشتغال زایی به آستان 
از  بعد  تا  است  کرده  ارسال  رضوی  قدس 

بررسی و موافقت پروژه ها اجرا شود.

اینکه کمک  بیان  با  رئیس بسیج سازندگی 
اجرایی شدن هر طرح  ای  بر  آستان قدس 
گفت:  است  تومان  میلیارد  یک  به  نزدیک 
دائمی  فروشگاه  ایجاد  شامل  هایی  طرح 
مقاومتی  اقتصاد  محصوالت  فروش  برای 
تولید استان، ایجاد نمایشگاه، حفر چند چاه 
نهبندان  و  خوشاب  سربیشه،  دشتهای  در 
در  افغانستان  سمت  به  آنها  آبی  منابع  که 
جریان است تا بر اساس این طرح دهکده 
یا روستایی جدید در مرز استان ایجاد شود.
استان  سازندگی  بسیج  افزود:  زهرایی 
قدس  آستان  به  هم  را  جهادی  گروه   80

رضوی معرفی تا بر اساس تفاهم نامه اعتبار 
دریافت شود. وی در ادامه با اشاره به طرح 
مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  مختلف  های 
 720 تعداد  داشت:  اظهار  عمل  و  اقدام 
کارگاه اقتصاد مقاومتی، 200 کارگاه صنایع 
از  باغی  و  و محصوالت کشاورزی  تبدیلی 
مهم ترین طرحها است که 9 میلیارد تومان 
تسهیالت با همکاری بانک مهر اقتصاد در 
بسیج  رئیس  می شود.  پرداخت  راستا  این 
اقتصاد  اصول  تحقق  در  گفت:  سازندگی 
یکدگیر  کنار  در  دولت  و  مردم  مقاومتی 
همکاری  بدون  دولت  و  هستند  تأثیرگذار 

نخواهد  موفق  سال  شعار  تحقق  در  مردم 
از  باید  مقاومتی  اقتصاد  برای تحقق  و  بود 

تولید داخلی حمایت شود.
می تواند  قنوات  احیای  افزود:  زهرایی 
مشکالت کم آبی را در روستاهای خراسان 
عمیق  چاه های  حفر  زیرا  زند  رقم  جنوبی 
در  زمین  نشست  گذشته سبب  سالهای  در 

شهرستانهای استان شده است.
جنوبی  خراسان  در  اگر  کرد:  بیان  وی 
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را 
نداشته باشیم زندگی در استان در چند سال 

دیگر با مشکالت زیادی روبه رو می شود.

 رئیس بسیج سازندگی استان خبر داد:

معطل ماندن برخی امور به خاطر نبودن عدالت در جامعه است
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه علت 
بر زمین ماندن برخی امور نبودن عدالت در 
جامعه است، گفت: اگر امروز جامعه هر چیزی 

را نمی پذیرد به دلیل شک در عدالت است.
به گزارش مهر، آیت ا... عبادی صبح شنبه 
در دیدار با امام جمعه و مسئوالن شهرستان 
اظهار کرد: مسئله مهمی که همه  سربیشه 
به دنبال آن هستیم اما صرفًا انگیزه در آن 
می خواهد  نیز  کار  و  ساز  بلکه  ندارد  نقش 
اصل امامت و والیت است. وی با اشاره به 
اینکه نباید نسبت به امور و مشکالت جامعه 
بی تفاوت بود و همچنین نباید دخالت بی جا 
در مسائل داشت، گفت: هر کاری را باید از 

مسئوالن ذی ربط با آن مسئله دنبال کرد.
معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره  با  عبادی 
رهبری مبنی بر اینکه دست کاری آمار گناه 
کبیره است، افزود: نباید گزارش غلط به مردم 
داد و باور آن ها را نسبت به جامعه نابود کرد.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسئول باید 
جوابگوی مراجعاتی که به او می شود باشد، 
و  مشکالت  بررسی  صحیح  راه  کرد:  بیان 
مسائل جامعه ارسال نامه مکتوب به مسئول 

مربوط به آن مسئله است.

