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دبیر شورای نگهبان :
 برخی باورشان شده باید در برابر

دشمن ذلیل و تسلیم شویم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت :
جامعه به شرایط قبل بر نمی گردد که 
بعضی ها خانه نشینی را فرهنگ   بدانند

غفوری فرد ، عضو موتلفه :
فشارهایی از سوی آیت ا... جنتی هم

 بر روی وزیر ارشاد وجود داشت
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

”بحرانبيتفاوتيها”

* هرم پور

عاشوراي  و  تاسوعا  روزهاي  عزاداري  اوج  در 
حسيني، خانم ها و آقايان جواني در بين جمعيت 
انبوه عزاداران کيسه هايی به دست گرفته بودند و 
براي  را جمع مي کردند.  زباله هاي کف خيابان 
يک هدف؛ حفظ محيط زيست! محيطي که همه 
ما در آن زندگي  مي کنيم؛ کوچک و بزرگ، پير 
و جوان و البته به شدت بي تفاوت نسبت به همه 

مؤلفه هاي زيست محيطي اطرافمان. 
ديروز که مي خواندم باز دوستان توپ غفلت ها در 
خشک شدن درختان پادگان را به زمين يکديگر 
يا آن روز ديگر که مي شنيدم وضع  اندازند  مي 
پسماندهاي بيمارستاني استان چندان تعريفي ندارد 
يا پيشتر از آن خبرهاي فراوان تري درباره شرايط و 
وضع خشکسالي، بحران ريزگردها، پيشروي کوير، 
از  برخي  نسل  زايل شدن  و  رويه  بي  شکارهاي 
انواع پرندگان و چرندگان و خزندگان، قطع اشجار 
و درختان و تبديل شدن برخي تفرجگاه ها به زباله 
داني هاي شيک و با کالس ديده بودم، هيچوقت 
به  نسبت  تفاوتي خودمان  بي  اندازه ي درک  به 
محيط  وضع  به  نسبت  و  آينده  نسل  زندگي 

زيستمان دلگير نشدم.  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دبیر کل حزب مردمی اصالحات :
اصالح طلبان باید بجز روحانی

کاندیدای دیگری هم داشته باشند
 صفحه  8

وزیر کشور : روحانی قطعاً نامزد انتخابات ۹۶ می شود / »الیاس نادران« یکی از گزینه های »ایثارگران« برای انتخابات سال  ۹۶ / دانش آشتیانی : در مجلس قبل اصاًل اجازه نمی دادند راجع به برنامه هایم صحبت کنم / ستاد حامی »روحانی« خواستار کاندیداتوری »شمخانی« در انتخابات شد / صفحه 8
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قانون منابع طبیعی اصالح شود 
در دیدار نماینده ولی فقیه با مسئوالن منابع طبیعی استان عنوان شد ؛

صفحه ۷

زنگار بی توجهی بر صنعت فردوس
صفحه ۳

مديرکلدفتراموراجتماعياستانداري:

آمارمنفیندهید
معاونفرمانداربیرجندتاکیدکرد:

رصدپیامهایمردم
درمطبوعاتاستان
اجتماعي  امور  دفتر  کل  مدير   ، محمودی 
استانداري با بيان اينکه سياه نمايي و بزرگ نمايي 
که  مانند طالق  مواردي  آمار  اعالم  و  ها  آسيب 
موجب از بين رفتن قبح آن مي شود را براي خود 
ممنوع کرده است ادامه داد : به جاي اعالم آمار 
آن  کاهش  نرخ  اجتماعي  هاي  آسيب  افزايش 

توسط مسئوالن اعالم .... ) مشروح خبر صفحه ۷ (

گفتگوی اختصاصی آوا با کاردرمان نمونه بيرجند :

کاردرمانی بر توانمندی و 
توانایی فرد تاکید دارد
صفحه ۴

برگزاری دومین نمایشگاه منطقه ای 

صنایع دستی شرق کشور
صفحه ۷

نماینده نهبندان ، رئیس گروه 
دوستي پارلماني 5 کشور  شد
صفحه ۷

نصب دستگاه هشدار دهنده
 گاز CO نیاز هر خانه 
صفحه ۴

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای

 خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جنابعالی را که نشان از درایت و توان مدیریت واالی شما می باشد 

تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت داریم.

خداپرست - مسئول انجمن صنفی کارفرمایان مجتمع های 

خدمات رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند         تاریخ انتشار: 95/8/5
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند در ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 95/8/26 در محل خیابان نارنج- نارون 2/2 مسجد فاطمه زهرا )ع(  برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 

باهم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید- 2- اصالح ماده 5 اساسنامه و تمدید فعالیت 

لیاقت و  از  که نشان   ISO9001:2015 دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت 
در خراسان جنوبی که درجهت  بار  اولین  برای  دارد،  را  شایستگی شما 
ارتقاء خدمات آزمایشگاهی برای بیماران می باشد را به جنابعالی تبریک 

عرض می نمایم.

کاظمی سوپر وایزر آزمایشگاه پیشگام

جناب آقای دکتر مازیارغفوری
مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشگام

جنـاب آقـای مهنـدس پارسـا
  انتصاب ارزشمند حضرتعالی را به سمت

 سرپرست معاونت امور صنایع
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 که نشان از درایت، مدیریت ارزنده وتوانمندی جنابعالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده و از زحمات بی شائبه 
 جناب آقای مهندس کریمی در زمان تصدی صمیمانه سپاسگزاریم  از درگاه  باریتعالی دوام توفیقات شما  سروران ارجمند  را  آرزومندیم

    شرکت تهیه و تولید مواد نسوزکشور - شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند      
 خانه معدن خراسان جنوبی

مغازه فروشی: 3 باب مغازه با یک 
سند یکجا به صورت نقدی فروشی

 واقع در بین حکیم نزاری 2 و 4 
نوری نژاد- 09014433609

فروش یک واحد آپارتمان 115 متری 
طبقه اول با تمامی امکانات 2 خوابه 

تقاطع پاسداران - جماران پروژه ستاره 
کویر، بلوک 10، واحد 121

09199272767

را   شما   پرواری  شترمرغ  
خریداریم. 09158254034

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

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

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

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

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

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم مغفور 

حاج ابوتراب ترابی 
مجلس یادبودی روز پنجشنبه ۹5/8/۶ از ساعت 2/5 الی 

3/5 بعدازظهر در مسجد جامع روستای بهلگرد برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی 
موجب امتنان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. ضمناً دعای پرفیض کمیل همان شب در 

همان مکان بعد از نماز مغرب و عشا به یاد آن مرحوم منعقد می گردد.

فرزندان و سایر بستگان

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 2۹    تلفن: 32437700
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 ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی از ۸ آبان
مهر - پذیرفه شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان بدون آزمون رشته های گروه پزشکی در آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۸ و ۹ آبان می توانند برای ثبت نام مراجعه کنند. عدم مراجعه و ثبت نام هر یک 
از پذیرفته شدگان در تاریخ های مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

سرمقاله

”بحرانبيتفاوتيها”

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (

بود.  نمونه  یک  و  بهانه  یک  زیست  محیط 
واقعیت این است که ما در یک بحران بي تفاوتي 
 به سر مي بریم که سال هاست به آن وارد شده ایم

و چون بر خالف همه بحران ها، دوراني به نام 
خواهد  ما  از  بیشتري  تلفات  ندارد،  گذار  دوران 
گرفت و همچون عارضه اي بزرگ، خسارت هاي 
یا  خوب  کرد.  خواهد  تحمیل  ما  بر  شماري  بي 
و  آشوب  این  دچار  همگي  که  بپذیریم  باید  بد، 

بحران شده ایم. 
که  ایست  زده  بحران  شهر  مثابه ي  به  شهر 
داند  نمي  قبال هر چیزي  در  را  کسي وظایفش 
و  کند  نمي  عمل  داند؛  مي  که  هم  آنکس  و 
جرأتش  کند؛  عمل  خواهد  مي  که  هم  آنکس 
مزدي  نه  آخراالمر  ها  تفاوتي  بي  این  ندارد.  را 
کف دستمان خواهد گذاشت، نه مواجبي. نهایت، 
خواهدمان کشت، انگیزه هایمان و امیدمان را. و 
این  که کشته خود خواسته  از  باالتر  ننگي  چه 

خود باشیم.
 بي تفاوتي را ببینید؛ بي تفاوتي در تصمیم هایي

در  آنچه  در  تفاوتي  بي  گیرند،  مي  برایمان  که 
جامعه روي مي دهد یا در حال روي دادن است، 
بي تفاوتي نسبت به همه ي دردها و رنج هاي 
تحمیلي و غیرتحمیلي زندگي، بي تفاوتي نسبت 
به آنچه مي گویند و مي نویسند و به حق یا به 
ناحق، باري را بر دوش ما و شهرمان و استانمان 
خیالي  بي  به  نسبت  تفاوتي  بي  گذارند،  مي 
تفاوتي  بي  مهم،  استان  این  درباره  مسؤوالن 
خراسان  تاریخي  و  حساس  شرایط  به  نسبت 
به  نسبت  ها،  آدم  به  نسبت  تفاوتي  بي  جنوبي، 
گفته ها و  شنیده ها، نسبت به علم و فرهنگ و 
هنر این دیار، بي تفاوتي نسبت به جریان هایي 
که سیاسي وار دودمان اجتماع و  کار و اشتغال و 
فرهنگ و علم و دین و هنرمان را در این استان 
به باد فنا خواهند داد،  در یک کالم بي تفاوتي 

نسبت به سرنوشت ها. 
راه  یک  فقط  تفاوتي،  بي  بحران  این  از  عبور 
عالج دارد و بس، آنهم قرار دادن همه اسم ها و 
نشان ها، پایین و باال بودن ها، رئیس و مرئوس 
بودن ها ،  به کناري و همت گذاشتن براي عبور 
بحران  از  پس  دوران  به  ورود  و  بحران  این  از 
و  بیابیم  بهتر  را  خودمان  هم  که  دوراني  است، 
هم استانمان را بیشتر و بهتر بشناسانیم و براي 
آباداني و توسعه اش واقعا قدم برداریم، نه اینکه  

نمایش بازي کنیم.  

 وام مسکن تنها 2۰ درصد 
از قیمت یک خانه است

خبرآنالین- یک عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: تسهیالت مسکن تنها ۲۰ درصد قیمت خرید 
موسوی  ابوالفضل  سید  شود.  می  شامل  را  خانه 
بیوکی اظهارداشت: برای قشرهای مختلف جامعه 
باید نسخه های متفاوتی برای خانه دار شدن پیچید.

فروش بلیت اتوبوس برای  اربعین
 از هفته آینده

عامل  مدیر  عامری،  رضا  احمد  فارس- 
شرکت های تعاونی مسافربری گفت:  برای انتقال 
زائران اربعین حسینی)ع( به سه پایانه مهران، چزابه 
پیش فروش  که  کرده ایم  برنامه ریزی  شملچه،  و 
مراکز  همه  در  آینده  هفته  از  سفرها  این  بلیت 
فروش بلیت شرکت های مسافربری انجام می شود.

اموال یک بانک ایرانی در اروپا آزاد شد

فارس - ۹ ماه از اجرای برجام گذشت و حاال 
افتاده  مقررات خود  اصالح  به صرافت  اروپایی ها 
و اموال بانک صادرات را آزاد کرده اند. با تصمیم 
شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا، مقرره ای که 
شدن  مسدود  موجب  و  تصویب   ۲۰1۲ سال  در 
دارایی های بانک صادرات ایران شده بود، اصالح 
و نام بانک صادرات ایران و شعبه لندن این بانک، 
از فهرست موسسات مشمول این مقرره حذف شد.

واردات بنزین از بودجه ۹۶حذف شد

مهر - عباس کاظمی، معاون وزیر نفت با بیان 
کامل  طور  به  بنزین  واردات  آینده  سال  اینکه 
ارائه  برای  برنامه ای  گفت:  شد،  خواهد  متوقف 
بودجه  قالب  بنزین در  واردات  اخذ مجوز  الیحه 

سال ۹۶ به مجلس نداریم.

بیمه اجباری اربعین لغو نشده است

عصر اعتبار- سخنگوی ستاد مرکزی اربعین لغو 
شدن بیمه اجباری اربعین را تکذیب کرد. حمیدرضا 
گودرزی گفت: اخبار مطرح شده مبنی بر لغو بیمه 
وی  ندارد.  صحت  وجه  هیچ  به  اربعین  اجباری 
اعزام  برای  باید  زائران  تمام  قبل،  همانند  افزود: 

به کشور عراق نسبت به دریافت بیمه اقدام کنند.

تجارت هنوز  و  وزارت صنعت، معدن  در شرایطی که 
قانون شفاف و جامعی برای ممنوعیت واردات خودروهای 
ساخت آمریکا ابالغ نکرده، ثبت سفارش و ورود برخی از این 

خودروها از هفته گذشته متوقف شده است. 
وزارت  ابالغی  مصوبه  در  اقتصاد،  دنیای  گزارش  به 
صنعت یک ابهام بزرگ وجود داشت و آن، تفکیک نشدن 
خودروهای آمریکایی از خودروهای ساخت این کشور بود. 
مطابق مصوبه این وزارتخانه، تنها خودروهای آمریکایی 
امکان ورود به ایران را نداشتند و فرقی هم نمی کرد مبدأ 

تولیدشان، ایاالت متحده آمریکا باشد یا کشوری دیگر. در 
واقع صرف آمریکایی بودن خودروها، امکان ورودشان به 
بازار ایران را سلب می کرد. این در حالی بود که خودروهای 
همچنان  کشور،  این  در  شده  ساخته  اما  غیرآمریکایی 
ایران  بازار  به  برای ورود  ثبت سفارش شده و ممنوعیتی 
اما ظاهرا وزارت صنعت واردات  نداشتند. در حال حاضر 
خودروهای غیرآمریکایی ساخت این کشور را نیز ممنوع 
وزارت  دارد  عقیده  کارشناس خودرو  زاوه،  فربد  دانسته.  
صنعت بهتر است در راستای شفاف سازی موضوع، ضمن 

اعالم هدف خود از ممنوعیت واردات خودرو از کشوری 
خاص، ابهامات موجود را برطرف کند. وی می گوید: اگر 
هدف از این ممنوعیت، منفعت نرساندن به آن کشور خاص 
است، پس دیگر فرقی نمی کند خودرو جزو برندهای آن 
باشد یا ساخت این کشور، زیرا در هر صورت سودش به 
قرار  مبنا  با  وی،  گفته  به  رفت.  خواهد  کشور  آن  جیب 
به کشوری خاص(  نرساندن  )منفعت  موضوع  این  دادن 
طبعا وزارت صنعت، باید واردات خودروهای آمریکایی و 

خودروهای ساخت این کشور را توامان ممنوع کند.

 ورود خودروهای خاص به کشور ممنوع شد

بانک  وجود هشدار  با  بانک ها  رقابت سودی 
اعتبار  و  پول  مرکزی و مصوبه سودی شورای 
تمامی ندارد و اینبار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد 

پیش رفته است. 
به گزارش تسنیم، بانک ها و موسسات اعتباری 
که از سال ها قبل با نرخ های سود باال به جذب 
سپرده های مردمی روی آورده اند اینبار هم به مانند 
 دفعات قبل زیر توافق خود زده اند. طی ماه های

اخیر بانکداران باز هم توافق کرده بودند که نرخ 

سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در 
دفعات قبل تعدادی از بانک ها زیر این توافق 
می زدند اینبار هم بدقولی بین آنها مشهود است. 
جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی 
اقدام داوطلبانه بانک ها و با توجه به کاهش نرخ 
تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی 
رئیس  پرویزیان  کوروش  است.  شده  مصوب 
کانون بانک های خصوصی گفته که نرخ سود 
تورم  کاهش  به  توجه  با  اول  مرحله  در  سپرده 

به 1۲ درصد از ابتدای تیر تا 1۵ درصد کاهش 
می یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم 
نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد. با این وجود 
بررسی ها از شعب بانک های دولتی و خصوصی 
و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که 
تفاهم  نرخ سود در پی  تغییر  از  بعد  چند هفته 
بانکی ها برخی بانک ها زیر توافق خود زده و با 
نرخ های باال سعی در جذب مشتری بیشتر دارند. 
نرخ سود در برخی بانک های خصوصی که اتفاقًا 

مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا ۲۵ درصد هم 
اعالم شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود 
۳۰ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می شود. 
نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا ۳۰ 

درصد هم باال رفته است.
تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت 
سودی برندارد و سودهای باال بدهد مشتری سایر 
بانک ها را هم جذب می کند و این به معنای 

خروج سپرده برای بانک های دیگر است.

