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رئیس مجلس شورای اسالمی:
وزیر خارجه باید با 
متانت پاسخ می داد

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:
فعالیت احمدی نژاد 

به نفع هیچ کس نبود 

سخنگوی دولت:
صحبت های وزیر اقتصاد آلمان

 تحریف شده است

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

هم صدا! هم سیما!
* هرم پور

مدعي  دارد  جا  که  جاهاييست  همان  از  اينجا 
از قضا  بهتر مي زني بستان بزن!  تو  بگويد: گر 
بهانه اي  هم براي قبول نکردنش نيست. اينجا 
از  يکي  از  که  همانجايي  يعني  گويم،  مي  که 
مؤلفه هاي مهم و پرنقش در حوزه توسعه استان 

مي خواهد صحبت بشود؛ از »صدا و سيما«.
به داليلي که شرحش مفصل است و شنيدنش 
از حوصله  بيرون، کار صدا و سيما را کاري سخت 
و طاقت فرسا و در عين حال تأثيرگذار و بسيار با 
اهميت مي دانم و البته زحمت کشان و خدمتگزاران 
اين عرصه را که اين سال ها عالوه بر خدمتگزاري 
و زحمت کشي، سنگرداران جبهه فرهنگي انقالب 
هم شده اند؛ پر دغدغه. دغدغه انقالب، دغدغه مردم 
و مطالباتشان، دغدغه نسل ديروز و امروز و فردا و 

دغدغه فرهنگ سازي براي يک کشور.
همه  سيما  و  از صدا  که  دانم  مي  هم  را  اين 
همان  حتي  هرکسي.  يعني  همه  دارند،  مطالبه 
نوزاد 2 ساله اي که تازه از شير باز شده و مادرش 
تماشاي  به  سرش  و  شود  مي  آشپزي  مشغول 
گرم  تلويزيون  بد  و  خوب  هاي  سرگرمي  انواع 
که  مهرباني  مادربزرگ  و  پدربزرگ  يا  شود  مي 
80 سال از عمرش را انيس و مونس راديو بوده، 
صاحب  البته  و  گرها  مطالبه  همين  از   جزئي 
نظرهاي حرفه اي صدا و سيما هستند و مضاعف 
بر اين مي دانم که نقش صدا و سيما آنقدر مهم 
و اساسي هست که در همه جلسات و شوراها و 
کميسيون هاي راهبردي کشوري و استاني، يک 
پاي ثابت اعضاء و مصوبات، صدا و سيما است...
 ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

سرمقاله

همایش پلیس، اصناف؛ 
امنیت و آرامش برگزار شد

صفحه 7

صفحه 7

عکس : امين جعفرپور مقدم 

رهبر انقالب اسالمی: 

امنیت رکن اساسی 
پیشرفت کشور است
صفحه 8

4 میلیارد عواید بازارچه های استان در تهران

درآمد گمرک
 در خزانه گم شد
صفحه 7

وعده ها 
قطار قطار !

حرکت نمادین کاروان نینوا راه آهن خراسان جنوبی از ایستگاه حرف جلوتر نرفت
در بیرجند

صفحه 3
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جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

چهاردهم مهر ماه ، روز ملـی دامپزشکی
 را خدمت شما و سایر همکاران و سخت کوشان این عرصه تبریک و تهنیت گفته

از ایزد منان بهروزی و توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خاور پیشه

جناب آقـای خـاشی
مدیرکل و رئیس محترم ستاد اقامه نماز

 اداره کل گمرکات خراسان جنوبی
ضمن تبریک کسب رتبه اول کشوری اقامه نماز در بین ادارات کل گمرکات

 سراسر کشور از جناب عالی که با همت واالی خویش در مسیر اشاعه فرهنگ نورانی نماز 
قدم برداشته و زمینه برپایی مطلوب برنامه های اقامه نماز را در گمرکات خراسان جنوبی 
 فراهم نموده اید، تشکر نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

کارکنان گمرکات خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس معراجیان 
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان درمیان

از مساعدت جناب عالی و همکاران محترم در خصوص انجام واکسیناسیون های دوره ای، بازدیدهای 
 مستمر و منظم و ارائه نهاده های بهداشتی و مراقبتی کمال امتنان را داریم.  روز دامپزشکی گرامی باد

آسانسور ASA  09158630313 مجتمع دام و طیور فدک - آویجان

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

فعاالن محترم عرصه دامپزشکی

  14 مهر، روز ملی دامپزشکی بر سربازان گمنام عرصه بهداشت و سالمت مبارک باد

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان ، شرکت دامپروری و 
کشاورزی ستاره کیان بیرجند ، مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

برادران خیریه ، فرزین و صابر تنها

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

چهاردهم مهرماه ، روز ملی دامپزشکی
 را خدمت شما و همه تالشگران و سخت کوشان این حرفه مقدس

 که یکی از ارکان مهم در تأمین امنیت و سالمت غذای جامعه می باشید، تبریک و تهنیت گفته
 از خداوند متعال توفیق روز افزون و پیروزی مداوم تان را در تمامی مراحل آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 پدری مهربان و برادری دلسوز، بزرگ خاندان فقید سعید

شادروان حاج نوروز کالته بجدی )حقیقی پور(
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/7/14 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر
 در محل مسجد جامع علوی )حائری( »واقع در خیابان حکیم نزاری«

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حقیقی پور، صباغ ، رضایی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت
فرزندی عزیز ، همسری مهربان و برادری فداکار 

مرحوم حسین رادنیا   )پرسنل 04 بیرجند( 
امروز چهارشنبه 95/7/14 از ساعت 2/30 الی 3/30  جلسه ترحیمی 
بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد 
حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: رادنیا ، عیاق و سایر بستگان

هوالباقی

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی  استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اصغر زاده 
معاون محترم فنی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر نیک پور
رئیس محترم اداره نظارت اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

ضمن تبریک 14 مهرماه ، روز ملی دامپزشکی
 تالش و سعه صدر شما بزرگواران در جهت ارتقای سطح کیفی فرآورده های خام دامی استان 

و تأمین امنیت و سالمت غذای جامعه را ارج می نهیم.

مجتمع دام و طیور فدک - آویجان

پدر عزیز و همسر مهربان

زنده یاد غالمرضا محمدنژاد 
سه سال است از دیدارت محرومیم و اینک 

سومین سالگرد مصیبت هجرانت را با توسل به اهل بیت )ع( 
تحمل می کنیم و آرزومندیم از شفاعت حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(

 به حرمت این ایام بهره مند گردید.

به مناسبت سومین روز درگذشت فقیده سعیده

 شادروان فاطمه بهروزی 
)همسر مرحوم عبدا... سراوانی(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/7/14 از ساعت 2/45 الی 3/45 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور سروران معزز موجب شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان می باشد.
خانواده های: بهروزی ، سراوانی و سایر بستگان

هوالباقی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت فقیده سعیده

 شادروان ناهید گلدانی
 »بازنشسته بهداری شهرستان« 

)همسر آقای محمد حسین ظهوری(
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز چهارشنبه 95/7/14 

ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمناً مراسم سوم آن مرحومه جمعه 95/7/16 از ساعت 9/30  الی 10/30 

 صبح  در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( منعقد می گردد،   حضور سروران معزز موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: ظهوری ،گلدانی  و فامیل وابسته

هوالباقی

فـرا رسیـدن 14 مهـر مـاه 
روز ملی دامپزشکی

 را خدمت جناب عالی ، همکاران محترم و تمامی تالشگران 
عرصه بهبود سالمت و بهداشت جامعه تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت سومین روز درگذشت مادر عزیزمان

 شادروان حاجیه عصمت خزاعی 
)بازنشسته آموزش و پرورش - همسر حاج سید یاسین رضوی(
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/7/14 از ساعت 15/30 الی 16/30 
در محل هیئت حسینی منعقد می باشد، حضور سروران معزز موجب شادی

 روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: رضوی ، خزاعی ، دشت بیاضی ، موسوی نژاد، 

عسکری ، سطوتی  و سایر بستگان

هوالباقی
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  کارت سوخت حذف شد
تسنیم - کارت سوخت با دستور رئیس جمهور حذف شد. سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای حذف کارت سوخت خبر داد. وی گفت:  موضوع حذف 
کارت سوخت بنزین مربوط به اصالحیه قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور بوده که مجلس نیز حذف آن را از سامانه سوخت رسانی برعهده دولت گذاشت. نوبخت 
افزود: ابالغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهور صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است.

 توزیع اقالم تنظیم بازاری کلید خورد

اقالم  توزیع  آغاز  از  جهاد  وزیر  معاون   - مهر 
تنظیم بازاری در سایر استان های کشور همزمان 
هرکیلوگرم  پایه  نرخ  گفت:  و  داد  خبر  تهران  با 
تعیین  تومان   ۲٥۲۰ شکر  و  تومان   ۲۸٥٥ برنج 
استان های  در  افزود:  قنبری  علی  است.  شده 
که طرف  بزرگ  زنجیره ای  فروشگاه های  کشور 
هستند،  آن  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  قرارداد 

اقدام به توزیع این کاالها می کنند.

تغییر زمان برگزاری
 آزمون های ارشد و دکتری 

عالی  دبیر شورای  حاجتی  دکتر جمشید   - ایسنا 
برگزاری  تغییرات  به  اشاره  با  پایه پزشکی،  علوم 
آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال آینده 
وزارت بهداشت، اظهار کرد: براساس اعالم مرکز 
آزمون  کتبی  مرحله  پزشکی  آموزش  سنجش 
دکتری تخصصی Ph.D سال تحصیلی ٩6-٩٥ 
اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد سال آینده برگزار 
خواهد شد و مرحله شفاهی این آزمون نیز بعد از 
ماه رمضان )احتمااًل نیمه دوم تیر( برگزار می شود.

مردودی 35 درصدی خودروها 
در تست معاینه فنی

جام جم آنالین - مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه 
درصدی   3٥ مردودی  از  تهران  خودروهای  فنی 
خودروها در تست معاینه فنی خبر داد. سید نواب 
اینکه طی 1۰ روز گذشته  بیان  با  حسینی منش 
بالغ بر ٥7 هزار خودرو برای دریافت معاینه فنی 
مراجعه کرده اند، گفت: براساس آمار، 3٥ درصد 
از خودروها به علت باال بودن میزان سطح انتشار 
آالیندگی و عیوب مکانیکی در آزمون معاینه فنی 
مردود شده اند. وی تصریح کرد: آالیندگی خودرو 
41 درصد و عیوب ظاهری و مکانیکی ٥٩ درصد 
علت مردودی خودروها در آزمون معاینه فنی است.

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد از 13 مهر

کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
آزمون  ظرفیت  تکمیل  ثبت نام  اینکه  بیان  با 
آغاز شده  از سه شنبه 13 مهر  ارشد  کارشناسی 
تا شنبه 17 مهر می توانند  است،گفت: داوطلبان 

نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

سرمقاله

هم صدا! هم سيما!
... حتي اگر عالي ترین  ادامه سرمقاله از صفحه اول(   (

تأمین آن  امنیتي یک استان یعني شوراي  مرجع 
استان باشد. به همین خاطر کمتر دیده ام کسي 
براي رفتن به این سازمان خیلي دست و پا و تقالیي 
داشته باشد، چه اینکه کارش واقعاً سخت و دشوار 
است و همین است که حداقل خیلي ها در مقام 
ادعا نمي توانند مدعي بهتر کار کردن از کارکنان 
این سازمان باشند. این ها براي این بود که جناب 
و  ها  سختي  نگویند  محترم  کارکنان  و  مدیرکل 
تالش هایمان دیده نشد، یا  زیرلب زمزمه کنند که:  
»بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد ... یا طاق فرود آید 
و یا قبله کج آید!« ... و اما بعد ... از ریز و درشت صدا 
و سیماي استان، از خوب و بد برنامه هاي تولیدي، 
از نقش آن در فرهنگ سازي براي خانواده ها، از 
دغدغه هاي شناساندن نسل ها به همدیگر، از برخي 
جایگزیني ها و جانمایي ها، از برخي بزرگ نمایي 
هاي بي مورد، یا کوچک نمایي هاي غیرالزم، حتي 
از نوع انتخاب مجریان و گویندگان و هنر ارتباط 
و  صدا  استاني  هاي  نظرسنجي  از  مردم،  با  آنها 
سیما و از وضع مؤسسات اقماري و وابسته به این 
 سازمان، و از نقشش در کاهش یا شاید افزایش شمار
 عالقه مندان به ماهواره و از این قبل بحث ها درباره اش
زیاد است و مجال براي گفتنش اندک و باشد به 
دربیاییم  همدیگر  خجالت  از  خوب  که  فرصتش 
همینجا. اما حاال که در سال هاي پس از تأسیس 
استان، این سازمان مهم همپاي هم استاني ها آمده، و 
 تقریباً و به نسبت بضاعت انساني و مالي و استاني اش،
مطالبه  یک  شده،  ظاهر  هم  کننده  راضي  تقریباً 
آنهم  و  است  خوب  باشد  نکرده  فراموش  را  مهم 
نقش اساسي اش در توسعه فرهنگ مطالبه گري 

و نقشش در توسعه استان.
صدا و سیماي استان مي تواند نقش خاکریز اول 
 توسعه، در همه حوزه ها را ایفا کند، مي تواند و مي باید
مدیران دغدغه مند را تشویق و تکریم کند و یقه 
مدیران بي دغدغه را محکم بچسبد. مي تواند مردم 
را به حضور فعال تر در این عرصه براي تضمین 
آینده خودشان تشویق کند، مي تواند مؤسسه بزرگ 
باشد و خاستگاه  استان  تولید تفکر توسعه اي در 
همه ي برنامه ها و برنامه ریزي ها و طرح ها براي 
توسعه استان. صدا و سیما تالش هایي را انجام داده 
و کوشش هایي را به نقاطي رسانده است اما اینجا 
از همان جاهاییست که نتیجه مهم است نه فقط 
وظیفه. انتظار ما و مردم از صدا و سیماي استانمان 
براي حضور در این عرصه قطعاً بیشتر بوده و حتمًا 
بیشتر هم خواهد شد. ما از صدا و سیماي استان 
 حضوري پررنگ تر و بسترسازي هاي راهبردي تري
را انتظار داریم که به نظر مي رسد تاکنون کمتر مورد 

توجه و دقت فني و عمیق قرار گرفته است. 
از بي شمار ظرفیت ها و فرصت هاي موجود 
چند  به  توجهات  کردن  معطوف  استان،  این  در 
محور اساسي و مهم در توسعه، هم خوب تر از 
شاید  که  هایي  فرصت  داد،  خواهد  جواب  قبل 
صدا و سیما مي تواند و مي باید زودتر و بهتر از 
ببیند، بشناسد، معرفي  آنها را  دیگر مجموعه ها 
کند و پیگیري نماید؛ به دیگر سخن هم صداي 
سیماي  هم  و  توسعه  مطالبه  براي  باشد  مردم 

استان براي معرفي فرصت هاي توسعه اي.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت هاي 
روزنامه را به شماره ۰٩3۰4٩43۸31 ارسال فرمایید(

 مدیران نجومی همان 400 نفر هستند

رییس کمیسیون اصل ٩۰ با بیان اینکه تعداد مدیران نجومی همان 
اعالم  محاسبات  دیوان  که  است  نفری   4۰۰
هیچ  کمیسیون  این  کرد:  خاطرنشان  کرد 
لیستی جز فهرست دیوان محاسبات در اختیار 
ندارد. محمدی افزود: چون ساز و کار بررسی 
دیوان محاسبات  اختیار  در  فیش های حقوقی 
کشور قرار دارد این وظیفه به دیوان محول شد. 
این سازمان مربوطه تعداد٩3 هزار فیش حقوقی را مورد بررسی قرار داد 
که به 3٩7 مورد تخلف برخورد کردند. وی در ادامه تشریح کرد: از این 
مبلغ ۲3 میلیارد تومان اضافه دریافتی بوده که باید به صندوق دولت باز 
گردد. محمدی اظهار کرد: این آماری است که دیوان محاسبات بصورت 

موردی بررسی کرده، لذا نفرات بیش از این تعداد نیست.

 آغاز ثبت  نام آزمون استخدامی
 آموزش و پرورش از 1۷ مهر

معاون رسانه   مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش 
استخدامی  آزمون  نام  ثبت   آغاز  از  پرورش  و 
این وزارتخانه از 17 مهر خبر داد. به گزارش 
به  اشاره  با  پاپایی  رسول  آنالین،  جم  جام 
و  آموزش  وزارت  استخدامی  آزمون  برگزاری 
پرورش اظهار داشت: بر اساس مجوز سازمان 
خدمات  مدیریت  قانون  چارچوب  در  و  کشور  استخدامی  و  اداری 
مدرک  دارای  که  شرایط  واجدین  از  نفر  هزار   1۰ تعداد  کشوری، 
بررسی صالحیت های  و  کتبی  آزمون  طریق  از  هستند  دانشگاهی 
با  متناسب  پزشکی  معاینات  انجام  و  استخدامی  مصاحبه  عمومی،  
نیازهای واحدهای آموزشی جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.