شهرستان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سربیشه مردمی پرتالش برای دین و دنیای 

خود هستند، اظهار کرد: باید به حقیقت آن 
چه که روح انقالب است برگردیم. عبادی با 
قانونی  استکبار جهانی هیچ  اینکه  به  اشاره 
ندارد و هر جنایتی را انجام می دهد، عنوان 
دشمن  از  امروز  جامعه  شکست های  کرد: 

نیست بلکه از بی هنری خود ماست.
ترس  رغم  علی  اینکه  به  اشاره  با  عبادی 
چه  چنان  اگر  اما  مستقیم  جنگ  از  دشمن 
نفوذ کند و مسلط شود چیزی از جامعه باقی 
نخواهد گذاشت، افزود: باید پای عدل اهل 

بیت و والیت امام علی )ع( محکم بایستیم 
و قدر دان آن باشیم.

شهرستان سربیشه
با کمبود روحانی روبه رو است

این  در  نیز  سربیشه  شهرستان  جمعه  امام 
دیدار خواستار اعزام روحانی در هشت نقطه 
جمعیتی و روستایی شهرستان سربیشه شد 
و گفت: در بسیاری از نقاط شهرستان علی 
دارد روحانی وجود  زیادی که  رغم جمعیت 
به  اشاره  با  سنجری  االسالم  حجت  ندارد. 
شهرستان  در  برادران  علمیه  حوزه  وجود 

سربیشه، تصریح کرد: متاسفانه روند کار در 
این حوزه مورد رضایت نیست.

این  در  مرزی  بازارچه  اینکه  بیان  با  وی 
بخورد  مردم  درد  به  آنکه  از  بیش  منطقه 
کرد:  بیان  است،  شده  مردم  برای  چالشی 
واقعه غدیر در شهرستان سربیشه  بازسازی 
طی هفته جاری از برنامه های مهم در این 

شهرستان است.

لزوم توجه به زیرساخت ها
در مرز ماهیرود

فرمانداری  سرپرست  فالحی،  محمدجواد 
با  دیدار  این  در  نیز  سربیشه  شهرستان 
رهبری  معظم  مقام  از  تبیعت  اینکه  بیان 
اساسی  مؤلفه های  از  مداری  والیت  و 
وحدت  کرد:  اظهار  است،  امروز  جامعه 
وی  است.  جامعه  اساسی  نیازهای  از  نیز 
فرصت  هم  می تواند  مرز  اینکه  بیان  با 
است  نیاز  کرد:  تصریح  تهدید،  هم  باشد 
که در خصوص تأمین زیرساخت ها در مرز 

ماهیرود توجه بیشتری انجام شود.
با اشاره به همسایگی با کشور غرامت  وی 

زده افغانستان، اظهار داشت: امروز دشمن در 
کنار ما سیطره دارد و باید توجه بیشتری به 
این مناطق شود. فالحی ادامه داد: از بخش 
در  باید  رضوی  قدس  آستان  و  خصوصی 
مرزی  مناطق  زیرساخت های  توسعه  جهت 
کمک گرفت. وی با بیان اینکه بخش عمده 
آب های استان از شهرستان سربیشه تأمین 
شده  موجب  امر  این  کرد:  عنوان  می شود، 
این  در  زیرزمینی  آب  سفره های  که  است 

منطقه دچار مشکل شود.
با  سربیشه  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
اشاره به اینکه باید بتوانیم از مهار آب های 
از  استفاده  گفت:  کنیم،  جلوگیری  سطحی 
آب سفره های زیرزمینی که در مرز مشترک 
وجود دارد نیز می تواند به خشکسالی منطقه 
کمک کند. وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات 
افزود:  می شود،  انجام  منطقی  صورت  به 
در  را  اعتبار  شاخص های  بتوانیم  امیدواریم 

هر شهرستان به سطح مطلوبی برسانیم.
توسعه  اعتبارات  به  اشاره  با  فالحی 
از سوی  نهبندان و سربیشه  شهرستان های 
متاسفانه  کرد:  اظهار  رهبری،  معظم  مقام 

امسال این اعتبارت پرداخت نشده است.

دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی در جهاد دانشگاهی استان راه اندازی می شود

استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  بزرجی- 
تشکیل  پیشنهاد  درباره  استانداری  گفت: 
در  اجتماعی  آسیب های  علمی  دبیرخانه 
جهاد دانشگاهی استان موافقت کرد. جالل 
موضوع  خبر  این  اعالم  با  صادقی،  الدین 
جدی  مسئله  یک  را  اجتماعی  آسیب های 
دانست و گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی 
عمیق  یابی  ریشه  و  بررسی  باید  استان 

اکنون شاهد  اضافه کرد:  گیرد. وی  صورت 
حتی  و  متعدد  اجتماعی  آسیب های  بروز 
از  بسیاری  که  هستیم  جامعه  در  نوظهور 
 آن ها به ویژه اعتیاد موجب فروپاشی بنیان 
بر  تاکید  با  صادقی  شود.  می  ها  خانواده  
اجتماعی،  آسیب های  بروز  علل  شناسایی 
ارائه  و  کاربردی  پژوهش  با  کرد:  بیان 
راهکارهای اجرایی مناسب در امر پیشگیری 

از بروز این آسیب ها موفق خواهیم بود. وی 
ادامه داد: هر جامعه ای متناسب با شرایط خود 
با انواعی از انحرافات و آسیب ها روبرو است 
آن  پیشرفت  و  رشد  بر  مخربی  تاثیرات  که 
خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس  دارد.  جامعه 
آسیب های  حل  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
اجتماعی تنها در یک برهه زمانی کوتاه قابل 
حل نیست، اظهارکرد: با عزم مشترک و بدور 

خواهیم  آسیب ها  حل  در  کاری،  موازی  از 
برسانیم.  حداقل  به  را  مشکالت  توانست 
وی با بیان اینکه ریشه یابی و حل معضالت 
هم فکری  و  هم افزایی  نیازمند  اجتماعی 
یادآور شد: جهاددانشگاهی  دستگاه ها است، 
اندازی  راه  پیشنهاد  ارائه  با  جنوبی  خراسان 
در  اجتماعی  های  آسیب  علمی  دبیرخانه 
و  پژوهشها  انجام  با  دارد  تالش  نهاد  این 

تحقیقات کارآمد در این خصوص گام موثری 
در کاهش آسیب های اجتماعی بردارد.

غول پول، پاورلیفتینگ استان را بر زمین زد
هیئت  رئیس  کنهسال  علی  مالئی- 
و  گفت  در  استان  بدنسازی  و  پاورلیفتینگ 
گو با آوا عنوان کرد: به مناسب بزرگداشت 
مسابقات  سال   5 از  بعد  و  منا  شهدای 

پاورلیفتینگ در استان احیاء شد.
 75 حضور  با  مسابقات  این  افزود:  وی 
ورزشکار حرفه ای و نیمه حرفه ای در سالن 

شهیدین قاسمی برگزار شد.
کهنسال یادآورشد: از شهرستان های فردوس، 
آرین شهر، بشرویه در این دوره شرکت کردند 
و این مسابقات در دو رده سنی بزرگساالن و 

جوانان برگزار شد که آقایان: مرتضی خسروی 
با وزنه 850 کیلو، اشکان خراشادی زاده 650، 
مجتبی کهنسال 520 مقام های اول تا سوم 
را دررده سنی بزرگساالن کسب کردند. رئیس 
هیئت پاورلیفتینگ و بدنسازی گفت: در وزن 
59 کیلو مصطفی سبزواری 285 کیلو و حامد 
حامد  و  کیلو  کیلو 540  دسته 74  در  براتی 
هریوندی 4۳5 را باالی سر بردند. وی ادامه 
داد: در دسته 8۳ کیلو مجتبی کهنسال 520 
کیلو و مهدی خرائی 470 و مهدی وارسی 

285 کیلو را باالی سر بردند.