نرخ سود عمالً ۳۰درصد شد

 موج اول آنفلوآنزا از نیمه آبان / آخرین 
فرصت تزریق واکسن

معاون اداره کنترل بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
کشور  در  آنفلوآنزا  بیماری  از  موجی  هنوز 
نداریم، بایدها و نبایدهای تزریق واکسن برای 
گروه های حساس و پرخطر را تشریح کرد. به 
گزارش ایسنا، دکتر محمود نبوی  اظهار کرد: 
معموال از نیمه دوم آبان تا اول آذر موج اول 
آنفلوآنزا آغاز می شود. موج های دوم و سوم نیز تا اسفند و فروردین ادامه 
پیدا می کند. وی افزود: واکسن آنفلوآنزا از نیمه دوم شهریور و تا اواخر 
مهر باید تزریق شود. چون تاثیرگذاری آن دو هفته زمان می برد، بیمار 
می تواند نسبت به آنفلوآنزایی که اواخر آبان شروع می شود ایمن باشد. 

اما اگر کسی که ضعف ایمنی دارد بعد از آن هم می تواند استفاده کند.

 هرکیلو زعفران ۵۰۰ هزارتومان ارزان شد

از آغاز برداشت رسمی طالی سرخ در  عضو شورای ملی زعفران 
کشور خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، نرخ این محصول 
کیلویی حدود ۵۰۰ هزارتومان ارزان شده است. 
به گزارش مهر، علی حسینی با اشاره به نزدیک 
شدن روزهای اوج برداشت طالی سرخ افزود: 
از ۵ تا 1۵ آبان  شاهد اوج برداشت این محصول 
هستیم. وی همچنین با بیان اینکه قیمت این 
محصول درحال متعادل شدن است، گفت: در حدود 1۰ روز اخیر قیمت 
طالی سرخ حدود ۵۰۰ هزارتومان درهرکیلو ارزان شده و درحال حاضر 
نرخ آن بین 4 میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان 
است. حسینی ادامه داد: روند نزولی قیمت زعفران همچنان ادامه دارد 

و از پنجم آبان  نرخ این محصول به 4 تا ۵ میلیون تومان خواهد رسید.

متخصصان زنان نباید پولی از بیماران 
برای انجام سونوگرافی بگیرند

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: سونوگرافی وسیله  کسب درآمد 
برای متخصصان زنان نیست و اگر این افراد 
از سونوگرافی به عنوان وسیله کمک تشخیص 
استفاده کنند به صورت قانونی نمی توانند پولی 
از بیماران اخذ کند. به گزارش فارس، وحید 
انجام  قانون  اساس  بر  کرد:  تصریح  کریمی 
رادیولوژی  متخصصان  وظایف  حیطه  در  فقط  حرفه ای  سونوگرافی 
است و متخصصان زنان در صورت داشتن صالحیت علمی می توانند 
از سونوگرافی فقط به عنوان وسیله کمک تشخیص استفاده کنند و 
برای استفاده از سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیص متخصصان 

زنان قانونا نباید وجهی از بیماران دریافت کنند.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی راهداران بیرجند
پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 19170 مورخ 1389/10/2 بدین 
وسیله از کلیه بستانکاران دعوت می شود چنانچه طلبی دارند با در دست داشتن مدارک 
مستند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به آدرس بیرجند خیابان پونه 

8 پالک 31 زنگ دوم مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

محمود خلیل نژاد- مدیر تصفیه شرکت تعاونی راهداران بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950142 محکوم علیه آقای حسن توحیدی نسبت فرزند رحمن محکوم است به پرداخت مبلغ 

121/885/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسین شهابادی و پرداخت مبلغ 5/900/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با توجه به تعرفه یک دستگاه ماشین از ناحیه شخص ثالث به شماره پالک 327 د 25 ایران 32 مدل 1384 که بدنه سمت شاگرد و سقف خودرو 
رنگ شده است و همچنین در اثر تصادف از ناحیه جلو و شاگرد و ستون بین دربها در همین سمت و باال آسیب جدی دارد که ترمیم شده است و 
الستیک 40 درصد و بیمه تا 1395/11/21 می باشد و دارای تخفیف است و به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی شده  است که از طریق مزایده 
روز دوشنبه تاریخ 1395/08/17 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 

شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستریکلاستانخراسانجنوبی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

باشد  شما  مجالس  کلیه  پذیرای  است  مفتخر  محترم،  همشهریان  شما  به  محرم  سوگواری  ایام  تسلیت   ضمن 
باشد. می  غذایی  منو  کلیه  ویژه  تخفیف  با  و  رایگان  تاریخ 96/1/15  تا  سالن  ورودی  عزیزان،  شما  احترام  پاس   به 

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: ۳2۳24444 - ۰91576۳92۰۰

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(

نظر به این خانم فاطمه زهرا شفعی فرزند خداداد )مالک( به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال چاپی 937256 مربوط 
به ششدانگ یک باب منزل پالک 1712 فرعی مجزا شده از پالک 644 فرعی از یک - اصلی واقع در شهر نهبندان بخش پنج نهبندان به دلیل 
آتش سوزی مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 4135 صفحه 228 دفتر جلد 25- امالک 
به نام مشارالیها ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشتی ندارد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد، لذا به استناد 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/۸/5
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(

نظر به این خانم فاطمه  فاطمه آذری فرزند ولی محمد )مالک(  به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 

جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال چاپی 320040 
مربوط به ششدانگ یک باب منزل پالک 756 فرعی مجزا شده از پالک 59 فرعی از 4- اصلی واقع در مزرعه سوقات بخش پنج نهبندان به دلیل 
نامعلومی  مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 10536 صفحه 24 دفتر جلد 71- امالک به 
نام مشارالیها ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشتی ندارد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد، لذا به استناد ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات وتسلیم آن به اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/۸/5 
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام 

نقاط استان 
حمل آب از ما قیمت  از شما  

  09159639415- زارعی 

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
۳2۳1926۳- ۰9151642۳77- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده  

09156706538    

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق ۶ متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

۰۹1۵۵۶183۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰91596۳9۰65-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

شرکت تعاونی مسکن مهرگستر فرهنگیان خاوران 
اقالم مازاد بر نیاز زیر را از طریق مزایده به فروش می رساند:

یک دستگاه پیکان وانت 1385- انواع آهن آالت و میلگرد- لوله و اتصاالت پلیمر گلپایگان 
در سایزهای مختلف- قیر بشکه ای-  انواع پنجره و چهارچوب کمد فلزی- باالبر- کلید و 

پریز و لوازم برق- پیکور- انواع وسایل ضایعات بنایی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید و دریافت 

فرم از ساعت 16 الی 19 از مورخ 95/8/8 الی 95/8/13 به دفتر تعاونی واقع در فلکه دوم 
سجادشهر طبقه فوقانی الستیک فروشی علیرضا مراجعه فرمایند.

 5 درصد مبلغ پیشنهادی جهت تضمین شرکت در زمان دریافت فرم به صورت چک دریافت خواهد شد.
هیئت مدیره



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
چهارشنبه * 5 آبان 1395 * شماره 3535

های  مقاله  و  پور  هرم  آقای  به  احترام  ضمن 
دلسوزانه و اثرگذارشان و لیکن مقایسه دفتر یک  
اجرایی  مسؤل  مقام  یک  و  روحانی  مسؤل  مقام 
منصفا نه نیست یک نیم نگاهی به مرکز بیندازید 

بعد مقایسه و قضاوت کنید.
   0915...211
سالم خدمت استاندار محترم از افتخارات مهم دولت 
تخریب روز افزون چند باغی است که هنوز در اثر 
همت مردم که به بهانه داشتن  خانه ای با تانکر 
آب می دهند و با خون دل نگهداری می کنند از 
خشکسالی خانمان سوز مصون مانده است . این هم 
 از کمک متولیان کشاورزی در این استان محروم  !

کیست که به داد مردم مظلوم برسد.
0915...864
خصوص  در  که  عزیزی  اون  صحبت  پیرو 
واقعا  بودند  گفته  کشاورزی  جهاد  استخدامی 
التحصیالی  فارغ  تمامی  نکنه  درد  دستشون 
به  رو  وقتشون  دارن  فقط  و  بیکارن  کشاورزی 
بطالت میگذرونن  واقعا جای تاسف داره  اگه روز 
تو  واقعا  میدونستیم  رشته کشاورزی  از  اینو  اول 

این رشته درس نمی خوندیم.
0915....257
شهرستانهای  از  یکی  کمربندی  پیش  شب  چند 
استان از اتوبوس پیاده شدم تا خانه ام راه زیاد نبود 
که با تاکسی برم سگهای ولگرد بهم حمله کردند 
به یک فالکتی خودم را نجات دادم و فرارکردم 
بکنند  نیست فکری  واقعا دستگاهی مسؤولی  آیا 
جمعشان کنند پیگیری کردم گفتند اگر مسووالن 
دیگه  وقت  چند  نکنند  ها  سگ  حال  به  فکری 

جمعیتشان از گوسفندان بیشتر میشه .
0915...402
متشکرم از آن عزیزی که به ما یادآوری کردند که 
استاندار رییس ستاد سرمایه گذاری هر استان است 
ولی من هم به آن گرامی می گویم  سرمایه گذار 
خارجی  که چشمش فقط به مبل و اتاق استاندار 
و  عرف  از  خارج  گرایی  تجمل  از  فارغ  البته  که 
کالس اداری نیز هست باشد، بهتر همانکه فرار 
را برقرار ترجیح دهد و ظاهرا این عزیز قرارهای 
های  رسانه  در  را  المللی  بین  مذاکرات  و  کاری 

دیداری دنبال نمی کنند.
0915...906
سالم آوا جان لطفا پیگیری کن  ببین چرا اعضای 

شورای شهر بیرجند  تخصص اجرایی ندارند ؟
0915...701
سالم استاندار محترم لطفا فکری به حال مسکن 
نیروهای جدیداالستخدام ادارات بکنید مسکن مهر 
که نصیب ما نشد حداقل یک طرح دیگری بذارید 

تا از مستاجری نجات پیدا کنیم 
0936...043
در پاسخ شهروند عزیزی که گفته بودند استاندار 
باید  گذاری  سرمایه  ستاد  بر  ریاستشان  بخاطر 
کنم  عرض  باید  باشند  داشته  اتاقی   همچنان 
ژاپن یا بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته دنیا را 
تماشا کنید ببینید جز صندلی ساده و یک پذیرایی 
معمولی چیزی دیگر می توانید پیدا کنید . حتی 
یک قاب به دیوار اتاق هایشان زده نیست حاال ما 
مبل چند ملیونی و فرش های دستبافت باید زمینه 
اتاق باشد که سرمایه گذار بیاید ؟ من شخصا مدافع 
عملکرد استاندارم و می دانم خود ایشان هم به این 
وضع رضایت ندارد پس بهتر است ما دفاع نکنیم 
915 ... 524

۱۲ هزار واحد خون در خراسان جنوبی اهدا شد
 

مهر- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: 12 هزار و 917 واحد خونی در استان طی هفت ماهه سال جاری اهدا شده است.محمدرضا عاملی، اظهار کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 15 هزار و 210 نفر برای امر اهدای خون به مراکز خون گیری خراسان جنوبی مراجعه کرده اند.وی با بیان اینکه از این تعداد 12 هزار و 917 نفر موفق 

به اهدای خون شده اند، افزود: تعداد 12 هزار و 25 نفر آقا در امر خداپسندانه اهدای خون شریک شده اند.

زنگار بی توجهی بر صنعت فردوس آقای ظریف عزیز ؛ تو رو خدا سری به بیرجند 
بزن و یک مذاکراتی هم اینجا داشته باش  برای 
امور  معاون  شوی  آشنا  شرایط  با  قبل  از  اینکه 
منابع طبیعی وزارت خارجه و معاون امور قضایی 
را هم با خودت بیاور . وزیر محترم خارجه بسیار 
های  زبان  به  شما  که  است  خرسندی  باعث 
یک  به  بلکه  و  هستی  آشنا  دنیا  سراسر  زنده 
ما  استان  مسوولین  به  بتوانی  المللی  بین  زبان 
که الحق و االنصاف همه زحمت می کشند اما 
سالهاست نتوانسته اند گره از یک مشکل منابع 
طبیعی باز کنند بفهمانی مردم زیر بار این ظلم 
له شده اند . جناب آقای ظریف هر چند در اینجا 
مثل غرب فریب زیاد است و مسوولینی که به 
اشتباه بودن کار اذعان می کنندخودشان دستور 
حکم  زبان  شما  بلکه  اما  دهند  می  را  تکرارش 
های قضایی تخریب منابع طبیعی را بفهمی ما 

که نفهمیدیم .
 915 ... 205
کسی که خواب است را می شود بیدار کرد اما 
کسی که خود را به خواب زده را تنها وجدانش 
همه  که  ای  جامعه  در  متاسفانه  کند  می  بیدار 
چیز شعار و تظاهر است انتظار افق روشن نیست 
بنده حقیر چند پیام دادم به شما و چاپ نشد و 
امیدوارم اوضاع زندگی  اکنون هم توقعی ندارم 
و  شود  وزیران حل  تعویض  با  مردم  معیشت  و 

خاطر شما هم رنجیده نشود از پیامهای ما.
0915....260

خاطرات آقای زرین پناه درمورد احداث کویرتایر 
واقعا جالب و زیبا بود! این بزرگواران در آن زمان 
با چه رنج و مشقتی و سرمایه اندکی این کارخانه 
صنعت  آبروی  شده  امروز  که  کردند  احداث  را 
هدیه  کویرتایر  زینلی  مهندس  قول  به  استان، 
 1500 تقریبا   و هست!  بوده  بیرجند  به  انقالب 
کویرتایر  از  مستقیم  طور  به  بیرجندی  خانواده 
روند جذب  متأسفانه   شوند،اما  می  معاش  امرار 
بی عدالتی  بارز  واقعا مصداق  تایر  در کویر  نیرو 
هست ! بنده خودم چند ماه است به شدت پیگیر 
اشتغال درکویرتایر هستم اما مسئول محترم می 
گوید به دلیل مازاد نیرو استخدامی نداریم،اما در 
طی همین چند ماه ده ها نفر درکویرتایر استخدام 
بیرجند  کار  جویای  افراد  ما  دلخوشی  شدند،تنها 
شخصا  محترم  عامل  مدیر  است،لطفا  کویرتایر 
نظارتی بر روند جذب نیرو در این کارخانه داشته 

باشد تا حق به حقدار برسد...
0915....247

با سالم خدمت آوا. از شهردار محترم خواستارم 
 26 بهشتی  سرکوچه  اتوبوس  ایستگاه  یک 
زیاده.یکی  خیلی  ایستگاه  دو  فاصله  بگذارند. 
به  واقعا   18 بهشتی  بعدی  ایستگاه   6 سجاد 
ساکنین وسط این دو ایستگاه ظلم شده.خواهشا 
صدای ما را به مسؤولین برسانید. دو روز دیگه 
هوا سرد میشه و رفت و آمد با دو بچه سخت.

خدا اجرتان دهد
0915...415

روزها  این  سربازی-   محسن  سید 
ندارد  خوبی  روز  و  حال  فردوس  صنعت 
افتاده  بیماری  بستر  در  که  بیماری  مانند 
هیچکدام  اما  میروند  او  عیادت  به  همه 
برای مداوایش کاری انجام نمی دهند. اگر 
گذرتان به شهرک صنعتی فردوس که باید 
قلب صنعت در آن بتپد بیفتد جنب و جوشی 
آمار30  اساس  بر  کرد.  نخواهید  مشاهده 
دارد  وجود  شهرک  این  در  صنعتی  واحد 
که یک سوم این تعداد غیر فعال می باشد 
زنگ  های  قفل  با  آهنین  بزرگ  دربهای 
برخی  است  مدتها  دارد  این  از  نشان  زده 
با   . است  شده  تعطیل  صنعتی  های  واحد 
یک نگاه به محوطه یک کارخانه به راحتی 
و  نداشته  چندانی  فعالیت  فهمید  توان  می 
کشیده  تعطیلی  به  کوتاهی  مدت  از  پس 
شده است. برای تهیه گزارش وارد شهرک 
صنعتی فردوس می شوم اما نشانی از رونق 
نیست برخی از واحدهای تعطیل شده مثل 
اینکه حتی هزینه تامین حقوق یک نگهبان 
نیز برایشان سخت بوده چرا که این پارس 
یک سگ است که تو را در جایت میخکوب 
می کند. در ساختمان مدیریت شهرک نیز 
جوانی که به گفته خودش مسئول کارهای 
خدماتی و فضای سبز شهرک است مدتی 
شده کارهای اداری را در نبود مدیر عامل 

شهرک انجام می دهد. 