 سقف وام ۸0 میلیونی مسکن
 فعال افزایش نمی یابد

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اینکه انتظاری 
ایجاد نشود سقف کنونی وام خرید مسکن تغییری 
نخواهد کرد. به گزارش فارس، آخوندی در پاسخ 
به این سوال که آیا سقف وام ۸۰ میلیونی خرید 
مسکن افزایش خواهد یافت، گفت:سقف وام ۸۰ 
میلیونی مسکن فعال افزایش نمی یابد.  مقامات 
 ۸۰ تسهیالت  سود  نرخ  امسال  ابتدای  از  که  مسکن  بانک  مسئول 
میلیونی)خانه اولی ها( را از 14 درصد به 13 درصد و سپس به 11 درصد 
کاهش داده بودند با دستور و تاکید رئیس جمهور نرخ سود تسهیالت 
۸۰ میلیونی خرید مسکن را به ٩،٥ درصد کاهش دادند بنابراین به نظر 
می رسید که افزایش سقف تسهیالت در این وضعیت فعال منتفی باشد.

از  امید  و  تدبیر  دولت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
واحدهای  همه  سازی  فعال  برای  دولت  برنامه ریزی  
تعطیل و نیمه تعطیل کشور در راستای برنامه ریزی های 
دولت یازدهم با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق 
تزریق نقدینگی و حمایت اعتباری از این واحدها خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی از عزم دولت دکتر روحانی برای 
خروج از رکود و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی 
کشور خبر داد و افزود: در همین راستا وظیفه نظارت بر 
فرآیند فعال سازی واحدهای تولیدی مشکل دار و رفع 

موانع تولید در آنها در هر کدام از استان های کشور به 
یکی از وزرا و اعضای کابینه یازدهم واگذار شده است.

وزیر اقتصاد از تدوین یک برنامه جامع از سوی کابینه 
اقتصاد  طرح های  شدن  اجرایی  برای  امید  و  تدبیر 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  سال  شعار  تحقق  و  مقاومتی 
در همین راستا، برش های استانی اقتصاد مقاومتی نیز 

تدوین شده است.
وی با اظهار خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار از 
آن به عنوان نشانه ای از کارآمدی برنامه های دولت 

دکتر روحانی نام برد و اضافه کرد: دولت پس از توفیق 
در ایجاد گشایش در ارتباط با بازارهای جهانی، کنترل 
در شرایط سخت  تورم  رقمی شدن  تورم، تک  مهار  و 
ثبات  و  بازار  در  آرامش نسبی  ایجاد  ویژه،  و  اقتصادی 
اقتصادی و... افزایش رشد  اقتصادی،  نسبی در فضای 

برای خروج از رکود و فعال سازی واحدهای تولیدی و 
تحقق  و  ظالمانه  های  تحریم  از  دیده  آسیب  صنعتی 
معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  مقاومتی  اقتصاد 

رهبری خیز برداشته است.

 فرصت های اشتغال بسياری ایجاد می شود

آقایی که  اینکه  بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر 
گفت با ٥۰۰ هزار تومان مردم را خانه دار می 
از بین برد، گفت: در  انداز را  کنم مفهوم پس 
به کار کردیم  دولت جدید هنگامی  که شروع 
یمن  و  سوریه  بازار  مانند  مسکن  نهادی  بازار 

بازاری بمب باران شده بود.
به گزارش فارس، عباس آخوندی در شانزدهمین 
همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران با 
دولت  دو  در  که  اقداماتی  مجموعه  از  انتقاد 

گذشته رخ داد گفت: در دولت جدید هنگامی که 
شروع به کار کردیم بازار نهادی مسکن مانند 
بازار سوریه و یمن بازاری بمباران شده بود که 
بازار  این  و  بودند  به هم ریخته  محله ها  آن  در 
بمباران شده دچار اختالالت نهادی وحشتناکی 
بود که وقتی این دوران را با سال 7۲ مقایسه 
به هیچ عنوان  بازار  دو  این  که  می بینم  می کنم 

قابل مقایسه باهم نیستند. 
آخوندی تأکید کرد: بزرگ ترین مشکل دولت 

نهادهای  در  اختالل  مسکن  بحث  در  قبل 
مسکن  بازار  که  معنا  بدین  بود.  مسکن  بازار 
که دارای نهادهای متنوعی همچون متقاضی، 
تولیدکننده، انبوه ساز و سرمایه گذار است دچار 
اختالل شد و نهادهای انبوه ساز و تولیدکننده 
تبدیل  دولتی  بخش  پیمانکاران  به  عماًل 
شدند که در حال حاضر تغییر رفتار این قشر 
ارشد حوزه  برای سیاست گذاران  را  مشکالتی 

مسکن ایجاد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه اتفاقاتی 
در نهاد اقتصاد مسکن رخ داد که باعث تغییر 
رفتار در سطوح خرد و کالن شد. به این معنا 
که یک دفعه یک نفر پیدا شد و ساختارها را 
به هم ریخت و مفهوم پس انداز برای یک دهه 
از بین رفت. در حالیکه اساسا بدون ساختار و 
برنامه ریزی صحبت کردن درباره سیاست های 
غیر  عمال  شدن  خانه دار  و  مسکن  توسعه 

ممکن است.

وزیر راه و شهرسازی: دولت قبل بازار مسکن را بمباران کرد

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  950008 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای خدابخش عدالت 

پناه فرزند محمد محکوم است به پرداخت نصف مهریه به مبلغ سی میلیون ریال به نرخ روز )که تاکنون مبلغ یکصد و چهل و  هشت میلیون و 
شصت و نه هزار و هفتصد و نود سه ریال باقی مانده است( و پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم لها خانم 
راضیه ایوبی فرزند غالمعلی و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است مقدار 
یک ساعت آب از چاه آب شیرین که حسب نظر کارشناس کیفیت آب قابل آشامیدن ولی لب شور می باشد، مدار چاه 16 ولی برمدار 8 آبیاری انجام 
می شود، موتور چاه برقی است، موقعیت چاه در فاصله 7 کیلومتری روستای نصر آباد می باشد، دبی آب 15 لیتر در ثانیه )به قیمت کارشناسی مبلغ 
شصت میلیون ریال( به همراه یک باب منزل مسکونی )مخروبه( واقع در روستای نصرآباد با مساحت 255 مترمربع به همراه امتیاز آب و برق )به 
قیمت کارشناسی مبلغ چهل و پنج میلیون ریال( ، سه باب گاراژ بدون درب با مصالح خشت و گل )به قیمت کارشناسی مبلغ سی میلیون ریال(، 
یک قطعه بند دیم در شمال روستای نصرآباد به مساحت 6160 مترمربع )به قیمت کارشناسی مبلغ چهل میلیون ریال( و مجموعا به مبلغ یکصد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است. از طریق  مزایده منفرداً یا مجتمعاً با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/08/01 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور 
دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 

قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مصرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند  

   تاریخ انتشار: 95/7/14
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوشنبه 95/7/26 راس ساعت 4 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان 
معلم برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید در جلسه فوق الذکر حضور به هم 
رسانند. چنانچه حضور عضوی در مجمع به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، می تواند حق رای خود را با وکالت نامه کتبی 
به اعضا یا نماینده تام االختیار خویش واگذار نماید. در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه 
رای با وکالت نامه کتبی داشته باشد و هر شخص غیر عضو فقط یک وکالت نامه کتبی خواهد داشت. در ضمن تایید 

وکالت نامه توسط هیئت مدیره و حضور وکیل و موکلین در دفتر شرکت برگه ورود به جلسه دریافت دارند.
دستور جلسه:

تصمیم گیری درخصوص انصراف از عضویت اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت خراسان جنوبی

هيئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بيرجند

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

0915561۸30۸ - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگيرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان

بيـن معلـم 44 
و چهار راه 15 خرداد

تلفن خدمات 31057        
09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت 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 صياد شيرازی
32319263- 09151642377- وسيله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

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

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران

www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   
صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

 099031۸91۸1
3 2 4 5  0 0  1 4 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش        

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خيابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187
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چهار شنبه * 14 مهر 1395 * شماره 3620

تولید 500 هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان جنوبی

500 هزار قطعه ماهی زینتی  در نیمه نخست امسال در آکواریوم های خراسان جنوبی تولید شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ارزش این تولیدات را 5 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این ماهی ها در 5 مرکز تکثیر 

با سالم. بیرجند شهر کوچیکی هست اما انسان صنعتی در شهرستانهای بیرجند، فردوس و قاین و 30 مرکز سنتی پرورش ماهی در سایر شهرستانها تولید شد.
به  حاضر  که  داره  پرمهر  و  بزرگ  دل  با  هایی 
های  این سگ  کردن  واکسینه  و  رسانی  کمک 
کار  این  تنهایی  ولی  هستند  ولگرد  اصطالح  به 
در  شهرداری  کمک  به  نیاز  که  میشه  سخت 
خصوص زمین برای مکان جمع آوری و اسکان 
این موجودات هست  درخصوص جمع آوری از 
ما  کمک  روی  میتونن  نگهداری  و  شهر  سطح 

حامیان حساب ویژه باز کنند.
933...880

در  نمودند  اعالم  امسال  که  مذهبی  هیئات  از 
در  ای  فلسفه  هیچ  که  طبل  از  عزاداری  زمان 
بیان  کتابی  و  سند  هیچ  در  آن  از  استفاده  مورد 
آلودگی  نوعی  اجتماعی  نظر  از  بسا  چه  و  نشده 
نمی  استفاده  باشد،  می  آزاری  مردم  و  صوتی 

نمایند، سپاسگزاری می کنیم.
915...385

سالم آوا. درباره مقاله ای که درمورد سگها چاپ 
بارها  کردید خواستم بگم که حامیان زحمتکش 
از شهرداری تقاضای زمین کرده و هنوز به نتیجه 
جای  به  محرم  ماه  دراین  نیست  بهتر  نرسیدند. 
کشتن و اذیت این حیوانات مظلوم به فکر چاره 
ای برای حمایت از آنها باشیم.مگر نه اینکه آنها 
هم مانند انسان مخلوق خداوند مهربان هستند؟؟
915....588

کنترل  برای  خوبی  راه  سگها  کشتن  آیا 
حمایت  صورت  در  حامیان  آنهاست؟ما  جمعیت 
شهرداری اقدام به جمع آوری و عقیم سازی و 

واکسیناسیون خواهیم کرد.
936...507

 ... باید منتظر کالهبرداری های صندوق  تا کی 
سپرده  ما  از  موسسه  این  قانونی  تعقیب  عدم  و 

گذاران باشیم.چرا حقمون رو نمی گیرین
915...583

آوا ی عزیز.محرم آمد و دل اهالی مجتمع1500و 
عزاداری  برای  ناصری  شهید  بلوار  ارتش  احدی 
و  غمگین  مسجد  و  هیئت  بدون  حسین  امام 
رنجورشده. شاید یک خیری هم دلش بدرد بیاد و 

باقی الصالحات بجا بذاره.
915...422

سالم0با تشکر از شهرداری محترم که دو ماهه 
دیوار پارک آزادی را نیمه کاره رها کرده و کوچه 
جمهوری 2 - مملو از سنگ و خاک رها شده0 ما 

را به خیر تو امید نیست شر نرسان
915...402

با بیش  : هفته کودک در حالی  ادب  با سالم  و 
از400 برنامه از سوی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و دیگر نهاد های حوزه کودک و نوجوان 
برگزار می شود که کودکان و نوجوانان خوسف با 
از  تبعیض شدید  روبرو هستند و مورد  بی مهری 
جانب مسئوالن استان قرار گرفته اند و این عزیزان 
در شهرستان خوسف هنوز مرکز پرورش  فکری 

کودکان و  نوجوانان را ندارند .
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

از شهرداری بیرجند به واسطه افتتاح بازار گل  وگیاه 
تشکر میکنبم چه خوبه با توجه به منطقه کویری 
ایجاد ونگهداری فضای سبز  نیز در  مردم خوب  

همکاری بیشتری داشته باشند
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

دبیر ستاد تسهیالت مدیر کل صنعت و معدن  اعالم 
کنند از چهارصد میلیارد مصوب برای استان چقدر 
پرداخت شده و چه بانکهایی همکاری نکرده اند تا 

مردم بدانند در این استان چه می گذرد؟
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

کنند  نمی  رسیدگی  موضوع  این  به  استاندار  چرا 
در  استاندار  بیانات  از  داریم  تشکر  جای  هرچند 

خصوص بانکها.ولی ما منتظر اقدام عملی هستیم.
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

به سرمایه گذاران  باال مصوب می کند  در  دولت 
و کارآفرین ها تسهیالت بدهند تا رونق اقتصادی 
استان باشد آنوقت مدیران بانکها اعتنایی نمی کنن.
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

متاسفانه باز شاهد بعضی رفتارهای اجتماعی هستیم 
از باب مثال درموقع تشییع جنازه قبال خانمها سر 
قبر موقع تدفین اموات نمی آمدن ولی االن خانمها 

شرکت می کنند
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

قطار قطار وعده
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( ؛ ظرفیتی مغفول مانده برای اجرای راه آهن استان

راه آهن خراسان جنوبی از ایستگاه حرف جلوتر نرفت

*عصمت برزجی- نخستین سفر هیات دولت 
احمدی نژاد به خراسان جنوبی در سال 84 مصوبه 
نگاشت  کاغذ  روی  بر  استان  این  برای  مهم 
که مطالعه و احداث راه آهن بیرجند  )چابهار- 
زاهدان- بیرجند- مشهد( بود.   براساس برآوردها، 
اجرای این پروژه در گرو تأمین اعتباری سنگین و 

حدود 40 هزار میلیارد ریال بود .
طرح  این  های  پیگیری  اولین  قبل  سال   11
عمرانی  معاون  نخستین  »برکچی«،  توسط 
چند  شد.هر  انجام  جنوبی  خراسان   استاندار 
اتصال استان به شبکه ی ریلی از طریق مصوبه 
یاد شده مد نظر مسئوالن بود، در این خصوص 
بارها  نیز  مصوب  مسیر  از  غیر  به  گزینه  چند 
بودن  توجیه پذیر  درباره  و صحبت  هایی  مطرح 
جزین«   - »فردوس  محور  که  شد  عنوان  آن 

و »بیرجند - قاین - گناباد« از آن جمله است.
صابری«  »محمدرضا  نیز   85 سال  مهرماه 
در  خراسان جنوبی  ترابری  و  راه  وقت  مدیرکل 
ساخت  مقدماتی  مطالعات  بود:  گفته  خبری 
پروژه راه آهن در خراسان جنوبی و اتصال آن به 
راه آهن سراسری از سوی کارشناسان وزارت راه 

و ترابری کشور پایان یافت.
مطالعات  براساس  که  بود  شده  یادآور  صابری 
راه آهن  مسیر  کارشناسان،  بررسی  های  و 
»بیرجند«،  »قاین«،  گناباد«،  »فیض آباد  از 

»نهبندان«، »زاهدان« و »فردوس« است.
4 آبان  89 رسانه ها خبری با این عنوان که »عبور 
بیرجند - قائن -  از مسیر  راه آهن شرق کشور 

گناباد تصویب شد« منتشر کردند.
قربانی«  »موسی  االسالم  حجت  خبر  این  در 
شورای  مجلس  در  قائن  مردم  وقت  نماینده ی 
مقدماتی  مطالعات  اتمام  با  بود  گفته  اسالمی 
کشور،  شرق  در  مشهد«   - »چابهار  راه آهن 
عبور این خط از مسیر بیرجند - قائن - گناباد 

و کالشور« به تصویب رسید.
که  گفت  سخن  این  از  گفت وگویی  در  وی 
اجتماعی  و  اقتصادی  فنی،  توجیه  براساس 
 - گناباد   - قائن   - بیرجند  از  راه آهن  عبور 
است. شده  اعالم  مشهد  سمت  به  کالشور« 
تأئید  به  مسیر  این  انتخاب  وی،  گفته ی  به 
برنامه  ریزی  و  سیاست گذاری  عالی  شورای 
زیربناهای حمل و نقل کشور به ریاست وزیر 
راه و ترابری رسیده است.هم چنین مسئوالن 
استان  مسئوالن  از  پیش  چندی  نیز  فردوس 
راه آهن  پروژه ی  تحقق  تا  بودند  خواسته 
در  راه آهن  احداث  با  بیرجند«،  »چابهار- 
شبکه  به  فردوس  از  که  آنتنی  مسیر  یک 
و  می شود  متصل  بافق«   - »مشهد  ریلی 
استان، مردم  تا مرکز  کار  ادامه  انجام  سپس 
گفته ی  کنند.به  بهره مند  امکان  این  از  را 
و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده ی 
طرح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  سرایان 
توجیهی اتصال فردوس به راه آهن »مشهد - 
بافق« تهیه و برای تأمین اعتبار به کمیسیون 
است.»محمدعلی  شده  ارائه   215 ماده 
عبدا... زاده« هم در گفت وگویی اظهار داشته 
نیاز  مورد  اعتبار  از  بخشی  پیگیری  ها،  با  بود 
و  می پردازد  خصوصی  بخش  را  پروژه  این 
می شود.وی  تأمین  دولتی  منابع  از  هم  بقیه 
این  به  استان  مرکز  اتصال  است:  داده  ادامه 
مسئوالن  باید  که  است  موضوعی  ریلی  خط 

استان و شهرستان پیگیر آن باشند.