نبود اسپانسر
مانع پیشرفت ورزشکاران

رشته  این  در  اسپانسر  نبود  به  کهنسال 
نبود  علت  به  کرد:  تاکید  و  اشاره  ورزشی 
جهانی  و  کشور  قهرمانی  فرصت  اسپانسر، 
می  گرفته  بیرجند  در  ورزشکاران  از  شدن 
بدنسازی  و  پاورلیفتینگ  رئیس هیئت  شود. 
اشکان  خسروی،  مرتضی  کرد:  خاطرنشان 
خراشادی زاده، مجتبی کهنسال  ورزشکارانی 
هستند که واقعا تالش می کنند اما به علت 

باز  مسابقات  ترین  ساده  از  )حامی(   نبود 
می مانند. وی به سابقه ۳0 ساله این  ورزش 
برای  اگر  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  بیرجند  در 
این ورزشکاران سرمایه گذاری کنند من قول 
می دهم که مقام های کشوری و جهانی را 

می توانند از آن خود کنند.
قوی  مسابقات  کرد:  خاطرنشان  کهنسال 
برگزار  قاین  در  که  کشور  مردان   ترین 
هزینه  بودن  باال  علت  به  اما  شود  می 
زمان  نبود  و  ورزشکاران  این  سازی   آماده 

نمی توانیم در این مسابقات شرکت کنیم.

دل پر درد متولی پاورلیفتینگ :

نماینده ولی فقیه در استان:

لزوم بومی سازی نیروهای متخصص و فوق تخصص در بخش درمان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
گفت: برای ارتقاء درمان استان باید نیروهای 

متخصص و فوق تخصص بومی  شوند.

محمد دهقانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
توجه  با  کرد:  اظهار  استان،  درمان  وضع  به 
زیر  ضعف  و  استان  شدید  محرومیت  به 
ساخت هایی چون راه آهن، فرودگاه و بزرگراه، 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  نیروهای  جذب 
با مشکل  و نگهداشت آن در استان همواره 
مواجه است. وی ادامه داد: علی رغم رشد خوب 
امکانات تشخیصی و درمانی در طی 12 سال 
گذشته، هنوز بسته ارائه خدمات تشخیصی و 

درمانی حتی در مرکز استان نیز کامل نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
جراحی  تخصصی  فوق  رشته  در  کرد:  بیان 
اطفال،  جراحی  پالستیک،  جراحی  عروق، 

جراحی توراکس و همانولوژی نیرو نداریم.
آمبوالنس  ناوگان  اینکه  بیان  با  دهقانی 
بیمارستان های استان فرسوده است، تصریح 
کرد: تامین نیروی تخصصی بیمارستان های 
طرح  نیروی  طریق  از  بیشتر  شهرستان ها 

نیروهای  فقط  و  می شود  تامین   K ضریب 
بومی ماندگار هستند.

وی افزود: پذیرش بیمار در بیمارستان ها با هیچ 
مشکلی مواجعه نبوده و پرداختی از جیب بیمار 
کاهش یافته همچنین دریافت وجوه خارج از 

ضوابط به حداقل ممکن رسیده است.
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
و  تشخیصی  خدمات  ارائه  مجموع  در  افزود: 
درمانی در استان به نسبت مراکز استان های 

برخوردار مانند؛ تهران، اصفهان و شیراز در حد 
متوسط ارزیابی می شود.

نیروهای  بومی سازی  وی خاطر نشان کرد: 
بخش  جذب  تخصص،  فوق  و  متخصص 
خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های 
توسعه  همچنین  درمان  و  تشخیص 
از  تخصصی  دستیار  آموزشی  رشته های 
ارتقاء درمان  برای  اقداماتی است که  جمله 

استان باید انجام شود.
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آگهــی حــراج 
از  خودرو  تعدادی  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیریت 
رده خارج خود را از طریق حراج به شرح ذیل به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان 
می توانند به مدت 10 روز از تاریخ 95/6/28 لغایت پایان وقت اداری 95/7/8 برای 
 اخذ برگه شرایط و بازدید از خودروها به ساختمان مدیریت به نشانی: سایت اداری 
بلوار پیامبر اعظم )ص( - باالتر از میدان آدینه - طبقه دوم- واحد اداری مراجعه  
فرمایند. ضمناً موضوع مورد معامله به خریداری که به صورت حضوری باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید، فروخته شده و در مقابل فروش موضوع حراج، وجه آن دریافت 
 شده و پرداخت هرگونه مالیات عوارض و هزینه آگهی و جریمه های بیمه نامه و ...