تولید دوباره شیر 
در گرو همکاری فرمانداری

او می گوید: از تیرماه سال گذشته که مدیر 
عامل قبلی شهرک رفته هنوز مدیر عاملی 
به سراغ یک  ادامه  در  است  نشده  انتخاب 
کارخانه تولید مواد لبنی میروم. مدیر عامل 
امید فردوس می گوید:  لبنی گلزار  شرکت 
این کارخانه جزو اولین واحد های تولیدی 
بود که در شهرک راه اندازی شد اما االن 
شده  تعطیل  است  سال  چهار  به  نزدیک 
محمد  اند.  شده  بیکار  کار  از  کارگر   47 و 
با   78 سال  دهد:  می  ادامه  گلزار  حسین 
میلیون   700 با  فقط  و  شخصی  سرمایه 
مواد  تن   10 روزانه  اولیه،  تسهیالت  ریال 
از  اما  کردیم  می  تولید  سایز   17 در  لبنی 
سراغ  به  مسئولی  شده  تعطیل  که  روزی 
تعطیلی  علت  او  از  وقتی  است.  نیامده  ما 
کارخانه اش را می پرسم تمایلی به صحبت 
مهم  گوید:  می  اما  ندارد  خصوص  این  در 

بار  این است که در حال حاضر قصد دارم 
او  دیگر رونق را به این کارخانه برگردانم. 
تنها خواسته اش را حمایت مسئوالن بیان 
تا  داریم  را  آمادگی  این  کند:  می  اضافه  و 
را  محصوالتمان  دیگر  روز  بیست  حداکثر 
فرمانداری  تا  طلبد  می  و  کنیم  بازار  روانه 
از ما حمایت کند و برای شروع کار سهمیه 
بتوانیم  تا  شود  واگذار  ما  به  مدارس  شیر 

ادامه کار دهیم. 

راه اندازی مجدد کارخانه تولید 
آبگرمکن در فردوس لنگ یک 

میلیارد ریال اعتبار 

آبگرمکن  کننده  تولید  سحا،  تکنو  شرکت 
واحدهای  دیگر  از  صنعتی  یخچالهای  و 
تولیدی این شهرک است که قفل تعطیلی 
بر آن 27 کارگر را خانه نشین کرده است . 
مدیرعامل این کارخانه می گوید: سال 91 
آبگرمکن  و  شده  اندازی  راه  کارخانه  این 
به  دقیقه   8 در  که  کردیم  می  تولید  هایی 
نقطه جوش می رسید و به 23 شهر صادر 
اینکه  بیان  با  انوشه  . سید حسین  می شد 
از  بیش  گردش  در  سرمایه  نداشتن  بدلیل 
شده  تعطیل  تولیدی  واحد  این  شده  ماه   8

بانکی  معوقات  داشتن  دلیل  به  افزاید:  می 
بنیاد برکت نیز  به ما تسهیالت نمیدهند و 
های  کارخانه  مجدد  اندازی  راه  برای  که 
میگوید:  میکند  مشارکت  شده  تعطیل 
حداقل باید ارزش کارخانه شما 25 میلیارد 
در  کنیم  مشارکت  بتوانیم  تا  باشد  ریال 
حالی که ارزش کارخانه ام به این رقم نمی 
پیگیری  برای  کند:  می  اضافه  وی  رسد. 
مشکالت کارخانه به اتاق بازرگانی و دیگر 
مراجع ذیربط مراجعه کردم اما به نتیجه ای 

حالی  در  کند:  می  تصریح  انوشه  نرسیدم. 
که فقط با یک میلیارد ریال می توان این 
کارخانه را مجددا راه اندازی کرد در زمان 
استاندار قبلی خراسان جنوبی، قول مساعد 
بانک  با  رایزنی  طریق  از  را  مشکلم  دادند 
عامل حل کنند اما این قول نیز عملی نشد.

بانک ها باید در سود و زیاد 
واحدهای تولیدی شریک شوند

می  که  تسهیالتی  بانکها  گوید:  می  او   
دهند باید در سود و زیان یک واحد تولیدی 
شریک شوند و ضروری است قانون اصالح 
شود. شرکت مقوا سازی سینا با تولید مقوا، 
با  نیز  مرغ  تخم  شانه  و  مقوایی  ظروف 

کرده  بیکار  را  کارگر   15 شدنش  تعطیل 
می  نیز  کارخانه  این  عامل  مدیر  است. 
و  ام  کرده  اندازی  راه  آنرا   89 سال  گوید: 
.کاظم  است  تعطیل  شده  یکسال  اکنون 
را  کارخانه  این  تعطیلی  اصلی  علت  خانی 
می  بانکها  پاگیر  و  دست  و  سخت  قوانین 
مانند  جانبی  های  هزینه  گوید:  می  و  داند 
رسیدن  فرا  دیگر  طرف  از  و  رسانی،  گاز 
مان  تولید  اینکه  و  تسهیالت  بازپرداخت 
نبود  زیاد  بهره  با  بانک  اقساط  پاسخگوی 

تسهیالت  پرداخت  برای  حتی  شد  موجب 
بانک خانه ام را بفروشم و بانک نیز برای 
رسیدن به حق خویش اجرائیه صادر کرده 

است. 
کارخانه ها در بحث بازاریابی 

سرمایه گذاری نمی کنند

استان  صنعتی  های  شهرک  عامل  مدیر 
در  ابتدا  شده  مطرح  مشکالت  به  پاسخ  در 
خصوص نداشتن مدیر عامل شهرک صنعتی 
فردوس می گوید: در حال حاضر هیچکدام 
عامل  مدیر  استان  صنعتی  های  شهرک  از 
ندارد و در چارت تشکیالتی فقط یک مدیر 
استان  صنعتی  های  شهرک  برای  عامل 
تعریف شده است . جرجانی وظیفه شهرک 

های صنعتی را فراهم کردن زیر ساخت ها 
مانند زمین، آب و برق می داند و  می گوید: 
. وی  بقیه کار به عهده سرمایه گذار است 
مهمترین مشکل واحدهای تولیدی را فراهم 
داند  می  تولید  از  قبل  فروش  بازار  نکردن 
بحث  در  ها  کارخانه  متاسفانه  گوید:  می  و 
از  پس  و  نمیکنند  گذاری  سرمایه  بازاریابی 
می  موجب  و  خوردند  می  مشکل  به  تولید 
و  کارگران  حقوق  پاسخگوی  نتوانند  شود 
اقساط بانک باشند. وی اضافه می کند: در 

معاون  و  بانکها  با  روز   15 هر  رونق  طرح 
تولیدی  واحدهای  و  داریم  جلسه  استاندار 
تکلیف  تعیین  باید  دارند  بانکی  معوقات  که 
کنند و به بانکها اعالم کنند از چه زمانی می 
توانند معوقات خود را پرداخت کنند تا بتوانند 
کلیه  از  جرجانی  بگیرند.  جدید  تسهیالت 
اند  کرده  نام  ثبت  رونق  طرح  در  کسانیکه 
می خواهد هر چه زودتر به بانک های عامل 
مراجعه  با  و درصورت مشکل  کنند  مراجعه 
استان  صنعتی  های  شهرک  مدیریت  به 
می  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  یا  و 
توان بانک عامل را عوض کرد. وی ترغیب 
داخی شهر خود  به خرید محصوالت  مردم 
نیازمند  که  داند  می  تولید  رونق  موجب  را 

تبلیغات و کار فرهنگی است. 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

از درب منزل

کار خوب اتفاقی نیست

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ساندویچی نیاوران فردوسی 
جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت 8 

صبح همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد
تلفن تماس: 32443316

توجهتوجه مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی
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تیم روباتیک ایران اول جهان شد

تیم روباتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مسابقات جهانی IMAVS چین، که مهمترین مسابقات جهانی روبات های 
پرنده است، موفق به کسب مقام اول شد.  تیم دانشگاه خواجه نصیر مقام اول و تیم هایی از کشور هلند و مکزیک به ترتیب دوم 
و سوم شدند. این تیم تا به حال بهترین عملکرد را در بین رقبای خود در حوزه کنترل روبات های پرنده در فضای بسته داشته اند. 

رویکردهای تخصصی 
پدافند غیرعامل در استان

وفایی محّمدتقی  مهندس   *

شامل  کشور  هر  ثقل  مراکز  دوم(  )قسمت 
با  آن  تطبیقي  مقایسه  و  استراتژیک  حلقه  پنج 

اندام بدن  انسان به شرح زیر مي باشد.
حلقه اول : مراکز ملي : ریاست جمهوري - 
 مجلس شوراي اسالمي - مراکز تصمیم گیري

ها،  خانه   )وزارت  نظامي  و  سیاسي  کالن 
مخابرات   ، فرماندهي  عمده  هاي  قرارگاه 
عمده  هاي  قرارگاه  و  مراکز   ، دور  راه 
که   - سیما   و  صدا  مرکزي  سازمان  پلیس( 
عصبي سیستم  شده  یاد  اهداف  انهدام   با 

شده  مختل  تهاجم  مورد  کشور  گیري  تصمیم 
فرماندهي   و  ، کنترل  اداره   ، توانایي هدایت  و 
زیرمجموعه هاي مربوطه را از دست مي دهند 
سیستم  و  مغز  انسان  بدن  با  مقایسه  در  که 

انسان است. عصبي بدن 
حلقه دوم: محصوالت کلیدي : نیروگاه هاي 
برق - پاالیشگاه ها - مراکز و صنایع سنگین 
تولید مواد خام - پاالیشگاه ها و مراکز سوخت 
صنایع   ( نظامي  تجهیزات  تولیدي  صنایع   -
 دفاع و دپوهاي مهمات ( نیروگاه هاي هسته اي
مواد  عمده  انبارهاي   - تحقیقات  مراکز  و 
بانک ها  آبرساني -  غذایي - دارویي و شبکه 
تخریب  و   انهدام  با  که  مالي  عمده  مراکز  و  
فلج  ها  سازمان  و  ها  ارگان  سایر  اهداف  این 
اقتصادي و عملیاتي  گردیده و زیرساخت هاي 
مقایسه  در  که  گردند  مي  متوقف  پشتیباني  و 
و گردش  انسان همان سیستم هاضمه  بدن  با 

خون است .
حلقه سوم :  زیر ساخت ها - فرودگاه ها - راه 
 آهن - بنادر - جاده ها - پل ها - اتوبان هاي

اي  منطقه  مخابراتي  هاي  شبکه   - عمده 
خطوط  مراکز  این  انهدام   با  که  محلي  و 
و  گردیده  قطع  تهاجم  مورد  کشور  مواصالتي 
امکان حمل و  نقل و کمک رساني و پشتیباني 
سلب مي شود همانند اندام حرکتي بدن انسان 

یعني دست و  پا و استخوان و عضالت .
ملي:  اراده  و  مردمي  جمعیت   : چهارم  حلقه 
و  مردم  علیه  بر  رواني  عملیات  دادن  انجام 
هاي  اعالمیه  پخش  طریق  از  مسلح  نیروهاي 
مخرب رواني - ایجاد شایعه - راه اندازي رسانه 
رادیویي  هاي  ایستگاه  طریق  از  گروهي  هاي 
طرفدار  هاي  ماهواره  و  جراید   - تلویزیوني  و  
کشور مهاجم  - روحیه مردم را تخریب و حس 
نیز  داده و  را کاهش  فداکاري و مقاومت مردم 
با تغییر باورها و ارزش ها - وحدت ملي را نیز 
از بین مي برد و این  نیز همانند روح و روان  و 

اراده بدن انسان مي باشد .
 حلقه پنجم : نیروهاي امنیتي - سیستم هاي

مواضع   - الکترونیکي  و  راداري  رساني  اطالع 
پدافند  موشکي  و  اي  توپخانه  هاي  سایت  و  
هاي  پایگاه   - هوایي  هاي  پایگاه   - هوایي 
دریایي  هاي  پایگاه   - زمین  به  زمین  موشکي 
لوازم  انبارهاي  و  تعمیرات  مراکز   - و شناورها 
مردمي  نیروهاي  بسیج  عمده  مراکز   - یدکي 
برتري  کسب  و  شده  یاد  اهداف  انهدام  با  که 
با  تهاجمي  هلیکوپترهاي  و  هواپیما  هوایي 
هوایي  عملیات  الزم  عمل  ابتکار  و  آزادي 
انجام  براي  را  شرایط  و  دهند  مي  انجام  را 
کنند  مي  مهیا  کشور   اشغال  و  زمین  عملیات 

همانند سلول هاي دفاعي بدن .

گزارش  براساس   - کاری  نسرین 
کاردرمانی  جهانی  روز   ، جهانی  فدارسیون 
برای نخستین بار در تاریخ 27 اکتبر 2010  

همزمان با 5 آبان برگزار گردید.  
کاردرماني رشته اي از گروه علوم پزشکي 
در حیطه ی توانبخشي و سالمت است که 
برانجام فعالیت هدفمند تکیه مي کند. عقیده 
ارتقاء  در  هدفمند  فعالیت  که  است  آن  بر 
وضع سالمتي و کیفیت زندگي فرد و جامعه 
کاردرماني،  دیدگاه  از  دارد.  بسزایي  تاثیر 
اصل بر توانمندي ها و توانایي هاي موجود 
فرد و تکیه بر ارزش مداري و ارزش گذاري 

بر کارکرد هاي عملکردي فرد مي باشد.
با کار درمان نمونه  این روز  به مناسبت  
زیر  در  که  داشتیم  ای  مصاحبه  همشهری 

می خوانید: 
سمانه علی آبادی هستم. دوران متوسطه 
کردم.  تحصیل  فرزانگان  دبیرستان  در  را 
علوم  دانشگاه  از  کاردرمانی  کارشناسی 
مدیریت  ارشد  و  بهشتی  شهید  پزشکی 
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  از  توانبخشی 
توانبخشی تهران با رتبه یک گرفتم. سپس 
دانشگاه  پژوهشی  معاونت  در  را  دوره طرح 
علوم پزشکی بیرجند و کلینیک طب فیزیکی 
توانبخشی بیمارستان امام رضا)ع( گذراندم. 
بعد به مدت 3 سال مسئول بخش کاردرمانی 
بهزیستی شهرستان بیرجند بودم و با مراکز 
وجود  با  و  داشتم  همکاری  نیز  توانبخشی 
و  درمان  جهت  متعدد  موانع  و  مشکالت 
 دستیابی به استقالل بیماران و توان خواهان

تالش بسیار نمودم به طوری که بسیاری از 

کودکانی که بعلت مشکالت و آسیب های 
مغزی و نخاعی امکان درمان قطعی نداشتند 
با لطف خدا و اقدامات کاردرمانی توانستند از 
لحاظ جسمی و یا ذهنی پیشرفت های قابل 
مالحظه ای پیداکنند. در سال جاری خودم 
نمودم  کاردرمانی  کلینیک  تاسیس  به  اقدام 
کاردرمانگر  و  مدیر  بعنوان  اکنون  هم  و 
به  کاردرمانی سینا مشغول خدمت  کلینیک 
بیماران هستم. امسال در مراسم روز پزشک 

بعنوان کاردرمانگر نمونه شهرستان از سوی 
نظام پزشکی انتخاب شدم.

هدف کاردرمان ارتقای سالمت
 و بهزیستی افراد ناتوان است

نمونه  کاردرمان  آبادی  علی  سمانه 
همیشه  درمان  کار  اینکه  بیان  با  بیرجندی 

ارتقای سالمت  با هدف  خدمات کاردرمانی 
در  یا  دچار  که  کسانی  برای  و  بهزیستی  و 
اختالل،  ضایعه،  بیماری،  خطر  معرض 
فعالیت،  محدودیت  ناتوانی،  نقص،  عارضه، 
ارایه  هستند،  مشارکت  در  محدودیت  یا 
می دهد، افزود: هدف  این  رشته  به  حداکثر 
ناتوان   و  بیمار  افراد  استقالل   رساندن  
فعالیت های   و  روزمره   کارهای   انجام   در 
آموزش   برای   آمادگی   و همچنین   اجتماعی  

حرفه ای  است.
کل نگر،  ای   رشته  عنوان   به   رشته   این  
جانبی   تأثیرات   و  بیماری   یک   ابعاد  تمامی  
اجتماعی   و  زندگی  شخصی   روی   به   را  آن  
در نظر گرفته  و با ارائه  تکنیک های  درمانی  
و  عالئق   گرفتن   نظر  در  ضمن   مناسب ، 
روزانه   فعالیت   سوی   به   را  او  فرد،  انگیزه  

مستقل  سوق  می دهد.

کاردرمانگر کمک می کند تا فرد
 به استقالل در عملکرد برسد

مورد  کسانی  چه  اینکه  مورد  در  وی 
افرادی  همه  گفت:  گیرند  می  قرار  درمان 
که به علّت مشکل یا مشکالتی الزم است 
در  استقالل  به  تا  گیرند  قرار  درمان  تحت 
این  تحت  برسند،  نظر  مورد  عملکردهای 

روش درمانی قرار می گیرند.
مشکالت این افراد دامنه وسیعی را دربر 
یا  صدمه  یک  حاصل  می تواند  و  می گیرد 
تصادف یا ناشی از بیماری جسمی، اختالل 
و  روانی  فشارهای  و  تعارضات  عاطفی، 
اختالالت  یا  و  رشد  در  تأخیر  حتی  یا 
تمام  به  بیماران  این  باشد.  مادرزادی 
 ... و  کودکان  نوزادان،  از  سنی  گروه های 
باشند و  تعلق داشته  تا سالمندان می توانند 
از دوره کوتاه مّدت مراقبت در دوران حاد 
تطابقی  دوره های  در  توانبخشی  تا  بیماری 

طوالنی مّدت را شامل می شود.