بودجه ای برای راه آهن در قد و قواره 
آسفالت جاده یک روستایی!

به  نژاد  احمدی  دولت  هیئت  سفر  آخرین  در 
استان نیز باز پرونده راه آهن خراسان جنوبی به 
روی میز هیئت دولت رفت تا تصمیم جدیدی 

را به خود پیوست کند.
قهرمان رشید، استاندار وقت خراسان جنوبی در 
به  که  دولت  هیئت  جلسه  از  پس  آبان 1390 
جمع خبرنگاران آمده بود؛ به نگرانی های مردم 
برخی شهرستان ها درباره مسیر عبور راه آهن در 
استان اشاره کرد و گفت: در مصوبه جدید مقرر 
شد راه آهن از مسیر بیرجند به فردوس و قاین به 
راه آهن سراسری متصل شود.وی افزود: امسال 
اعتباری برای این پروژه اختصاص نیافت اما با 
توافق رئیس جمهور و هیئت دولت مقرر شد سال 
آینده اعتبار الزم برای اجرای آن در ردیف بودجه 
گذاشته و عملیات اجرایی راه آهن از بیرجند، مرکز 
بود  باری  آخرین  آغاز شود.سال 91  استان هم 
که دولت احمدی نژاد برای پروژه راه آهن شرق 
کشور بودجه جداگانه  ای اختصاص داد، بودجه  ای 
که البته دندان  گیر نبود و به گفته صابری؛ نماینده 
وقت مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
روستا  یک  جاده  آسفالت  برای  فقط  اسالمی 

کفایت می کرد، نه پروژه عظیمی مانند راه آهن!

گشوده شدن پرونده راه آهن در همایش 
بین المللی ترانزیت شرق کشور

بعد از این اتفاق مهم ترین محفلی که پای پرونده 
راه آهن استان به آنجا رسید همایش بین المللی 
خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه شرق کشور بود.
بیرجند  مردم  وقت  نماینده  همایش  این  در 
آغاز  در  تسریع  خواستار  مجلس  در  درمیان  و 
عملیات اجرایی راه آهن چابهار - بیرجند شد و 
گفت: احداث راه آهن نقش مهمی در تکمیل زیر 
استان  اقتصادی  توسعه  و  ارتباطی  ساخت های 
دارد.موضوع راه آهن در این همایش بین المللی 
که میزبان مهمانان داخلی و خارجی بی شماری بود 
آنقدر خودنمایی کرد تا اینکه شرکت کنندگان در 
همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و 
توسعه محور شرق، احداث خط راه آهن محور 
شرق )چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد( که نقش 
مؤثری در توسعه و رونق اقتصادی محور شرق 
داشته و موجب تسهیل و تسریع در حمل و نقل 

کاال و مسافر می شود را مورد تأکید قرار دادند.
نماینده سابق  قاینات و زیرکوه هم سال در دوران 
نمایندگی خود  درباره راه آهن شرق کشور گفت: 
»اعتبار یک سال کاری وزارت راه و شهرسازی 
برای احداث مسیر ریلی چابهار- بیرجند- قاین- 

گناباد - مشهد الزم است.«
اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   40 هروی،  گفته  به 
این  راه آهن  اجرای هزار و 457 کیلومتر  برای 
مسیر الزم است، پروژه ای که 570 کیلومتر در 
استان های خراسان رضوی و جنوبی اجرا خواهد 
شد.28 اردیبهشت سال 93 نیز  حجت االسالم 
عبادی طی گفت وگویی با تأکید بر اینکه اتصال 
راه آهن بیرجند به مشهد- بافق در بودجه سال 
94 منظور خواهد شد، گفت: همچنین مقرر شد 
برای تکمیل راه آهن، اگر منابع داخلی کافی نبود، 

از اعتبارات فاینانس استفاده شود.
این مهم طی صورتجلسه- وی تصریح کرد: 

دکتر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  امضای  به   ای 
الریجانی رئیس مجلس، ابوترابی نائب رئیس 
اول مجلس، 4 نماینده استان خراسان جنوبی 

و استاندار این استان رسید.

اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار در 
سال 93 برای مطالعات راه آهن 

 50 اختصاص  خبر  نیز   93 سال  مردادماه   26
میلیارد ریال اعتبار برای مطالعات راه آهن خراسان 
جنوبی در رسانه  های استان منتشر شد. این خبر 
نماینده مردم شهرستان درمیان،  از  نقل  به  که 
بیرجند و خوسف حکایت از دیدار این نماینده با 
نوبخت را داشت که در این دیدار معاون رئیس 
جمهور از محل ماده 32 برای اجرای مطالعات راه 
آهن خراسان جنوبی که در مسیر کالشور- بیرجند 

- نهبندان -  زاهدان کشیده می شود، 50 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص داد.وزیر راه نیز در جلسه 
استیضاح که سال گذشته در مجلس داشته بود 
اظهار کرد:  راه آهن چابهار، بیرجند را با سرعت 
در دست ساخت داریم. با تکمیل این خط آهن 
فقر شدید منطقه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

اعتبار 10 میلیاردی راه آهن استان
 در سال گذشته محقق نشد

مدیر کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی نیز در 
آخرین در گفت وگوی خبر خود  در مورد وضع 
اعتباری پروژه راه آهن استان اظهار کرد : در سال 
میلیارد  ،اعتبار 10  بودجه  در  اینکه  به رغم   94
تومانی برای راه آهن خراسان جنوبی پیش بینی 
شده بود تنها 6 میلیارد تومان آن تخصیص یافت 
که از این رقم نیز هیچگونه نقدینگی به استان 

داده نشد و تامین اعتباری صورت نگرفت.
مهدی جعفری افزود: در بودجه 95 نیز اعتباری 
معادل 9 میلیارد و 400 میلیون تومان برای پروژه 

راه آهن خراسان جنوبی پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اکنون این پروژه 
فاز  دارد گفت: مطالعات  قرار  در چه مرحله ای 
یک پروژه به اتمام رسیده و در فاز دو نیز مراحل 

تهیه اسناد مناقصه و نقشه برداری الزم در دو 
قطعه شامل 23 کیلومتری بیرجند به مشهد و 
50 کیلومتری کال شور، گناباد به بیرجند نیز به 
به  واگذاری  آماده  مناقصه  اسناد  و  اتمام رسیده 
پیمانکار است. وی ادامه داد: تاکنون در این دو 
فاز مطالعاتی ونقشه برداری دومیلیارد تومان هزینه 

شده است که به مشاور پروژه بدهکار هستیم .
ادامه داد: شرکت زیر ساخت و توسعه زیر  وی 
برای  کرده  اعالم  کشور  نقل  و  حمل  بنایی 
موجود  نقدینگی  حداقل  باید  مناقصه  برگزاری 
باشد ولی ما در صدد هستیم تا بعد از مشخص 
شدن پیمانکار با رایزنی های صورت گرفته اگر 
خزانه  اسناد  از محل  نشد  نیز محقق  نقدینگی 

اعتباری را جذب کنیم تا مناقصه برگزار شود.
تامین اعتبار 1400 میلیاردی راه آهن استان زمان 
بر خواهد بودوی در پاسخ به این سوال که آیا با 

توجه به اعالم اولیه زمان بهره برداری ازپروژه راه 
آهن استان در سال 99 این مهم محقق خواهد 
شد یا نه اظهار کرد: پروژه راه آهن خراسان جنوبی 
اعتبار 1400 میلیارد تومانی را می طلبد که تامین 
این اعتبار هنگفت زمان بیشتری را خواهد طلبید. 

رد پای سرمایه گذار چینی
 در پروژه راه آهن 

خوسف  بیرجند،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
ودرمیان درمجلس شورای اسالمی با ابراز گالیه 
از تعلل دولت در اجرای طرح راه آهن استان گفت: 
متاسفانه آنچه در بودجه مصوب شد برای راه آهن 
تخصیص پیدا نکرد و ما گالیه مندی خود را به 
دولت ومسئوالن مربوطه اعالم کرده ایم.حجت 
االسالم عبادی با اشاره به اعالم آمادگی سرمایه 
گذاران هندی برای ورود به راه آهن چابهار به 
این  کرد  امیدواری  ابراز  اول  قدم  در  زاهدان 
سرمایه گذاری در ادامه راه تا مسیر زاهدان به 
کال شور نیز محقق شود.نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی نیز در همان 
کرد:  اظهار  گفتگویی  در  اش  نمایندگی  ابتدای 
راه آهن یک پروژه ملی است و شاهرگ حیاتی 
استان به شمار میرود بنابراین نمایندگان استان 

برای تحقق اعتبارات مصوب آن تالش خواهند 
کرد چرا که با اتصال استان به راه آهن سراسری 

شاهد تحرک اقتصادی در منطقه خواهیم بود.
های  پیگیری  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
مسئوالن استان اعتبارات مصوب پروژه راه آهن 
اعتباری  توانست ردیف  از چندین سال  بعد  که 

دربودجه بگیرد محقق شود.

تهیه اسناد مناقصه 
دو قطعه از راه آهن استان

استاندارخراسان جنوبی نیز در نشست کاری که 
داشت خواستار  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون  با 
احداث راه آهن زاهدان به بیرجند و اتصال آن به 
خط ریلی بافقـ  مشهد شد و گفت: این مهم نگاه 

ویژه مسئوالن و دولت مردان را می طلبد.

یک  مناقصه  برگزاری  مجوز  صدور  به  وی 
قطعه از راه آهن استان به عنوان یکی دیگر از 
درخواست های استان از وزارت راه و شهرسازی 
در این دیدارها نام برد و گفت: گسترش حمل 
جابه جایی  در  آن  سهم  افزایش  و  ریلی  نقل  و 
کاال و مسافر یکی از مهم ترین مصادیق اقتصاد 
مقاومتی و از جمله مهم ترین اولویت های کاری 
دولت تدبیر و امید است.استاندار خراسان جنوبی 
گفت: احداث راه آهن زاهدان به بیرجند و اتصال 
آن به راه آهن بافق، مشهد به موازات مرزهای 
شرقی، نه تنها می تواند یکی از ارکان اساسی در 
رشد و شکوفایی و رفع محرومیت منطقه باشد 
بندر  وجود  به  توجه  با  نیز  ملی  لحاظ  به  بلکه 
چابهار در جنوب شرقی ایران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که این مهم نگاه ویژه مسئوالن 
کرد:  بیان  می طلبد.پرویزی  را  دولتمردان  و 
از  قطعه  دو  مناقصه  اسناد  تهیه  به  عنایت  با 
بیرجند  سمت  از  )22کیلومتر  استان  آهن  راه 
مجوز  کالشور( صدور  از سمت  کیلومتر   51 و 
از  پروژه  این  از  قطعه  یک  مناقصه  برگزاری 
از  استان  این  درخواست ها  مهم ترین  جمله 
وزارت راه و شهرسازی است که قول مساعد 
ذی ربط  مسئوالن  سوی  از  نیز  زمینه  این  در 

داده شده است.

قرارگاه خاتم االنبیا می تواند کلید حل 
مشکل راه آهن باشد

 
 محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی خراسان 
جنوبی نیز در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار کرد:» 
بنا به اعالم مسئوالن،راه آهن استان به علت عدم 
این  اگر  است و حتی  متوقف  بودجه  اختصاص 
بودجه اختصاص می یافت، احداث راه آهن به این 
زودی محقق نمی شد. بنا به برآورد مسئوالن، 
پروژه راه آهن 1400 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که با اعتبار ده میلیارد تومانی آن ،140 سال  آبنده 
به راه آهن خواهیم رسید و حتی اگر بنا به گفته 
خودشان اعتبارات سه برابر شود بازهم 45 سال 
آیا کسی می  آهن می شویم.  راه  دیگر صاحب 
تواند پیش بینی کند تا 45 سال دیگر بشر روی 
کره خاکی، با قطار رفت و آمد می کند ؟ انتظار 

45سال برای احداث راه آهن فاجعه است.« 
اینکه راه آهن، محور توسعه شرق  بیان  با  وی 
تجارت و  در  نباشد  آهن  راه  اگر  و  است  کشور 
پروژه  برخی  افزود:»  داریم،   مشکل  مبادالت 
ها هنگامی که مشمول زمان می شوند از انتفاع  
خارج شده و ارزش خود را از دست می دهند. هم 
اکنون بسیاری ازمعادن استان خام فروشی  می 
شوند و محصوالت استراتژیک که بخشی به دلیل  
بی آبی و بخشی هم به علت بی تدبیری  از بین 
می روند، لذا اگر راه  آهن راه اندازی شود، حمل و 
نقل به صرفه خواهد بود و این محصوالت ارزش 
افزوده می یابند، چراکه حمل و نقل در تجارت 
حرف اول را می زند و راه اندازی آن ضروری و 

مقرون به  صرفه است.«
برای  آهن  راه  احداث  اینکه  بیان  با  زهرایی 
استان حیاتی است و باید فکر اساسی برای آن 
شود گفت:»همانطوری بسیاری از استانها به 
سراغ قرارگاه خاتم انبیاء رفتند و برای انجام 
یک کار بزرگ در استان شان رایزنی کردند 
و با انعقاد قرارداد،  قرارگاه خاتم انبیاء از ابتدا 
رساند،چرا  اتمام  به  را  کار  برداری   بهره  تا 
نمی  استفاده  ها  ظرفیت  ازاین  ما  دراستان 
تنها یک  استان  در  انبیاء  قرارگاه خاتم  شود، 
رسید  اتمام  به  که  داشت  راه  کوچک  پروژه 
قرارگاه  این  که  هستیم  استانی  تنها  االن  و 
که  نداریم  تاکید  حاال  ندارد،  پروژه  آن  در 
مادرتخصصی  هرشرکت  باشد،  قرارگاه  این 
دهد  انجام  را  کار  این  تواند  می  که  دیگری 
برای  آنها  ظرفیت  از  ومدیران  مسئولین  
سرعت گرفتن احداث راه آهن استان استفاده 
کنند.«وی افزود: »با اعتبارات اندک  دولتی 
که گاهی می آید و گاهی نه، راه آهنی شکل 
نمی گیرد و قطعا زمانی شکل خواهد گرفت 
که صنعت ریلی منسوخ شده باشد. باید برای 
حل موضوع آب و راه آهن در استان وحدت 
کلمه ، در بین مسئوالن و مدیران و نخبگان 
انجام  را  سخت  وکارهای  آید  بوجود  استانی 
نشود خراسان  انجام  بزرگ  کارهای  اگر  داد. 
محروم  هست  محروم  که  همانطور  جنوبی 
انبیاء  خاتم  قرارگاه  ورود  لذا  ماند.«  می  تر 
برای ساخت راه آهن بیرجند نیز امری است 
شوند،  آن  پیگیر  استان  مسئولین  باید  که 
ساخت  برای  دولت  که  ای  بودجه  با  چراکه 
توان  نمی  داده،  اختصاص  استان  آهن  راه 
انتظار داشت خراسان جنوبی درآینده نزدیک 

صاحب راه آهن شود.
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مناسبت ها

یادداشت

فرسودگی شغلی

* محمود بخشی

به طورکلی، فرسودگی شغلی یک احساس عمومی 
تحلیل رفتگی عاطفی وجسمانی است و هنگامی 
فشارهای  کند  احساس  فرد  آیدکه  می  وجود  به 
منابع  حال  درعین  و  کند  می  تحمل  را  بسیاری 
و  میزان  است.  اندک  او  برای  نیز  خشنودکننده 
درجه ی فرسودگی شغلی درکارکنان به شدت یا 
ضعف عوامل فشارزا وابسته است. فرسودگی شغلی 
که  پیوندی  وجود  با  و  دارد  بعدی  سه  ساختاری 
منابع  به  واکنش  در  است،  برقرار  ابعاد  این  میان 
فشارزای شغلی کمتر به صورت هم زمان عمل می 
کنند. ساختارسه بعدی فرسودگی شغلی از مؤلفه 

های زیرتشکیل می گردد:
1. خستگی عاطفی: خستگی عاطفی ازدست رفتن 
انرژی های عاطفی فرد است. نشانه های خستگی 
عاطفی زمانی آشکار می شودکه کارکنان نتوانند به 
آسانی با همکاران یا مراجعان ارتباط برقرار نمایند.

می  بروز  زمانی  مؤلفه  این  مسخ شخصیت:    .2
پاسخ  همکاران  و  مراجعان  برابر  در  فرد  کندکه 

هایی احساسی و خشن بدهد.
3. فقدان احساس موفقیت فردی: این مؤلفه بیان 
موفقیت  به  نسبت  کارکنان  که  است  آن  کننده 

کوشش های خود خوش بین نیستند.
فرسودگی  بر  مؤثر  عوامل  توان  می  طورکلی  به 
سازمانی  فردی،  عوامل  دسته  سه  به  را  شغلی 
عوامل  فردی:  عوامل  کرد.  تقسیم  اجتماعی  و 
فردی مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان به میزان 
آمادگی، نوع شخصیت و دیگر ویژگی های فردی 
فردی  عوامل  ترین  مهم  است.  وابسته  ها  آن 
عبارتند از: عدم آمادگی، نوع شخصیت، متغیرهای 

جمعیت شناختی )سن و جنس(، عزت نفس.
عوامل سازمانی: سازمان ها از جنبه های گوناگونی 
با یکدیگر تفاوت دارند،گوناگونی سازمان ها را در 
گستردگی،  و  اندازه   سازمان،  وظایف  و  اهداف 
ساختار سازمان، جو و فرهنگ سازمانی و بسیاری 
دیگر از متغیرها مانند شیوه های مدیریت و رهبری 
می توان درنظر آورد.هریک از این زمینه ها می 
توانند بالقوه در افزایش یا کاهش فرسودگی شغلی 
در کارکنان نقش داشته باشند. عوامل اجتماعی: 
تأثیرگذار بر فرسودگی  از عوامل اجتماعی  برخی 
اجتماعی،  حمایت  فقدان  از:  عبارتند  شغلی 

تعارضات میان فردی، فقدان ارتباطات اجتماعی.
با  مقابله  برای  رفتاری،  علوم  نظران  صاحب 
راهبردهای  فشارزا،  عوامل  و  شغلی  فرسودگی 
مقابله  راهبردهای  اند: -  ارائه کرده  را  گوناگونی 
مسئله مدار: راهبردی است که می کوشد عوامل 
فشارزا را به قصدکاهش یا حذف آنها مهار کند. 
- راهبردهای هیجان مدار: به دگرگونی درکنش 
های هیجانی نسبت به عوامل فشارزا نظر دارند و 
بر آن هستند تا از راه کنترل بر پاسخ های هیجانی، 
فشار روانی و فرسودگی شغلی را کاهش دهند.- 
راهبرد مقابله اجتنابی: در این شیوه فرد از رویارویی 
با موقعیت فشارزا پرهیز می کند. - راهبرد فعال: 
بر حمایت  مبتنی  و  منطقی  رفتارهایی  از  عبارت 
پذیرش:  مقابله  راهبرد   - است.  اجتماعی  های 
اشاره به دور شدن روانشناختی فرد از موقعیت دارد.

بیهر )1995( حمایت اجتماعی مدیران از کارکنان 
مورد  آنان  در  فرسودگی شغلی  با  مقابله  برای  را 
گونه  این  که  است  شده  برآن  و  داده  قرار  توجه 
حمایت ها از راه های زیر انجام پذیرد. 1. گوش 
 .2 داوری  پیش  و  نصیحت  بدون  و  فعال  دادن 
انجام موفقیت  از کارکنان در زمینه  حمایت فنی 
آمیز وظایف موردنظر در سازمان 3. حمایت عاطفی 

از کارکنان در شرایط سخت و دشوار

که  جنوبی  خراسان  سرخ  یاقوت  و  طال 
جیب  به  آن  افزوده  ارزش  سال  سال های 
دالالن خارج استان می رفت با دریافت »برند« 
اکنون با حمایت مسئوالن می تواند شاهراهی 

برای توسعه استان باشد.
به گزارش مهر، توانمندی های خراسان جنوبی 
چهار  برداشت   و  داشت  کاشت،  زمینه  در 
محصول استراتژیک این استان در سطح کشور 
از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ایجاد ظرفیت 
فراوری و بسته بندی می تواند  گامی مؤثر در 

رونق بخش کشاورزی منطقه و اشتغال باشد.
به گفته کارشناسان و سرمایه گذران بخش 
از  کشاورزی  نجات بخش  راه  خصوصی 
محصوالت  صادرات  از  حمایت  مشکالت  
استراتژیکی استان است که این جز برنامه ریزی 
صحیح برای تولیدکننده، ایجاد ظرفیت های 
فراوری و بسته بندی و حمایت از سرمایه گذار 
در این بخش محقق نخواهد شد. کمیسیون 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کشاورزی 
کشاورزی بیرجند امروز با محوریت برنامه ریزی 
محصول  دو  از  حمایت  در  برنامه ها  ارائه  و 
دادن  سوق  و  زعفران  و  زرشک  استراتژیک 
کشاورزی منطقه به سمت تولید محصوالت 

ارگانیک خراسان جنوبی برگزار شد.

تنها راه نگهداشت روستاییان باال 
بردن سود محصوالت کشاورزی است

سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی 
با  این جلسه گفت:  بیرجند در  بازرگانی  اتاق 
توجه به خشک سالی های چندساله و کمبود 
آب، تنها راه نگهداشت روستاییان باال بردن 

سود محصوالت کشاورزی است.
ارگانیک  راستای  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
کنیم،  تالش  کشاورزی  محصوالت  کردن 
ارگانیک  محصوالتی  بتوانیم  اگر  داد:  ادامه 
ارائه دهیم، قیمت آن ها نیز به طور چشمگیری 

حال  در  کرد:  بیان  خیریه  کرد.  خواهد  تغییر 
حاضر زرشک و زعفران اهمیت بسیار باالیی 
دارد. وی افزود: سال گذشته در راستای جمع 
آوری این محصوالت تفاهم نامه ای با سازمان 
نتیجه رضایت  تعاون روستایی بسته شد که 
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  نداشت.  بخشی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
بیرجند ادامه داد: باید جلسه ای با زرشک کاران 
و زعفران کاران تشکیل و قیمتی نهایی برای 
این محصوالت تعیین شود. وی با بیان اینکه 
این قیمت باید به گونه ای باشد که متقاضی نیز 
ضرر نکند، گفت: شرکت تعاونی ها هم باید در 
بدهند.  تعهد  محصوالت  این  خرید  راستای 
تعیین شده  نهایی  قیمت  کرد:  تاکید  خیریه 
طریق  از  باید  زعفران  و  زرشک  محصوالت 
رسانه ها اعم از رادیو و مصاحبه تلویزیونی به 
کشاورزان اطالع رسانی شود. وی اظهار کرد: 
هدف ما از تعیین قیمت این محصوالت باال 
دست  کردن  کوتاه  و  کشاورزان  سود  بردن 

دالالن است. 

تأسیس صندوق حمایت 
از زعفران خراسان جنوبی

محمدحسین آذری مدیرعامل اتحادیه زرشک 
کاران، باغداران و زعفران کاران خراسان جنوبی 
از تأسیس صندوق حمایت از زعفران در استان 
خبر داد. وی با بیان اینکه تاکنون ۷5 درصد 
از برنامه های تأسیس این صندوق انجام شده 
است، افزود: امید است تا دو ماه آینده صندوق 
ثبت  به  جنوبی  خراسان  زعفران  از  حمایت 
رسیده و ردیف بودجه ای نیز به آن اختصاص 
یابد. آذری اظهار کرد: تأسیس صندوق حمایت 
از زعفران خراسان جنوبی در 29 تیر 9۴ در 

وزارت خانه به تصویب رسیده است.
احداث ۷ شرکت فراوری

 زرشک در خراسان جنوبی

خراسان  روستایی  تعاون  سازمان  کارشناس 
جنوبی هم در این جلسه از احداث هفت شرکت 
فرآوری زرشک در استان خبر داد و گفت: امید 
سال  تا  شرکت ها  این  ساخت  عملیات  است 
آینده به اتمام برسد. مهدی روشن اظهار کرد: با 
احداث و بهره برداری این شرکت ها خط کاملی 

از فرآوری زرشک را خواهیم داشت.

ردیف تسهیالت خاص برای 
محصوالت راهبردی لحاظ شود

تسهیالت  ردیف  باید  اینکه  بیان  با  روشن 
خاصی برای محصوالت استراتژیک استان در 

نظر گرفته شود، گفت: همچنین نمایندگان باید 
در مجلس از این محصوالت حمایت کنند.

کنونی  وضعیت  در  تحول  ایجاد  افزود:  وی 
زرشک نیازمند حمایت این مسئوالن است.

مسئوالن در حمایت از کشاورزان 
خراسان جنوبی موازی کاری نکنند

مدیرعامل شرکت کشت صنعت پیوند خاوران 
بیرجند هم در این جلسه  گفت: موازی کاری 
مسئوالن در حمایت از کشاورزان نتایج مطلوبی 
ندارد و باید از این امر پرهیز کنند. سینا سرحدی 

اظهار کرد: دستگاه های اجرایی برای حمایت 
از کشاورزان برنامه های جدیدی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: موازی کاری مسئوالن در حمایت 
از محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی باعث 

اتالف زمان و سرمایه گذاری می شود.
داد:  ادامه  این سرمایه گذار بخش خصوصی  
قیمت گذاری،  برند،  شامل  پایه ای  مطالعات 
شدن  رسانه ای  و  منطقه ای  بخشی  ظرفیت 

محصوالت کشاورزی است.

سود منطقی به کشاورزان داده شود
سرحدی با بیان اینکه باید برای جلوگیری از 

زیان کشاورزان، سودی منطقی به آن ها داده 
شود، افزود: همچنین باید مؤلفه و شرایط بازارها 
تعرفه خرید محصوالت کشاورزی  میزان  در 

به خوبی شناسایی شود.
وی با تاکید بر اینکه سوددهی به کشاورزان 
و خرید محصوالت باید بر اساس آیتم های 
موجود در بازار انجام شود، افزود: باید در زمینه 

کوتاه کردن دست دالالن تالش شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع 
با  این جلسه  در  طبیعی خراسان جنوبی هم 
اشاره به نقش دالالن در قاچاق پیاز زعفران، 

بیان کرد: باید قیمت این محصول را افزایش 
دهیم. محمدحسین اکبری ادامه داد: کشاورزان 
پیاز  تولیدکننده  می توانند  جنوبی  خراسان 
زعفران باشند اما باید دست دالالن کوتاه شود.

 برند سازی طال و 
یاقوت سرخ خراسان جنوبی

فرآوری  و  ضبط  تخصصی  ترمینال  رئیس 
زرشک و عناب خراسان جنوبی گفت: زرشک 

و زعفران استان برند سازی می شود.
احسان بیکی اظهار کرد: برند زرشک  و زعفران 
در پروتکل سوئیس به ثبت رسیده و تا ۴5 روز 
آینده وارد خراسان جنوبی می شود.وی اظهار 
از  برخی  برند،  نبود  دلیل  به  همچنین  کرد: 
محصوالت نامرغوب دیگر استان ها بانام و برند 

خراسان جنوبی در بازارها عرضه می شود.

چالش کمبود اعتبار پیش روی
 محصوالت ارگانیک کشاورزی

رئیس انجمن ارگانیک خراسان جنوبی هم بیان 
کرد: ارگانیک استان همواره با چالش کمبود 

اعتبار رو به رو بوده است.
و  پول  بدون  داد:  ادامه  منصف  محمدرضا 
برد  پیش  از  کاری  نمی توان  سرمایه گذاری 
مطلوبی  نتیجه  نیز  جلسات  این  برگزاری  و 
نخواهد داشت.منصف با تاکید بر اینکه ارگانیک 
در زمینه اعتبار مغفول مانده است، گفت: باید 
این امر موردتوجه مسئوالن مربوطه قرار گیرد.

اگرچه تا کنون بسیاری از محصوالت باارزش 
استان به صورت فله ای از استان خارج می شد 
جمله  از  خارجی  کشورهای  را  آن  سود  و 
دو  برای  برند  دریافت  اما  ایتالیایی ها می برند 
نویدی است که  استان  استراتژیک  محصول 
این روند متوقف خواهد شد و محصوالت استان 
به نام خراسان جنوبی  صادر و ارزش افزوده آن 

نصیب استان خواهد شد.

برنددارشدن طال و یاقوت سرخ خراسان جنوبی
رویایی که رنگ واقعیت گرفت
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 دختر بوش از هیالری کلینتون حمایت کرد

دختر جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن 
حضور در یک نشست جمع آوری کمک مالی برای 
نزدیکان  از  یکی  با  پاریس،  در  دموکرات ها  نامزد 
است.  گرفته  یادگاری  عکس  کلینتون  هیالری 

انتخاباتی  مبارزات  که  حالی  فارس،در  گزارش  به 
نامزدهای جانشینی باراک اوباما تشدید شده است، 
جمهوریخواه  سابق  رئیس جمهور  خانواده  حمایت 

آمریکا از نامزد دموکرات ها هم ادامه دارد.

تعداد فقرای جهان بیش از
 ۱۰۰ میلیون تن کاهش یافت

بانک جهانی اعالم کرد، با وجود اقتصاد بی رونق 
جهانی، تعداد افرادی که در سراسر جهان در فقر 
تن  میلیون  از 1۰۰  بیش  برند،  می  سر  به  شدید 
کاهش یافته است.به گزارش ایرنا، طبق اعالم بانک 
جهانی، در حالی که در سال 2۰12، 881 میلیون تن 
روزانه یک دالر و 9۰ سنت درآمد داشتند، این رقم 
در سال 2۰13، کاهش و به ۷6۷ میلیون تن رسید.

»فروشنده« یکی از شانس
 های اصلی اسکار است

منتقد نشریه سینمایی »ایندی وایر« در پیش بینی 
اسکار 2۰1۷ نام فیلم »فروشنده« را به عنوان یکی 
از ۷ شانس اصلی شاخه بهترین فیلم خارجی معرفی 
کرد. به گزارش ایسنا، »آن تامپسون« منتقد نشریه 
درباره  خود  پیش بینی  در  وایر«  »ایندی  سینمایی 
شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار نام ۷ فیلم 

)ونزوئال(،  دست«  دور  »از  )فرانسه(،  »او«  شامل 
»نرودا«  )اسپانیا(،  »جولیتا«  )یونان(،  »شوالیه« 
اردمن«  »تونی  و  )ایران(  »فروشنده«  )شیلی(، 
)آلمان( را به عنوان شانس های اصلی کسب جایزه 

در این شاخه از جوایز اسکار معرفی کرده است.

روز دامپزشکی

برای  تالش  دنبال  به  خورشیدی  سال 1369  در 
اختصاص روزی به نام روز دامپزشکی، دکتر حسن 
تاج بخش روز 1۴ مهر را به یاد )گوش روز( که در 
ایران باستان روز مبارکی بوده پیشنهاد کردند که 
مورد موافقت قرار گرفته و تائید شد. در ایران باستان 
آن ها به روز 1۴ هر ماه گوش روز می گفتند که این 
نام برگرفته از نام فرشته ای به نام گائوش )فرشته  

نگهدار چهارپایان و جانوران سودمند( است.

فاصله ۲۰ ساله ایران با میزان استاندارد آب بدون درآمد
ایسنا - در حال حاضر میزان آب بدون درآمد ایران 26 درصد است که این عدد در کشورهای پیشرفته 15 درصد عنوان می شود و گرچه ایران تالش خوبی در راستای کاهش آب بدون درآمد داشته اما طبق 
برآوردهای صورت گرفته 2۰ سال برای رسیدن به حد استاندارد مصرف آب بدون درآمد در کشور زمان الزم است. سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضالب 
کشور، با بیان اینکه برای کاهش هر نیم درصد به 6۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، گفت: با روند فعلی می توان گفت که اگر اعتبار تخصیص یابد می توانیم در طول 2۰ سال آینده به صف استاندارد برسیم.

قاب عکس کاریکاتور

این همه صندوق صدقات؟! فکر کنم جادش خیلی خطرناکه!رضا باقری شرف
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آیه روز  

 و اوست كسى كه باران را -پس از آنكه ]مردم [ نوميد شدند- فرود مى  آورد، و رحمت خويش را 
مى  گسترد و هموست سرپرست ستوده.  سوره شوری آيه 28

حدیث روز  

برای شهادت حسين عليه السالم، حرارت و گرمايى در دلهای مؤ منان است كه هرگز سرد و 
خاموش نمى شود.پيامبر اكرم )صلى ا... عليه و آله(

با کعبه وداع آخرين بود و حسين)ع( 
چون اهل حرم، کعبه غمين بود و حسين )ع(

بشکوه  ترين لحظه، تداعي مي شد 
تکبير نماز واپسين بود و حسين )ع(

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

روش های برای غلبه بر خجالت از تلفن

من خودم با برقراری چند مکالمه معدود تلفنی در 
روز، کارم را شروع کردم ولی حاال تا گوشی تلفن 
داغ نکند، از کارم دست نمی کشم. واقعا متاسفم که 
راه حل سريعی ندارم. ولی می توانيد با به کار بستن 
تعدادی از روش های عملی زير کم کم خجالت خود 

را کنار بگذاريد:
۱- اعصاب تان را آرام کنيد: چند نفس عميق بکشيد 
کنيد.  کمتر  را  قلب تان  تپش های  کنيد  سعی  و 
طبيعی ست که قبل از يک تماس مهم ميزان آدرنالين 
بدن تان افزايش پيدا کند. من هنوز هم گاهی اوقات 
قبل از تماس های مهم يا قبل از مصاحبه های اينترنتی 
به اين حس دچار می شوم.اگر قبل از برقراری تماس 
چند نفس عميق بکشيد، خواهيد ديد که نتيجه آن 
تماس تلفنی برايتان اهميت کمتری پيدا خواهد کرد. 

دقيقه  نيست که ۱۰  نيازی  کنيد:  آماده  متنی    -۲
زمان بگذاريد و متنی بنويسيد. فقط کافی ست سرتيتر 
مهم ترين نکاتی را که می خواهيد عنوان کنيد بنويسيد 
تا مکالمه ای منسجم تر داشته باشيد.حتی می توانيد 

چگونگی شروع مکالمه را نيز يادداشت کنيد. 
۳-  بدانيد که چطور بايد مکالمه را پايان دهيد: گوشی را 
برنداريد و شروع به پاسخ دادن به يک ايميل دريافتی 
کنيد يا بدون دانستن نحوه پايان دادن مکالمه يک 
قرار مالقات بگذاريد.مرحله بعدی چيست؟؛ معرفی 
محصول؟ پيگيری های بعدی؟ امضای قرارداد؟ اين 
يکی از بهترين و قدرتمندترين ويژگی های تلفنی من 
است. اول ارتباط خوبی برقرار می کنم و با اين کار 

موفقيت خودم را تضمين می کنم.خرابکاری نمی کنم

بنوشد.  آب  تا  رفت  ای  آب چشمه  لب  بر  گوزنی 
عکس خود را در اب ديد، پاهايش در نظرش باريک 

و اندکی کوتاه جلوه کرد. غمگين شد.
 اما شاخ های بلند و قشنگش را که ديد شادمان 
و مغرور شد.  در همين حين چند شکارچی قصد 
او کردند. گوزن به سوی مرغزار گريخت و چون 
چاالک ميدويد، صيادان به او نرسيدند اما وقتی به 
جنگل رسيد، شاخ هايش به شاخه درخت گير کرد و 

نميتوانست به تندی بگريزد. 
صيادان که همچنان به دنبالش بودند سر رسيدند 
و او را گرفتند. گوزن چون گرفتار شد با خود گفت:  
نجاتم  بودم  ناخشنود  ها  ازان  که  پاهايم  دريغ 
دادند،اما شاخ هايم که به زيبايی آن ها می باليدم 
گرفتارم کردند ! چه بسا گاهی از چيزهايی که از آنها 
گله منديم و ناشکر پله ی صعودمان باشد و چيزهايی 
که در رابطه با آنها مغروريم  مايه ی سقوطمان باشد.

ناپذيری  جدايى  به شكل  انسان  ذهن  و  مغز 
با شگفتى  بايد  به يكديگر متصل هستند. ما 
مواظب  بايد  بنابراين  بنگريم.  آنها  به  ترس  و 
دهيد  مى  مغزتان  به  خوراكى  چه  كه  باشيد 
و چگونه تحريكش مى كنيد. با اين كار عمال 
انسان  مغز  بخشيد.  مى  وسعت  را  تان  ذهن 
معادل يک ابررايانه است و بسيار پيچيده تر از 
هر كامپيوتری كه تاكنون به وسيله بشر ساخته 

شده است، كار مى كند.
باال بردن توانايى مغز برای موفق شدن امری 
ضروری است از آنجا كه مى تواند كنترل كند 
كه در نهايت شما چه فردی خواهيد شد. مغز 
يک مركز فرماندهى است؛ مركزی كه هر كاری 
را كه شما انجام مى دهيد در بر مى گيرد و 
تحت كنترل در مى آورد و همچنين مى تواند 
مشخص كند كه چگونه فكر، احساس و عمل 
مى كنيد. به عبارت ساده: هنگامى كه مغز شما 
بهترين عملكرد را داشته باشد، به شما اجازه 
مى دهد كه بهترين باشيد؛ به اين علت كه مى 

تواند نتيجه را در كنترل خود داشته باشد.

باورهای تان را تغییر دهید
بسياری از افراد بر اين باورند كه نمى توانند ياد 
بگيرند يا تبديل به فرد باهوشى شوند. اين امر 
باور بسيار عميقى است كه در بسياری از افراد 
ريشه كرده است. اگر باور نداشته باشيم كه مى 
توانيم به هدف مان برسيم، قطعا نمى توانيم 
به شما بستگى  اين  پيدا كنيم.  به آن دست 
شود  باعث  كه  دهيد  انجام  را  كاری  كه   دارد 
را  كار  اين  كه  يابد.وقتى  تغيير  تان  باورهای 
 انجام دهيد، دنيای جديدی پيش روی تان باز 
كه  بدهيد  مغزتان  به  را  اطالعاتى  شود!  مى 
بتواند باورهای تان را تغيير دهد. حقيقت اين 
قدرتى با  انگيز  شگفت  ذهنى  شما  كه   است 
 فوق العاده برای يادگيری داريد كه حتى نمى 
توانيد تصورش را كنيد. فقط بايد به آن باور 
داشته باشيد و وقتى كه به باورتان عمل كنيد، 

مى توانيد قدرت ذهن تان را رها سازيد.
به دنبال یادگیری دانش صحیح باشید

يادگيری  فرآيند  از  را  مردم  از  برخى  آنچه 
اين است كه نمى خواهند  دور نگه مى دارد 

دسترسى به دانش داشته باشند. دانش از طريق 
تجربيات، كتاب و ارتباط با مردم به دست مى 
آيد. ما بايد آن را آرام آرام فرا بگيريم. همچنين 
به  است  بهتر  كه  كرد  مطرح  بايد  نيز  را  اين 
كلمات  باشيم.  دانش صحيح  يادگيری  دنبال 
اگر صحيح نباشند، معنايى ندارند. گاهى اوقات 
از زبان كودكان مى شنوم كه: »من اين را در 
امر درست است؟  اين  آيا  اما  كتاب خواندم.« 
فقط به اين علت كه شخصى آن را در كتابى 
اين موضوع  توان گفت كه  نمى  است  نوشته 
درست است.به عنوان يک فرد يادگيرنده، شما 
مى خواهيد كه دانش صحيحى را ياد بگيريد و 
نه فقط اطالعات يا ايده ای كه شخصى مطرح 
كرده است. اين وظيفه بر عهده شماست كه 
اطالعاتى را پيدا كنيد و سپس آنها را آزمايش 
كنيد و در ذهن تان مرور كنيد كه آيا صحيح 
مى  بودند  صحيحى  اطالعات  اگر  و  هستند 
توانيد آنها را به منظور بهتر كردن زندگى و به 
موفقيت رسيدن. به درستى در زندگى تان به 

كار ببريد.

مشتاق یادگیری باشید
ندارند.  يادگيری  برای  ميلى  افراد  از  برخى 
تاكنون  را  اثر مثبت آن  يا  باشند  تنبل  شايد 
حس نكرده باشند. پس مى توان گفت كه بايد 
مشتاق يادگيری بود. شايد كمى كار ببرد اما 
تنها كاری كه بايد انجام داد اين است كه شروع 
به يادگيری موضوعاتى بكنيم كه اثر فوری بر 
روی زندگى مان دارند. وقتى كه درباره مفهوم 
اداری جديدی موضوعى را ياد بگيريد كه به 
شما در به دست آوردن پول بيشتر كمک كند 
يا از زير بار قرض رهای تان كند، مى توانيد به 
فر آيند يادگيری اعتماد پيدا كنيد. همچنين 
وقتى كه راه صحيحى را پيدا كنيد كه به شما 
بياموزد چگونه با خانواده تان ارتباط برقرار كنيد 
يا چگونه رابطه عاطفى بهتری داشته باشيد. 
در آن صورت ميل و اشتياق به يادگيری پيدا 

خواهيد كرد.
با سخت مطالعه کردن به

 زندگی تان نظم بدهید
و  است  سختى  كار  دانش  آوردن  دست  به 

زمان طوالنى مى برد. بايد با نظم خاصى آن 
به هرگز  صورت  اين  غير  در  كرد،  دنبال   را 

دست نمى آيد. 
فرآيند يادگيری نياز به كار زياد دارد. هر روز 
بيدار  خواب  از  روشى  و  برنامه  با  بايد  صبح 
شويد كه به ذهن تان نظم بدهد و دسترسى 
سريعى به دانش را برای تان فراهم كند. فرآيند 
يادگيری زمان زيادی را به خود اختصاص مى 
دهد ولى مى توانيد به آن سرعت ببخشيد؛ اما 
هنوز اين فرآيند شامل خواندن، گوش دادن، 
مرور كردن، تكرار كردن، به كارگيری اطالعات، 
مى   ... و  تنظيم مجدد  نتايج،  كردن  آزمايش 
شود. به عبارت ساده تر همه اين كارها، نياز 
به زمان زيادی دارد. وقتى كه به آرامى اما با 
اطمينان به زندگى تان نظم بدهيد، مى توانيد 
سرعت  كارها  اين  به  و  كنيد  كسب  دانش 
ببخشيد.در هر سنى مى توانيد فرآيند يادگيری 
را شروع كنيد. مهم نيست كه خيلى جوان يا 
يادگيری  برای  تان  باشيد؛ ذهن  خيلى مسن 
خلق شده است و توانايى زيادی برای آن دارد.

عارفانه روز

سه چيز را هرگز از زندگيت حذف نکن؛ 
کتاب، گل، خلوت با خود ، گل را من تقديمتان 

مي کنم ولي حواستان به دو تای ديگرباشد

مشكل دنيا اين است كه، آدمهای متعصب، 
به خود يقين دارند در حاليكه، دانايان 

سرشار از شک و ترديدند...!

زيبا انديش كه باشى همه چيز را زيبا مى بينى
 نگاه از درون تو مى آيد نگاه درونيت  را به دنيا 
زيبا كن تا دنيا زيبايى هايش را بر تو جاری كند 

زيبا ببين تا زيبا ديده شوی

گذشته هايت را ببخش زيرا آنها مانند 
کفشهای کودکی ات، نه تنها برايت 
کوچک هستند بلکه تو را از برداشتن

 گامهای بزرگ باز می دارند

429658137
813974562
657213948
596842713
342197856
781536294
275461389
134789625
968325471

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

آهنگ ریزی رایگان
 ویژه ایام محرم

بین مطهری 2-4  
نمایندگی سروش

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

به چند نفر نیروی خانم برای کار
 در سالن زیبایی نیازمندیم.

09397690128 /056-32450229 

آگهی استخدام
به تعدادی کارگر ساده آقا برای 

کار در یک شرکت تولیدی واقع در 
شهرک صنعتی نیازمندیم. 

شهرک صنعتی، همت 3
 کارخانه دوم، سمت چپ

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

09153613243 - شریفی

فروشـی 
یک واحد گلخانه هیدروپونیک )بدون خاک( به متراژ 3100 متر

به صورت کامال مکانیزه واقع در محمدیه به فروش می رسد.
09159653080

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

09380160779 - علی آبادی

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

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

09157561075 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت های باور نكردنى

بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهری

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607



کمبود گلبول های قرمز باعث احساس سرما، خستگی 
و رنگ  پریدگی می شود. در این موارد توصیه می شود 
فورا به دکتر مراجعه شود. گاهی اوقات با وجود مناسب 
بودن دمای اتاق، احساس سرما می  کنید. اگر این حالت 
به  ندرت اتفاق بیفتد، چندان مهم نیست اما اگر تداوم پیدا 
کند و بدتر می شود، بهتر است آن را جدی بگیرید. برخی 

از دالیل عدم تحمل سرما: 1- کم خونی یا آنمی اختالل 
خونی که طی آن گلبول های قرمز یا هموگلوبین در خون 
کاهش می یابد 2- وقتی غده مغزی، هورمون کم تولید 
می کند، بدن نمی تواند درجه بدن را درست تنظیم کند 3- 
اگرهرگونه مشکل مربوط به رگ های خونی داشته باشید، 
جریان خون به نواحی خاصی به  ویژه انتهای دست  وپای 

بدن محدود می شود 4- مصرف برخی داروها ازجمله 
داروهایی که روی گردش خون تاثیر می گذارد، می تواند 
باعث حساسیت به سرما شود از جمله داروهای میگرن و 
داروی فشارخون 5- مبتالیان به نفروپاتی دیابتی )بیماری 
کلیوی ثانویه مبتال به بیماری دیابت( 6- کمبود چربی )که 
در این حالت بدن قادر به گرم نگه  داشتن خود نیست(.

لرزهایی که باید جدی گرفت !

6
چهارشنبه * 14 مهر  1395 * شماره 3620

آسیابری مسافر رقابت های جهانی کاراته شد

ایرنا- کاراته کای جوان ایران با غلبه بر حریفان نامدار خود به عنوان 
نفر منتخب وزن منهای 75 کیلوگرم، جواز حضور در رقابت های جهانی 
بزرگساالن را کسب کرد. رقابت انتخابی تیم ملی بزرگساالن در وزن 
منهای 75 کیلوگرم روز سه شنبه در مجموعه ورزشی آزادی تهران و 
میان ابراهیم حسن بیگی، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری برگزار 
شد که در پایان نتایج ذیل بدست آمد: علی اصغر آسیابری 4- بهمن 
اصغر  علی   .2 عسگری  بهمن   -3 آسیابری  اصغر  علی   .2 عسگری 
آسیابری 9-ابراهیم حسن بیگی 2. ابراهیم حسن بیگی 8-علی اصغر 
آسیابری 8. در بازی سوم میان ابراهیم حسن بیگی و علی اصغر آسیابری، 
در حالی که حسن بیگی با نتیجه یک بر صفر از حریف خود پیش بود، با 
اخطار کیکن 8 بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا آسیابری برنده دیدار سوم 
باشد. این رقابت ها را داوران فدراسیون قضاوت کردند و در طول مبارزات 
هم از سیستم ویدئو چک استفاده شد. با این اوصاف، آسیابری نفر نخست 
این وزن شد. رقابت انتخابی وزن منهای 84 کیلوگرم، روز پنجشنبه 15 
مهر ماه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. پس از برگزاری انتخابی 
آخر در روز پنجشنبه فهرست اسامی تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی 
جهان در دو بخش تیمی و انفرادی معرفی می شود. رقابت های کاراته 
قهرمانی جهان از اواسط آبان ماه سال جاری در اتریش آغاز خواهد شد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان استان برگزارشد

مالئی- به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات قهرمانی پینگ پنگ 
جوانان استان با حضور 26 بازیکن از شهرستان های بیرجند، قاین و 
فردوس برگزار شد. علیرضا عشقی مسئول برگزاری این مسابقات عنوان 
کرد: آقایان امیرحسین عباسپور فرد مقام اول، علیرضا تهوری دوم و علی 
بذرافشان از شهرستان فردوس و آرمین عبدالهی از شهرستان بیرجند 
در  حضور  جهت  برتر  نفرات  کرد:  تصریح  وی  شدند.  سوم  مشترکاً 
مسابقات کشوری جوانان در ماه های مهر، آبان و آذر 95 انتخاب شدند.

میزبانی مسابقات جهانی سال ۲۰۱۸ هم 
به مجارستان سپرده شد

اتحادیه جهانی کشتی، برگزاری رقابت های جهانی سال 2018 را هم به 
مجارستان سپرد تا این کشور طی دو سال، میزبان سه رویداد مهم بین المللی 
باشد. شهر بوداپست طی روزهای 19 و 20 آذرماه سال جاری میزبان 
مسابقات جهانی سال 2017 در اوزان غیر المپیکی خواهد بود. سپس رقابتهای 
کشتی قهرمانی زیر 23 اروپا در سال 2017 در این شهر برگزار می شود.

روزتان را با این صبحانه ها آغاز کنید

سالمتی  برای  ماست  ماست:  و  میوه   -1
استخوان ها و دندان ها ضروری است 2- لوبیا با نان 
تست: حاوی بافت های حل شدنی است که مدت 
طوالنی تری شما را سیر نگه می دارد 3- نیمرو یا 
تخم مرغ آب پز شده: تخم مرغ آب پز شده و یا نیمرو 
به همراه کمی شیر، پروتئین مورد نیاز بدن را تامین 

می کند 4- گوجه فرنگی، لوبیا، قارچ: این مواد مغذی 
انرژی الزم برای فعالیت بدن را تامین می کند 5- 
آب میوه خالص و غذای غله ای غنی شده با آهن: 
یک لیوان آب میوه مانند گریپ فروت و یا آب پرتقال 
به همراه ویتامین C موجب تسهیل در جذب آهن 
می شود 6- جایگزین ها: در صورتی که نتوانستید 
یک صبحانه کامل بخورید میوه هایی چون انواع 
توت ها، سیب و موز را همراه با شیر مصرف کنید.

چه مقدار قند در روز 
می توانید مصرف می کنید؟

قندها می توانند طعم غذاها را تغییر دهند اما مقدار 
بیش از حد آن، منجر به مشکالت سالمتی بسیار 
افزایش خطر  از جمله چاقی،  زیادی می شود 
و عروقی.  قلبی  بیماری های  و  نوع 2  دیابت 
)منظور تنها قند، شکر، نوشابه و ... نیست(. بنابر 

این برای سالم ماندن توصیه می شود مقدار قند 
مصرفی روزانه خانم ها بیش از 6 قاشق چای 
خوری یا حدود 25 گرم نشود. برای آقایان نیز 9 
قاشق چای خوری یا حدود 36 گرم توصیه می 
شود. برای اینکه به شما نشان دهیم چقدر بیشتر 
از این مقدار، قند می خورید باید بگوییم آمارها نشان 
می دهد مقدار مصرف قند بیشتر افراد در طول 
روز چیزی حدود 22 قاشق چای خوری است.

ادویه ضروری برای افراد سرطانی

مطالعات اخیر نشان می دهد که در یک روش 
درمانی نوظهور از ترکیبات موجود در زردچوبه، 
میتوان برای درمان سلول های سرطانی استفاده 
از  می توانند  دارند  اعتقاد  پژوهشگران  کرد. 
از  که  کورکومین  از  شده  تشکیل  حباب های 
مشتقات ادویه زردچوبه است به عنوان یک راه 

حل باور نکردنی برای درمان سرطان روده استفاده 
کنند. گفتنی است، در این روش توانسته اند انواع 
سلول های سرطانی را در ظرف های آزمایشگاهی 
از بین ببرند. پژوهشگران دانشگاه ماکسیمیالن در 
شهر مونیخ آلمان اعتقاد دارند، این شیوه درمانی 
عوارض جانبی ندارد و تنها به دلیل عدم جذب 
کورکومین توسط سلول های روده دوز استفاده 
از آن در کنار درمان شیمی درمانی باید باال باشد.

سرم مو
قبل از حمام یا بعد از حمام؟

از  پیشگیری  برای  مو  سرم  از  می خواهید  اگر 
وزی یا خشک شدن موها استفاده کنید و اجازه 
خشکی  تشدید  باعث  سشوار،  حرارت  ندهید 
موهایتان شود، بهتر است سرم مو را زمانی که 
موهایتان خیس است استفاده کنید. سرم مو بر 

پایه ترکیب های چرب است تا بتواند خشکی موی 
ناشی از شستشو یا سشوار کشیدن را برطرف کند. 
اگر موهای شما بیش از اندازه خشک و فر است 
بهتر است حدود 10 دقیقه قبل از استحمام، حتما 
نوک ساقه موها را آغشته به سرم مو کنید و 
سپس موهایتان را بشویید. به این ترتیب، موها در 
هم نمی پیچند و گره نمی خورند. با این حال، زمان 
اصلی استفاده از انواع سرم مو، بعد از استحمام است.

 کلسترول باال با بدن چه می کند؟

داشتن کلسترول باال می تواند منجر به سفت شدن 
و تنگی عروق شود. ضمن این که جریان خون 
را از طریق ساخت پالک در مغز و قلب کاهش 
می دهد. همین امر می تواند منجر به تجربه سکته 
مغزی یا حمله قلبی شود. ماده سخت و ضخیمی 
که همان پالک کلسترول است، ترکیبی از چربی 

ها و مواد زائد محسوب می شود. با گذشت زمان 
پالک کلسترول موجب ضخیم  شدن دیواره رگ 
و نازک  شدن مجرای عبور خون می شود. این 
فرایند تصلب شرائین نیز نامیده می شود. کلسترول 
باال معموال عالمت خستگی را به همراه ندارد اما 
می تواند منجر به افزایش خطر بیماری قلبی مانند 
عروق میکروسکوپی شود. توجه کنید که کلسترول 
باال هر کسی را در هر سنی تحت تاثیر قرار می دهد.

یک ورزشکار بیرجندی در واژگونی اتوبوس جان خود را از دست داد

مالیی- سعید برات زاده مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی تربت حیدریه  
عنوان کرد: واژگونی یک دستگاه اتوبوس اسکانیا بامداد روز گذشته در محور مواصالتی مه والت 
به تربت حیدریه )مهنه-شادمهر(، یک کشته و 24 مصدوم برجای گذاشت. وی افزود: این سانحه 
ساعت 3:30 بامداد روز گذشته رخ داده که به محض اطالع از حادثه، نیروهای امدادی به همراه 
آمبوالنس ها و  اتوبوس اورژانس با کمک نیروهای امدادی هالل احمر در صحنه حاضر می 
شوند. برات زاده گفت: این دستگاه اتوبوس از بیرجند عازم مشهد بوده که در محور مهنه به 
شادمهر واژگون می شود.  وی افزود: یکی از مصدومین مرد به دلیل شدت جراحات وارده، در حین 
انتقال فوت کرده و  20 مصدوم حادثه بالفاصله توسط آمبوالنس های اورژانس و هالل احمر 
به مرکز درمانی نهم دی منتقل شده و چهار نفر دیگر با رضایت شخصی خود به مراکز درمانی 
مراجعه کردند. وی ادامه داد: علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان پلیس در دست بررسی می 
باشد. گفتنی است این جانباخته یکی از ورزشکاران پاورلیفتینگ استان خراسان جنوبی بوده است. 

برخورد جدی با هنجارشکنی ها 
در ایام عزاداری؛ قمه نزنید!

دادستان کل کشور، از برخورد جدی با هنجارشکنی ها در ایام 
عزاداری امام حسین)ع( و اقداماتی از قبیل قمه زنی در این ماه 
خبر داد و در تشریح این خبر گفت: مسئله قمه زنی از جمله 
مسایلی است که امروز در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار 
مکتب تشیع استفاده می شود.به گزارش سیمرغ، وی ادامه داد: 
همه باید بدانند که امروز قمه زنی مسئله ای است که مورد توجه 
شیعه انگلیسی و به نحوی دشمنان است و آنها می خواهند به 
این طریق چهره تشیع و عزاداران امام حسین)ع( را ملکوک 
کنند. وظیفه دادستان ها و نیروی انتظامی نیز این است که با 
رفتارهای  ناهنجار و هنجارشکنی  ها در ماه محرم برخورد کنند.

تعقیب عروس 57 ساله در مرگ مرموز داماد جوان 

کارآگاهان جنایی پایتخت در حال بررسی  مرگ مردی هستند که بر اثر سقوط از پشت بام جان باخت. به 
گزارش جام جم آنالین، این حادثه شامگاه 29 شهریور در پایتخت رخ داد. از آنجا که سقوط مرگبار مرد جوان 
مشکوک به نظر می رسید، پرونده پیش روی بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی قرار گرفت. همچنان که 
تحقیقات آغاز شده بود، پدر قربانی روز گذشته به دادسرا رفت و از عروسش شکایت کرد. او گفت: پسرم 
3سالی می شد که با دختر یکی از بستگانم که 57سال داشت ازدواج کرده بود. آنها با هم مدام درگیر بودند. روز 
حادثه من از شهرستان به تهران آمدم و به خانه پسربزرگم رفتم. آن روز پسرم نیز به همراه همسرش به آنجا 
آمدند. بر سر 20میلیون تومان پولی که در حسابشان بود اختالف داشتند و عروسم اصرار داشت که باید همه 
پول به حساب او واریز شود. آن روز مشکالتشان حل نشد و با دعوا از خانه پسرم رفتند. غروب اما به من خبر 
دادند که پسرم فوت شده است. حتی عروسم در مراسم تدفین و عزاداری شوهرش نیامد. وی ادامه داد: من 
از عروسم شکایت دارم چون پسرم هیچ مشکل روحی برای خودکشی نداشته و روز حادثه دیده شده که پسرم 
به همراه عروسم در پشت بام در حال مشاجره بودند و پس از آن به صورت پنهانی از ساختمان خارج شده است. 

ساقه کرفس شبیه به استخوان است  !!!

این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار موثر 
می باشد. استخوانها تشکیل شده از ۲۳درصد سدیم و 

کرفس هم ۲۳درصد سدیم دارد.

داده نما،
چنانچه در رژیم غذایی شما سدیم وجود ندارد

کرفس می تواند این کمبود رو جبران کند.

بسم رب الحسین )ع(

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد  برگزار می کند: 
جلسه سخنرانی و عزاداری ساالر شهیدان
 شنبه 95/7/17 الی 95/7/21 از ساعت 8/30 شب

سخنران: حجت االسالم شکری 
مداحان آقایان: حاج زین العابدین محسنی، 
حاج رضا فرهنگ جو ، چهره آسا و علی آبادی

مکان: نبش مدرس 48- جنب استانداری 
حرکت هیئت از شب هفتم ساعت 7 شب
ضمنا زیارت عاشورا از روز هشتم الی آخر محرم از ساعت 6 الی 7 صبح برگزار می شود.
تبلیغات حسینیه جواد االئمه )علیه السالم(

هیئت عزاداران سید الشهدا )علیه السالم( برگزار می کند: 

مراسم عزاداری دهه اول محرم 
زمان: یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه سیدالشهدا )ع( روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم و المسلمین موسوی اول مسئول 
محترم فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خراسان جنوبی
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

ضمنًا هیئت روزهای هشتم، نهم و دهم محرم ساعت 7 صبح به سمت 
مکان های پیش بینی شده هر ساله حرکت خواهد کرد.

هیئت عزاداران سید الشهدا )ع( روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم دکتر شهاب
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی
آدرس: شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر نبی
هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع(

مراسم عزاداری و سوگواری دهه اول محرم از یکشنبه 95/7/۱۱ ساعت ۱9

با عرض تسلیت فرا  رسیدن ماه پیروزی خون بر شمشیر 
طبق سنوات گذشته مراسم سخنرانی و سینه زنی برگزار می گردد

سخنران: حضرت حجت االسالم رضایی
مسئول محترم تشکل های دینی خراسان جنوبی

زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی

 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
با توجه به نظرخواهی و  ضمنا به اطالع عزاداران معزز می رساند: 
صورت جلسه امام جماعت محترم و مسئولین هیئت امسال در هیئت 
از طبل استفاده نخواهد شد. لذا خواهشمند است عزاداران عزیز از 

آوردن طبل به هیئت خودداری فرمایند

هیئت عزاداران حضرت محمد رسول ا... )ص(

بر مشامم می رسد هر لحظه  بوی کربال

بر دلم ترسد بماند آرزوی کربال

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم
نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم

بار دیگر مراسم عزای رهبر آزاد مردان جهان فرا رسید
به خود می بالیم که فرزندان کسانی هستیم که به ما آموختند آئین نکوداشت ماتم

 سید و سرور جوانان اهل بهشت و همراهان وفادارش را. 

... الحسین السالم علیک یا ابا عبدا

مطابق معمول همه ساله مراسم دیرینه علم بندان 

را پنجشنبه 95/7/۱5 )چهارم محرم( 
از ساعت ۱4 در محل مسجد جامع درخش

 برگزار می کنیم تا ادای دینی به نیاکان 
حق طلب خویش کرده باشیم و شما را 
نیز در این ماتم فرا می خوانیم.  به قبول 
  هیئت ابوالفضلی درخشاین دعوت بر ما منت خواهید گذاشت. 



7
به مناسبت هفته کودک، بازدید از موزه های خراسان جنوبی رایگان می باشد

کاری- مسئول موزه های استان گفت: در بزرگداشت هفته ملی کودک که به نام » میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز« نامگذاری گردیده 
است  بازدید از موزه های تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روز 17 مهر برای کودکان و خانواده هایشان رایگان خواهد بود. 

شعیبی  هدف از این تصمیم را آشنایی کودک امروز با میراث به جا مانده از گذشتگان، آشتی با فرهنگ و ارزشهای دیروز عنوان کرد.
چهارشنبه * 14 مهر 1395 * شماره 3620

7
آتش زدن زباله ها

در “فضای آزاد” 

شوشود  حاشیه  در  ها  زباله  سوزاندن  مالئی- 
آوا  خبرنگار  داشت.  دنبال  به  را  شهروندان  انتقاد 
در مراجعه حضوری صبح شنبه شاهد نامحسوس 

سوختن زبله ها در منطقه بود. مسئوالن خدمات 
تلقی  محرمانه  را  موضوع  این  شهرداری  شهری 
کرده و پاسخ دقیقی ندادند اما عنوان کردند: هر 
ارگانی برای دفن زباله باید با شهرداری قرار داد 
ببندد.به گفته یکی از مسئوالن شهرداری چندین 
به  ای  مراجعه  اما  شده  مکاتبه  مرکز  این  با  بار 
فنی محیط  معاون  پور  اله  اند.  نداشته  شهرداری 
زیست نیز در گفت و گو با آوا در این باره عنوان 
قانون  اجرایی  نامه  آئین  ماده 36  اساس  بر  کرد: 
مدیریت پسماند “آتش زدن پسماند در محیط آزاد 
غیراستاندارد و ممنوع” است. وی افزود: از این کار 

بی اطالع بودم اما پیگیر موضوع خواهم شد.

حرکت نمادین کاروان نینوا
در شهر بیرجند

طور  به  بیرجند  شهر  در  نینوا  کاروان  برزجی- 
سال  هر  کاروان  .این  درآمد  حرکت  به  نمادین 
به همت هیأت محبان الزهرا در روز دوم محرم 
به  )ع(  حسین  امام  کاروان  ورود  با  مصادف  که 
صحرای کربالست در خیابان های این شهر به 
این کاروان هدف از  آید. مسئول  حرکت در می 
برپایی این کاروان را خبردادن آمدن ماه محرم و 
همچنین بیان مظلومیت امام حسین )ع( و یارانش 
عنوان کرد و افزود: 52 پرچم دار، 25 دمام زن و 
از خیابانهای  با حرکت  دار  30 ساربان و محمل 
اصلی شهر بیرجند برای سرور و ساالر شهیدان 
عزاداری کردند. برپایی نماز جماعت و مداحی از 

دیگر برنامه های این کاروان نمادین بود.

صدور19 فقره پروانه اکتشاف دراستان

معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون  حسینی- 
شش  در  گفت:  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
پروانه  فقره   19 تعداد   1395 سال  نخست  ماهه 
اکتشاف با مساحت بیش از150کیلومتر مربع صادر 
تعداد  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  ساالری  شد. 
فقره پروانه با پیش بینی هزینه اکتشاف بیش از 

73 میلیارد ریال صادر شده است.

ساخت سیستم فالیت کنترلر هوشمند
در مرکز رشد خالقیت و نوآوری بسیج

پیشه ور-مصطفی لطفیان مبتکر این سیستم بیان 
کرد: فالیت کنترل یا سیستم کنترل پرواز یکی از 
حیاتی ترین بخش ها در مولتی روتورها می باشد. 
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
استان نیز  اظهار کرد: مهمترین رسالت این سازمان 
توانمندسازی بسیجیان و اقشار اندیشه ورز در طول 
سال و قرار دادن سقف حمایتی مناسب در راستای 

حمایت از ایده های مخترعین و مبتکرین است.

اصناف نقش مهمی
در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

اصناف  گفت:  اسدیه  موقت  جمعه  امام  ایرنا- 
دارند،  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  مهمی  نقش 
باید نقش آنان در این زمینه برجسته سازی شود.

حجت االسالم سید امین حسینی روز سه شنبه 
شهرستان  اصناف  و  امنیت  پلیس،  همایش  در 
درمیان عنوان کرد: اصناف و بازاریان همان گونه 
را  نقش مهمی  دفاع مقدس  در هشت سال  که 
ایفا کردند، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز 
تالش کنند. امام جمعه اهل سنت شهر اسدیهنیز 
در این همایش از بازاریان خواست تجارت سالم 
و  دهند  قرار  لوحه  سر  خود  کار  و  کسب  در  را 
افزود: در شهرستان درمیان همکاری خوبی بین 

پلیس، اصناف و مردم وجود دارد.

۳۵۰۰ دست لباس برای
دانش آموزان نیازمند استان تولید شد

گفت:  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  شبستان- 
هنرجویان هنرستان های انقالب اسالمی بیرجند 
و حضرت آمنه)س( مود 3 هزار و 500 دست لباس 
فرم مدرسه برای دانش آموزان نیازمند تولید کردند.

هشدار مدیرکل دامپزشکی استان:

درآمد گمرک در خزانه گم شد

مردم به راحتی از سالمت و امنیت غذایی عبور نکنند

مرز  ظرفیت  به  گمرکات  مدیرکل  مالئی- 
تاکید کرد: سال گذشته  و  اشاره  ماهیرود  ملی 
بازارچه ماهیرود 4 میلیارد تومان درآمد داشته، 
که از طریق بازارچه ها کسب کرده و باید به طور 
متاسفانه  اما  برگردد  بازارچه ها  به  دوباره  کامل 

این درآمد به استان برنگشته است.
مدیر کل گمرکات استان عنوان کرد: از ابتداي 
امسال تاکنون کاالهاي تولیدي در استان 437 
هزار تن بوده که 95 میلیون دالر ارزآوري داشته و 
بیشترین کاالها به عراق، پاکستان، ترکمنستان و 
افغانستان صادر مي شود. محمدعلي خاشي، بیان 
کرد: خراسان جنوبي داراي سه گمرک بیرجند، 
ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزي است.

وي به عملکرد گمرکات از ابتداي سال تاکنون 

فقره   405 و  هزار   2 داد:   ادامه  و  کرد  اشاره 
و 16  میلیون  ارزش 95  به  اظهارنامه صادراتي 
هزار و 539 دالر به وزن 437 میلیون و 519 هزار 

و 814 کیلوگرم تشکیل شده است. 
مدیر کل گمرکات با بیان اینکه اظهارنامه هاي 
صادراتي نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزني 26  و  ارزش 13  نظر  از  تعداد 29 درصد، 
درصد افزایش داشته است خاطرنشان کرد: اقالم 
سیمان،  مدت  این  در  گمرک  قطعي  صادراتي 
هیدروکربن سبک، کاشي، سرامیک، هیدروکربن 
سنگین، خوراک کامل طیور، گازوئیل، کود اوره، 
میلگرد، رب گوجه فرهنگي، جوجه یخ زده بوده 
که عمده این اقالم به کشور افغانستان، عراق، 

پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.

صادرات هزار و 738 دالري
محصوالت راهبردي استان

زرشک،  زعفران،  صادراتي  کاالهاي  به  خاشي 
خشکبار و گوشي موبایل اشاره کرد و افزود: از 
ابتداي امسال تاکنون 61 فقره اظهارنامه صادراتي 
به ارزش هزار و 738 دالر به وزن 247 کیلوگرم 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  تشکیل 
گذشته از نظر تعداد اظهارنامه 56 درصد، ارزش 
داشته  افزایش  درصد  وزني 159  و   درصد   80

است.
کاال”  “پروانه  فقره   962 هزار   4 صدور  از  وي 
ارزش 429 میلیون و438 هزار و 949 دالر  به 
خبرداد و افزود:این مقدار به وزن یک میلیارد و 
بوده  کیلوگرم  و437  هزار  و 783  میلیون   763

است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
تعداد پروانه 5 درصد، ارزش 65  و از نظر وزن 

198 درصد افزایش داشته است.

واردات 5 ميليون دالري 
ابتداي  از  وارداتي  اقالم  با  گمرکات  کل  مدیر 
فقره   28 یادآورشد:تاکنون  و  کرد  اشاره  امسال 
اظهارنامه وارداتي به ارزش 5 میلیون و 105 هزار 
و 28 دالر به وزن 3 میلیون و 650 هزار و 684 
کیلوگرم داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر تعداد پروانه 367 درصد ، وزن هزار 
و 238 درصد افزایش داشته است. خاشي تصریح 
کاالهاي  تاکنون عمده  امسال  ابتداي  از  کرد:  
یا  کردن  خرد  هاي  ماشین  استان  به  وارداتي 

ساییدن خاک معدني و شکر بوده که از کشور 
چین، برزیل و پاکستان وارد شده است.

فقره   137 مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وي 
است  شده  صادر  پستي”  “امانت  اظهارنامه 
 36 و  هزار   6 کاال  مقدار  کرد:این  خاطرنشان 
دالر به وزن 295 کیلوگرم است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه 
وزن 40  نظر  از  و  درصد  ارزش 40  درصد،   7
گمرکات  مدیرکل  است.  داشته  افزایش  درصد 
عنوان کرد: کشورهاي چین، انگلستان، فرانسه، 
هلند و آلمان مقصد و مبدا هاي کاالهاي “امانت 

پستي” هستند که از بیرجند ارسال مي شوند.
خاشي به 437 هزار تن کاالي تولیدي صادراتي 
در استان اشاره کرد و گفت: این کاالها به مبلغ 

داشته  ارزآوري  استان  براي  دالر  میلیون   95
است. وي ادامه داد: صادرات کاالهاي تولیدي 
در استان از نظر وزني 13 درصد و از نظر ارزي 
کاالها  بیشترین  که  داشته  افزایش  درصد   26
وافغانستان  ترکمنستان  پاکستان،  عراق،  به 
به ظرفیت  مرز  بوده است. مدیرکل گمرکات 
تاکید کرد: سال گذشته  و  اشاره  ماهیرود  ملی 
بازارچه ماهیرود 4 میلیارد تومان درآمد داشته، 
که از طریق بازارچه ها کسب کرده و باید به طور 
متاسفانه  اما  برگردد  بازارچه ها  به  دوباره  کامل 

این درآمد به استان برنگشت نداده اند.

عنوان  استان  دامپزشکی  مدیرکل  مالئی- 
بیماری هایی  جهانی  جامعه  آمار  طبق  کرد: 
می شود  منتقل  انسان  به  غذا  طریق  از  که 
قارچی  مانند:انگلی،  بیماری  300نوع  از  بیش 
و محصوالت فاسد اعالم شده است که هر روز 

رو به افزایش می رود.
دامپزشکی  ملی  روز  مناست  به  دیروز  صبح 
مدیرکل  پور  رفیعی  علیرضا  با  خبری  نشست 
برگزار  کل  اداره  این  سالن  در  دامپزشکی 
حوزه  دامپزشکی  حوزه  کرد:  عنوان  وی  شد. 
اجتماعی است که به سبب گستردگی و وسعت 
وظایف آن باید مردم از مزایای آن آگاه باشند 
و چون حوزه فعالیت دامپزشکی بخش سالمت 
و امنیت را فرا می گیرد باید عملکرد این حوزه 

در بین مردم مشخص شود.
انجام  با  دامپزشکی  داد:  ادامه  پور  رفیعی 
اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با عوامل بیماری زا 
بر  را  جامعه  سالمت  امنیت  تامین  نوعی  به 
پیشگیری  برای  تومان  میلیاردها  داردو  عهده 

از بیماری ها هزینه می کند.
اینکه  به  اشاره  با  دامپزشکی  مدیرکل 
کاهش  و  تولید  افزایش  سبب  واکسیناسیون 
آنتی بیوتیک می شود تاکید کرد: فرایندی که 

گفته شد کنترل بیماری ها را به همراه دارد.

هزینه ميلياردی دولت
برای امنيت غذایی

و  واکسیناسیون  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتبارات  محل  از  استان  در  بیماری ها  کنترل 
محل  از  و  میلیون   500 و  میلیارد   5 ملی 
اختصاص  تومان  میلیارد   2 استانی  اعتبارات 
طبق  کرد:  پورخاطرنشان  رفیعی  است.  یافته 
طریق  از  که  بیماری هایی  جهانی  جامعه  آمار 
 300 از  بیش  می شود  منتقل  انسان  به  غذا 
محصول  و  قارچی  مانند:انگلی،  بیماری  نوع 

افزایش  به  رو  روز  هر  که  است  شده   فاسد 
می رود. مدیرکل دامپزشکی افزود: مردم نباید 
نبودن محصوالت  کنار سالمت  از  به سادگی 

بهداشتی  نظارت های  وی  کنند.  عبور  غذایی 
ملزومات  از  یکی  را  دامپزشکی  اقدامات  و 
جامعه امروزی دانست و تاکید کرد: دامپزشک 
زنده  دام  و سالمت  دامی  مصرف محصوالت 
دامپزشکی گفت:  را تضمین می کند. مدیرکل 
به  نیاز  نگهداری و مصرف مواد غذایی  تهیه، 
آموزش دارد، که یکی از طرح هایی که هر ساله 
دو نوبت به صورت ملی توسط دامپزشکی در 
سطح کشور انجام می شود، طرح مراقبت فعال 
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان است. رفیعی پور 

مهاجرت  زمان  در  پایش  این  انجام  افزود: 
پرندگان  انجام می شود و احتمال انتقال این 

بیماری از طریق این پرندگان وجود دارد.

اجرای طرح ملی
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان دراستان

وی از شروع طرح ملی مراقبت فعال آنفوالنزای 
فوق حاد پرندگان در طی سه مرحله خبر داد 
در  مراحل  این  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  و 
می شود،  انجام  طیور  فروش  بازارچه های 
مرحله دوم 10 روستا با 240 نمونه گیری خون 
در  سوم  مرحله  در  پایش  طرح  این  واجرای 
خواهد  انجام  طیور  پرورش  صنعتی  واحدهای 
با  صنعتی  واحد   15 منظور  همین  به  که  شد 
انجام 225 نمونه گیری خون از حیوانات برای 

استان مشخص شده است.
اقدامات  تمامی  انجام  یادآورشد:  رفیعی پور 
صورت  به  طرح  این  اجرای  در  دامپزشکی 
رایگان بوده و اگر با مورد خطری مواجه شدیم 
معدوم سازی  را  آن   ، بیمار  حیوان  خریداری  با 
می کنیم. مدیرکل دامپزشکی ادامه داد: در 10 
روستای استان از 240 نمونه خون تاکنون 230 
نمونه تست شده و خوشبختانه هیچ موردی از 

بیماری مشاهده نشده است.

اولين دام سبک از استان صادرشد
 440 و  میلیون   101 جوجه ریزی  از  رفیعی پور 
و  خبرداد  امسال  ابتدای  از  جوجه  قطعه  هزار 

مورد  در  که  واقعیت هایی  دامپزشکی  گفت: 
مردم  به  را  دارد  وجود  جامعه  در  بیماری ها 
این  که  است  معتقد  چون  می کند  گزارش 
شیوع  از  جلوگیری  و  کنترل  سبب  واقعیت ها 
بیماری ها می شود. وی به صادرات محصوالت 
افزود:برای  و  کرد  اشاره  استان  طیور  و  دامی 
اولین بار هزار و 600دام سبک بعه کشورهای 

خلیج فارس صادر شده است.
و  هزار  مرغ  داد:  ادامه  دامپزشکی  مدیرکل 
کشور  به  تن  هزار   4 دام  خوراک  و  تن   500
افغانستان صادر شده است. رفیعی پور به اکیپ 
از  که  دامپزشکی  ثابت  و  سایر  گشت  های 
تصریح  و  اشاره   عاشورا  ظهر  تا  محرم  8ماه 
کرد:22اکیپ ثابت و 23اکیپ سیار آماده ارائه 

خدمت به شهروندان هستند.

ذبح دام غير شرعی
نجس و حرام است

حجت االسالم علی حیدری مسئول نمایندگی 
این  در  نیز  استان  دامپزشکی  در  فقیه  والیت 
استان  ائمه جمعه  تأکید  با  کرد:  عنوان  جلسه 
با  که  مخاطراتی  برای  قصاب ها  روحانیون  و 
ذبح دام در خیابان ها و در بین مردم وجود دارد 
از  حیدری  است.  برگزارشده  آموزشی  کالس 

قضایی  ویژه ضابطان  آموزشی  دوره  برگزاری 
کشور  سطح  در  نخستین بار  برای  دامپزشکی 
ضابطان  کارت  که  افرادی  افزود:  و  خبرداد 
مشاهده  صورت  در  می توانند  دارند  قضایی 
موارد خالف قانون در گشتارگاه و قصابی ها با 

متخلفان برخورد کنند.

اعطای کد حالل به کشتارگاه
برای  حالل  المللی  بین  کد  اعطای  از  وی 
کد  ویادآورشد:  داد  خبر  استان  کشتارگاه های 
حالل در تمام کشورهای اسالمی و غیراسالمی 
می دهند  انجام  مسلمانان  برای  دام  کشتار  که 
صادر می شود. حیدری گفت: کد حالل زیر نظر 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  ولی فقیه  نماینده 
نمایندگی ولی فقیه در  تأیید مسؤوالن دفاتر  با 

دامپزشکی ها صادر می شود.
دردامپزشکی  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول 
بیان کرد: سه کشتارگاه طیور و 12 کشتارگاه 
فعال  استان  در  شرعی  ناظران  حضور  با  دام 
و  زیرکوه  شهرستان  های  در  متأسفانه  است 
خوسف کشتارگاه دام وجود ندارد که بامسئوالن 
شهرستانی در حال پیگیری آن هستیم. حیدری 
تاکید کرد: الشه هایی که به صورت شرعی ذبح 

نمی شوند حرام و نجس است.

“پلیس،اصناف؛  همایش  دیروز  صبح  قوسی- 
امنیت و آرامش” با حضور روسای اتحادیه های 
عمومی  امنیت  پلیس  رییس  و  بیرجند  صنفی 
جعفرپور  شد.  برگزار  اصناف  اتاق  در  استان 
بخاطر 13  این جلسه  اصناف گفت:  اتاق  دبیر 
مهرماه، روز نیروی انتظامی برگزار شده است. 
اگر پلیس زحمت کش امنیت را در جامعه ایجاد 
نکند نمیتوانیم به کسب و کار بپردازیم چرا که 

امنیت از اساسی ترین نیازهای ماست.
فرصت  انتظامی  نیروی  هفته  داد:  ادامه  وی 
مغتنمی است تا جامعه اصناف قدردانی خود را 
امنیت  ایجاد  به دلیل مجاهدت های پلیس در 
عمومی اعالم کند. عظمت و قدرت کشور، منبعث 
از تالش های دالورمردان نیروی انتظامی است 

که خالصانه از امنیت نظام محافظت می کنند.
جعفر پور اضافه کرد: همایش امروز نشان دهنده 
همکاری و تعامل خوب اصناف و نیروی پلیس 
است. اصناف عالوه بر اینکه از امنیت عمومی 
از  پلیس  با  خوب  تعامل  دلیل  به  برخوردارند، 

همکاری پلیس اطالعات و امنیت عمومی بهره 
سطح  اخیر  های  سال  در  خوشبختانه  مندند. 
امنیت، رشد بیشتری داشته و استان از این جهت 

سرآمد است. وی خاطرنشان کرد: امروزه امنیت 
اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های پیشرفت 
کشورهای در حال توسعه است. همچنین ثبات 
اقتصادی در جامعه نیازمند امنیت اقتصادی است 
که حاصل تالش عزیزان پلیس است. جعفرپور با 

اشاره به نقش اصناف در پیشبرد اهداف کشور 
گفت: توانمندی اصناف همواره به عنوان یکی از 
ستون های محکم کشور مدنظر مسئوالن بوده 

نیروی  و  اصناف  بین  مشترک  ارتباط  با  است. 
انتظامی می شود تمامی مشکالت را در حوزه 
های مختلف برطرف کرد. از پلیس امنیت عالوه 
بر وظایف امنیت عمومی در جامعه، به جهت کار 
احراز  در  الخصوص  علی  اصناف  با  تخصصی 

صالحیت دایرکنندگان واحدهای صنفی و نظارت 
و کنترل و پلمب واحد های متخلف تشکر می 
کنیم و این انتظار را هم داریم نسبت به گذشته از 

همکاری آنان بیشتر بهره مند باشیم.

تاخير پلمب واحد صنفی
باعث هرج و مرج می شود

اربابی نایب رییس اتاق اصناف در خصوص پلمب 
می  تقاضا  مربوطه  مسئوالن  از  گفت:  واحدها 
کنیم همکاری الزم را داشته باشند. اگر در این 
زمینه واحدی تخلفی داشته باشد بدنامی آن برای 
همه خواهد بود. وی اضافه کرد: دولت بخشنامه 
ای فرستاده است و ما در این زمینه همکاری را 
داشته ایم و به قانون پایبند هستیم. اربابی ادامه 
داد: طبق گزارشاتی معلوم شده است پرونده هایی 
که برای ثبت فرستاده شده، کارشان انجام نگرفته 
است. ما فردی را به پلیس10+ معرفی کرده ایم 
ولی سپس مدعی شده است که  بر چه اساس و 

قانونی این معرفی انجام گرفته است.

قول می دهيم مشکل را رفع کنيم
استان  عمومی  امنیت  پلیس  رییس  موسوی 
گفت: استان با حدود 463 کیلومتر مرز مشترک 
با افغانستان و همسایگی با سیستان و بلوچستان 
از امن ترین استان های کشور است و این به 
ایمان و تعامل و  با  خاطر مردم والیت مدار و 

همکاری آنها با پلیس است.
بر  نامه ای واصل شده مبنی  وی توضیح داد: 
از  رسته   39 جز  به  صنفی  های  رسته  اینکه 
استعالم اماکن نیروی انتظامی مستثنی هستند 
و اینکار انجام نمی گیرد. همین امر باعث بروز 
نابسامانی هایی شده است. موسوی قول داد که 
و  انجام  اصناف  اتاق  مدنظر  های  پلمب  قطعا 

مشکل مرتفع خواهد شد.

امنيت نباید
تحت الشعاع اختالفات قرار گيرد

اماکن  بر  نظارت  رییس  محمدی  سرهنگ 
عمومی نیروی انتظامی با اشاره به شعار امسال 

و  امنیت  برای  هم  با  -همه  انتظامی  نیروی 
آرامش-  گفت: امنیت دومین نیاز اساسی بشر 
بعد از نیازهای جسمانی است. برای وادار کردن 
مردم به رعایت قوانین و ارزشها دو دیدگاه وجود 
دارد؛ اولی با استفاده از ارعاب و تهدید و زور و 
دومی با استفاده از تشویق و ترغیب و نهادینه 
ما  داد:  ادامه  وی  باشد.  می  ها  ارزش  کردن 
تالش می کنیم با 95 درصد مردم ارتباط برقرار 
مشارکت  بدون  معتقدیم  اینکه  دلیل  به  کنیم 
وی  ندارد.  وجود  پایدار  امنیت  امکان  مردم 
خاطرنشان کرد: شاید در بعضی موارد اختالف 
سلیقه وجود داشته باشد ولی امنیت جامعه نباید 
تحت الشعاع هیچ چیزی قرار بگیرد. نمی توانیم 
سلیقه ای عمل کنیم و براساس سلسله مراتب، 
وظایفی بر عهده ماست. سپس روئسای اتحادیه 
ها در خصوص پلمپ واحدهای صنفی متخلف 
اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس  و  ایراد  نظراتی 
عمومی با پیشنهادی که مورد توافق  حاضران 

قرار گرفت قول مساعد برای همکاری داد.

همایش پلیس، اصناف؛ امنیت و آرامش برگزار شد
این همایش نشان دهنده همکاری و تعامل اصناف و نیروی پلیس است

4 میلیارد عواید بازارچه های استان در تهران
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امنیت، رکن اساسی 
پیشرفت کشور است

  رهبر انقالب اسالمی، »امنیت« را یکی از ارکان 
اساسی پیشرفت کشور خواندند و با تأکید بر نقش 
کردند:  تاکید  امنیت  برقراری  در  انتظامی  نیروی 

توانایی های نیروی انتظامی باید روز به روز ارتقا یابد.
به گزارش مهر، حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار 
فرماندهان و مسئوالن این نیرو، »امنیت« را یکی 
از ارکان اساسی رشد و پیشرفت کشور خواندند و 
با تأکید بر نقش مهم نیروی انتظامی در برقراری 
امنیت خاطر نشان کردند: توانایی ها و آمادگی های 
نیروی انتظامی و عزم و ایمان کارکنان آن باید روز 
به روز ارتقا پیدا کند. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
این دیدار، امنیت را به معنای »آرامش روانی فردی 
و آرامش عمومی اجتماعی« برشمردند و افزودند: 
در  انگیزه   و  توانایی  با وجود  امنیت، حتی  نبود  در 
میان افراد یک جامعه، امکان فعالیت های متنوع 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی از بین می رود.

نامه مطهری به آیت ا... یزدی 
درباره مسابقه ایران و کره جنوبی

شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری،  علی   
شورای  رئیس  به  خطاب  نامه ای  در  اسالمی 
رویکرد  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عالی 
جنوبی  کره  و  ایران  فوتبال  مسابقه  درباره  وی 
را غیرقابل هضم دانست و گفت: چنین اظهاراتی 

عده ای را از دین گریزان می کند.

صالحی: قصد کاندیداتوری 
در انتخابات را ندارم

پیامی  صدور  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
در  نامزدی  در خصوص  ها  زنی  گمانه  برخی  به 
انتخابات پایان داد و اعالم کرد: قصد کاندیداتوری 
مهر،  گزارش  به  ندارد.  را  رو  پیش  انتخابات  در 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، با 
انتشار پیامی به برخی گمانه زنی ها و تحلیل های 
سیاسی منتشر شده در فضای مجازی و در سطح 
رسانه های گروهی مبنی بر احتمال نامزدی ایشان 

در انتخابات ریاست جمهوری آتی پایان داد.

درگیری با تروریست ها 
درمرزهای کرمانشاه 

 
 فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم وابسته 
به ضدانقالب و گروهک های تروریستی و هالکت 
۱۲ تن از اشرار مسلح خبر داد. سردار پاکپور گفت: این 
گروهک های تروریستی توسط نیروهای اطالعاتی و 
امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند و مقادیر قابل 

توجهی مهمات از اشرار مسلح به دست آمد.
درختان زرشک روستای سیسکان     عکس: نسرین کاریعکس روز 

بشار اسد: هراس آمریکا، الگوگیری 
ملت ها از انقالب ایران است

   رئیس جمهور سوریه با اشاره به هراس آمریکا از 
الگوگیری ملت ها از انقالب اسالمی ایران گفت: 
دستور  سعودی  عربستان  به  غربی  کشورهای 
دادند در چارچوب رقابت های طایفه ای در منطقه 
حمایت های  به  اشاره  با  اسد  بشار  بردارد.  گام 
بی دریغ ایران از محور مقاومت در منطقه و تاکید 
بر این که امام خامنه ای جایگاه بزرگی در سطح 
گفت:  کرده اند،  احراز  خود  برای  منطقه  تاریخ 
آمریکا قبل از شروع بحران اصرار داشت سوریه 
علیه محور مقاومت و ایران نقش ایفا کند ولی ما 

هیچ گاه نپذیرفتیم که وارد چنین فضایی شویم.

باخت سیاسی میهمان گستاخ تهران 
 

واکنش  ادامه  در  خارجه کشورمان  امور  وزیر    
خود به اظهارات مداخله جویانه معاون صدراعظم 
آلمان، با گابریل دیدار نکرد. یک منبع آگاه در 
وزیر  مالقات  داد:  خبر  مهر،  به  خارجه  وزارت 
کشورمان  امورخارجه  وزیر  با  آلمان  اقتصاد 
انجام نشده و نمی شود. زیگمار گابریل، معاون 
یکشنبه  آلمان  اقتصاد  وزیر  و  آلمان  صدراعظم 
۱۱ مهر، به منظور شرکت در پنجمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های ایران و آلمان 

وارد تهران شدند.

واکنش کاخ سفید به تعلیق توافقنامه 
انهدام پلوتونیوم از سوی روسیه

  کاخ سفید با ابراز نارضایتی نسبت به تصمیم روسیه 
در تعلیق توافقنامه انهدام پلوتونیوم با ایاالت متحده، 
اعالم کرد: این اقدام، مسکو را در جامعه بین المللی 
منزوی تر خواهد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ 
سفید در این باره گفت: این خبری بود که از اعالم 
آن ناامید شدیم . تصمیم روس ها برای کنار  کشیدن 

یک جانبه از این تعهد ناامید کننده است.

واکنش ظریف به احتمال
 دریافت جایزه صلح نوبل

  وزیر امور خارجه با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا 
در خصوص عدم پرداخت پول نقد به ایران، اظهار 
داشت: کنگره آمریکا تا کنون چندین مصوبه علیه 
ایران داشته و 50 مصوبه دیگر نیز در نظر دارد که علیه 
ایران صادر کند. محمدجواد ظریف با تاکید بر اینکه در 
برابر بدعهدی آمریکا ایستادگی خواهیم کرد، گفت: با 
بدعهدی کنار نمی آییم بلکه با تخطی آمریکایی ها 
در برجام هم مقابله می کنیم و کار را پیش می بریم 
چناچه تا کنون توانسته ایم بسیاری موارد را به خوبی 
پیش ببریم. ظریف  در واکنش به این سوال که ممکن 
است او به اتفاق جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا 
جایزه صلح نوبل را دریافت کند، با خنده گفت: کجا 

جایزه نوبل را به ما می دهند!

 فعالیت احمدی نژاد به نفع هیچ کس نبود 

  ایسنا- سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفت: 
کسانی که در حد کاندیداتوری ریاست جمهوری باشند در 
اردوگاه اصولگرایان کم نیستند و ما بیش از 30 کاندیدا 
سجادی  سیدکمال الدین  داریم.  نظر  در  انتخابات  برای 
محمود  نشدن  وارد  درباره  رهبری  دیدگاه  به  اشاره   با 
احمدی نژاد به انتخابات ریاست جمهوری آتی، اظهار کرد: فعالیت آقای احمدی 
نژاد در انتخابات آتی نه به نفع خودشان بود نه به نفع جامعه و نه به نفع اصولگرایان.

وزیر خارجه باید با متانت پاسخ می داد/ موضوع بررسی می شود
 

یکشنبه مجلس، گفت:  روز  در جلسه  اظهارات ظریف  در خصوص  نمایندگان  تذکرات  به  پاسخ  در  اسالمی  رئیس مجلس شورای    
شأن مجلس و وزارت خارجه ایجاب می کند که وزیر با متانت پاسخ نمایندگان را بدهد. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز گذشته 
رئیسه  هیئت  توجه  خواستار  مجلس  رئیس  الریجانی،  به  تذکری  در  خرم آباد  مردم  نماینده  ملکشاهی راد،  اسالمی  شورای  مجلس 
باید  داده،  را  گزارش خود  دیوان محاسبات  پاسخ گفت:  در  علی الریجانی  ادامه  در  مقننه شد.  قوه  جایگاه  و  به حفظ شأن  مجلس 

بدهد. پاسخ  باید  دیوان  بگیرید؛  گزارش  اموال  گرفتن  در خصوص پس  دیوان محاسبات  از  گرفته شود، شما  بالوجه پس  اموال  که  پیگیری شود 

اصالح طلبان جلوی نزول خواری بانک ها را بگیرند

   دبیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از اصالح طلبان 
مجلس دهم خواست تا جلوی نزول خواری نظام بانکی را 
بگیرند. ولی داداشی در نطق میان دستور مجلس گفت: 
در  رباخواری  بحث  کشور  اقتصادی  معضالت  از  یکی 
بانک ها با لباس عقود اسالمی و شرعی است. وی ادامه 
داد: بانک ها به یک فرد با هزار بدبختی 5 میلیون وام می دهند اگر باز پرداخت 

اقساط وام دیر شود به یک باره این وام به 50 میلیون تومان افزایش می یابد.

  سخنگوی دولت اظهار کرد: وزیر اقتصاد 
صحبت هایش  است  گفته  او  به  آلمان 
در مورد پیش شرط آلمان برای ارتباط با 
ایران تحریف شده است. محمدباقر نوبخت 
درباره  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در 
وزیر  سوی  از  شده  مطرح  های  صحبت 
برای  این که گفته است  و  آلمان  اقتصاد 
ارتباط با ایران باید جمهوری اسالمی، رژیم 
غاصب صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، 
گفت: وقتی آقای گابریل به ایران آمد از او 
پرسیدم شما که بعد از برجام برای بسط 
روابط پیش قدم شدید چرا چنین صحبتی 
را مطرح کردید؟ او با صراحت اعالم کرد 
حرفی که به این ترتیب از سوی من زده 
موضع  کامال  است.  شده  تحریف  شده، 
 ایران را درک می کنم مگر االن که به ایران

 آمده ام آیا پیش شرطی گذاشته ام؟
وی ادامه داد: هیچ کشوری در جهان نیست 

که بتواند برای نظام جمهوری اسالمی به 
و  شرط  مشروع  و  مردمی  نظامی  عنوان 
شروطی قائل شود و ما نیازمند ارتباط بر 

پیش  نیستیم.  شرطی  پیش  هیچ  مبنای 
که  است  این  روابط  بسط  برای  ما  شرط 
کشورها به قوانین، باورها و فرهنگ ملت 

بزرگ ایران احترام بگذارند و این موضوع 
کامال روشن است که همه با وجود تنوع 
سالیق در این که باید استقالل داشته باشیم 

این موضوع را قبول داریم.
  نوبخت با بیان اینکه موضع ایران درباره 
رژیم صهیونیستی کامال درست و سنجیده 
است، افزود: رژیم غاصب صهیونیستی یک 
رژیم جعلی است که قدرت های بزرگ بعد 
از جنگ جهانی دوم آن را ایجاد کردند و 
دست دولت های مختلف این رژیم به خون 
فلسطینیان بی گناه آلوده است که باید در 
پیشگاه تاریخ و نزد خداوند پاسخگو باشند. 
االن هم دولت این رژیم جنایتکار و حامی 
رعایت  را  بشر  حقوق  و  است  تروریسم 
پیش  چنین  کشوری  اگر  حاال  نمی کند. 
نشان  کند  تعیین  ایران  برای  را  شرطی 
ملت،  این  باورهای  و  فرهنگ  با  می دهد 
اضافه  وی  ندارد.  آشنایی  نظام  و  دولت 

کرد: شاید آقای گابریل دیدگاهش را درباره 
رژیم صهیونیستی برای مردم آلمان توضیح 
داده اند اما وقتی به ایران آمد موضعش این 
بود که عالقه مند به بسط روابط با جمهوری 
اسالمی است و برای دولت، ملت و نظام 
ایران احترام قائل بود و حتی می گفت به 
خاطر اینکه برای روابط با ایران پیش قدم 
تحت  طرف صهیونیست ها  از  است  شده 
رسمی  موضع  است.  گرفته  قرار  فشار 
دولت هم همان موضع رسمی نظام است 
و هیچ کشوری چنین اجازه ای ندارد که 
پیش  چنین  اسالمی  جمهوری  برای 
بخش  در  نوبخت  بگذارد.  شرط هایی 
دیگری از سخنانش با بیان اینکه تا دهه 
فجر بیش از 500 پروژه عمرانی را افتتاح 
می کنیم، گفت: بیش از ۲0 هزار و 500 
میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در 

آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

صحبت های وزیر اقتصاد آلمان تحریف شده است
موضع ایران درباره رژیم صهیونیستی کامال درست و سنجیده است

مراسم تعزیه از سوم محرم لغایت دوازدهم 
به مدت 10 روز از ساعت4 بعدازظهر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد.

حضور شما شیفتگان اهل بیت مزید امتنان می باشد.

هرکس که زند دست به دامان ابوالفضل)ع(
کس را نرهاند ز در خویش ابوالفضل)ع(

رسیدن  فرا  تسلیت  عرض  با 
ماه محرم و عزای سید و سرور 
شهیدان حضرت امام حسین)ع(
به استحضار عزاداران حسینی 
می رساند: طبق سنوات گذشته 

تقدیر و تشکر
اکنون که در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و عنایات  الهی  و همزمان با سالروز 
 ورود کاروان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( به دشت کربال  این توفیق نصیب مان شد که
 قافله نمادین این قیام با تالش و همت برخی از افراد و دستگاه های اجرایی 

استان به منصه ظهور برسد
  بر خود الزم می دانیم  از زحمات و تالش های ارزنده دفتر امور روستایی استانداری 
 خراسان جنوبی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سیما، اداره کل فنی و حرفه ای

 مدیر محترم پلیس راهور بیرجند، شهرداری بیرجند، مدیر محترم صنایع چوب یگانه، مدیر 
محترم آموزشگاه آزاد فتح، مدیر محترم آموزشگاه خیاطی ترنم مهر، مدیر عامل محترم 
تندر  باشگاه سوارکاری  باشگاه سوارکاری مارال،   مجتمع کشاورزی و دامپروری فدک، 

کابینت سازی دلتا ، جناب آقای عراقی )طبس(، خانواده محترم شهید چوبدار 
خانواده محترم حاج محمد علی گندمی تشکر نماییم. و من ا... التوفیق 

مجتمع فرهنگی ، مذهبی هیئت محبان الزهرا )س( بیرجند

یک عدد کانکس خریداریم.  09335611664

فروش فوری خودروی جک S5 مدل 94، سفید ، بدون رنگ
قیمت: 75/500/000 تومان     09151639886

خاندان محترم خامسان و جناب آقای مهندس امینی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 شادروان حاج محسن خامسان )ابو الشهید(
 که عمری را با صداقت و اخالص و پایبندی به احکام اسالمی زیست و نیز معتمد و موجب اعتبار بازار بود را حضورتان 
تسلیت عرض نموده، رحمت و غفران الهی برای آن مرحوم، صبر و اجر و طول عمر برای بازماندگان را مسئلت داریم

 و خود را در غم شما شریک می دانیم.

جامعه انجمن های اسالمی  اصناف و بازار استان- هیئت  امنای مسجد الرسول )ص(  بازار

برادر ارجمند

 سردار مجید شجاع
فرمانده محترم انتظامی استان خراسان جنوبی
مفتخر شدن جناب عالی را به درجه سرتیپ دومی 

که حاکی از لیاقت و والیتمداری آن سرور گرامی می باشد، تبریک  
عرض نموده، از خداوند قادر متعال برای شما موفقیت در پیشبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت توأم با همت مضاعف در جهت برقراری نظم و امنیت 

میهن عزیزمان را خواستاریم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

استعالم بهــا
ایستگاه  پنج  در  خدمات  ارائه  برای  دارد:  نظر  در  بیرجند  شهرداری 
دوچرخه سطح شهر بیرجند نسبت به بکارگیری پیمانکار اقدام نماید. 

لذا از کلیه متقاضیان که تمایل به همکاری دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت شرایط 
و اسناد استعالم بها به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 3- 05632222200 تماس حاصل نمایند.

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار  بیرجند

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
www.evat.ir می باشد دوره تابستان 95 از طریق سامانه 

آیا می دانید در اجرای تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده، در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد 
کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند 10 درصد عوارض موضوع بند )الف( این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند.

 در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.