 به عهده خریدار )برنده( خواهد بود.

مدل شماره انتظامینوع خودروردیف
خودرو

رنگ 
خودرو

سفید1121379 ن 29 ایران 44آمبوالنس مزدا1

سفید9831378 س 69 ایران 44وانت پیکان2

آمبوالنس نیسان 3
پاترول

سفید9781373 ن 65 ایران 22

نوک 8191379 ل 67 ایران 22پژو 4405
مدادی

سرمه ای3421380 م 78 ایران 22وانت مزدا5

سفید 9851378 س 69 ایران 44مینی بوس بنز6
قرمز

آمبوالنس نیسان 7
پاترول

سفید984 س 69 ایران 44

مشکی29561 ایران 791موتورسیکلت8
مشکی74459 ایران 637موتورسیکلت9

حراج وسایط نقلیه رأس ساعت 10 صبح مورخ 95/7/10 با حضور اعضای کمیسیون 
تشکیل و شرکت کننده ای که تا پایان وقت تعیین شده باالترین قیمت را پیشنهاد کند 

و پول نقد یا چک بانکی تضمینی ارائه دهد خریدار شناخته خواهد شد.

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

09155619149 -09155618059

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(  
اعضای انجمن داروسازان ایران

شعبه استان خراسان جنوبی
**************************

به اطالع کلیه همکاران محترم داروساز می رساند: 
مجمع عمومی عادی )نوبت اول( اعضای انجمن داروسازان ایران شعبه استان خراسان 
جنوبی جمعه  1395/07/02ساعت10 الی14 در آدرس بیرجند خیابان معلم ، میدان 
مادر، سالن اجتماعات معاونت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می گردد.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره شعبه 

2- انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین 
توضیحات:

تعداد مورد نیاز عضو هیئت مدیره 3 نفر/ عضو علی البدل 2 نفر 
تعداد مورد نیاز عضو اصلی بازرس یک نفر/ عضو علی البدل یک نفر

هیئت اجرایی انتخابات استان خراسان جنوبی

جناب آقای سازنده
درگذشت  مادرگرامی تان

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

مؤسسه خیریه هیئت حسینی

رستوران برادران  خــزیمــه  شمــال شهــر
 به مناسبت عید سعید غدیر 

مراسم قرعه کشی  یک دستگاه موتور سیکلت  را در محل 

09153621477 برگزار می نماید.  32311717-

بانکمهراقتصادبهعنوانیکنهادپولیوبانکی،ودرراستایمنویاترهبرمعظمانقالبدرتحققسیاستهایاقتصادمقاومتیسهرویکردذیلرادنبالمینماید.
1-انجاممسئولیتاجتماعیبانکدرقبالحاکمیتوجامعهبهعنوانیکنهادپولیومالیدرمقاومسازیورونقاقتصادکشور.

2-مقاومسازیدرونبانکبهمنظورحفظپایداریوافزایشتابآوریدربرابرمخاطراتوتهدیدهایدرونسیستمومحیطپیرامون.
3-توجهوبهرهبرداریازنقشموثرذینفعانبزرگبانک)شامل:کارکنان،مشتریان،سهامداران،تامینکنندگانوشرکا(بهعنوانتسهیلگرانتحققسیاستهایاقتصادمقاومتی.

گزارشذیلدرراستایرویکردهایسهگانهذکرشدهتهیهوبهشرحذیلمیباشد.
الف( حمایت از طرح های کالن تولید ملی کشور

بانکمهراقتصاددرراستایحمایتازصنایعمادرکشورودرجهتحمایتازتولیدملّیبالغبر157هزارمیلیاردریالدر7حوزه،تسهیالتارایهنمودهاست.
میزان تسهیالت پرداختی به طرح های کالن تولیدی

ب( حمایت از کسب و کار زود بازده )متوسط و خرد(
حمایتازکسبوکارزودبازدهازدیگرعرصههاییبودهاستکهبانکمهراقتصادبرایتحققاقتصادمقاومتیبدانورودپیداکردهودرسالهای1392الی1394تا332هزارفقرهوبالغ