کاردرمانی ارزیابی درمان 
و اجرا را شامل می شود

کاردرمانی  فرایند  آبادی  علی  گفته  به 
اجرا و  برنامه درمان،  تنظیم  ارزیابی،  شامل 
و  بیماریابی  مرحله  در  است.  دوباره  ارزیابی 
دارند  کاردرمانی  به  نیاز  که  افرادی  ارزیابی 
مشخص می شوند. در مرحله درمان با توجه 
برنامه  ها،  محدودیت  و  امکانات  وضع،  به 
درمان و زمان اجرا تنظیم و اجرا می شود. 

پس از اجرا، ارزیابی دوباره برای بررسی تأثیر 
برنامه درمانی انجام می شود.

کرد:  نشان  خاطر  نمونه  کاردرمان  این 
کودکان،  نوپایان،  نوزادان،  با  کاردرمانگران 
نوجوانان و خانواده هایشان، در محیط های 
مختلف شامل مدارس، کلینیک ها و خانه ها، 
کودکان  به  کاردرمانگران  می کنند.  کار 
به  قادر  که  می کنند  کمک  مراقبانشان  و 
شوند.  دار  معنی  های  فعالیت  در  مشارکت 
روانی  نیازهای  به  همچنین  کاردرمانگران 
تا  می پردازند  نوجوانان  و  کودکان  اجتماعی 
های فعالیت  در  مشارکت  به  قادر  را   آن ها 
ها  فعالیت  این  سازند.  زندگی  معنادار 
بازی، نرمال،  رشد  شامل:   می تواند 

فعالیت های اجتماعی و آموزشی باشد. 
 

بین فیزیوتراپی و کاردرمانی
 تفاوت وجود دارد

و  فیزیوتراپي  بین  اینکه  بیان  با  وی 
کاردرماني تفاوت هایی وجود دارد افزود: اگر 
زندگي  کیفیت  بهبود  به  درمان  دو  هر  چه 
بین  هایي  تفاوت  کند،  مي  کمک  کودکان 
درد،  کاهش  با  فیزیوتراپي  دارد.  وجود  آنها 
افزایش قدرت عضالني، بهبود دامنه حرکتي 
مفاصل، استقامت و عملکرد حرکتي درشت 
سرو کار دارد، در حالي که کاردرماني عالوه 
با  بیشتر  فوق،  موارد  دادن  قرار  نظر  مد  بر 
هاي  مهارت  ظریف،  حرکتي  هاي  مهارت 
و  شناختي  هاي  مهارت  بینایي،  درکي 

پردازش حسي سرو کار دارد .

کاردرمانی بر توانمندی و توانایی  فرد تاکید دارد

گفتگوی اختصاصی آوا با کاردرمان نمونه بیرجند  به مناسبت روز جهانی کاردرمانی

 مالیی- میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی
با  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  استان  مرکز 
شروع فصل سرما، حوادث ناشی از گازگرفتی 
های خسارت  و  باید  می  افزایش  انفجار   و 

مالی و جانی را به همراه دارد.
وی 10 دستور کار اساسی و ضروری را برای 
رعایت در این فصل اعالم کرد و گفت: غیر 
و  گرمایشی  وسایل  برخی  بودن  استاندارد 
تجهیزات مرتبط با این وسایل، رعایت نکردن 
در نقص  و  ساختمان ها  در  ایمنی   مسایل 

این  بروز  در  توجهی  قابل  تأثیر  ها  دودکش 
نشانی  آتش  مدیرعامل  دارند.  حوادث  گونه 
دلیل  به  کارگری  های  محیط  در  کرد:  بیان 
استفاده از وسایل گرمازایی مانند: اجاق گاز و 
پلوپز گازی برای تامین گرمای محیط زندگی 
که  داده  رخ  گرفتگی  گاز  حوادث  افراد،  این 
متاسفانه تاکنون منجر به فوت تعداد زیادی از 

این کارگران نیز شده است.

دودکش اولین مولفه ی خروج 
محصوالت احتراق

 میرزایی با تاکید براینکه سیستم دودکش ها
باشد  نقصی  هرگونه  فاقد  و  استاندارد  باید 
سال  چند  آمارهای  بررسی  کرد:  خاطرنشان 
اخیر نشان می دهد 70 تا 80 درصد علت بروز 

گاز گرفتگی نقص در سیستم دودکش است. 
وی افزود: از طریق  محصوالت احتراق شامل 
شده  منتشر  مختلف  گازهای  از  مخلوطی 
را  بیشترین آن   CO2 و  CO که گازهای
تشکیل داده و در فضای آزاد رها می شوند. 
گاز دی اکسید کربن )CO2( خطر مسمومیت 
مانند گاز منواکسید کربن )CO ( ندارد ولی گاز 
CO از خطر مسمومیت بسیار باالیی برخوردار 
است. میرزایی بیان کرد: دودکش اولین مولفه 

خروج محصوالت احتراق است که به آن لوله 
آن  وسیله  به  و  شود  می  گفته  هم  بخاری 
خروجی کوره به دودکش دیوار وصل می شود. 

گازهای CO، CO2 که کامال 
بی بو بوده و قابل رویت نیست

ها  دودکش  بازدید  و  کنترل  بر  تاکید  با  وی 
قبل از استفاده وسایل گرمایشی عنوان کرد: 
دودکش بخاری را کنترل کنیم و اگر این لوله 
باشید که محصول احتراق  سرد بود مطمئن 
و به نوعی دودهای حاصله از جمله گازهای 
بو بوده و قابل  CO، CO2 که کامال بی 
رویت نیست دوباره در همان مکان اولیه تخلیه 

و منتشر می شود.
وی ادامه داد: اگر سیستم دودکش درست عمل 
قطعا جداره دودکش  دود خارج شود  و  کرده 
کامال داغ شده و حتی دست را می سوزاند و 
اگر در داخل ساختمان عالئمی مانند: سردرد 
و سرگیجه داشتید که هنگام رفتن به بیرون 
این حالت بهبود یابد مطمئن باشید که احتمال 

نشت گاز CO در خانه تان بسیار زیاد است.
در  که  این  با  افراد  از  برخی  افزود:  میرزایی 
روزهای طوالنی همیشه با سردرد، سرگیجه و 
حالت تهوع مواجه بودند باز هم متوجه نشت 
گاز CO نشده و آن را ناشی از بیماری جسمی 
خود دانسته و تحمل می کردندکه این شرایط 
تا  است  ساکنان  کمین  در  همواره  خطرناک 
این که با ورود سرمای شدید ناگهانی و قطعا 
مسدود کردن تمامی منافذ و دریچه ها، تمام 

ساکنان دچار گاز گرفتگی خواهند شد.

قطر دودکش ها باید بزرگتر و
 یا مساوی خروجی کوره باشد

بر  تاکید  با  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 

اینکه قطر دودکش ها باید بزرگتر و یا مساوی 
خروجی کوره باشد تصریح کرد: گاهی اوقات 
دیده می شود که به علت کوچک بودن دهانه 
ورودی دودکش دیوار، از یک لوله تبدیل )از 
قطر بیشتر به قطر کمتر( استفاده می شود که 
به دلیل ایجاد یک مقاومت در مسیر جریان 
گاز  از  بخشی  و محصول حریق  گرم  هوای 
CO پس زده شده و از طریق منافذ کوره و 

لوله به فضای ساختمان بر می گردد.
میرزایی گفت: این دود کش ها باید حتما دارای 
شیب مثبت باشد، یعنی جهت دودکش رو به 

باال باشد نه به سمت پائین.

استفاده از لوله های آکاردئونی ممنوع
های  لوله  از  وجه  هیچ  به  کرد:  تاکید  وی 
آکاردئونی به عنوان لوله بخاری استفاده نکنید 
چرا که این لوله ها به مرور زمان مقاومت خود  
را از دست داده و در نتیجه ایجاد شیب منفی 
ناشی  گازهای  برگشت  نهایت  در  و  لوله  در 
با  از احتراق به فضای سکونت می شود که 
گذشت زمان در بدنه لوله های آکاردئونی بر 
اثر حرارت و گذر هوای گرم از آن، سوراخ های 

بسیار ریزی به وجود می آید و گاز های سمی 
CO از طریق این سوراخ ها کم کم وارد فضای 
 خانه شده و باعث گاز گرفتگی افراد می شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیان کرد: هر 
و  داشته  گاز سوز یک دودکش مجزا  وسیله 

مصالح دودکش ها مقاوم باشند.
دیده شده  بارها  متاسفانه  کرد:  بیان  میرزایی 
که برای تخلیه دودهای حاصل از موتورخانه، 
یک دودکش بزرگ در داخل ساختمان تعبیه 
و از هر طبقه هم یک انشعاب به این دودکش 
 بزرگ متصل می کنند که این کار فوق العاده

خطرناک بوده و مطمئن باشید که این شرایط، 
موجب  و  کرده  امن  نا  را  ساختمان  تمام 

گازگرفتگی همه ساکنان می شود.

رعایت ارتفاع استاندارد 
H دودکش و نصب کالهک

وی رعایت ارتفاع استاندارد دودکش و نصب 
کالهک H را یکی از اصول نصب دودکش 
دانست و بیان کرد: دودکش ها باید حداقل 60 
سانتی متر باالتر از پشت بام ادامه داشته باشد 
و در انتهای آن حتما باید کالهک H نصب 

شود که لوله باالی پشت بام باید از استقامت و 
ایستائی الزم برخوردار باشد تا با وزش باد و یا 
 وارد آمدن ضربه ناگهانی مانند نشستن پرنده ای

بر روی آن از جای خود کنده نشده و نیفتد.

همه منافذ را نبندید
خاطرنشان  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
از  برخی  که  چرا  نبندید  را  منافذ  همه  کرد: 
با سرد شدن هوا سعی می کنند تمام  مردم 
منافذ را برای جلوگیری از ورود هوای سرد به 
 داخل منازل خود، ببندند که این شرایط باعث

می شود تا تهویه مناسب صورت نگیرد.
آن  در  مهم  فاکتورهای  از  یکی  افزود:  وی 
شرائط اضطراری این است که حتما یک منفذ 

برای جابجائی هوا درنظر گرفته شود.
بر  تاکید  با  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
اینکه دستگاه هشدار دهنده گاز co را یکی از 
الزاماتی دانست که باید در همه خانه ها نصب 
پیشگیری  برای  دلیل  به همین  شود، گفت: 
یک  است  ضروری  حتما  حادثه  نوع  این  از 
دستگاه هشدار دهنده گاز CO در نزدیکی 
جاهایی که سیستم های گرمایشی وجود دارد 
به ویژه در فضاهای بسته نصب شود تا اگر 
اشکالی در سیستم دودکش ها ایجاد و این 
گاز سمی و خطرناک به هر شکلی منتشر شد 
افراد پیش از اینکه دچار گاز گرفتگی شوند از 

این مهلکه نجات یابند.
وی بیان کرد: مردم حتما یک دستگاه هشدار 
دهنده گاز CO در خانه شان نصب و کمک 
کنند که این کار به یک فرهنگ تبدیل شود 
چون اگر این گاز سمی نشت پیدا کرد قبل 
از اینکه اتفاقی برایشان رخ دهد افراد با این 
مانند  سمی  گازهای  نشت  وجود  از  وسیله 

منواکسید کربن آگاه شوند. 

نصب دستگاه هشدار دهنده گاز CO نیاز هر خانه 

قاب عکس بدون شرح ... !کتاب و پرواز اندیشه...! - محمد کارگرکاریکاتور

یادداشت

ایمنی ساختمان

مصالح ساختمانی استاندارد
 و افزایش دوام ساختمان

به طور کلی دوام ساختمان به عواملی همچون: 
طراحی، روش ساخت وکیفیت مصالح ساختمانی 
انجام شده  پژوهش های  دارد.  بستگی  مصرفی 
داده  نشان  ایران،  در  سازی  ساختمان  زمینه  در 
در  ایران،  های  ساختمان  مفید  عمر  که  است 
مقایسه با کشور های صنعتی، کمتر است. یکی 
از دالیل این مسئله، پایین بودن کیفیت و عدم 
رعایت استانداردسازی مصالح ساختمانی مصرف 
پایین  دالیل  اهم  از  هاست.  ساختمان  در  شده 
بودن کیفیت مصالح ساختمانی کشور، می توان 
 به کنترل نشدن آنها در کارخانه ها و کارگاه های

تولیدی پیش از ورود به بازار مصرف و نیز پایین 
بودن سطح فن آوری تولید در بسیاری از واحدها 
از  ایران  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  نمود.  اشاره 
سایر  معرض  در  و  بوده  خیز  زلزله  کشورهای 
بالیای طبیعی مثل سیل نیز قرار دارد الزم است 
با مصرف مصالح ساختمانی مرغوب و با کیفیت 
بخصوص  ها  ساختمان  مقاومت  بتوان  مطلوب 
دانش  از  زیادی  تعداد  اجتماع  که محل  مدارس 
عوامل مخرب  این  برابر  در  را  باشد  آموزان می 
 افزایش داد. لذا بایسته است که از فرآورده های

کارخانه ها و کارگاه های تولید مصالح ساختمانی، 
برداری  نمونه  مصرف  بازار  به  ورود  از  قبل 
های آزمایش  مورد  ها  نمونه  و  آید  عمل   به 

تا  گیرند  قرار  مکانیکی  و  فیزیکی  شیمیایی، 
آن  عدم  یا  و  محصول  مرغوبیت  و  کیفیت 
بودن  نامناسب  صورت  در  تا  گردد  مشخص 

مصالح چاره اندیشی شود.
دکتر محمد عابدینی- نماینده سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان در کمیته کنترل 
کیفیت مصالح ساختمانی استاندارد

 نوزاد 25 هفته کوچکتر از شیشه نوشابه 

یک  از  آمد  دنیا  به  هفتگی   25 در  که  نوزادی 
گزارش  به  بود.  کوچکتر  هم  نوشابه  شیشه 
است  استرالیا  اهل  بچه   این  باشگاه خبرنگاران، 

که بعد از 25 هفته به صورت نارس به دنیا آمد. 
او هنگام تولد فقط 866 گرم وزن داشت که با 
این وزن، جثه اش هم از یک شیشه 600 میلی 

لیتری نوشابه هم کمتر بود.

ارائه اینترنت رایگان در تاکسی های دوبی

ایسنا - تاکسی های دوبی نیز پس از ابوظبی به 
اینترنت  خدمات  شدند.  مجهز  رایگان  اینترنت 
رایگان در تمامی تاکسی های شرکت تاکسیرانی 
“لیموزین” ارائه شده و مسافران این تاکسی ها 
و  اینترنت وصل  به  رایگان  به صورت  می توانند 

از خدمات رایگان این سرویس استفاده نمایند.

خواهر خواننده مایکل جکسون محجبه شد

آمریکایی  زن  معروف  خواننده  جکسون  جانت 
مسلمان  از  پس  جکسون  مایکل  خواهر  البته  و 
شدن محجه شد. او این پوشش را پس از ازدواج 
با همسرش که یک میلیاردر قطری است انخاب 

کرد. به گزارش جام جم آنالین جانت جکسون 
که در سال 2012 با وسام المانع میلیاردر مسلمان 
ازدواج کرده اعالم کرده قصد دارد سال  قطری 

آینده به زیارت حج برود. 

ثروتمندان کمتر به دیگران خیره می شوند

با  محققان  که  جدید  پژوهش  یک  طی   - ایسنا 
افراد  نگاه  ردیابی  برای  گوگل  عینک  از  استفاده 
انجام دادند، مشخص شد که افراد ثروتمند نسبت 
به افرادی که از نظر اجتماعی در طبقه پایین تری 
قرار دارند کمتر به دیگران نگاه می کنند. این یافته ها 
میزان  بر  افراد  اجتماعی  طبقه  که  می دهد  نشان 

توجه شان به اطراف و دیگران تاثیر دارد.

آلبوم محمدرضا شجریان در صدر 
پرفروش ترین آلبوم های ایران

زنده یاد  از  اثری  عشق«  »طریق  موسیقی  آلبوم 
رضا  »محمد  صدای  با  مشکاتیان«  »پرویز 
آلبوم های  پرفروشترین  صدر  در  شجریان« 
آنالین،  جم  جام  گزارش  به  گرفت.  قرار  ایران 
همکاری  با  عشق«  »طریق  موسیقی  آلبوم 

گروه »عارف« و اشعار حافظ و موالنا که شامل 
کنسرت افشاری اکتبر سال 1۹8۹ در اروپاست، 
از زمان انتشار با استقبال بسیار خوب عالقمندان 
در  و حال حاضر،  است  مواجه شده  موسیقی  به 

آستانه تولید و توزیع مجدد قرار دارد.

از هر 2 ازدواج یک طالق در شمال تهران

هر  از  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
منجر  مورد  یک  تهران  شمال  در  ازدواج   2.2
انوشیروان  ایسنا،  گزارش  به  می شود.  طالق  به 
محسنی بندپی اظهار کرد: در روستاها نیز از هر 6 

ازدواج یک طالق صورت می گیرد.

زیباترین سگ دنیا را ببینید

این سگ ماده از نژاد افغان بوده و به خاطر موهای 
بلندش و خوش عکس بودنش به عنوان مدلی در 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  تلویزیونی  تبلیغات 
برای شرکت های این سگ   به گزارش تسنیم، 

تولید کننده غذای سگ ها و تبلیغات عطری به 
عنوان مدل حضور داشته و یکی از عکس های 
تبلیغاتی اش بیش از یک میلیون بار به اشتراک 

گذاشته شده است.

عکس: نسرین کاری
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آیه روز  

كسانى كه كفر ورزيدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند ]خدا[ اعمال آنان را تباه خواهد كرد.
سوره محمد، آيه 1

حدیث روز  

 بدان كه جواِن خوش  اخالق، كلید خوبى  ها و قفل بدى  هاست و جواِن بداخالق ، قفل خوبى  ها و كلید 
بدى  هاست.  امام صادق )ع(

در پهنه ى دشت رهنوردى پیداست
وندر پى آن غافله، گردى پیداست

فرياد زدم - »دوباره ديدارى هست ؟«
در چشم ستاره اشک سردى پیداست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خودمقدس)ضمیربرتر(

توارث،  گردن  به  را  بیمارى  گناه  توانید  مى    *
شکست  بیاندازيد.  محیط  و  بدشانسى  آنفلونزا، 
و  به گردن شريک، پدر و مادر، ژن  را  روابطتان 
بیاندازيد. گناه بدى ظاهر شما  كودكى خودتان 
مى تواند به گردن ژنتیک، كارخانجات مواد غذايى، 

آگهى ها، شلوغى محیط و غیره باشد..
*  به جاى سرزنش كردن ديگران، نبود مسئولیت 
تغییر  را  خود  ديدگاه  اگر  بپذيريد.  را  خود  در 
ندهید نخواهید توانست با خود مقدستان ارتباط 
به  را  خويش  زندگى  كنترل  وقتى  كنید.   برقرار 
پديده هاى بیرونى مى سپاريد،  از كنترل و قدرت 

خود مقدستان دور مى شويد.
از  و  درونى شماست  محیط  در  مقدس  * خود 
داشتن آرامش و عشق تشخیص داده مى شود. او 
از شما مى خواهد جهت را تغییر داده و با وجود 
حقیقى خويش، يعنى جايى كه حل مشکالت شما 

آنجاست تماس برقرار كنید.
* رمز رسیدن به سعادت در درون است. وقتى 
به  برداريد و در درون  از سرزنش ديگران  دست 
جستجوى كلید برآيید هر آنچه را كه نیاز داريد 
خواهید يافت. تمايل سرزنش كردن را رها كنید 
و  هستید  خويش  خالق  خود  شما  كه  بدانید  و 
يک وجود دوست داشتنى يعنى خود مقدستان 
با شماست.با حالتى راحت بشینید يا دراز بکشید. 
اجازه دهید كه همه فشارها از جسم و ذهنتان 
بیرون رود.آهسته و عمیق نفس بکشید. در آرامشى 
هرچه ژرف تر فرو رويد. در دل خود نورى گرم و 

تابان و درخشنده را مجسم كنید.

خاطرات يک هموطن از سفر به غرب: در كشور 
دانمارک با قطار سفر مى كردم، بچه اى بسیار شلوغ 
مى كرد.  خواستم او را آرام كنم، به او گفتم اگر 
آرام باشد براى او شکالت خواهم خريد. آن بچه 
قبول كرد و آرام شد. قطار به مقصد رسید و من هم 
خیلى عادى از قطار پیاده شده و راهم را كشیدم و 
رفتم.  ناگهان پلیس مرا خواند و اعالم نمود شکايتى 
دروغ بچه  اين  به  اينکه  بر  مبنى  شده  شما   از 

ولى  اى شکالت مى خرم  او گفته  به  اى،  گفته 
نخريدى. با كمال تعجب بازداشت شدم. در آنجا 
چند مجرم ديگر بودند مثل دزد و قاچاقچى. آنها 
با نظر عجیبى به من مى نگريستند كه تو دروغ 
گفته اى آن هم به يک بچه! به هر حال جريمه 
روى بر  عبارتى  و  خريدم  را  شکالت  و   شده 

گذرنامه ام ثبت كردند كه پاک نمودن آن برايم 
بسیار گران تمام شد! آنها گداى يک بسته شکالت 
نبودند.  آنها نگران بدآموزي بچه شان بودند و اينکه 
اعتمادش را نسبت به بزرگترها از دست بدهد و فردا 
اگر پدر و مادرش حرفى به او زدند او باور نکند. نقل 

از كتاب چرا عقب مانده ايم؟  
نوشته دكتر على محمد ايزدى. 

بهره ورى،  افزايش  قدرت  خوب  خواب 
ايجاد  و  خوب  تصمیم گیرى هاى  شادى، 
ايده هاى جديد را دارد.در مقابل، تحقیقات 
عدم  و  كم  خواب  میان  مستقیمى  رابطه 
مى دهند.  نشان  را  كار  محل  در  كارايى 
بايد  كافى  و  باكیفیت  خواب  داشتن  براى 
ندهید  اجازه  و  كنید  برنامه ريزى  قبل  از 
كنند. مداخله  شما  برنامه  در  بد   عادات 

مسائل زير خواب شمارا خراب مى كنند:
ادامهندادنتمرینهایورزشی

ورزش هاى  كه  داده اند  نشان  مطالعات 
صبحگاهى و عصر مى تواند كیفیت خواب 
مطالعات  اين  طبق  بخشد.  بهبود  را  شب 
شب  خواب  به  دقیقه   45 حدود  ورزش 

اضافه مى كند.
خوردنغذادراواخرشب

اگر وعده غذايى سنگینى بخوريم و سپس 
ما  خواب  برويم،  رختخواب  به  مستقیم 
به اندازه كافى اعاده كننده نخواهد بود، زيرا 
سیستم گوارش به جاى استراحت براى روز 

بعد، مشغول هضم غذاست. خوردن غذا در 
معده  اسید  رفلکس  كاهش  به  روز  طول 
اصلى  عوامل  از  يکى  كه  مى كند  كمک 

خواب بد است.
ریلکسنکردنقبلازخواب

هافینگتون پست به بیزنس اينسايدر گفت: 
و  زياد  استرس  روز  طول  در  كه  »زمانى 
تقريباً  را  جمع مى شود، خوابیدن در شب 
مغز  كردن  آرام  زيرا  مى كند.  غیرممکن 
زمان  اندكى  صرف  بدون  مى شود.  دشوار 
قبل از خواب براى آرام كردن ذهن و دور 
كردن افکار از مسائل كارى، خوابیدن تقريباً 
غیرممکن است زيرا هنوز به نگرانى ها فکر 
مى كنید. يکى از راه ها نوشتن تمام كارهايى 

است كه روز بعد بايد انجام دهید.
کارباگوشیهوشمنددررختخواب

هوشمند  گوشى هاى   LED صفحه نمايش 
چیزى به نام نور آبى از خود منتشر مى كند 
آسیب  بینايى  به  داده  نشان  مطالعات  كه 
مى كند.  كم  را  مالتونین  تولید  و  مى زند 

مالتونین هورمونى است كه چرخه خواب 
را تنظیم مى كند.

کاردررختخواب
نور لپ تاپ نیز از ترشح مالتونین جلوگیرى 
خود  به  يعنى  رختخواب  در  كار  مى كند. 
را  خواب  از  قبل  آرامش  براى  كافى  وقت 
اين  رختخواب  در  كار  بعالوه،  نمى دهید. 
پیام را مى رساند كه اتاق محل كار است، نه 
خواب. هرچه بیشتر در رختخواب كاركنید، 
ذهن شما بیشتر متمركز و هشیار مى ماند.
خوردنآرامشبخشقبلخواب

بخش  آرام  خوردن  مى كنند  تصور  اكثراً 
عمل  مسکن  يک  شبیه  خواب  از  قبل  ها 
مى كند. البته در آغاز همانند مسکن عمل 
تغییر  كوتاهى  مدت  از  بعد  اما  مى كند، 
موسسه  گزارش  اساس  بر  مى دهد.  روش 
قبل  بخش  آرامش  بهداشت، خوردن  ملى 
 REM از خواب، مقدار زمانى كه در خواِب
)مرحله عمیق و ترمیمى خواب( قرار داريد 

را كاهش مى دهد.

نوشیدنقهوهدرعصریاشب
به  انرژى در محل كار، نوشیدن  با كاهش 
وسوسه برانگیز  بسیار  ديگر  قهوه  فنجان 
است. اما ممکن است بعداً شمارا خسته تر 
اثر  تا  مى كشد  طول  ساعت  شش  كند. 
اختاللى  مى تواند  كه  رود  بین  از  كافئین 

جدى در خواب ايجاد كند.
خوابیدندرنور

در  نورى  هیچ گونه  نبايد  وجه  به  هیچ  
جاده  كنار  چراغ  نور  چه  باشد.  اتاق خواب 
باشد كه از پرده گذشته و وارد اتاق مى شود 
و چه نیروهاى چشمک زن تلويزيون و تلفن. 
تمام اين نورها خواب ترمیمى و عمیق را 

مختل مى كنند.
خواببیشتردرآخرهفته

معموالً در اكثر افراد تفاوت عمده اى میان 
میزان خواب در طول هفته و روزهاى آخر 
هفته وجود دارد. اما خواب بیشتر در آخر 
هفته ساعت بدن شما با چرخه جديدى از 
خواب تنظیم مى شود و اين چرخه دوباره 

بهترين  مى كند.  تغییر  كارى  روزهاى  در 
برنامه اى  داشتن  بهتر،  خواب  براى  روش 

يکسان در تمام روزهاى هفته است.

ناسازگاربودن
داشتن روال منظم در خواب از جهات ديگر 
نیز مفید است. استرس روز كارى آرامش 
را  اين موضوع  بايد  ذهن را سلب مى كند. 
برنامه ريزى كرد.  براى خواب  و  درک كرد 
از خواب استرس  يک دوش آب گرم قبل 

تمام روز را مى شويد.
نادیدهگرفتناحساسی

کهبهشغلتاندارید
فرسودگى شغلى اغلب با احساس خستگى 
فرسودگى  نشانه هاى  از  يکى  است.  همراه 
شغلى خواب بد است. افراد با استرس شغلى 
باال در خواب نیز نگران امور كار هستند. اگر 
به نشانه هاى فرسودگى كه توسط شغلتان 
بايد  نکنید،  توجه  مى شود  ايجاد  شما  در 
هزينه اش را با خواب ارزشمند خود بدهید.

عارفانه روز
خداى خوبم امروزم را به تو مى سپارم ناامیدِى 
ديروزم را خط بزن و آرامش را مهمان قلبم كن 

و تقدير دوستانم را چنان زيبا بنويس 
تا من جز لبخند از آنها چیز ديگرى نبینم

تنها فرمول  خوشحالى اين است: 
»قدر«  داشته هايت را بدان

 و از آنها »لذت ببر« قانونهاى ذهنى
 مى گويند خوشبختى يعنى  »رضايت«

به آنچه پس از تالشت خواهى بود، بینديش؛
 تا به اندازه كافى انگیزه 

و اعتماد به نفس داشته باشى

روزت را با قلبى روشن آغاز كن بگذار تمام 
نگرانیهايت  گوشه اى از شب بمانند براى 

لحظه اى بخند و خدا را شکر كن براى تمام 
لحظات كه در تمام مسیرها مراقبت بوده

298146735
531798642
764235981
385427169
947861253
612953478
456312897
823679514
179584326

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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اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت كاماًل توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
09159634038
رحیمآبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال در 

روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

یک باب سفره خانه سنتی با کلیه 
لوازم واگذار می گردد

09158668828

آماده همکاری برای حمل بار با کامیونت 
در شرکتهای پخش مواد غذایی و غیره

09158645156

فروش مغازه لوازم دکوری و فانتزی با کلیه 
اجناس و دکوراسیون راسته مدرس  

فی 13 میلیون تومان  09151637174

فروش آب و زمین دشت بجد 
چاه احراری 09151647694

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09153613243 - شریفی

شرکت لبنیات پگاه در نظر دارد 
جهت توزیع محصوالت لبنی خود 

در استان خراسان جنوبی و شعبه 
 بیرجند تعدادی خودروی ایسوزو 

و نیسان یخچال دار دیزل به 
صورت اجاره به شرط تملیک واگذار 
کند، متقاضیان جهت اطالع بیشتر 
به آدرس: بیرجند، بلوار شهدای 

عبادی، نرسیده به فلکه ابن حسام 
)معصومیه( جنب آهن آالت موالیی، 

شرکت پگاه مراجعه و با شماره 
 تلفن 09158922032
تماس حاصل فرمایند.

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

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

09157561075 

 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

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت هاى باور نکردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

فروش استثنایی فرش
تعداد محدودی فرش ماشینی کاشان 500 شانه، تراکم 1000

 زیر فی کارخانه به صورت نقد و اقساط بلندمدت
همراه: 09155623695

استخدام 
پخش مروارید نگین دربند
به تعدادی بازاریاب برای 

فروش موادغذایی و بهداشتی 
با حقوق و مزایا، پورسانت

 و بیمه نیازمند است.
تلفن هماهنگی:

  05632320138
09155619386

  09154811449
09158630031

فروش آپارتمان در حال ساخت
30 میلیون واریزي اولیه
90 متر مفید، دو خواب

آدرس: غفاري
09155614208
09155612431

به یک منشی خانم ترجیحاً مجرد 
با روابط عمومی باال و ساکن شمال 
شهر برای همکاری در آموزشگاه 

زبان نیازمندیم
09154081926 - 32317334

تعدادی راننده با ماشین 
مدل باال و گواهینامه معتبر 

جهت کار درآژانس بیمارستان 
حضرت ابوالفضل )ع( 
)میالد 3( نیازمندیم.
09159369072

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

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

09380160779 - علی آبادی

کارت دانشجویی اینجانب فریبا محمودی فرزند محمد به شماره دانشجویی 

94210050207070  رشته حسابداری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  

شبکه برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی کارشناسی
    09151611497 - رمضانی

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگام سالخورده  آسفالتمحوطهوپشتبام/فروشعمدهو...
میدانتوحید-جنبداروخانه09156666607



و  شيميايي  هاي  فرآورده  از  استفاده  هنگام  در   -1
سموم مختلف اعم از سموم خانگی يا صنعتی، حتمًا 
در نور كافي برچسب روي بسته بندي را مطالعه نموده 
سپس مصرف نمائيد 2- از اختالط مواد شيميايي مانند 
جوهر نمك و جرم بر با  فرآورده هاي سفيد كننده جداً 
خودداري كنيد. بخارات و گازهاي ناشي از اين اختالل 

بسيار سمي و خفه كننده مي باشد 3- هرگز سموم 
دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراكي و آشاميدني 
)مانند بطري نوشابه( نگهداري نكنيد 4-  استفاده بي 
رويه از سموم دفع آفات نه تنها باعث بروز مقاومت در 
آفات مي شود بلكه مي تواند از طريق ايجاد باقيمانده در 
محصوالت و آلودگي محيط زيست براي انسان مضر 

محسوب گردد 5- در صورت تماس سموم دفع آفات 
با پوست، ناحيه آلوده را با مقادير فراوان آب و صابون 
شستشو دهيد 6- هر گونه مصرف خوراكي با سموم 
دفع آفات را جدي بگيريد و بيمار را براي درمان در اسرع 
وقت به نزديكترين مركز درماني منتقل كنيد 7- در 
صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسيدي و يا 

قليايي پوست و چشم را با مقادير فراوان آب شستشو 
داده و مصدوم را به مركز درماني منتقل كنيد 8- در 
صورت تماس پوست و يا چشم با مواد اسيدي و يا 
قليايي هرگز از مواد قليايي و يا اسيدي جهت خنثي 
با  مواد  بلع  صورت  در   -9 نكنيد  استفاده  سازي 
خاصيت خورندگی مانند اسيدها و قلياها، هرگز بيمار 

را وادار به استفراغ نكنيد. اين كار مي تواند سبب وخيم 
شدن وضعيت بيمار گردد 10- آيا می دانيد سم حشره كش 
فسفيد آلومينيوم با كه نام »قرص برنج« ارائه می شود، قاچاق 
محسوب می شود و خريد و فروش آن ممنوع می باشد.

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات و مواد شيميايي و شوينده خانگي 
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علی سنگکی، برترین رییس انجمن ورزش کارگری کشور

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بيرجند و به نقل از روابط 
كارگری  ورزش  هيات  رئيس  استان،  كارگری  ورزش  هيات  عمومی 
گفت: سرپرست و اعضای هيات رئيسه فدراسيون ورزش های كارگری 
ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزش  انجمن  رييس  علی سنگكی  از  كشور 
كارگری كشور به عنوان انجمن برتر ورزش كارگری كشور در 6 ماهه 
نخست سال 1395 تقدير كردند و اين افتخار بخاطر برگزاری رقابت 
های قهرمانی كارگران كشور بدست آمد. علی سنگكی رياست هيات 
ورزش های زورخانه ای و كشتی پهلوانی بيرجند را نيز بر عهده دارد.