بر46/000میلیاردریالتسهیالتدراینحوزهپرداختنمودهوبیشاز180هزارشغلمستقیموغیرمستقیمایجادکردهاست.
تعداد و مبلغ تسهیالت به کسب و کارهای زود بازده و تعداد نفر اشتغال ایجاد شده

ج( حمایت از مصرف کاالی ایرانی
طراحیکارتاعتباریکاالیایرانیازاقداماتابتکاریبانکمهراقتصادبرایحمایتوترویجمصرفکاالیداخلیوتولیدملّیمیباشدکهباهمکاریشرکتهایایرانیدرراستای
تحققمحورهشتمسیاستهایاقتصادمقاومتیصورتگرفت.بااجرایاینطرح175نوعکاالیداخلیازشرکتهایاسنوا،دوو،تکنوگاز،تکنوکام،هایر،آراکستحتپوششآنقرار

گرفتندکهبیشاز10هزارفقرهکارتاعتباریبهمیزان870میلیاردریالصادرشدهاستکه400میلیاردریالازایناعتبارمصرفشدهاست.
ارزش اعتبار و تعداد کارت های صادره و محصوالت طرف قرارداد داخلی ) مرداد ماه 1395(

د( اقدامات درون سازمانی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی
جایگزینیتجهیزاتایرانیبجایخارجیواستفادهازمصالحایرانیدرساختوسازهایساختمانیبانکازاقداماتدرونسازمانیبانکدرراستایحمایتازمصرفکاالیداخلیبوده

است.
ه( اصالح الگوی مصرف

اقدامات بانک مهر اقتصاد در زمینه اصالح الگوی مصرف

نتیجهفعالیت های صورت گرفته
VOIP کاهش هزینه مصرف تلفنبه کارگیری سیستم ارتباط بر بستر

کاهش مصرف برقبه کارگیری نانو خازن در 5 استان

صرفه جویی در انرژیبه کارگیری تجهیزات اداری کم مصرف

صرفه جویی در هزینه ارتباطاتاستانداردسازی خطوط تلفن مدیریت امورشعب و شعب استان ها

کاهش مصرف برقجایگزینی رایانه های کم مصرف بجای پرمصرف

و( بانکداری مقاومتی
همراستاسازیبرنامههایسال95بانکباشاخصهایاقتصادمقاومتی،بررسیحمایتازبخشواقعیتولیدبراساسرویکردرابطهمحوریبینبانکوبنگاه،همکاریعلمیبابانکهای
مرتبطدرخصوصطرحبانکداریمقاومتی،برگزارینشستهایتخصصیبااساتیددانشگاههایامامصادق)ع(،عالمهطباطباییومرکزپژوهشهایمجلسازاهماقداماتاینبانکدر

پیادهسازیواجرایبانکداریمقاومتیبودهاست.
ز( امکان سنجی همکاری و سرمایه گذاری بانک در طرح های ملی دانش بنیان

باتوجهبهضرورتکاهشوابستگیاقتصادکشوربهدرآمدفروشنفتوخامفروشیونقشواهمیتتولیدثروتازطریقعلمونوآوریوکارآفرینیدرتمامیعرصهها،حمایتاز
فعالیتهایدانشبنیانبهعنوانیکیازکلیدواژههایمهموارزشافزایسیاستهایاقتصادمقاومتیتلقیمیگردد،ازاینرونقشبانکدراینمرحلهنیزانکارناپذیرمیباشدبنابراینبانک

مهراقتصاددراینحوزهنیزازطریقسرمایهگذاریدرصندوقهایتوسعهدانشبنیانتالشونقشآفرینیخودرادنبالخواهدنمود.
ح( بررسی و رفع قوانین معارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی و وضع قوانین نافع

بانکمهراقتصادبهمنظورمرتفعنمودنمقرراتمعارضباسیاستهایاقتصادمقاومتیودرجهتتسهیلارایهخدمتبهمشتریان،طرحتعهدخدمتبهمشتریرابرنامهریزیوجاریسازی
نمودهکهبااجرایاینطرحفرآینداعطایتسهیالتبهبودیافتهاست.

ط( گفتمان سازی و توسعه مفاهیم اقتصاد مقاومتی
دراینحوزه13جلسهباحضورمسئولینحوزهنمایندگیولیفقیهدربانکوسایرمعاونینبهمدت216نفرساعتکاربرگزارشدکهاطالعرسانیوتوسعهمفاهیمازطریقابزارهایرسانهای

وتهیهسندجامعگفتمانسازیاقتصادمقاومتیازاهمفعالیتهایصورتگرفتهدراینخصوصمیباشد.
گزارش اقدامات کمیته گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در بانک مهر اقتصاد

سایراقدامات:
-برگزارینخستینفراخواناصالحالگویمصرف،دعوتازاساتیددانشگاهدرحوزهاقتصاد،اطالعرسانیازطریقنشریهمهرو...

ی( برنامه های در دست اقدام
مهمترینبرنامههاواقداماتآتیبانکمهراقتصاددراینحوزهعبارتنداز:

برنامه های آتی بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی

نقش آفرینی بانک مهر اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی

حمایت مالی بانک )ریال(صنعتردیف

80/105/250خودرو1

3/207/500پزشکی و دارو2
5/868/900صنایع غذایی3

41/562/000نفت و پتروشیمی4

6/550/000هواپیمایی5

4/420/000فوالد6

15/432/851لوازم خانگی7

157/146/501جمع

از سال 92 تا پایان  94زمان

بیش از 300 هزار فقرهتعداد پرونده

46/000 میلیارد ریالمبلغ تسهیالت

قریب به  180 هزار شغلاشتغال ایجاد شده

صنایع تولیدی و تبدیلی در 24 عرصه مختلفمحل مصرف

- تعداد کارت اعتباری صادره بالغ بر 10/000 فقره کارت            - با اعتباری به میزان 870 میلیارد ریالارزش اعتبار و تعداد کارت های صادره

کاالهای ایرانی طرف قرارداد

برندهای طرف قرارداد )شامل 175 نوع کاال( شامل:

1( اسنوا )لوازم خانگی(                   2( دوو )لوازم خانگی(              3( تکنوگاز )لوازم خانگی(

4( تکنوکام )لوازم خانگی(              5( هایر )لوازم خانگی(              6( آراکس )ظروف پالستیکی(

گروه کارت های در دست بررسی

1( گروه حمل و نقل: خرید الستیک ، روغن و لوازم یدکی

2( گروه بهداشت و درمان: دندانپزشکی، درمان های سرپایی، ناباروری و ...

3( گروه کارت اصناف: خرید عمده لوازم، مواد اولیه و ...

4( گروه کاالهای ایرانی با رویکرد کاهش مصرف انرژی: پنجره های UPVC ، سلول های خورشیدی و ...

مصوباتاقدامات

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی در راستای برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتیتبیین اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی با رویکرد بانکی و ترویج بین ذینفعان 

ارسال مفاهیم، تعاریف، شرح وظایف، ابزارها و دستورالعمل کمیته گفتمان سازی بررسی شرح وظایف، تعیین هدف و خط مشی
به استان ها 

شناسایی ابزارهای متناسب با شرح وظایف و تدوین حوزه های مختلف گفتمان سازی
آماده سازی محتوای کارگاه های آموزشی و توجیهی اصالح الگوی مصرفاقتصاد مقاومتی

گنجاندن محتوای کارگاه های آموزشی و توجیهی اصالح الگوی مصرف در سرفصل شناسایی ابزارهای اطالع رسانی و ارتباطی با هدف ترویج اقتصاد مقاومتی
برنامه های آموزشی

اهدافاقدامات

نهادینه شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در راهبردهای کالن بانکتدوین سند برنامه 5 ساله دوم بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی

حمایت از تولید داخلی، حمایت از مصرف  کننده نهایی،طرح حامی
جلوگیری از تورم، ایجاد اشتغال و توسعه بانکداری اسالمی

تبیین نسبت بانکداری با اقتصاد مقاومتی مانند: بانکداری اسالمی و برگزاری کرسی های ترویجی با دانشگاه های تراز علمی کشور
اقتصاد مقاوتی، بانک اسالمی تاب آور و ...

تسهیل شرایط پیاده سازی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتیبررسی قوانین معارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی و تدوین قوانین نافع