تیم آب و فاضالب شهری 
برنده مسابقات طناب کشی کارکنان ادارات شهر شوسف

اداره ورزش و جوانان، ظهر روز دوشنبه  به گزارش روابط عمومی 
يك دوره مسابقه طناب كشی با حضور چهار تيم از كاركنان ادارات 
تيم  بخشداری،   تيم  فرهنگيان،  تيم  )تيم شهرداری،  شهر شوسف 
آب و فاضالب شهری شوسف( در محوطه بخشداری شهر شوسف 
برنده  برد  با دو  تيم آب و فاضالب شهری شوسف  برگزار شد كه 
مسابقه شناخته شد و جوايزی به رسم يادبود به تيم برتر اهداء گرديد.

نتایج مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
و ورزش در آیسک اعالم شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرايان 
به  آيسك،  شهر  ورزش  پيگيری  مسؤل  عربی  علی  از  نقل  به  و 
مناسبت هفته تربيت بدنی و ورزش مسابقات ورزشی در رشته های 
واليبال، هندبال و پينگ پنگ بصورت دوستانه در آيسك و طبس 
و  آزاد  رده  دو  در  بانوان  واليبال  مسابقات  افزود:  عربی  برگزارشد. 
واليباليست های فردوس در سالن ورزشی  و  آيسك  بين  نوجوانان 
شهر آيسك  برگزار شد و در هر دو بازی دوستانه تيم های ميهمان  
به ترتيب با نتيجه 3 بر 0 و 2 بر 1 مقابل ميزبان به برتری رسيدند.

برگزاری مسابقه دارت ویژه آقایان 
به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی در خوسف

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان خوسف، به 
مناسبت بزرگداشت هفته تربيت بدنی و نهادينه كردن ورزش در بين 
كاركنان ادارات، يك دوره مسابقات دارت ويژه كاركنان آقای ادارات 
شهرستان خوسف به همت اداره ورزش وجوانان در محل اداره بهزيستی 
خوسف برگزار شد. در اين سری از مسابقات كه با حضور بالغ بر پنجاه 
اداره  نباتی رئيس  انجام شد به ترتيب آقايان محمود  از كاركنان  نفر 
برق، رضا محمودی رئيس شبكه  اداره  از  مالياتی، علی يوسفی  امور 
دامپزشكی شهرستان مقام های اول تا سوم را كسب كردند و در پايان 
هدايايی به رسم يادبود از طرف اداره ورزش وجوانان به آنها اهدا گرديد.

LDLgfhfghfhfhfhfh

کاالي قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي نهبندان از كشف كاالي قاچاق به ارزش 100ميليون ريال 
خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ غالمرضا شاهوردي گفت: 
روز دوشنبه، مأموران انتظامي شهرستان در راستاي اجراي طرح مبارزه با 
ورود كاالي قاچاق و حمايت از توليد داخلي هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه كاميون كشنده بنز كه از چابهار عازم شهرهاي مركزي بود 
مشكوك و خودرو را به الين بازرسي هدايت كردند. وي افزود: مأموران 
در بازرسي از خودرو كه حامل بار برنج بود شش حلقه الستيك خارجي 
كاميون كه به صورت جاساز و قاچاق حمل مي شد كشف كردند. سرهنگ 
شاهوردي تصريح كرد:كارشناسان ارزش ريالي كاالي قاچاق كشف شده را 
100ميليون ريال بر آورد كردند كه در اين رابطه خودرو توقيف و متهم 
با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد. 

سکوت کردن 
موجب کاهش استرس و تنش می شود

صوتی،  آلودگی  تحقيقات،  نتايج  اساس  بر 
و  است  قلبی  حمله  و  باال  فشارخون  عامل 
موجب كاهش شنوايی و افت سالمت عمومی 
بدن می شود. صداهای بلند با تحرك بخش 
را  احساسات  درك  وظيفه  كه  مغز  آميگدال 

توليد  و  استرس  افزايش  باعث  دارد،  برعهده 
حالی  در  اين  شوند.  می  كورتيزول  هورمون 
آلودگی  مخالف  آثار  دارای  سكوت  كه  است 
صوتی است و تنش را از مغز و بدن دور می 
كند. بر اساس تحقيقاتی كه در سال 2004 در 
نشريه Heart منتشر شد، دو دقيقه سكوت 
بيش از گوش دادن به موسيقی آرامش بخش، 
موجب از بين رفتن تنش و آرامش می شود.

الک ناخن این بال را سرتان می آورد

الك زدن به ناخن ها عالوه بر اينكه باعث زيبايی 
ناخن ها می شود اگر طوالنی مدت استفاده شود 
تركيبات اين ماده شيميايی می تواند به بافت ناخن 
نفود كند و نفوذ مواد الك به داخل ناخن باعث 
تغيير رنگ ظاهری ناخن و زردی آن می شود. 
الك ها ناخن را بر خالف عقيده عموم محكم 

نمی كند. همچنين ممكن است دارای تركيباتی 
باشند كه برای ناخن و پوست مضر باشد و ايجاد 
ناراحتی های پوستی و حساسيت نمايد.  آزمايشات 
بر روی 24 زن حاكی از اين بود كه تنها ده ساعت 
پس از الك زدن بر روی ناخن هايشان، مواد 
پيدا  آنها گسترش  بدن  در  بسياری  شيميايی 
كرده است. اين ماده كه در خون آنها به وفور 
يافت شد TPP يا همان تريفنيل فسفات بود.

مواد غذایی مناسب 
برای زمانی که تب دارید

فرد  اشتهايی  بی  باعث  تب  داشتن  معمواًل 
در طول  توانيد  می  اين صورت  در  می شود. 
پرتقال و آب به  روز هر دو ساعت يكبار آب 
او بدهيد و يا مواد غذايی ضد تب را: 1- ميوه 
ها و سبزيجات 2- غالت كامل 3- قند شير به 

جای قند معمولی 4- سوپ های رقيق 5- شير. 
فراموش نكنيد كه بيمار تب دار بايد غذاهای 
ساده و زودهضم مانند سوپ و همچنين آب 
ميوه های طبيعی مصرف كند تا بدنش به ميزان 
كافی آب دريافت كرده و دچار بی آبی)دهيدراته( 
نشود. مصرف مايعات زياد به دستگاه گوارش 
اين امكان را می دهد كه استراحت كرده و بعد 
از نابودی عفونت يا بيماری تجديد قوايی بكند.

آب سیب زمینی 
بهترین زیبا کننده صورت

سيب زمينی يك گياه پر خاصيت و ارزان قيمت 
راحتی  به  را  ها  بيماری  از  بسياری  درمان  كه 
انجام می دهد و برای زيبايی پوست و مو بسيار 
پر خاصيت است. به جای اينكه برای كرم های 
ضد چروك و زيبايی هزينه های گزاف پرداخت 

كنيد با استفاده از آب سيب زمينی عالوه بر حفظ 
رطوبت صورت خود، چين و چروك ها را هم از 
بين ببريد. حلقه های سياه زير چشم، پف پلكها، 
مات و تيره بودن پوست صورت را هم با نوشيدن 
ديگر  از  برد.  خواهيد  بين  از  زمينی  سيب  آب 
آفتاب سوخته  های  پوست  ترميم  آن،  مزايای 
می باشد. با نوشيدن يك ليوان، مانند تونر، آفتاب 
سوختگی خود را تا حد زيادی  را بهبود بخشيد.

چگونه از پوسیدگی دندان خردساالن 
جلوگیری کنیم ؟

كودكان،  دندان  بيشتر  سالمتی  حفظ  برای 
و  صحيح  انتخاب  مورد  در  را  هايی  توصيه 
كنيم: 1-  بيان می  برای شما  غذاها  مصرف 
ميوه و سبزی فراوانی در يخچال داشته باشيد و 
به عنوان ميان وعده، به جای مواد كربوهيدرات 

دار، به كودك خود بدهيد 2- به همراه ناهار 
كنيد  مصرف  پنير  وعده،  ميان  عنوان  به  يا 
3- مواد غذايی چسبنده را كه نياز به جويدن 
زيادی دارند، مصرف نكنيد 4- خوراكی های 
شكردار را با وعده های غذايی مصرف كنيد 
غذايی  منابع  از   -5 وعده  ميان  عنوان  به  نه 
كلسيم دار در برنامه غذايی كودك خود بيشتر 
استفاده كنيد كه باعث استحكام دندان ها می شود.

  جوهر سمی موجود در روزنامه می تواند به موادغذایی منتقل شود.

مأمور وظیفه شناس 24میلیون پول نقد را به صاحبش بازگرداند

فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی گفت: مأمور وظيفه شناس معاونت آماد و پشتيباني استان  با پيدا 
كردن يك عدد كيف حاوي 24ميليون ريال پول آن را به صاحبش بازگرداند. به گزارش پايگاه خبري 
پليس، سردار مجيد شجاع در تشريح اين خبر اظهار داشت: يكي از كاركنان معاونت آماد و پشتيباني 
فرماندهي انتظامي استان  خراسان جنوبی، هنگام برگشت از مأموريت اداري به محل كار،كيف مدارك 
يكي از شهروندان شامل، 24ميليون ريال پول نقد،گواهينامه، تعدادي كارت بانكي و دو فقره چك 
را پيدا و آن را به صاحبش باز گرداند. وي افزود: اين مأمور وظيفه شناس در كمال صحت عمل و با 
بررسي مدارك موجود در كيف؛ مالك را شناسائي كرد و پس از بررسي هاي الزم مدارك را به همراه 
پول نقد به ايشان تحويل داد كه اقدام وي موجب خرسندي و ابراز رضايت اين شهروند شد. فرمانده 
انتظامي استان با بيان اينكه صداقت و امانتداري در مسائل مادي و معنوي و ترويج اين فرهنگ در 
آحاد جامعه، امري ضروري است ادامه داد: به منظور ترويج فرهنگ خود كنترلي، ارتقاء صحت عمل و 
ارج نهادن به اين عمل خداپسندانه و الگوسازي رفتارهاي شايسته، از اين امانت داران تقدير مي شود.

هرگز از روزنامه برای نگهداری موادغذایی گرم مثل نان استفاده نکنید.

داده نما،

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
09153638047 - 32317903     بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000

آیا می دانید آگاهی و آمادگی، میزان سالمت روانی شما و خانواده تان را هنگام وقوع زلزله 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبیافزایش می دهد.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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داوری کارشناس گردشگری شهرستان بیرجند در جشنواره ملی- منطقه ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری

گروه خبر- امیرحسین رجب پناه کارشناس گردشگری شهرستان بیرجند به عنوان داور جشنواره ملی - منطقه ای سفره ایرانی فرهنگ گردشگری انتخاب شد. رییس اداره میراث فرهنگی 
شهرستان بیرجند گفت: این جشنواره از تاریخ 5 تا 7 آبان در محل هتل میثاق مشهد با حضور استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان برگزار می شود.  
فوالدی افزود: از استان، هتل جهانگردی و سفره خانه سنتی طوبی شهرستان بیرجند، هتل عماد النظام شهرستان فردوس و مجتمع گردشگری سیاه سفید شهرستان قائن شرکت می کنند.

چهارشنبه * 5 آبان 1395 * شماره 3635
7

نماينده مردم نهبندان و سربيشه
به عنوان رئيس گروه دوستي 
پارلماني 5 كشور انتخاب شد

نظر  دکتر  مالئی- 
مردم  نماینده  افضلي 
سربیشه  و  نهبندان 
شورای  مجلس  در 
و  گفت  در  اسالمی 
کرد:  عنوان  آوا  با  گو 
پارلمانی  دوستی  گروه 

مجلس  با  روابط  تحکیم  موجب  مجلس  در 
دیگر کشورهای می شود.  وی با اشاره به اینکه 
انتخاب کشور ها اختیاری است افزود: 6سال در 
هند تحصیل کردم و با دوستانی که دربعضی از 
کشورهای دارم هلند، هند، بنگالدش، سریالنکا 
مجلس  نماینده  این  کردم.  انتخاب  مولداوي  و 
اعتماد  من  به  نمایندگان  دیگر  براینکه  تاکید  با 
پارلمانی  دوستی  گروه  کرد:  خاطرنشان  کردند 
سیاسی،  اجتماعی،  روابط  برقراری  موجب 
اقتصادی و اجتماعی بادیگر کشورها می شود و 
کشورها  این  مجلس  با  تواند  می  ایران  مجلس 

روابط خوبی برقرار کند.

وحدت با نگاه ویژه به توحید
محقق می شود

بر  باتاکید  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
توحید محقق می  به  ویژه  نگاه  با  اینکه وحدت 
گوهر  به  باشیم  موحد  در عمل  اگر  گفت:  شود، 
گران بهای وحدت در جامعه دست پیدا می کنیم. 
روحانیون  از  باجمعی  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت 
است،  توحید  کلمه  اسالم  اینکه  بیان  با  استان 
خواسته  که  است  مسئولیتی  وحدت  کرد:  اظهار 
یا ناخواسته به دوش خواص افتاده است. وی با 
حفظ  و  دریابیم  را  یکدیگر  باید  اینکه  به  اشاره 
کنیم، عنوان کرد: هر کس در هر جایگاهی که 

هست باید در الگو قرار دادن توحید تالش کند.

تخصیص بیش از 119 میلیون تومان
به شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان

گروه خبر- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان از تخصیص مبلغ ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان به شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان در 
سال جاری خبر داد و گفت: در راستای شیوه درست 
هزینه کرد این اعتبار از اعضای شورا تقاضا داریم 
طرح های خود را برای ارزیابی تا ۱۰ روز دیگه به 
شورا ارائه دهند. محبی یادآور شد: محور طرح های 
ارائه شده حتما باید در سه حوزه آموزش، تبلیغ و 
ترویج و پژوهش باشد و با توجه به برگزاری هفته 
برنامه های  قابل  در  طرح ها  اگر  عترت،  و  قرآن 
الهی،  کرد.  خواهیم  استقبال  باشد  هفته  آن  ویژه 
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی نیز اظهار کرد: 
هر چند مبلغ در نظر گرفته شده برای هر طرح باید 
در توان شورای توسعه فعالیت های قرآنی باشد ولی 
باید در نظر گرفت با توجه به 76 مؤسسه و تشکل 
قرآنی در استان اگر به هر مؤسسه و تشکل برای 
اجرای طرح ها اعتبار کمی نیز تخصیص داده شود، 

در مجموع هزینه زیادی خواهد شد.

1۸ اثر دانش آموزان عشایراستان
به جشنواره کشوری راه یافت

مهر- رئیس آموزش و پرورش عشایری گفت: 
استان به جشنواره  آموز عشایری  آثار ۱۸ دانش 
آموزان  دانش  برنامه  فوق  و  مکمل  فعالیت های 
بیجاری  است.  کرده  پیدا  راه  کشور  عشایری 
هزار   7 بین  از  آموزان  دانش  این  کرد:  اظهار 
در  ابتدایی  مقطع  در  استان  عشایر  آموز  دانش 
تحقیق  و  پژوهش  نقاشی،  خطاطی،  های  رشته 
همچنین  وی  شدند.  انتخاب  ساخته ها  دست  و 
در  از هوشمندسازی ۴۰ کالس درس عشایری 
استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۲۰ کالس درس 
عشایری هوشمند سازی شده است که این تعداد 

۲۰ درصد تعداد مدارس عشایری استان است.

گشایش نمایشگاه گل و گیاه تراریوم

تراریوم  گیاه  و  گل  نمایشگاه  سیما-  و  صدا 
این  در  است  گفتنی  یافت.  گشایش  زیرکوه  در 
نمایشگاه که با تالش ۱۲ کار آموز فنی و حرفه ای 
این شهرستان در کارگاه فنی و حرفه ای آبیز راه 
اندازی شده، 5۰۰ نوع گل و گیاه آپارتمانی از جمله 
کاالنکوییه،  شمشیری،  برگ  ورا،  آلویه  سجافی، 
شمعدانی، برگ بیدی ، قاشقی ، انواع کاکتوس ها 

و گل سنگ به نمایش گذاشته شده است.

برگزاری دوره تخصصی پایه ی امداد
با طناب در ارتفاع، ساختمان های بلند

نشانی  آتش  سازمان  سرپرست  خبر-  گروه   
شهرداری با بیان این مطلب گفت: این دوره ی 
تخصصی از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه به مدت 5 روز توسط 
اساس  بر  صادقی،  مهدی  آقای  برجسته  مربی 
استانداردهای NSPA برگزار شده است. میرزایی 
با اشاره به شرکت افراد از شهرهای بیرجند، طبس، 
قهستان، مود و زهان در این دوره یادآور شد: تعداد 
35 نفر در مدت زمان ۴۰ ساعت طی ۲ روز تئوری 

و 3 روز عملی این دوره را گذراندند.

برگزاری مانور جلوگیری از قطع گاز 
مشترکان در شهرستان بیرجند

غالمی- معاون بهره برداری شرکت گاز استان از 
برگزاری مانور مقابله با بحران با موضوع خرابکاری 
در ایستگاه های گاز، مهار حادثه و جلوگیری از قطع 
گاز مشترکان در شهرستان بیرجند خبرداد. ضیائی 
مقدم عنوان کرد: : این مانور همراه با ایجاد خرابکاری 
در ایستگاه های تقلیل فشار شهری، نشت شدید گاز 
از لوله های سنسینگ، خروج ایستگاه تقلیل فشار 
از سرویس، ایزوله کردن ایستگاه، تعویض شیرهای 

مربوط در شرایط بحران انجام شد.

نمایشگاه با موضوع پدافند غیرعامل
در حوزه محیط زیست

پدافند  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  کاری- 
غیرعامل، نمایشگاهی با همین موضوع در محل 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان افتتاح شد. 
مدیرکل محیط زیست استان گفت:  این نمایشگاه، 
اداره کل حفاظت محیط زیست با ارائه تجهیزات 
و امکانات تخصصی خود در حوزه محیط زیست  
در بخش کنترل و پایش آلودگی های هوا و آب و 
همچنین در حوزه آمادگی مقابله با مخاطرات طبیعی 
و انسان ساز از قبیل آتش سوزی ها در مناطق و 
در  را  خود  توانمندیهای  وحش  حیات  بیماریهای 

بخش پدافند غیرعامل به نمایش گذاشته است.

1۰هزار متر سنگ از استان
برای بازسازی عتبات عالیات ارسال شد

از  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  مهر- 
برای  استان  معادن  از  متر سنگ  ارسال ۱۰ هزار 
نخست  ماهه  شش  در  عالیات  عتبات  بازسازی 
همت  با  اینکه  بیان  با  جوینده  داد.  خبر  امسال 
مردم در شش ماه نخست امسال دو میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان از تعهد خود را دریافت کرده ایم، بیان 
کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش 3۰ درصدی را نشان می دهد.

برگزاری دومین نمایشگاه منطقه ای
صنایع دستی شرق کشور

دادرس مقدم- عباس زاده معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی خبر داد: 
صنعتگران  و  هنرمندان  تولیدات  از  حمایت  برای 
صنایع دستی استان پس از اخذ مجوز از سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 
شرق  دستی  صنایع  ای  منطقه  نمایشگاه  دومین 
در محل  ماه ۹5  آذر  الی ۲3  تاریخ ۱۹  از  کشور 

نمایشگاههای بین المللی استان برگزار می گردد.

مناطق چهارگانه قرق شده فردوس
برای چرای دام آزاد شد

فردوس  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  تسنیم- 
منطقه  چهار  دارای  فردوس  شهرستان  گفت: 
آخوند  بند  جنگل  شامل  کاشت  دست  شده  احیا 
به مساحت هزار هکتار، دشت میان تگ شمالی 
به  پران  پشه  دشت  هکتار،  هزار   6 مساحت  به 
به  میغانی  و جنگل حوض  هزار هکتار  مساحت 
مساحت ۱۸67 هکتار است که دامداران ذی حق 
طبق قوانین و مقررات مربوطه و رعایت حدود، 

مجاز به بهره برداری از مراتع قرق خواهند بود.

واردات دام از بازارچه مرزی دوکوهانه را 
پیگیری کنید

مدیرکل  از  نهبندان  فرماندار  خبر-  گروه 
دامپزشکی استان خواستار پیگیری واردات دام از 
بازارچه مرزی دوکوهانه شد. نظافت در دیدار با 
مدیرکل دامپزشکی عنوان کرد: وظایف نظارتی 
دامپزشکی بر واحدهای مختلف بیانگر اهمیت و 
لذا  واحد در سالمت مردم می باشد،  این  جایگاه 
باید برای ایفای این وظیفه مهم سایر دستگاه ها 
کل  مدیر  نمایند.  همکاری  دامپزشکی  با  نیز 
دامپزشکی استان نیز ضمن تشکر از حمایت های 
توجه  و  دامپزشکی  شبکه  از  شهرستان  فرماندار 
در  سالمت  و  بهداشت  مقوله  به  ایشان  ویژه 
جامعه و همچنین استفاده مطلوب از ظرفیت های 
تعامل و  این منطقه، خواستار  خوب دامداری در 

همکاری بیشتر با این شبکه شدند.

سفیران سالمت در مدارس

صدا و سیما- گروه پزشکی جمعیت هالل احمر، 
رایگان  را  بیرجند  مدارس  از  یکی  آموزان  دانش 
ویزیت کردند. دو پزشک عمومی به همراه 3 نفر 
ازاعضای این جمعیت ، امروز با حضور در دبستان 
طلوع فجر، واقع درمنطقه شمال شهر بیرجند، ۱۱۰ 
دانش آموز این مدرسه را، رایگان ویزیت کردند. 
همچنین داروی رایگان به دانش آموزان تحویل 

و آموزشهای بهداشتی نیز ارائه شد.

نماينده ولی فقيه در جمع مسئوالن منابع طبيعی استان:

همايش پدافند غير عامل ويژه دانش آموزان برگزار شد 

عامل  غیر  پدافند  همایش  جم-  امین 
استانی  مسئوالن  حضور  با  دیروز  صبح 
های  دبیرستان  دختر  آموزان  دانش  و 
امنیتی  سیاسی،  معاون  شد.  برگزار  بیرجند 
بابیان  همایش  این  در  استاندار  اجتماعی  و 
را شامل  چیز  عامل همه  غیر  پدافند  اینکه 
یعنی  عامل  غیر  پدافند  گفت:  شود  می 
استحکام بخشی هر آنچه که برای ما ارزش 

مادی یا معنوی دارد و یا آسیب رسیدن به 
آن برای ما هزینه هایی در بردارد. حسینی 
را  عامل  غیر  پدافند  اگر  کرد:  نشان  خاطر 
نسبت  جامعی  نگاه  و  بدانیم  سازی  مصون 
باشیم  داشته  غیرعامل  پدافند  موضوع  به 
همه  به  نسبت  شود  می  باعث  دیدگاه  این 
با  وی  کنیم.  احتیاط  و  بوده  حساس  چیز 
اینکه بحث  اینکه متاسفانه به محض  بیان 

پدافند مطرح می شود یک نگاه محدود تر 
از آنچه که برنامه ریزی شده به ذهن متبادر 
می شود ادامه داد: در واقع پدافند غیر عامل 
المعی  هست.  نگاه  یک  و  رویکرد  یک 
و  آموزش  عامل  غیر  پدافند  کمیته  رئیس 
پرورش استان نیز با اشاره به اینکه هر تغییر 
ایجاد شود  بخواهد در جامعه  و تحولی که 
افزود: آموزش و  از اساس شروع شده  باید 

پرورش پایه فرهنگ سازی در جامعه است 
و اگر بخواهیم یک جامعه پاک و آینده ای 

تضمین شده برای کشور داشته باشیم باید 
از این نهاد شروع کرد.

سید  ا...  آیت  دیروز  صبح  مالئی- 
دیدار  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  علیرضا 
منابع طبیعی عنوان  با مدیرکل و کارکنان 
منابع  در  که  مسئولیتی  احساس  کرد: 
وجود  ملت  بزرگ  امانت  به  نسبت  طبیعی 
دارد قابل تقدیر است. وی افزود: کارکنان 
زیرا  باشند  مراقب  خیلی  باید  طبیعی  منابع 
امانت بزرگ ملت در دست شماست و اگر 
آسیب  آینده  های  نسل  زندگی  شود  تباه 
مسئول  شما  مورد  این  در  و  دید  خواهد 
باشید.  پاسخگو  خدا  نزد  در  باید  و  هستید 
بخش  چه  اگر  کرد:  بیان  ولی فقیه  نماینده 
جهت  در  زحمات  و  ها  تالش  از  عظیمی 
حفظ امانت در کشور هستند اما معدل کل 
در این زمینه مطلوب نیست و به طور مکرر 

زمین خواری،  می شود  گفته  رسانه ها  در 
کوه خواری و دریاخواری رایج شده است.

از  حفاظت  باید  اینکه  بر  تأکید  با  عبادی 
منابع طبیعی به فرهنگ عمومی تبدیل شود 
توسط  باید  فرهنگ  این  کرد:  خاطرنشان 
از طریق  اگر تصرفی  ایجاد و  منابع طبیعی 
با  شد  داده  اطالع  طبیعی  منابع  به  مردم 
محفوظ ماندن نام پیگیری های الزم  طبق 
قانون انجام شود. نماینده ولی فقیه با بیان 
اینکه درستی ادعای افراد را با شواهد می توان 
تشخیص داد ادامه داد: باید بدانیم کجا و چه 
موقع باید از افراد مورد حق پشتیبانی کرد و 
افراد سودجو برخورد کنیم و  با  چه جاهایی 
ملی  اراضی  یا  شخصی  حق  اگر  این  برای 

رعایت نشود شما مسئول هستید.

طرح آبخیزداری و بیابان زدایی
در 22 هزار هکتار

حبیب ا... شریفی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری نیز بیان کرد: منابع طبیعی اهمیت 
زیادی دارد و به عنوان یک امر حاکمیتی در 
جمهوری اسالمی به آن پرداخته شده است 
و وظیفه مندی آن تقویت عزم ملی و فرهنگ 
عمومی برای توسعه پایدار منابع طبیعی را به 
دنبال دارد. وی افزود: منابع طبیعی در حفظ 
دارد  حساسی  و  خاص  جایگاه  خاک  و  آب 
نداشته  علوفه  مرتع  اگر  علوفه  درتأمین  و 
مدیرکل  داشت.  نخواهد  وجود  دامی  باشد 
اینکه  بیان  با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
غذایی  امنیت  تأمین  بسترساز  طبیعی  منابع 
کرد:  عنوان  است  مختلف  زمینه های  در 

تاکنون ۲۲ هزار هکتار عملیات آبخیزداری 
است.  شده  انجام  استان  در  بیابان زدایی  و 
شریفی گفت: خراسان جنوبی دومین استان 
بیابانی کشور است و تاکنون اقدامات خوبی 
در مرتع، جنگل و ممیزی انجام شده است. 
با  کرد:  عنوان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بادی  فرسایش  و  خشکسالی ها  به  توجه 
توجه  نیازمند  بیابان زدایی  مقوله  استان  در 
خراسان  در  شد:  یادآور  وی  است.  ویژه 
توجه  آبخیزداری  موضوع  به  جنوبی 
عملیات  و  اقدامات  که  می طلبد  و  نشده 

انجام شود. آبخیزداری باالدست قنوات 

قانون جامع منابع طبیعی
باید اصالح شود

منابع  جامع  قانون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طبیعی باید اصالح شود تاکید کرد: این قانون 
در خراسان جنوبی و استان گیالن یکی است 
مدیرکل  است.  قانون  در  ایراد  یک  این  و 
منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تلفن ۱5۰۴ 
برای اطالع رسانی مردم در زمینه تخریب و 
تصرف افراد است که مردم می توانند هرگونه 
دخل و تصرف و تخریب غیرمجاز در طبیعت 
تا در اسرع  به منابع طبیعی اطالع دهند  را 

وقت پیگیری و رسیدگی شود.

قانون منابع طبیعی اصالح شود 

مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري:

معاون فرماندار بيرجند تاكيد كرد : رصد پيام های مردم  در مطبوعات استان

امور  دفتر  کل  مدیر  محمودی  حسیني- 
اجتماعي استانداري با بیان اینکه سیاه نمایي 
و بزرگ نمایي آسیب ها و اعالم آمار مواردي 
مانند طالق که موجب از بین رفتن قبح آن 
مي شود را براي خود ممنوع کرده است ادامه 
داد: به جاي اعالم آمار افزایش آسیب هاي 
مسئوالن  توسط  آن  کاهش  نرخ  اجتماعي 
از  صیانت  جلسه  دیروز  صبح  شود.  اعالم 
عمومي  امنیت  حریم  و  شهروندي  حقوق 
شد.  برگزار  شهرستان  حجاب  و  عفاف  و 
فرماندار  اجتماعي  سیاسي  معاون  زاده  زمان 
شهرستان بیرجند در ابتدا با بیان اینکه دستور 
کار این جلسه گزارشي از رصد افکار عمومي 
است عنوان کرد: با توجه به چاپ مشکالت 
مردم در ستون پیام هاي مطبوعات، به همه 
دستگاه ها ابالغ شده تا عالوه بر پاسخ دهي 
کار عملی نیز داشته باشند. حسن پور رئیس 
امور سیاسي فرمانداري نیز با اشاره به اینکه 
برای محقق شدن توسعه، باید اصل اساسي 
پاسخگویي دولت را قبول شود، عنوان کرد: 

مطبوعات از مهم ترین مجاري انتقال افکار 
همین  به  هستند،  مردان  دولت  به  عمومي 
دلیل برآن شدیم تا با رصد پیام هاي مردمي، 

افکار عمومي را پایش کنیم.

کسب باالترین رتبه در صیانت از
حقوق شهروندی توسط

آموزش و پرورش

بستاني نماینده آموزش پرورش نیز به کسب 
باالترین رتبه در صیانت از حقوق شهروندي و 
عفاف و حجاب توسط آموزش و پرورش اشاره 
کرد و افزود: در این راستا کارهاي مهمي نیز 
انجام شده که توانمند سازي مدیران، برپایي 
به  رساني  اطالع  و  مختلف  های  همایش 
شهروندان از کانال هاي مختلف از جمله آنان 
است. معاون اداره کل حمل و نقل جاده اي نیز 
از انتشار ۱۱ مورد جوابیه از ابتداي سال خبر داد 
و عنوان کرد: در مهر ۸ جوابیه به مطبوعات 

براي درخواست هاي مردم داشته ایم.

اکیپ های امر به معروف
و نهی از منکر در شهر

نماینده بسیج نیز به راه اندازي اکیپ هایي 
از نخبگان براي انجام امر به معروف و نهي از 
منکر خبر داد و گفت: 5 محله شهر به صورت 
پایلوت براي انجام کارهاي فرهنگي و تاثیر 
گذار در حوزه اعتیاد و پیشگیر یاز آسیب هاي 

اجتماعي انتخاب شده اند.

رضایت، اعتماد و مشارکت
 سه عنصر اصلي در رعایت

حقوق شهروندی

اجتماعي  امور  دفتر  کل  مدیر  محمودي 
استانداري نیز در این جلسه عنوان کرد: فلسفه 
وجودي ما در دستگاه هاي اجرایي، خدمت به 
مردم است. وي با بیان اینکه آشنایي کامل 
با قانون و رعایت حقوق شهروندي از طرف 
حقوق  به  کارکنان  الزام  شرط  پیش  مدیر 

شهروندي است ادامه داد: این موضوع موجب 
تکریم  و  شهروندي  حقوق  بحث  پیشرفت 
ارباب رجوع مي شود. به گفته وی مجموعه 
صیانت  حفظ  در  نیز  خصوصي  نیمه  هاي 

شهروندی نقش اساسي دارند.

مصاحبه ها با توجه به
امنیت روانی مردم انجام شود

استانداري  اجتماعي  امور  دفتر  کل  مدیر 
که  هایي  مصاحبه  کرد  تاکید  مسئوالن  به 
انجام مي دهند با رعایت امنیت رواني مردم 
و موجب تقویت اعتمادشان به نظام باشد و 
سلیقه گرایي را در آن دخالت ندهند. محمودي 
نمایي  بزرگ  و  نمایي  سیاه  اینکه  بیان  با 
آسیب ها و اعالم آمار مواردي مانند طالق 
که موجب از بین رفتن قبح آن مي شود را 
براي خود ممنوع کرده است ادامه داد: به جاي 
اعالم آمار افزایش آسیب هاي اجتماعي نرخ 
کاهش آن توسط مسئوالن اعالم شود. وي 

از مردم و مسئوالن درخواست کرد با توجه به 
ظرفیت باالي نیروي انساني کلمه محروم را 
از این استان حذف کنند. محمودي همچنین 
اظهار کرد: آموزش هایي ویژه به آمران به 
معروف و ناهیان از منکر داده شود، زیرا که 
ایجاد  موجب  افراد  همین  نادرست  عملکرد 
شرایط براي گسترش آسیب هاي اجتماعي 
مي شود. ناصري فرماندار شهرستان بیرجند 
اینکه خدمات دستگاه هاي  بر  تاکید  با  نیز 
اصول  با  مطابق  و  استاندارد  باید  دولتي 
ریشه  مردم  شکایات  اکثر  داد:  ادامه  باشد، 
در اطالع رساني نادرست و یا انجام ندادن 
آن است. وي همچنین عنوان کرد: کارکنان 
با  برخورد  در  آموزش الزم  باید  ها  دستگاه 
مردم داشته باشند، متاسفانه ممکن است در 
بدنه دستگاه اجرایي یک همکار در بخشي 
نداشته  مردم  با  مناسبي  برخورد  اداره  از 
باشد، این کار موجب سلب اعتماد آنها مي 
همه  در  کارکنان  گفتار  و  رفتار  شود،باید 

سطوح یکنواخت ومناسب باشد.

آمار منفی ندهيد

رئيس دانشگاه آزاد اسالمی استان در ديدار با فرمانده انتظامی مطرح كرد:

برگزاری دوره آموزش امنيت اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی بيرجند به مناسبت هفته پدافند غير عامل

تالش نيروی انتظامی در تأمين امنيت جامعه شايسته ی تحسين است

آزاد  دانشگاه  رئیس  و  امنا  هیأت  دبیر 
استان  انتظامی  دردیداربافرمانده  اسالمی 
گفت  تبریک  وی  به  را  سرداری  درجه  اخذ 
و از تالش و اخالص پرسنل متعهد نیروی 
و  جامعه  امنیت  و  نظم  تأمین  در  انتظامی 
مقابله و پیشگیری از تهدید ها و آسیب های 

اجتماعی تشکر و قدردانی نمود.
حسنی تعامل اثر بخش دانشگاه آزاد اسالمی 
برکات  و  آثار  دارای  را  انتظامی  فرماندهی  و 
این  داد:  ادامه  و  بر شمرد  اجتماعی  ارزشمند 
نهاد آمادگی دارد در زمینه های مختلف علمی، 
پژوهشی و فرهنگی در جهت مأموریت ها و 

اهداف عالی نیروی انتظامی همکاری نماید.
در ادامه سرتیپ دوم مجید شجاع فرمانده 
اشاره  با  دیدار  این  در  هم  استان  انتظامی 
به نقش بسیار مهم و سرنوشت ساز امنیت 
اقتصادی  مختلف  مسائل  در  آن  تأثیر  و 
همه  بسترمطمئن  کرد:  عنوان  واجتماعی 
فعالیت ها در جامعه امنیت است. وی در ادامه 

با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای همجوار 
امنیت الزم وجود ندارد، افزود: نعمت امنیت 

کشورمان به برکت تدابیر رهبر معظم انقالب 
و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
کرد:  بیان  شجاع  سردار  است.  شده  حاصل 
هر استان و منطقه ای مسائل خاص خود را 
دارد و لذا طراحی مدلی بومی برای بررسی 

جهت  در  استان  مختلف  مسائل  شناخت  و 
تحقق توسعه ی پایدار و پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی ضروری است.

برگزاری دوره آموزش امنیت اطالعات
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حراست  کل  مدیر  خزاعی  علی  اسالمی، 

دانشگاه، با اشاره به اهمیت بسیار زیاد مسأله 
از  هرچند  کرد:  عنوان  عامل  غیر  پدافند  ی 
برای  بشر  افراد  کنون  تا  دور  های  گذشته 
مقابله با تهدید ها و دفاع از خودشان تدابیری 
گوناگون به کار می گرفتند. اما در روزگار ما 
به دلیل گسترش روزافزون تجهیزات ارتباطی 
بسیار  اهمیت  عامل  غیر  ای،پدافند  رایانه  و 
زیادی یافته و عالوه بر کارکنان  دستگاه ها، 
حتی آحاد مردم باید در این زمینه شناخت و 
این مسأله  و  باشند  داشته  بیشتری  وسواس 
این حوزه  در  بیشتر  فرهنگ سازی  مستلزم 
حساس است. مدیر کل حراست دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی  در ادامه از اهتمام 
و  اطالعات  حفظ  لزوم  به  دانشگاه  حراست 
انجام اقدامات اساسی و زیر بنایی در زمینه 
ی امنیت اطالعات را به منظور جلوگیری از 
آسیب پذیری و افزایش مقاومت و پایداری و 
نگاه  گفت:  و  داد  خبر  بیشتر  رسانی  خدمت 
اطالعات  امنیت  به  عمیق  غیر  و  سطحی 

موجب آسیب پذیری و ایجاد خسارت های 
مختلف مادی و معنوی برای دستگاه ها می 
شود و براین اساس آشنایی و دقت همه ی 
کارکنان مجموعه با امنیت اطالعات و رعایت 
این امر مهم اقدامی بسیار مؤثر و پیشگیرانه 
پدافند  هفته  با  همزمان  است  گفتنی  است. 
حراست  کل  ی  اداره  همت  به  عامل  غیر 
آموزشی  دوره  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کارگاه،  این  در  برگزار شد.  اطالعات  امنیت 
مهندس خسروی به تشریح اهداف دشمن و 

ابعاد مختلف امنیت اطالعات پرداخت.
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»الیاس نادران« یکی از گزینه های 
»ایثارگران« برای انتخابات سال  ۹۶

تصریح  ایثارگران  عضو شورای مرکزی جمعیت 
از  گزینه هایی  بررسی  حال  در  هم اکنون   کرد: 
به  مؤمن  طیف  و  جمعیت  این  بیرون  و  درون 
انقالب هستیم  و ان شاءا... پیشنهاداتمان را هم 
فروزنده  اصولگرایان عرضه می کنیم.  ائتالف  به 
اینکه گفته  می شود  در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
جمعیت  که  اصولگرایان  موجود  گزینه های  بین 
انتخابات  برای  آنها  بررسی  حال  در  ایثارگران 
است،  مطرح  نیز  نادران  الیاس  نام  است،   96
توسط  که  گزینه هایی  از  یکی  طبیعتًا  گفت: 
بررسی  مورد  اسالمی  انقالب  ایثارگران  جمعیت 
البته  نادران« است،  قرار می گیرد، آقای »الیاس 

گزینه های دیگری را نیز بررسی خواهیم کرد.

در مجلس قبل اصاًل اجازه نمی دادند 
راجع به برنامه هایم صحبت کنم

به   پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  پیشنهادی  وزیر   
از  نتوانستید  مسائل  برخی  به دلیل  »شما  سؤال 
مجلس نهم رأی اعتماد بگیرید؛ آیا اکنون رویکرد 
شما تغییر کرده است؟« گفت: رویکرد من تغییر 
همین  انقالب  اول  از  من  مواضع  است.  نکرده 
احمدی  است. فخرالدین  و االن هم همین  بوده 
دانش آشتیانی جو مجلس فعلی را بهتر از مجلس 
که  است  این  مسأله  کرد:  اظهار  و  دانست  قبلی 
به  راجع  نمی دادند  اجازه  اصاًل  قبل  مجلس  در 
برنامه هایم صحبت کنم، اما حداقل در این مجلس 

صحبت از برنامه و کار است.

فومنی: اصالح طلبان باید بجز روحانی 
کاندیدای دیگری هم داشته باشند

دبیرکل حزب مردمی اصالحات به انتخابات 96 
باید در  اشاره و  گفت: معتقدم که اصالح طلبان 
کنار آقای روحانی کاندیدای دیگری معرفی کنند 
که اگر اشکاالتی پیش آمد آن نفر جایگزین بتواند 
جای خالی را پر کند. وی گفت: کاندیداتوری یک 
نفع  به   96 سال  انتخابات  در  اصالح طلب  فرد 
صورت  این  در  که  چرا  است  اصالحات  جریان 

بهتر می توانیم از روحانی امتیاز بگیریم.

برنامه کاری ام را ۵ ساله تنظیم کرده ام

وزرات  تصدی  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه 
در  را  کاری ام  برنامه  گفت:  جوانان  و  ورزش 
 ۵ صورت  به  و  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  قالب 
اشاره  با  سلطانی فر  مسعود  کرده ام.  تنظیم  ساله 
به اینکه ورزش کشور از قبل و بعد از ادغام این 
مواجه  ریشه ای  و  اساسی  با مشکالت  وزارتخانه 
بوده است، گفت: البته نباید تالش های گذشته را 
نادیده گرفت ولی هنوز با کشورهای پیشرفته در 

تعزیه در روستای چاج       عکس : انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند عکس روز این حوزه فاصله وجود دارد.

فشارهایی از سوی آیت ا... جنتی هم
 بر روی وزیر ارشاد وجود داشت  

غفوری فرد رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای 
عالی انقالب فرهنگی به استعفای وزیر ارشاد اشاره 
کرد و گفت: ظاهراً وی به این نتیجه رسیده بود که 
دیگر امکان ادامه کار برایش در وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد وجود ندارد؛ حتی فشارهایی از سوی آیت ا... 

جنتی هم بر روی وزیر ارشاد وجود داشت.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار 
کرد: عده ای خواستند دلیل استعفای وزیر ارشاد را 
به مسأله کنسرت ها ارتباط دهند اما مسأله خیلی 

مفصل تر از این چیزها بود.

ستاد حامی »روحانی« خواستار 
کاندیداتوری »شمخانی« در انتخابات شد

که  ایرانی  اقوام  انتخاباتی  مشترک  ستاد  رئیس 
حمایت  روحانی  حجت االسالم  از   9۲ سال  در 
در  شمخانی  کاندیداتوری  خواستار  بود،  کرده 
انتخابات 96 شد.  محمدرضایی درباره برنامه های 
انتخاباتی ستاد متبوعش، اظهار کرد: عدول آقای 
روحانی از وعده های رنگارنگش به اقوام ایرانی و 
دفاع  قابل  غیر  و عملکردهای  اهل سنت کشور 
وزارت کشور و زیرمجموعه هایش و افزایش نرخ 
شخص  محبوبیت  کاهش  و  دولت  از  نارضایتی 
باعث  صداقتشان،  عدم  به  لحاظ  روحانی  آقای 

ریزش شدید آرای ایشان شده است.

جهانگیری: باید بدون اغماض به تخلف 
صندوق ذخیره فرهنگیان رسیدگی شود

خطری  هیچ  گفت:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  فساد،  همانند 
تالش  در  نظام  این  دشمنان  و  نمی کند  تهدید 
هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته، 
اعتماد مردم که مهم ترین سرمایه کشور است را 
صندوق  موضوع  به  جهانگیری  کنند.  خدشه دار 
ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: الزم است این 
موضوع با حساسیت و جدیت، به طور دقیق و بدون 
تا در صورت محرز شدن  اغماض رسیدگی شود 

تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود.

بر پروژه نفوذ اشراف اطالعاتی داریم

»نفوذ«  پروژه  بر  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
وزارت  گفت:  داریم،  کامل  اطالعاتی  اشراف 
اجازه  هم  که  است  هوشمندی  توری  اطالعات 
و هم  را می دهد  بهاری  از فضای  استفاده کشور 
جلوی نفوذ حشرات را می گیرد. علوی گفت: وزرات 
اطالعات هر جا مصداقی از »نفوذ« وجود داشته 
باشد، آن را زیر ذره بین قرار داده و به آن ضربه زده 
است. وی با اعالم اینکه مقابله با نفوذ با اشراف 
اطالعاتی در همه این عرصه ها امکان پذیر است، 
گفت: سوء استفاده از پروژه نفوذ و استفاده ابزاری 
به  را  نفوذ  با  مقابله  سیاسی،  منازعات  در  آن  در 

انحراف می کشاند.

وزیر کشور: روحانی قطعًا نامزد انتخابات ۹۶ می شود

شما  اینکه  به  توجه  »با  سؤال  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
مسئول برگزاری انتخابات هستید و اینکه احتمااًل آقای 
روحانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 96 
خواهند بود، شعارتان برای انتخابات آتی چیست؟« گفت: 
چرا احتمااًل، حتما! قطعاً آقای روحانی خواهند بود و تأیید 
می کنم ایشان کاندیدا هستند. رحمانی فضلی افزود: شعار من در انتخابات آتی 

برگزاری یک انتخابات قانونی، سالم و توأم با امنیت است. 

جامعه دیگر به شرایط قبل بر نمی گردد که بعضی ها خانه نشینی را فرهنگ اسالم می دانستند
 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون زنان مجلس،  اقلیت شدن صاحبان افکار افراط و تفریط در مجلس 
شورای اسالمی را نتیجه آگاهی جامعه، به خصوص زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه دانست و افزود: به خاطر رشد آگاهی مردم، جامعه 
دیگر به شرایط قبل بر نمی گردد که بعضی ها خانه نشینی را فرهنگ اسالم می دانستند و برای آن تالش می کردند. هاشمی رفسنجانی در 
پاسخ به تقاضای چند نفر از نمایندگان زن که »توصیه شما به ما چیست؟« با یادآوری مسئولیت پذیری زنان در همه مقاطع انقالب اسالمی، 

گفت: در تریبون مجلس و محافل سیاسی، اجتماعی، حرف های خود را منطقی و بر پایه استدالل بزنید و از هیاهوی یک اقلیت صاحب تریبون نهراسید.

سلحشوری: مدیریت کشور دچار سردرگمی است

مدیریت  اینکه  بیان  با  در مجلس  تهران  مردم  نماینده 
کشور دچار سردرگمی است، گفت: در کشور شاهد آن 
هستیم که رئیس جمهور یک چیز می گوید و وزیر چیز 
دیگری، یک روز رئیس جمهور یک بخشنامه را تصویب 
می کند و روز دیگر آن بخشنامه لغو می شود. سلحشوری 
با بیان اینکه فساد اداری گسترش یافته است، اظهار کرد: دولت به جای برخورد 

با اختالس های بی نظیر و حقوق های نامتعارف با رسانه ها برخورد می کند.

برخی  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
برابر دشمن ذلیل  باید در  باورشان شده 
تسلیم  و  سازش  اسم  و  شویم  تسلیم  و 
جنتی  احمد  آیت ا...  می گذارند.  تعامل  را 
دبیر شورای نگهبان در مورد اهمیت امر 
نظارت بر انتخابات افزود: حال ببینیم اگر 
با بی دقتی در اجرای قانون، فردی ناباب 
و فاقد صالحیت وارد ارکان کشور شود، 
همه کسانی که در ورود او به قدرت مؤثر 
بوده اند در اعمال او شریک هستند و باید 

پاسخگو باشند.
رأی  که  کسانی  حتی  شد:  یادآور  وی 
دارای  فرد  تحقیق،  بدون  اگر  می دهند، 
صالحیت کمتر را برگزینند، در اعمال بد 

او شریک هستند.
افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
باید  باورشان شده است  برخی  متأسفانه 
و  بشویم  و تسلیم  ذلیل  برابر دشمن  در 

اسم سازش و تسلیم را تعامل می گذارند. 
پس  بود،  تسلیم  و  سازش  بر  بنا  اگر 

و  »قدوسی«ها  »بهشتی«ها،  چرا 
با  وی  شدند.  شهید  جوان،  این همه 

حضرت  هوشمندانه  پایداری  به  توجه 
افزود:  دشمنان  برابر  در  خامنه ای  امام 
معظم  مقام  برای  می توانیم  هرچه  باید 
برابر  در  این طور  که  کنیم  دعا  رهبری 
به  و  است  ایستاده  جهانی  استکبار 
اصرار  امام خمینی)ره(  آرمان های  حفظ 
دارند و الحمدهلل جوانان انقالبی و ملت 
مسیر  همین  در  نیز  صحنه  در  همیشه 

حرکت می کنند.
دبیر شورای نگهبان در ادامه درباره ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر 
این  در  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم 
ابالغیه رهنمودهای خوبی آمده است از 
جمله اینکه در آن بر روشن تر شدن اصل 
جمهوری  ریاست  شرایط  درباره   11۵
نگهبان  شورای  باید  است.  شده  تأکید 
تعریف روشنی از شرایطی چون مدیر و 

مدبر، شجاعت و تقوی ارائه دهد.

 وی به تأکید سیاست های کلی انتخابات 
دوره  طول  در  نمایندگان  بر  نظارت  بر 
نمایندگی گفت: مجلس مصوبه ای برای 
طی  آیا  اما  داشت  نمایندگان  بر  نظارت 
تاکنون  آن،  تصویب  از  پس  سالهای 

اقدامی صورت گرفته است؟!
نباید  نمایندگان  بر  نظارت  افزود:  وی 
وارد  نماینده ای  اگر  باشد.  تشریفاتی 
مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط 
این  دوره،  طول  در  اینکه  یا  است  بوده 
شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت 
اقدامی  نباید  آیا  کرد،  استفاده  سوء  خود 
شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟! 
با  امیدوارم  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
انتخابات  کلی  سیاست های  بر  تأکید 
بر  بهتری  نظارت  شاهد  امر،  این  بر 
آن  کارهای  و  ساز  و  باشیم  نمایندگان 

مهیا شود.

آیت  ا... جنتی: نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد
 برخی باورشان شده باید در برابر دشمن ذلیل و تسلیم شویم

فروشگاه تخصصی

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

 قبل از خرید هر بازی آموزشی و 
فکری با ما مشورت کنید

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقال تصویر رایگان*** 34۵000             1۹8000تومان

دو عدد دوربین دام 1.3مگاپیکسل دارای  
 + HD دیددر شب، لنز واید، کیفیت تصویر

دستگاه 4کانال 4 صدا، خروجی
 HDML & VGA  با کیفیت FULL HD ،  منو و تقویم* فارسی

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

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط ۶ ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان


