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رئیس جمهور :
برخی به دروغ در خیابان ها 

خبر فساد جار می زنند

نقوی حسینی ، نماینده مجلس :
نخست وزیر جنگ سر فتنه شد، حاال 

مي گویید آشتیاني در پشتیباني جنگ بوده

کواکبیان ، نماینده مجلس :
 بعضی ها غیرمستقیم می خواهند، بگویند 

که خود رئیس جمهور جزو فتنه است!
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

نادری ، نماینده مجلس :
آقای روحانی! کلیدتان صندوق ذخیره 

فرهنگیان را برای رانت خواران گشود
 صفحه  ۸

دانش آشتیانی، صالحی امیری و سلطانی فر پاستورنشین شدند / دولت مسیر بازیهای جناحی را می پیماید / ذوالنور : والیتمداری هم درجاتی دارد / جان کری: الزم است به طور شفاف اعالم کنم؛ ظریف وطن پرستی است  جنگجو / کلینتون یا ترامپ؛ آینده رابطه ایران  و آمریکا چگونه خواهد بود؟ / صفحه ۸

بازار شیالت درمرکز استان 
راه اندازی می شود
صفحه ۷

حقوق کم،  بیمه و نبود 
امنیت شغلی سه ضلع 
مشکالت رانندگان
صفحه ۳

سرپرست فرمانداری فردوس در شورای اداری :

قطع خدمات واحدهای 
تولیدی باید با هماهنگی 
فرمانداری باشد
صفحه ۷

تامین 95 درصد 
از نیازمندی های 
ستادهای مردمی 
اربعین حسینی
صفحه ۷

اعتبار صندوق 
 قرض الحسنه ای 
دیگر در استان 
پایان یافت
های  صندوق  از  دیگر  یکی  که  شدیم  خبر  با 
قرض الحسنه تعطیل شده و زمزمه ادغام با یک 

بانک دیگر به گوش ... )مشروح خبر در صفحه ۷ (

عکس :  اکبری

سرمقاله

ضرورت پرهیز از 
»خود تحقیری« ها

* هرم پور

استان  تأسیس  از  پس  های  سال  ی  همه  در   
از  قبل  و در همه ی سال های  خراسان جنوبی 
آن، یعنی زمانی که ما را به عنوان قطبی در جنوب 
خراسان بزرگ می شناختند - و حتی شاید خاطر 
شریفتان باشد که همان وقت ها یکی دو تا اداره 
 کل هم مثاًل به ما داده بودند- یکی از شاخصه های
خیلی مهم و بارز ما، وطن دوستی بود که  ما را 
کردند  می  تشویق  گاهی  داشتن،  دوست  این  به 
البته ما هم می گفتیم »حب  و گاهی مالمت و 
الوطن من االیمان« که اگر جز این بود شاید امروز 
نه این همه مفاخر داشتیم و نه مشاهیر و نه استانی 

مستقل به نام خراسان جنوبی. 
بفروشیم  فخری  هایمان  داشته  این  با  آنکه  بی 
برای  دلمان  همیشه  بزنیم،  هم  به  شهرتی  یا  و 
توسعه استانمان تپیده و بیشتر از آن، برای توسعه 
به  است. همان وقت ها دوستی  نیافتنش گرفته 
من می گفت شما آشنا بد و غریبه پرست هستید، 
 یعنی با خودتان نمی سازید و غریبه ها را بیشتر

می پسندید، بیشتر تحویلشان می گیرید و بیشتر 
حال و هوایشان را دارید ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آمادگی رفع موانع مالیاتی تولید
مدیرکل امور مالیاتی در نشست رفع موانع تولید مشکالت واحدهای تولیدی اعالم کرد ؛

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند : حل مشکالت واحدهای تولیدی استان نیازمند گام های عملی است / صفحه ۷

جناب آقـای معیـن فر
مدیر محترم هتل ایرانگردی وجهانگردی بیرجند

کسب عنوان رستوران برتر استان و دریافت لوح تقدیر
 و تندیس از دست معاون گردشگری کشور
را به جنابعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده.
موفقیت و بهروزی تان را از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت خدمات مسافرت هوایی وگردشگری جلوه

جناب آقای هادی معین فر
مدیریت محترم هتل جهانگردی بیرجند

کسب عنوان رستوران برتر منطقه 4 کشور و دریافت لوح تقدیر و تندیس 
در جشنواره سفره ایرانی، فرهنگی و گردشگری

 را به جنابعالی و همکاران محترم تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان دوام توفیقات
را برای شما سروران گرامی خواستاریم.

مدیریت  مهمانپذیر کلبه- حسین پور

آقایان دکتر رئیسی، دکتر گنجی، دکتر حمیدی
 و کلیه پرسنل محترم بخش ICU و داخلی زنان 

بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( بیرجند
بدینوسیله از عنایات، حسن توجه و مراحم شما بزرگواران که در ایام بیماری

 مرحومه بی بی پروین دخت حسینی
 زحمات بیشماری را متحمل شدید، صمیمانه سپاسگزاری نموده و از خداوند متعال موفقیت، 

سالمتی و توفیقات روزافزون شما عزیزان را خواستاریم.

فرزندان مرحومه

 اعزام هیئت تجاری
 به کشور امارات

 متحده عربی
 نمایشگاه ساختمان دبی

 5-1آذر ماه  1395
 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های
056-32400591-4
 تماس حاصل فرمائید.

اتاق بازرگانی، صنایع معادن 
و کشاورزی بیرجند

اطالعیـــه
و  ساماندهی  منظور  به  و  پروانه ها  صدور  الکترونیکی  سامانه  استقرار  به  نظر 
دارندگان  پیراپزشکی  و  پزشکی  مؤسسات  اصولی  موافقت های  تکلیف  تعیین 
الکترونیکی  سامانه  در  بارگذاری  به  نسبت  می بایست  مذکور  موافقت های 

نمایند. اقدام   95/9/1 تاریخ  تا   Parvaneh.behdasht.gov.ir 

فراخوان  این  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  است  توضیح  به  الزم 
موافقت های صادره قابل تمدید و بهره برداری نخواهد بود.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 
و ترحیم عزیز سفر کرده که موجب تسلی خاطرمان شدند به اطالع 

می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

حاج حیدرعلی قالسی
 مجلس ترحیمی فردا پنجشنبه 95/8/13 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار 

می گردد. حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده مرحوم قالسی

ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 شادروان آسیه مظفری 
شرکت فرمودند به اطالع می رساند مجلس ترحیمی همزمان با سومین روز درگذشت آن 
مرحومه امروز چهارشنبه 95/8/12 از ساعت 14:15 الی 15:15 در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
حضور شما سروران گرامی موجب امتنان و تسلی خاطر است.

مظفـری- جـوان

سالی به سرآمد دل ما سوخته تر شد   وین چشم به راه تو به در دوخته تر شد
گفتند که ایام برد سوز غمت را      هر روز که آمد دل ما سوخته تر شد

اولین سالگرد ماتم فرزندی عزیز و همسری مهربان

 مرحومه بی بی فاطمه حرم پور
)همسر سیدجمال حسینی نژاد(

 را با ذکر نام ویاد و فاتحه ای برای شادی روح آن مرحومه و همراه با شما در مراسم یادبود آن عزیز سفرکرده به 
سوگ  می نشینیم. زمان:چهارشنبه95/8/12 ساعت15 الی16  مکان: هیئت حسینی،خیابان انقالب

خانواده های حرم پور-حسینی نژاد

مهربانی  آن  یاد  به 
فخر  وجودش  که 
و  بود  زندگی مان 
فقدانش حسرت ابدی  

به مناسبت

 اولین سالگرد
 درگذشت پدری عزیز 

مرحوم مغفور

 حبیب ا...جلوه 
 95/8/13 شنبه  پنج  روز  در  یادبودی  جلسه 
ازساعت 2/5 الی3/5 در محل هیئت محترم 
حسینی واقع درخیابان انقالب منعقد می گردد. 
را  و همدالن همیشه همراه  مقدم شما سروران 

گرامی می داریم.

خانواده های جلوه-قیطاسی

اناهلل و انا الیه راجعون

برادر ارجمند
 جناب آقاي حسین دادرس مقدم

با کمال تأسف و تألم مصیبت فقدان اخوي گرانقدرتان
 را به جنابعالي و خاندان بزرگ دادرس مقدم تسلیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم طلب مغفرت و براي 
بازماندگان محترم صبر و بردباري آرزومندیم. 

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان  شرکت فرابورس ایران
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خودروهایداخلیاندازهیکجنگکشتهگرفتهاند!
ایسنا - رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است با وجود اینکه در سال های گذشته حمایت های قانونی و بانکی از صنعت خوردو صورت گرفته امروز خودروهایی 
در داخل با دو برابر قیمت بیشتر نسبت به قیمت های جهانی تولید می شوند که به اندازه یک جنگ کشته گرفته است. یحیی آل اسحاق گفت: زمانی که تولید پیکان 
در ایران شروع شد کیفیت آن تقریبا با خودروهای کره ای یکسان بود اما امروز خودروسازی کره به کجا رسیده و خودروسازی ما به کجا رسیده است.

سرمقاله

اعالم نتایج اولیه سرشماری 30 دی

تسنیم - امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران 
و  نفوس  عمومی  سرشماری  اولیه  نتایج  گفت: 
مسکن ۳۰ دی ارائه می شود و نتایج تفصیلی نیز 

در مرداد سال آینده قابل ارائه است. 

آزمون های استخدامی
 21 آبان برگزار می شود

ایرنا - مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون 
دانشگاه  اجرایی،  های  دستگاه  استخدامی  های 
پرورش  و  آموزش  وزارت  و  پزشکی  علوم  های 
روز جمعه 21 آبان برگزار می شود. حسین توکلی 
افزود: کارت  شرکت در آزمون  تمامی داوطلبان  از 
روز سه شنبه 18 آبان بر روی پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

چهار صفر باید از واحد پولی حذف شود

ایرنا - رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار تاکید کرد که چهار صفر از واحد پول ملی 
مصباحی  غالمرضا  االسالم  حجت  شود.  حذف 
مقدم افزود: در مجلس هفتم اعالم کردم باید سه 
صفر از واحد پولی حذف شود، اکنون می گویم 
کارکرد  پول  تا  شود  حذف  صفر  چهار  باید  که 

واقعی خود را بیابد.

اطالعات سرشماری تاثیری
 در پرداخت یارانه  دارد؟

اطالعات  گفت:  ایران  آمار  مرکز  رئیس   - ایرنا 
و  ندارد  ها  یارانه  پرداخت  در  تاثیری  سرشماری 
هیچ  اطالعات  که  ای  گونه  به  است  محرمانه 
شخصی حتی به مراجع قضایی نیز داده نخواهد شد.

در هیچ کشوری ارزان تر از ایران 
برق به مردم ارائه نمی شود

وزیر  معاون  فالحتیان  هوشنگ  گفته  به   - ایسنا 
نیرو در امور برق و انرژی در هیچ کشوری ارزان تر 
نمی شود و ۶۷ درصد  ارائه  به مردم  برق  ایران  از 
مشترکان برق به طور متوسط تنها 1۰ هزار تومان 
ماهانه پول برق می دهند که این میزان یک درصد 

از درآمد مردم ایران را شامل می شود.

رئیس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه گفت: با 
اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، ۴۵ هزار میلیارد 

تومان به قدرت تسهیالت دهی بانک ها اضافه می شود.
به گزارش صدا و سیما، امیر باقری که در مورد ابالغیه اخیر 
رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه 
بدهی 29۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها سخن 
می گفت، افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره 

را به سازمان برنامه بودجه ابالغ کرده است. وی با اشاره به 
اینکه این قانون که اجازه می دهد بدهی ها را تهاتر کنیم 
به دولت ابالغ شده است و می تواند اجرا شود، افزود: بر 
اساس آنچه ابالغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک ها 
و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا 29 هزار میلیارد تومان 
اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند. باقری ادامه داد: اگر این 
اجازه اجرا شود، با تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

حساب آنها شفاف می شود و قدرت بانک برای اعطای 
تسهیالتی جدید بیشتر خواهد شد. وی گفت: در کنار آن 
حدود 1۶ هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت 
نزد بانک ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از 
آن طرف سرمایه دولت نزد بانک ها افزایش می یابد و این 
موضوع هم قدرت تسهیالت دهی بانک را افزایش می دهد. 

ابالغیهرئیسجمهورقدرتوامدهیبانکهاراافزایشمیدهد

رئیساموراقتصادکالنسازمانبرنامهوبودجه:

برنامه و بودجه مجلس گفت:  دبیر کمیسیون 
نیافته  افزایش   89 سال  از  نقدی  یارانه  رقم 
آن  رقم  ساالنه  های  تورم  به  توجه  با  باید  و 

افزایش می یافت.
جم  جام  با  گو  و  گفت  در  بیگلری  محسن 
تومانی  یارانه ۴۵ هزار  پرداخت  افزود:  آنالین 
مشکالت  ها  هزینه  برابری  چند  افزایش  و 
و  است  کرده  ایجاد  مردم  برای  را  بسیاری 

هزینه های  نقدی جوابگوی  یارانه  فعلی  رقم 
این  کنیم  می  فکر  ما  و  نیست  مردم  روزمره 

رقم باید در سال آینده افزایش یابد.
ادامه  اینکه  به  اشاره  با  دهم  مجلس  نماینده 
پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 9۶ دیده 
شده گفت: با توجه به تصمیمی که برای حذف 
است  شده  گرفته  پردرآمد  های  دهک  یارانه 
دارند  مناسب  درآمد  که  افرادی  یارانه  طبیعتا 

قطع می شود. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست 
یارانه  قانون هدفمندی  اساس  بر  است گفت: 
قیمت  افزایش  با  که  بود  شده  بینی  پیش  ها 
حامل های انرژی بخشی از آن به مردم یارانه 
ها  حامل  قیمت  وقتی  و  شود  پرداخت  نقدی 
باید  هم  پرداخت  این  بنابراین  یافته،  افزایش 
ادامه داشته باشد اما باید به افرادی که نیازمند 

هستند پرداخت شود. نکته ای که وجود دارد 
این سال ها  باید در  یارانه  این است که رقم 
داشت  در جامعه وجود  تورمی که  به  توجه  با 
صورت  اقدامی  چنین  اما  یافت  می  افزایش 
نگرفت. بیگلری افزود: باید یارانه دهک های 
پر درآمد و کسانی که درآمد ماهیانه شان ۳.۵ 
میلیون تومان است قطع شود و به کم درآمدها 

رقم بیشتری پرداخت شود .

رقمیارانهنقدیبرایسالآیندهافزایشیابد

تمدید مهلت ثبت نام پیاده روِی اربعین تا 2۸ آبان

معاون سازمان حج و زیارت با بیان اینکه به دلیل استقبال زائران اربعین، 
مهلت ثبت نام در سماح تا 28 آبان تمدید شده، گفت: به دنبال تجمیع 
زائرین انفرادی در قالب کاروان ها هستیم. به 
گزارش ایسنا، »حمید محمدی« درباره تمدید 
زمان ثبت نام از زائرین اربعین در سامانه سماح 
بود  قرار  قبلی  برنامه ریزی های  طبق  گفت: 
به  سفر  مشتاق  زائرین  از  آبان   22 تاریخ  تا 
راهپیمایی اربعین ثبت نام به عمل آید و سامانه سماح در این زمان به 
کار خود پایان دهد. وی ادامه داد: به دلیل استقبال زائرین و درخواست 
تمدید این زمان و همچنین با توجه به اینکه 12 دفتر و ۴ کنسولگری 
عراق در ایران زمان صدور روادید خود را تا 28 آبان اعالم کرده بودند، 

ما هم زمان ثبت نام در سامانه سماح را تا 28 آبان تمدید کردیم.

سود سهام عدالت از سال آینده پرداخت می شود

برگه های سهام عدالت روزهای خوشی را انتظار می کشند.؛ دولت 
دهد؛  می   9۶ سال  در  مشموالن  به  سود  پرداخت  از  خبر  اکنون 
تصمیمی که بعد از مدت ها روی خوش این 
اوراق ارزشمند را به صاحبانشان وعده می دهد.

خصوصی  سازمان  رییس  مهر،  گزارش  به 
سازی می گوید: سود سهام عدالت دیگر در 
به  بلکه  نیست  دولت  به  متعلق  آینده  سال 
اگر سهام را  افزود:  این سهام تعلق دارد. پوری حسینی  مشموالن 
نتوانیم آزاد کنیم و قابل معامله هم نباشد، الاقل باید سود آنرا در 
و  موضوع  این  هنوز  ولی  کنیم.  پرداخت  مشموالن  به  آینده  سال 
میزان سود پرداختی به صورت کامل ساماندهی نشده است؛ چراکه 

شرکت های سهام عدالت هنوز کامال منفک نشده است.

وام با کارمزد ۴ درصد به مددجویان کمیته امداد

به  تسهیالت  پرداخت  در  سپه  بانک  گفت:  امداد  کمیته  رئیس 
مددجویان همکاری موثری داشته و در پنج سال گذشته مبلغ 18۳ 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی با کارمزد 
۴ درصد به مددجویان پرداخت شده است. به 
بیان  فتاح،  سیدپرویز  اعتبار،  عصر  گزارش  
کرد: تعامل و همکاری های خوبی بین بانک 
های عامل به ویژه بانک سپه برای خدمت 
نهاد  این  امداد گفت:  رئیس کمیته  است.  ایجاد شده  به محرومان 
های  بانک  به  شرایط  واجد  و  نیازمند  افراد  معرفی  و  شناسایی  با 
عامل برای توانمندسازی و خودکفایی آنان تسهیالت قرض الحسنه 
و سقف  دهد  می  ارائه  ساله  پنج  بازپرداخت  و  درصد   ۴ کارمزد  با 

تسهیالت برای هر فرد واجد شرایط 1۵۰ میلیون ریال است.

ضرورت پرهیز از 
»خود تحقیری« ها

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( االن هم سال ها پس   
از این گفته ها، من قضاوتی نمی کنم که شاید 
واقعًا درست می گفت و شاید هم نه. اما در میان 
همه آنچه گفته شد و به ویژه در البالی تورق 
دفتر بزرگ کارها و اقدام ها و برنامه ها، به یک 
»خودتحقیری« تاریخی برمی خورم که هضمش 
برای خودم و برای شما و برای همه کسانی که از 
بیرون ما را می بینند، مضحک و تعجب آور است.

تحقیر  ادعای چنین  بین  الصاق  این، یک  قبل   
تاریخی با آنچه اخیراً مدیرکل محترم دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری و بعد هم شخص 
استاندار محترم در یکی دو جلسه اخیرشان مطرح 
واژه  از  پس  این  از  که  نمودند  تأکید  و  کردند 
»محروم« برای خراسان جنوبی استفاده نخواهند 

کرد؛ بزنم و آنها را بی ربط به همدیگر ندانم.
و  ها  شهرستان  ها،  استان  ی  همه  میان  در   
شهرهای سراسر کشور، شاید معدود مردمی باشند 
که گاهی از جمالت تحقیرآمیز نسبت به وطنشان، 
نسبت به آب و خاکی که در آن متولد شده اند 
آبا و اجدادی شان استفاده  و نسبت به سرزمین 
ایم شنیده  بارها  شما  و  من  عکس،  بر  و   کنند 

هم  دیگران  به  و  ایم  گفته  خودمان  حتی  یا 
یادآوری کرده ایم که بیرجند، شهر خوبی نیست و 
 پسوند بیرجند را با جمالتی از این قبیل آلوده ایم؛

محروم«،  »بیرجند  شده«،  خراب  »بیرجند 
»بیرجند  مظلوم«،  »بیرجند  زبان«،  بی  »بیرجند 
ما  وقتی  پرست«.  غریبه  »بیرجند  دلگیر«، 
استانمان  و  شهر  برای  خودمان،  برای  خودمان 
چنین بی ارزشی هایی قائلیم، وقتی علیرغم همه 
ایران،  بزرگ  سرزمین  از  تکه  این  به  عشقمان 
تفکر منفی و جریان معکوس توسعه تزریق می 
کنیم، وقتی خودمان به دست خودمان ذهنمان و 
ذهن دیگران را با چنین کلمات نامناسبی بارها و 
توسعه  نردبان  پله های  پرمی کنیم، وقتی  بارها 
های  سازی  ذهنیت  با  و  خودمان  دست  به  را 
نامبارک، یکی یکی می شکنیم، چه کسی، چه 
برایمان  دلشان  خواهند  می  افرادی  چه  و  جایی 

بسوزد و فکری به حالمان بکنند؟ 
از آن جنبه که بکاربردن واژه های سخیف  من 
و دارای بار منفی، تقلیل شأن و  جایگاه شهر و 
استانمان را به همراه دارد، با نظر دوستان عزیز 
 استانداری کاماًل موافقم و صد البته تأکید می کنم

که عقب افتادگی های تاریخی مان را  می باید 
نشین  مرکز  مسؤوالن  سر  بر  و  نکنیم  فراموش 

فریاد کنیم تا چاره ای بیندیشند و فکری بکنند.
 در سال های اخیر، با همین ذهنیت سازی های 
توسعه  از  نه همه که بخش های مهمی  منفی، 
استان روند افولی گرفته، خیلی از نخبگان استان، 
به شهرها و استان های دیگر مهاجرت کرده اند، 
یا  همجوار  های  استان  به  ها  ظرفیت  از  خیلی 
دورتر از آن منتقل شده اند، راهی که برای حضور 
پرشوق کارمندان وکارکنان و سرمایه گذاران به 
یا کمتر  رو شده  تقریبًا شب  بود  باز شده  استان 
عابری دارد و البته خیلی جاها، سر شهروندان ما 
به خاطر همین تحقیر به زیر فروبرده شده است! 
این جایز نیست و برگرداندن ورق به ورقش به 

دست خود ماست. 
و  است  ظرفیته  هزار  استانی   جنوبی  خراسان 
نگاه مثبتی که منشأ آن خودمان باشیم، کلید باز 
کردن قفل هاییست که به دست ذهنیت سازی 
های منفی خودمان به روی درب ورود به شاهراه 
توسعه و پیشرفت زده شده است. ما به این ذهنیت 
کار  مثل هر  و  داریم  نیاز  به شدت  منفی  زدایی 
 بزرگ، جرأت و جسارت و حمایت می خواهیم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(                        

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942104 محکوم علیه آقای سید ابراهیم حاجی نژاد فرزند محمدحسین محکوم است به پرداخت 

مبلغ 1/655/303/5541 ریال در حق محکوم لها مریم نادری و نوبندگانی و پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک قطعه اراضی مشجر باغ ویال به مساحت 2400 متر مربع واقع در روستای پیرنج بهصورت محصور، مشجر، آبی 
و باغ ویال در شیب تپه حدفاصل روستا با ضلع غربی جاده آسفالته بیرجند به قاین مشتمل بر یک ساختمان ویالیی، آالچیق، استخر، محوطه سازی 
و همچنین چشمه کم آب با آبدهی حدود 0/2 لیتر در ثانیه 1- قیمت 2400 متر مربع اراضی با توجه به موقعیت، ییالقی بودن روستا با کاربری 
زراعی از قرار هر متر مربع 650/000 ریال جمعاً 1/560/000/000 ریال 2- ساختمان ویال 70 متر مربع از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال جمعاً 
175/000/000 ریال 3- تعداد 241 اصله اشجار آبی عمدتاً زرشک، عناب و بادام و غیره با توجه به سن متفاوت  بین 10 تا 20 سال آنها جمعاً به 
مبلغ 110/000/000 ریال 4- قیمت آالچیق، استخرو محطه سازی و هزینه اشتراک آب و برق و غیره 85/000/000 ریال 5- قیمت 12 سهم آب 
چشمه از قرار هر سهم مبلغ 20/000/000 ریال جمعا 240/000/000 ریال6- قیمت کل عرصه و اعیان ملک مورد نظر مبلغ 2/170/000/000 )دو 
میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون( ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/08/25 از ساعت 10  الی 11 در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر 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-مدیراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش
اجارهتختهکار/خریدوفروشلوازمداربست

بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی
32319263-09151642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم )مرحله دوم(
 شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه

احتراماً به اطالع نمایندگان منتخب اعضای شرکت تعاونی می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی )مرحله دوم( این تعاونی ساعت 9 صبح روز 3 شنبه مورخه 95/9/2 در محل حسینیه 
شهر حاجی آباد برگزار می گردد، از نمایندگان محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس             2- تصویب صورت های مالی سال 94-93-92
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 95      4- انتخاب بازرسان شرکت برای یکسال مالی

5- تصمیم گیری در سایر موارد ضروری شرکت

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

0915561۸30۸ - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

ایزوگام هریوند ی) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروشونصبانواععایقهایرطوبتی

نمایندگیرسمیایزوگامآذینباموآذرگامتبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

خشکشویی باران
شستشویانواعالبسه،روتختی،روفرشیو...شستشویپتووپردهبههمراهبازوبست
آدرس:خیابان15خرداد-22بهمن1تلفن:32448187-09157212188

بمنزل
ازدر

ضمنتسلیتایامسوگواریمحرمبهشماهمشهریانمحترم،مفتخراستپذیرایکلیهمجالسشماباشد
بهپاساحترامشماعزیزان،ورودیسالنتاتاریخ96/1/15رایگانوباتخفیفویژهکلیهمنوغذاییمیباشد.

ازهماکنونرزرونمایید***خدمتبهشماعزیزانافتخارماست

آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل-اولسپیدهتلفنهایرزرو:09157639200-32324444

تاالر پذیرایی درویش السالمعلیکیااباعبدا...الحسین)ع(

مرکز تخصصی ساخت
 انواع حروف برجسته
)چلنیوم،استیل،و...(

LED تابلوهای
WWW.IRANEON.COM

09128576225
علی مکانیکی

مدرس3،نبش شیرین1

ایرانئون

آدرس: نبش غفاری34   تلفن سفارشات: 32404043
سفارششلهمشهدیدرجهیکبرایزیارتعاشوراو...پذیرفتهمیشود

مرغ بریان شکم پرکامل  13000تومان

پختانواعغذاهایکبابیوخورشتیبابرنجدرجهیکایرانی
وتهچینزعفرانیهمراهدورچینکامل
ارزانغذایبرگپختبابرنجخارجی

غـذای آمـاده بـرگ

چلوکبابکوبیده6500تومان
چلوپاچین7000تومان
چلوجوجهکباب7000تومان
چلوخورشتقیمه5500تومان

چلومرغ6500تومان
چلوقفقازی11000تومان
چلوبالکبابی6000تومان
استامبولیباگوشت5000تومان

ضامنماکیفیتماست

کیفیتباالقیمتپایین

همراهباپیکرایگان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه * 12 آبان 1395 * شماره 3541

 ... محترم  مدیرکل  خدمت  سالم  عرض  با 
برای  مرتبه  چندین  بنده  که  بگویم  میخواستم 
فرمودن  شما  همکاران  کردم  مراجعه  کار 
مجموعه  در  برادر  سه  نداریم چطور  استخدامی 

شما استخدام و مشغول کار شدن؟
933...228

میراث  و  مسئوالن   ، مطبوعات  چرا  سالم  با 
حال  به  دلشان  همیشه  دلسوزان  و  فرهنگی 
به  و  شبانه  آنکه  از  قبل  که  سوزد  می  میراثی 
ناحق ثبت ملی شود مالکی داشته و سند دارند 
سردشت  محله  خصوص  در  آوا  بهتره  پس 
در  ملی  ثبت   : زد  می  تیتر  فردوس  تون  شهر 
میراث  یا  است  فعال  پرواربندی   17 محدوده 
زیرا  ؟.!  فردوس  دامداریهای  در  فرهنگی 
همیشه میراث فرهنگی است که شبانه و چراغ 
ملی  ثبت  و  غصب  را  مردم  امالک  خاموش 
سر  یا  فردوس  در  باشد  طویله  حاال  کند  می 
بیرجند   منظریه  در  باشد  انگلیس  کنسولگری 
فرقی نمی کند   فقط شباهتی که دارد مالکین 
که  هستند  ملک  دو  این  کشاورز  و  دفاع  بی 

. نیستند  دولتی و قدرتمند 
915....742

سالم  شهرداری محترم مفتح 26 پشت مسجد 
خاکی است اگر امکان هست آسفالت بفرمایید  
915...027

سالم به روزنامه وزین آوا خواهشمندیم شورای 
تا  بکنید  آالینده  این مشاغل  برای  شهر فکری 
کارهای  شاهد  مسکونی  مناطق  در  باید  کی 

پرسر و صدا و مزاحم باشیم.
915...951
سالم آوا جان ! اینکه دولت ها به خود جسارت 
نهادهای  و   دهند  می  قانون  از  زدن  باز  سر 
به دست  مؤثر  و  قاطع  اقدام  به  نظارتی  موفق 
قانون  نهاد  ضعف  نشدند  المال  بیت  اندازان 
گذاریست قوانین جامع کامل مانع و کارشناسی 
نامحسوس  های  حفره  اینکه  مضافا  نبوده  شده 
و  متعهد  غیر  متخصصین  عملکرد  از  ناشی 

متعهدین بی تخصص درمجلس می باشد.
915...211
سالم. من از کنار درختان انتهای مفتح 55 گذر 
کردم بعضی ها خشک شدند و بعضی ها در حال 
خشک شدن هستند به گفته ی اهالی شهرداری 
سال به سال به این درختها توجه نمی کند در 
سهمیه  درختان  تر  پایین  متر   100 که  صورتی 

ی نجومی دریافت می دارند لطفا بررسی و ...
915...793
آوا دمت گرم صفحه ی چهار امروز خیلی با مزه 
بود مخصوصا آموزش کماندویی برای بیرجندی 

ها کلی خندیدیم
915...933
به نظرشما با این همه اختالس وفساد اقتصادی 
ماند  خواهد  باقی  منابعی  آیا  کالن  و  گسترده 
تاصرف رکود بی سابقه؟ بیکاری فزاینده و رونق 
اقتصادی گردد دستگاههای نظارتی باید وظیفه 
قانونی خود را به موقع انجام دهند عالج واقعه 

را قبل از وقوع بایدکرد.
915....211
خوب  بسیار  چهارشنبه  پرواز  چارتر  اندازی  راه 
وضروری است ضمن تشکر از بانی آن از مردم 
عزیز ومسئوالن محترم تقاضا دارم حمایت کنند 

تا این پرواز ادامه داسته باشد
یک شهروند

زایمان های طبیعی در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند افزایش یافت
 

تسنیم- رئیس بیمارستان شهید رحیمی بیرجند گفت: بیش از 35 درصد زایمان های طبیعی در این بیمارستان در دو ماه گذشته 
به روش بدون درد )تنس( انجام شده است. مهرنگار امیرشاهی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون تالش شده تا خدمات 

بیشتری توسط بیمارستان شهید رحیمی بیرجند به مراجعه کنندگان انجام شود.    

حقوق کم،  بیمه و نبود امنیت شغلی سه ضلع مشکالت رانندگان
پای درد دل رانندگان اتوبوس درون شهری بیرجند:

سخت ترین  از  یکی   - کاری  نسرین 
شغل ها، شغل »رانندگی« است راننده باید در 
تمام فصول سال از صبح تا شب در خیابان ها 
رانندگی کند و اگر چند روزی قصد سفر کردن، 
یا  باشد،  داشته  را  منزل  در  کردن  استراحت 
روز  آن  مزد  از  کند،  کار  نتواند  و  باشد  بیمار 
شغلی  شغل،  این  واقع  در  می ماند.  بی بهره 
بدون مرخصی است و سرما و گرما هم سرش 
های  راننده  دل  و  درد  پای  وقتی  نمی شود!  
اتوبوس می نشینی و با آن ها همدل می شوی، 
کرد.  خواهی  درک  بیشتر  را  شغلشان  سختی 
شاید برخی فکر کنند که درآمد رانندگان خیلی 
و  روغن  بنزین،  کنار هزینه  در  اما  است،  زیاد 
استهالک این مسئله رد می شود. حتی بسیاری 
از رانندگان  معتقدند که اگر درآمد ما زیاد هم 
خانه  و خرج  دریافت  را  آن  روزانه  باشد چون 
و  نمی ماند  برایمان  چیزی  واقع  در  می کنیم 
داشتیم  ماهانه  درآمد  شغل ها  سایر  مانند  اگر 
برایمان بهتر بود. از این رو تصمیم گرفتیم تا 
با گزارشی کوتاه به بخشی از دغدغه رانندگان 
اتوبوس بپردازیم تا مرهمی بر دل آن ها باشد.  

  نه بیمه داریم، نه بازنشستگي

   دنده عوض کردن روي اتوبوسی که در ماه 
بیشتر از آن چیزي که درمي آوري باید خرجش 
کني، درد دل اکثر این راننده هاست. آنها باید 
در سرماي زمستان و گرماي تابستان کار کنند. 
حسن خسروی یکی از این راننده ها بیان می 
کند: برای شغل سخت و پر استرس ما داشتن 
بیمه خیلی اهمیت دارد.  اما با این حال هنوز 
اند  نتوانسته  اتوبوس  از راننده هاي  هم خیلي 
خودشان را بیمه کنند. آنها از اداره بیمه پاس 
برعکس.   یا  اتوبوسراني  به  شوند  مي  داده 
آنهایی هم که بیمه دارند ماهیانه باید حداقل 
150 تومان بابت بیمه بدهند مگر یک راننده 
نگاه  که  را  ها  راننده  اکثر  دارد!   درآمد  چقدر 
هرچند  دارند،  سال   50 باالي  بیني  مي  کني 

بینشان میانسال و جوان هم دیده مي شود.
 او می گوید: حرف حساب شان این است که 
اگر قرار است شهرداري و دولت دست شان را 
شان  کمک  نو  اتوبوس  خرید  براي  و  بگیرند 
کنند حداقل راهي پیش پایشان بگذارند تا گره 
از کارشان باز شود نه این که در روزهاي پیري 
و از کارافتادگي به بهاي داشتن اتوبوس نو، زیر 
کمرشکن  هاي  قسط  با  سنگین  هاي  وام  بار 
بروند و چون بیمه درست و حسابی هم نداریم 

امیدی هم به بازنشستگی نیست. 
به گفته این راننده بیرجندی براي آنهایي که 
شهر  این  در  مسافرکشي  راه  از  شان  زندگي 
نقلیه شان یعني همه  شلوغ مي گذرد، وسیله 

رفته و قدیمي شده  اگر زهوار در  چیز؛  حتي 
یا حسابي به خرج افتاده باشد. با این حال باز 
هم هر روز صبح حسابي سر و رویش را برق 
مي اندازند، هر از گاهي همه پس اندازشان را 
خرجش مي کنند تا تنها منبع امرار معاش شان 
را سرپا نگه دارند چون مي دانند هر شب یک 
خانواده چشم به راه روزي بخور و نمیري است 
تا یک  با دنده صد  که قرار است پدر خانواده 
غازي که بدست آورده، سر سفره بگذارد راننده 
هاي اتوبوس ها این روزها به سختي امور خود 
مي  فکر  آنها  گذرانند.  مي  را  شان  خانواده  و 

کنند فراموش شده اند.

مجبورم روزی 16 ساعت کار کنم

نه حقوق درستی و نه بیمه!  مشکالت یکی 

از  یکی  روی  که  نیست! محمد صالحی  دوتا 
اتوبوسها رانندگی می کند ولی صاحب ماشین 
ما  به  افزاید:  می  مطلب  این  بیان  با  نیست 
حتی حقوق قانون کار هم پرداخت نمی شود. 
باید 8 ساعت قانونی کار کنیم با حقوق 750 
هم  شغلی  امنیت  آن  کنار  در  تومان!  هزار 
اتوبوس  صاحب  دل  راننده  صبح  اگر  نداریم 
را زد می تواند بگوید از فردا نیا! ضمن اینکه 
برای رفتن مرخصی هم مشکل داریم و حتما 
به  بتوانیم  تا  باشیم  باید یک جایگزین داشته 

ام  خانواده  و  من  برای  شاید  برویم  مرخصی 
اتفاق غیر منتظره ای بیفتد!

اتوبوس می گوید: من متاهلم و دو  راننده  این 
فرزند دارم برای خرجی زندگی گاهی مجبورم دو 
شیفت کار کنم از 5 و نیم صبح تا 9 شب یعنی 
16 ساعت کاری! با این فشار کاری آیا توانی می 

ماند که شب به زن و بچه هایم برسم؟!

اعتراض به افزایش قیمت کرایه ها 
عادت شده است

این روزها داستان گران  شدن کرایه ها داستان 
از  کرایه ها  جدید  نرخ  ابالغ  نیست.  تازه ای 
ایجاد  رانندگان  دل  در  امیدی  روزنه  سویی 
اعتراض  از  موجی  دیگر  سوی  از  و  می کند 
مسافران را به دنبال دارد. رانندگان اتوبوس از 

افزایش ناچیز درآمد خود خوشحالند و مردم از 
اینکه باید برای رفت وآمد خود هزینه بیشتری 
در  البته  می کنند.  نارضایتی  احساس  بپردازند 
شدن  گران  که  هستند  هم  کسانی  میان  این 
کرایه ها را حق طبیعی رانندگان می دانند و به 

این قضیه به شکلی عادی نگاه می کنند. 
یک راننده دیگر در این باره می گوید: اعتراض 
هرساله نسبت به افزایش نرخ کرایه به عادتی 
بین مردم تبدیل شده و گریزی از آن نیست. 
مردم نارضایی خود نسبت به سایر مسائل را در 

قالب اعتراض به کرایه نشان می دهند تا شاید 
از بار و فشار روانی که بر آنها  بتوانند بخشی 
تحمیل می شود را کم کنند.  به گفته رضایی 
در هیچ جای کشور با این نرخ کار نمی کنند 
استهالک مان گاهی بیشتر است. که آن هم 
می  لطفی  کم  همشهریان  از  برخی  متاسفانه 
کنند و موقع سوار شدن به اتوبوس کارت نمی 
زنند و وقتی اعتراض می کنیم می گویند برای 

300 تومان خودمان را مدیون نمی کنیم.!
رضایی با اشاره به دعواهای برخی مسافرین و 
رانندگان ادامه می دهد: درطول مسیرها شاهد 
رانندگان  و  مسافرین  بین  زیادی  دعواهای 
هستم که گاهی مجبور به مداخله می شویم. 
این برای یک راننده چیزی جز اعصاب خوردی 
ندارد.وی تصریح کرد: تاکنون کرایه ها حدود 
ده درصد افزایش داشته است و در آینده های 

اما  یافت  خواهد  افزایش  همچنان  نزدیک 
امکانات تغییری نخواهد کرد.

پارک خودروهای شخصی 
در ایستگاه اتوبوس

به طور قطع کار کردن در آلودگی هوا، روزهای 
سرد زمستانی و داغ تابستانی، کلنجار رفتن با 
مسافران، روزانه به دنبال پول خرد بودن و... 
رانندگان  منظور،  همین  به  و  است  سخت 

جامعه  شاغلین  صبور ترین  از  یکی  اتوبوس 
ها  بدخلقی  با  که  باشد  می آیند.  به حساب  ما 
نیافزاییم.  آنان  دغدغه های  به  بدمان  رفتار  و 
حسین یکی دیگر از رانندگان بخش خصوصی 
خصوصی  بخش  کم  مزد  دست  افزاید:   می 
حتی کمتر از حداقل اداره کار، ناوگان فرسوده 
چند ساله اتوبوس که همیشه راننده با خرابی 
اتوبوس روبروست و ترافیک سنگین و خیابان 
های شخصی  خودرو  پارک  عرض،  کم  های 
در ایستگاه اتوبوس و انتظارداشتن مسافر برای 
از  اتوبوس  ایستگاه  خارج  شدن  پیاده  یا  سوار 
همه  گریبانگیر  که  ماست  مشکالت  دیگر 

رانندگان است. 

شرکت بهره بردار باید پاسخگوی 
حق و حقوق رانندگان خود باشد

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند درمورد 
راننده  کند:  می  بیان  اتوبوس  رانندگان  بیمه 
از  و  هستند  بیمه  همه  دولتی  بخش  های 
رانندگان  ولی  کنند  می  استفاده  بیمه  مزایای 
شرکت  به  اتوبوس  چون  خصوصی  بخش 
آن  از  آنها  و  شده  داده  تحویل  بردار  بهره  و 
اتوبوس کسب درآمد دارند حق و حقوق راننده 
سازمان  و  است  شرکت  آن  عهده  بر  اتوبوس 
اتوبوسرانی در این خصوص تعهد و مسئولیتی 

سازمان  اینکه  بیان  با  غالمپور  یدا...  ندارد. 
اتوبوسرانی با گرفتن کرایه از مسافران بخشی 
از منابع مالی خود را تامین می کند، می افزاید: 
شهرداری تاکنون سهم خود را پرداخت کرده 
است و تنها دولت در حال حاضر یک ریال به 
اتوبوسرانی پرداخت نکرده است. وی  سازمان 
خاطر نشان کرد: اینکه برخی مسافران کارت 
نمی زنند و یا کارتشان خالی است نوعی کم 
لطفی است و این در واقع در بخش دولتی حق 
الناس  حق  خصوصی  بخش  در  و  المال  بیت 
می  محسوب  دزدی  عینه  به  و  شده   پایمال 
بیرجند  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل  شود. 
مسافر  شدید  افت  با  اینکه  بیان  با  حومه  و 
اتوبوس  کرایه  نرخ  افزود:  می شویم،  روبه رو 
زیر  از  بخواهند  مسافران  که  نیست  آنقدری 
کرایه های  افزایش  با  کنند.   خالی  شانه  آن 
و  هستیم  روبه رو  مشکل  با  همچنان  اتوبوس 
سازمان  مشکالت  از  بسیاری  به  کرایه ها  این 

اتوبوسرانی کمکی نمی کند.
متخلف  رانندگان  با  اینکه  بیان  با  غالمپور 
برخورد می شود، اظهار می کند: همان طور که 
با رانندگان متخلف برخورد می شود، رانندگانی 
که برخورد خوبی در اتوبوس با مسافران دارد 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  می شوند.  تشویق  نیز 
داخل  در  اتوبوس  کد  و  بازرسی  شماره های 
اتوبوس نصب است، خاطرنشان می کند: روابط 
عمومی سازمان اتوبوسرانی به تخلفات گزارش 

شده بالفاصله پاسخ می دهد.

اتوبوس ها ملزم به داشتن سیستم 
گرمایشی و سرمایشی هستند

وی با بیان اینکه تمام اتوبوس ها ملزم به داشتن 
یادآور   هستند،  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم 
اتوبوس هایی که کولر وجود دارد  می شود: در 
و رانندگان اقدام به روشن کردن آن نمی کنند 
این  می توانند  مردم  و  شده  محسوب  تخلف 
تخلف را به سازمان اتوبوسرانی گزارش کنند  و 
در فصل سرما هم باید سیستم گرمایشی مناسب 
داشته باشند.وی از فعالیت 110 ناوگان در سطح 
شهر خبر داد و افزود: از این تعداد 30 دستگاه 
اصال کولر ندارند،20 دستگاه دارای کولر معیوب 
و مابقی دارای کولر و سالم هستند.وی با اشاره 
کند:  می  تصریح  دانشگاه،  اتوبوس های  به 
دانشگاه  دانشجویان  برای  اتوبوسرانی  سازمان 
بیرجند سرویس های ویژه 10 دقیقه های و در 
ساعت های شلوغ بعضا 8 دقیقه ای قرار داده 
است تا دانشجویان عزیز به موقع به دانشگاه  و 
کالس هایشان برسند. ضمن اینکه از این قشر 
زدن  در  که  رود  می  بیشتری  انتظار  فرهنگی 

کارت همکاری بیشتری داشته باشند.

سالمت افراد خانواده شما در گرو فراگیری و رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله است
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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آیفون به طور رسمی وارد ایران می شود

میزان - رئیس اتحادیه دستگاه  های مخابراتی از واردات احتمالی آیفون به صورت رسمی از پنجشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این واردات از هر 
کشوری می تواند صورت گیرد اما به نظر می رسد بیشترین واردات از کشور امارات انجام گیرد. غالمحسین کریمی با اشاره به این که شاید در آینده خود 
شرکت اپل وارد ایران شود، اظهار کرد: احتمال این امر که خود شرکت اپل در آینده از طریق اپل استورهای خود به کشورمان وارد شود، وجود دارد.

تربیت فرزند یک هنر است

* عبدا... شفیع آبادی

و  توانمند  افراد  به عنوان  فرزندان  تربیت   
باهوش دارای تحصیالت، مهارت های اجتماعی 
الزم  انسانی  زیبای  خصلت های  و  ارتباطی  و 
پدر  مسئولیت  که  است  کسانی  تمامی  دغدغه 

و مادر بودن را بر دوش می کشند.
است.  هنر  و  مهارت  یک  شدن  مادر  و  پدر 
نمی توان  است.  تجربه  و  علم  از  ترکیبی  هنر 
و  کرده  ازدواج  که  دلیل  این  به  صرفا  را  افرد 
فرزندان  تربیت  واجدشرایط  شده اند،  بچه دار 
تربیت  می دانیم  ما  همه  که  همان طور  دانست. 
به عنوان  آنان  آینده  زندگی  در  فرزندان  صحیح 
در  زندگی شان  بهبود  و  نمونه  شهروندی 
زمینه های مختلف و همچنین داشتن جامعه ای 

بهتر موثر است.
فرهنگ سازی  این  ما  کشور  در  متاسفانه 
در  الزم  آموزش های  که  است  نگرفته  صورت 
مادران  و  پدر  گیرد.  انجام  فرزند  تربیت  مورد 
دلیل  به  که  کاری ای  مشغله های  با  امروزی 
با آن روبه رو هستند، فقط فرزند  گذران زندگی 
را به دنیا وارد می کنند و تربیت آن را به جاهایی 
تک فرزندی  می سپارند.  مهدکودک ها  مثل 
نوع فرزندپروری است که در جامعه ما  بدترین 

باب شده است.
خواهر  اینکه  دلیل  به  امروز  کودکان  بیشتر 
بر  می کنند.  تنهایی  احساس  ندارند  برادری  و 
قادر  نوزادان  و  بچه ها  علمی  یافته های  اساس 
به لمس محبت پدر و مادر خود در جزئی ترین 
اتفاقی که در حال وقوع است، مثل شیر خوردن 

یا غذا خوردن هستند.
این  می شود  آن صحبت  از  امروز  آنچه  حتی 
حس  دارای  نیز  رشد  حال  در  جنین  که  است 
لمس  را  به خود  نسبت  مادرش  و محبت  است 
باشند  داشته  مدنظر  باید  والدین  آنچه  می کند. 
و  سالم  فرزندان  می خواهند  اگر  که  است  این 
آنها  روز  مسائل  باید  باشند  داشته  خوشبخت 
آن  با  مناسب  عکس العمل  با  و  کرده  درک  را 

روبه رو شوند.
زندگی شان  از  دوره  هر  در  ما  فرزندان 
برخورد  اگر  که  دارند  آرزوهایی  و  خواسته ها 
نگیرد  انجام  آنها  خواسته های  با  صحیحی 
افت  همانند  جبران ناپذیری  اثرات  است  ممکن 
انواع  و  غریبه  افراد  به  بردن  پناه  تحصیلی، 
این  تمامی  که  کنند  تجربه  را  ناباب  دوستان 
مسائل می تواند منجر به رفتارهای ضداجتماعی 
شود و ضدیت با خانواده را در آنها تشدید کند. 
دراین هنگام در درجه اول خانواده دچار بحران 
می شود بعد این بحران را وارد جامعه می کنند. 

دائما  فرزندان  تربیت  آموزش های  روزها  این 
نوینی  تغییر است و هر روز روش های  در حال 
معرفی می شود و آن هم به این دلیل است که 
فرزندان ما در زمانی زندگی می کنند که هر روز 

با مسائل جدیدی روبه رو هستند.
که  گرفت  نظر  در  باید  را  نکته  این  البته 
جامعه  هر  فرهنگ  با  باید  نوین  روش های 

باشد. متناسب 
نمی توان روش های تربیتی را به صرف اینکه 
است  بوده  همراه  موفقیت  با  جامعه  یک  در 
اجتماعی  شاخص های  و  فرهنگی  نظر  از  و 
به  دیگر  جامعه  در  دارند  بسیاری  تفاوت های 

اشتراک گذاشت.
بلکه  بود  نخواهد  کارساز  نه تنها  عمل  این 
آموزش  می شود.  نیز  والدین  سردرگمی  باعث 
والدین باید از زمانی که آنها تصمیم به بچه دار 
شدن می گیرند، شروع شود تا آنها بتوانند رفتار 
مناسبی را با فرزند خود از دوران جنینی تا تولد، 

کودکی و نوجوانی داشته باشند.
در  سخنرانی   و  رسانه ها  مورد  این  در 
به خصوص مساجد می تواند  مراسم های مذهبی 
درست  روش های  آموزش  برای  مناسبی  محل 
تربیتی برای والدین باشد. آنچه باید بر آن تاکید 
شود این است که آموزش ندادن به مردم بهتر 
در  روزها  این  که  است  غلطی  آموزش های  از 
این باره  در  که  کسانی  دارد.  وجود  ملی  رسانه 
برنامه ریزی می کنند باید در گزینش افرادی که 
وسواس  هستند،  باره  این  در  کافی  علم  دارای 

زیادی به خرج دهند.

“رکود” روزهای دومین تولیدکننده سیمان ساینده کشور را سرد کرد
به  بیرجند  کان شرق  معدنی  شرکت 
کانسنگ  ذخیره  بزرگ ترین  کاشف  عنوان 
مانند  روزها  این  نیکل-کبالت،  اکسیدی 
بقیه معادن کشور با درصد کمی از ظرفیت 

تولید خود فعالیت می کند.
و  سر  در   زیاد  کار  تسنیم،  گزارش  به 
سنگین  را  گوشش  آالت،  ماشین  صدای 
کار  و  روزگار  سختی  از  دستانش  و  کرده 
زیاد آنقدر خشن و ترک خورده شده بود و 
عمق ترک ها آنقدر زیاد بود که به وضوح 
که  مزرعه ای  مانند  گویی  می شد  دیده 
از  و  رسانده  لبش  به  را  جانش  خشکسالی 

تشنگی ترک برداشته است.
سختی روزگار را به جان می خرد تا لقمه 
نان حاللی برای خانواده بر سر سفره ببرد. 
و  زن  شرمنده  تا  می کند  کار  روز  و  شب 
خانه  از  صبح  نماز  بعد  نشود.  فرزندانش 
این  اما  امید روزی حالل  بیرون می آید به 
روزها دیگر پدر خانواده رنجور شده است و 

نای کار کردن ندارد.
دارد.  کارش  و  زندگی  از  دردی  پر  دل 
راه  این  در  را  عمرش  از  زیادی  های  سال 
گذرانده است و این روزها با ورود مواد اولیه 
و محصوالت چینی و خارجی ظرفیت تولید 
شرکتی که در آن کار می کند کم شده است 
و گویی سردی تولید زودتر از سردی هوا در 
شرکت پیچیده است که اگر وضع بر همین 

منوال پیش رود او نیز مانند دیگر نیروهای 
کمبود  و  نیرو  تعدیل  راستای  در  شرکت 

نقدینگی شرکت اخراج  می شود.
این شرح حال خیلی از کارگران معادن و 
شرکت های تولیدی خراسان جنوبی است 
که در این سردی بازار و دوران رکود تولید 
باید چاره ای اندیشید و به فکر احیای صنعت 
و رونق کارگاه های زودباده در استان باشیم 
زمینه  کارگران  نگرانی  رفع  بر  عالوه  تا 
هم استانی های  از  زیادی  تعداد  اشتغال 
شود. فراهم  نیز  جنوبی   خراسان 
را  معدنی  و  واحد صنعتی  کمتر  روزها  این 
گرفتاری  و  مشکالت  که  می کنیم  مشاهد 
گرو  در  همه  که  مشکالتی  باشد،  نداشته 
واردات  بازار،  رکود  نقدینگی،  کمبود 
داخل  به  قاچاق  کاالی  و  خارجی  جنس 
واحدهای مختلف  و گریبانگیر  است  کشور 

تولیدی و معدنی کشور است.
دلیل  به  می توان  را  جنوبی  خراسان 
قرارگیری در موقعیت خاص زمین شناسی، 

بهشت معادن شرق کشور نامید زیرا آلبومی 
متنوع و ارزشمند از انواع سنگ های تزئینی 
شامل گرانیت، مرمریت، تراورتن و مجموعه 
کرومیت،  شامل  نظیری  کم  کانی های 
طال،  مس،  فلزی  ذخایر  کنار  در  منیزیت 
سرب، قلع و خاک های صنعتی ارزش این 

منطقه را دوصد چندان کرده است.
رئیس  که  بود  امسال  ماه  فروردین 
سفر  در  ایران  مهندسی  نظام  سازمان 
از  یکی  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  به 
معادن  رونق  سبب  می تواند  که  مواردی 
است  اجتماعی  تأمین  بیمه  صندوق  شود، 
برطرف  سبب  صندوق  این  راه اندازی  که 

شدن مشکالت بروکراسی وام می شود.

مسئوالن به بخش معدن بها نمی دهند

معادن می توانند  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
داشته  کشور  در  اساسی  نقش  آینده  در 
آن  نظام  مسئوالن  تاکنون  افزود:  باشند، 
نداده اند  بها  معدن  بخش  به  باید  که  طور 
و  شود  داده  بخش  این  به  اعتبار  اگر  و 
در  می تواند  شود،  انجام  سرمایه گذاری 
آینده نقش زیادی در تولید و اقتصاد کشور 

داشته باشد.
وی اظهار داشت: استان خراسان جنوبی 
و  است  فلزی  و  معدنی  مواد  انواع  دارای 

است  در کشور  اصلی  پشتوانه  معدنی  ماده 
منطقه  این  به  بیشتر  توجه  رو  این  از 
ویژه  نگاه  آن  معدنی  ظرفیت  احیای  و 

مسئوالن را می طلبد.

سرمایه گذاری بیش از 22 
میلیارد ریال در معادن سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
معادن  زمینه  در   ، سربیشه  شهرستان 
شش  در  داشت:  اظهار  شهرستان  این 
پروانه  فقره   5 تعداد  امسال  نخست  ماه 
سربیشه  شهرستان  در  معدنی  بهره برداری 
پروانه  تعداد  این  از  که  است  شده   صادر 
صادره 3 فقره تمدیدی و 2 فقره صادر شده 

جدید است.
صادر  فقره  تعداد  این  افزود:  براتی 
گرانیت،  شامل  معدنی  مواد  برای  شده 
میزان  و  است  شده  صادر  منیزیت  پرلیت، 
پروانه بیش  تعداد  این  برای  سرمایه گذاری 

است  ریال  میلیون   900 و  میلیارد   22 از 
طور  به  را  نفر   31 برای  اشتغال  زمینه  که 

مستقیم فراهم ساخته است.
وی با بیان اینکه با احتساب این پروانه ها 
تعداد کل پراونه های بهره برداری معدنی در 
یافته  افزایش  فقره   52 به  شهرستان  این 
ذخیره  با  پراونه ها  تعداد  این  گفت:  است، 
میزان  تن،  میلیون   26 از  بیش  قطعی 
اشتغال 472 نفر را در این شهرستان فراهم 

ساخته است.

خراسان جنوبی منطقه ای
 معدن خیز است و در بین 

5 استان برتر کشور قرار دارد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان  داشت:  اظهار  نیز  جنوبی  خراسان 
بودن  دارا  دلیل  به  جنوبی  خراسان 
برای  باال  ظرفیت  و  معدنی  عظیم  ذخایر 
از ذخایر فلزی و  بهره برداری  استحصال و 

غیر فلزی مورد توجه است.
جنوبی  خراسان  افزود:  شهرکی  داوود 
راستا  این  در  و  است  معدن خیز  منطقه ای 
که  دارد  قرار  کشور  برتر  استان   5 بین  در 
بیش از 50 درصد از نیروی کار این استان 

در این بخش مشغول به کار هستند.
در  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 

معدنی  های  کانی  و  معدن  صنعت،  حوزه 
بزرگترین ذخایر شناخته شده است،  دارای 
ماده   47 حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
شده   شناسایی  جنوبی  خراسان  در  معدنی 
است که بیشتر آنها مربوط به زغال سنگ، 
های  کانی  و  منزیت  صنعتی،  های  خاک 

فلزی مثل آهن، مس و بوکسیت است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
ایجاد  زمینه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
از  مهمی  اقدام  معدن  دست  پایین  صنایع 
زغال  فرآوری  سیمان،  بزرگ  طرح  جمله 
سنگ، فوالد قاین و کارخانه  های چدن در 
حال انجام است که با راه اندازی آنها تحول 
بزرگی در خراسان جنوبی صورت می گیرد.

کشف بزرگترین ذخیره کانسنگ 
اکسیدی نیکل-کبالت

شرق  کان  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
معدنی  شرکت  داشت:  اظهار  نیز  بیرجند 

با هدف  بیرجند در سال 1374  کان شرق 
معدنی  مواد  فرآوری  و  استخراج  اکتشاف، 

تأسیس شده است.
 20 مدت  در  شرکت  این  افزود:  وی 
سال سابقه فعالیت خود در منطقه خراسان 
های  شرکت  از  یکی  عنوان  به  جنوبی 
موفق بخش خصوصی با کشف چند ذخیره 
از  بهینه  بهره برداری  و  استخراج  و  معدنی 
این منابع سهمی هر چند کوچک در تأمین 
سطح  در  صنایع  معدنی  مواد  از  بخشی 

منطقه و کشور داشته  است.
شرکت  این  کرد:  بیان  مهدی نژاد  محمد 
و  افزوده  ارزش  زنجیره  ایجاد  هدف  با 
با  معدنی،  مواد  فروشی  خام  از  پرهیز 
و  منیزیم  اکسیر  تولید  کارخانه  احداث 
تولید پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی 
منطبق بر تکنولوژی روز در منطقه بیرجند 
مصرف  مورد  محصوالت  تولید  ضمن 
طرح های  قالب  در  مرتبط  صنایع  در 
را  بازار  نیاز  بر  مبتنی  تولیدات  و  تحقیقاتی 
هدف گذاری  خود  توسعه ای  برنامه های  در 

کرده است.

کارخانه فرآوری نیکل-کبالت با 
مشارکت سرمایه گذاری بخش 
داخلی و خارجی احداث می شود

شرق  کان  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
ترین  برجسته  از  یکی  افزود:  بیرجند 
بزرگترین  کشف  شرکت  این  افتخارات 
ذخیره کانسنگ اکسیدی نیکل-کبالت است 
که برای نخستین بار در نمایشگاه توانمندی 
های معدن و صنایع معدنی خراسان جنوبی 
که  شد  رونمایی  ملی  آورد  دست  این  از 
های  برنامه ریزی  و  مطالعات  اساس  بر 
نزدیک  آینده  در  خدا  یاری  به  شده  انجام 
داخلی  بخش  سرمایه گذاری  مشارکت  با 
فرآوری  کارخانه  احداث  شاهد  خارجی  و 

نیکل-کبالت در منطقه باشیم.
وی افزود: این توفیق مسیر نمی شود مگر 
های  تالش  و  زحمات  و  خدواند  عنایت  با 
مجموعه  پرسنل  و  مدیریت  روزی  شبانه 
شرکت معدنی کان شرق بیرجند و امیدواریم 
گامی هر چند کوچک در شکوفایی اقتصادی 
از  محرومیت زدایی  و  پویا  اشتغال  و  منطقه 

این خطه زرخیز برداریم.
های  فعالیت  به  اشاره  با  مهدی نژاد 

داشت:  اظهار  شرکت  این  در  شده  انجام 
اکسیدی  کانسنگ  ذخیره  بزرگترین  کشف 
تن  میلیون   14 از  بیش  با  نیکل-کبالت 
ذخایر  از  بهره برداری  و  استخراج  ذخیره، 
منیزیت، استخراج و بهره برداری از توفهای 
سیمان  صنایع  در  مصرف  مورد  پوزوالنی 
ساختمانی از مهم ترین فعالیت های بخش 

معدن این شرکت است.
شرق  کان  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
تولید  منیزیم،  اکسید  تولید  گفت:  بیرجند 
پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی، تولید 
شناسایی  منیزیتی،  پایه  با  ساینده  سیمان 
و  جذب  فرآوری  تکنولوژی  و  فنی  دانش 
های  فعالیت  مهمترین  از  گذار  سرمایه 

بخش فرآوری این شرکت است.
و  توسعه  بخش  فعالیتهای  از  افزود:  وی 
تحقیق نیز می توان به دارا بودن آزمایشگاه 
تحقیقاتی در حد برآوردن نیازهای شرکت، 
انواع  تولید  و  تست  پایلوت  طرح  اجرای 
پایلوت  طرح  اجرای  و  صنعتی  پودرهای 

تولید کنسانتره نیکل-کبالت اشاره کرد.

روزهای سرد شرکت معدنی کان شرق

مهدی نژاد بیان کرد: این شرکت برای 5 
نفر اشتغال مستقیم و برای 15 نفر اشتغال 
غیرمستقیم ایجاد کرده است اما این روزها 
تولید  ظرفیت  تمام  بازار،  رکود  دلیل  به 
تولید  زیرا  نمی شود  گرفته  کار  به  شرکت 
شرکت در سال باید 3 هزار تن باشد، اما در 
حال حاضر بیش از 400 تن تولید نمی شود.

شرق  کان  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
از کشورهای  افزود: واردات بی رویه  بیرجند 
تولیدکنندگان  راه  سر  مشکالتی  خارجی، 
قرار داده است. از طرفی در حال حاضر دو 
شرکت تولیدی در این راستا در کشور وجود 
شرکت  دیگری  و  مشهد  در  یکی  که  دارد 
معدنی کان شرق در خراسان جنوبی است و 
محصولی که ما تولید می کنیم در لوله سازی 
کاربرد بیشتری دارد و پروژه دیگری که در 
این شرکت دنبال می شود در صنایع دفاعی 
و نظامی کاربرد دارد و مطالعات و اکتشاف 
مختلفی  به دالیل  اما  است  انجام شده  آن 
نتوانستیم سرمایه گذار خارجی و فردی خارج 
بتوانیم جذب  با دانش و تخصص  از کشور 
کنیم در صورتی که اگر حمایت شویم، این 

پروژه می تواند به عنوان پروژه ملی باشد.
مسئوالن  داریم  انتظار  کرد:  بیان  وی 
زیرا  باشند  داشته  بیشتری  حمایت  ما  از 
خارجی  کاالهای  کشور  رسمی  مبادی  از 
ورود  مجوز  مربوطه  وزارت  از  راحتی  به 
پیکره  بر  مجوزها  این  دادن  با  و  می گیرند 

معادن داخلی ایران ضربه وارد می شود.
تولید  استان  در  اینکه  بیان  با  مهدی نژاد 
نخست  بخش  که  داریم  را  ساینده  سیمان 
نفتی  فضاهای  لوله سازی،  بخش  در  تولید 
دست  در  نیز  جدیدی  پروژه  و  دارد  کاربرد 
اقدام داریم که نیکل است و کارهای اولیه 
اکتشافات آن انجام شده است اما چون دانش 
فنی در ایران وجود ندارد، ادامه روند کاری 
با مشکل مواجه شده است و مسئوالن باید 
در زمینه دانش خارج از کشور با ما همراهی 
الزم را داشته باشند. اما یادمان باشد ایجاد 
وقفه در کار معدن سبب وارد شدن خسارت 
و  می شود  بهره برداران  به  سنگین  و  جدی 
توقف و تعطیل شدن معادن و جلوگیری از 
روز  برای یک  بهره برداران معدن حتی  کار 
هم قابل قبول نیست. آن کارگری که سال 
های جوانی اش را در مشاغل سخت معدن 
سپری کرده است امروز نباید با مجوز دادن 
تا  برای ورود کاالهای خارجی کاری کنیم 
باید  بلکه  شود،  آجر  زحمتکش  کارگر  نان 

مرحمی برای زخم های آنها باشیم.

بدون شرح - احسان توالقاب عکسروزی حالل کارگران - طاهر شعبانیکاریکاتور

یادداشت

سفیر کره جنوبی در حرم امام رضا )ع(

هو،  سئونگ  کیم  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
از  بازدید  سفیر جمهوری کره جنوبی در جریان 

مشهد از بارگاه امام رضا )ع( دیدن کرد.

مشارکت ظریف در کمپین کتاب به جای گل

به  »کتاب  کمپین  در  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
روزنامه  رستمی  محمدرضا  یاد  به  که  جای گل« 
نگار با سابقه راه اندازی شده است، مشارکت کرد. به 
گزارش مهر، محمد جواد ظریف با اهدای 100 جلد 
کتاب از انتشارات وزارت امور خارجه، ضمن تسلیت 
به خانواده محمدرضا رستمی نسبت به او و جامعه 

مطبوعاتی و فرهنگی  کشور ادای احترام کرد.

گران ترین شهر اروپا کجاست

کشورهای  پایتخت  گران ترین  عنوان  به  لندن 
عضو اتحادیه اروپا شناخته شد و در جهان پس از 
جزایر کیمن و سوئیس گران ترین شهر جهان نام 

گرفت. به گزارش فارس، کمیسیون اروپا برای به 
دست آوردن نتایج دقیق، توان خرید مردم نبست 

به میزان دریافت حقوق را در نظر گرفته اند.

پرنده ای که قادر است 10ماه
 بدون توقف پرواز کند!

شاید عجیب باشد که نوعی پرنده 10 ماه بدون 
می خوابند؟  چطور  آنها  پس  کنند!  حرکت  توقف 
محققان به این نتیجه رسیده اند که نوعی پرنده 
هوا هستند  در  هنگامی که  در  و عجیب  کوچک 
همان طور که پرواز می کنند می خوابند و به نوعی 

مغز آن ها عملکردی شبیه به دلفین ها دارد.

»پناهگاه هیتلر« دقیقا چه شکلی بود؟

جایی  هیتلر،  آدولف  پناهگاه  از  دقیق  کپی  یک 
زندگی  اش  واپسین روزهای  نازی ها  پیشوای  که 
گذراند،  آن  در  را  دوم  جهانی  جنگ  انتهای  در 

در برلین افتتاح شده است. این پناهگاه در جایی 
ساخته شده که پیشتر برای نازی ها یک “پناهگاه 

مقاوم در برابر حمالت هوایی” در این شهر بود.

ارسال نامه ای با یک میلیون و 700 هزار 
امضا به سازمان ملل برای بحران بی آبی 

تا  شد  نامه ای  امضا  هزار   700 و  میلیون  یک 
بحران بی آبی کشور را به گوش جهانیان برساند 
و هشداری باشد نسبت به مدیریت نامناسب منابع 
آب در داخل و خارج از کشور، طوماری که روی 
آن امضای یک میلیون و 700 هزار نفر از اعضای 
کمپین»من دریاچه ارومیه هستم« نقش بسته بود، 
به نماینده سازمان ملل در ایران تحویل داده شد تا 
توجه ها نسبت به این شرایط بحرانی دریاچه ارومیه 

و بحران آب در کشور بیش از پیش جلب شود.

پیرترین بازیگر جهان درگذشت

»والدمیر زلدین« بازیگر روسی که پیرترین هنرپیشه 
جهان لقب داشت،  در سن 101 سالگی درگذشت. به 

گزارش خبرآنالین ، »پوتین« رییس جمهور روسیه، 
مرگ او را فقدانی برای فرهنگ این کشور خواند.

مصطفی زمانی: »شهرزاد ۲« به
 لحاظ کاری بسیار قوی تر است

مصطفی زمانی بازیگر سریال »شهرزاد 2« بیان کرد 
که حدود یک ماه است که در این مجموعه مشغول به 
کار است. به گزارش مهر، وی بیان کرد حسن فتحی 
به عنوان کارگردان این مجموعه کارش را بلد است 

و مسلما این اثر به لحاظ کاری بسیار قوی تر است.

عکس : محسن نوفرستی

بزرگترین سد دنیا کجاست؟

سد سه دهانه، بزرگترین سد ساخته شده در دنیاست 
که بر روی رود یانگ تسه در چین ساخته شده است. 
نیروگاه برق آبی ساخته شده در این سد، بزرگ ترین 
نیروگاه جهان )در بین همه انواع نیروگاه ها( است و 
از نظر تولید برق از سد ایتایپو پیشی گرفته است. در 

سال 2014 میالدی نیروگاه برق آبی این سد با تولید 
انرژی  میزان  نظر  از  انرژی  ساعت  تراوات   9۸٫۸
یافت.  اول جهان دست  رتبه  به  سال  در  تولیدی 
این در حالی است که تولید انرژی ساالنه سد ایتایپو 

۸7٫۸ تراوات ساعت در سال 2014 بود.
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آیه روز  

و كتاب آسمانى را به موسى داديم و آن را براى فرزندان اسرائيل رهنمودى گردانيديم كه زنهار 
غير از من كارسازى مگيريد. سوره اإلسراء، آيه 2

حدیث روز  

در هر ظرفى كه چيزى بگذارند گنجايشش پر مى شود مگر ظرف دانش كه هر چند بر آن بيفزايند 
رو به فراخى مى رود. امام على )ع(

كوى تو كه آواره هزارى دارد
هركس به خود آنجا سر و كارى دارد

تنها نه منم تشنه ديدار، آنجا
جاييست كه خضر هم گذارى دارد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

دانستنی های قانون جذب

پول و ثروت من منتظر اقدامات من است تا آزاد شود 
و به سوی من آید ، من هر روز بیشتر از دیروز شاهد 
بارش رحمت و نعمت های الهی به سوی خود هستم. 
* آیا می دانستید که قدرت تاثیر یک عکس  )تصویر ( 
بر ضمیر ناخودآگاه به اندازه 1000 جمله ارزش دارد ؟

* آیا می دانستید که تمرکز ذهن به هنگام نوشتن 
کلمات و جمالت 75  افزایش می یابد ؟

* آیا می دانستید که انسانی که دارای باور است برابر 
99 انسان عالقمند است ؟

* آیا می دانستید که به هر آن چیزی که در زندگی 
فکر می کنید همان چیز چندین برابر در کائنات به 

شما فکر میکند ؟
* آیا می دانستید که عجله کردن برای رسیدن به 
هدف خود یکی از بزرگترین موانع نرسیدن به آرزو 

است ؟
*  آیا می دانستید که تکرار منظم روزانه تمارین روند 
همان  تکرار  از  موثرتر  برابر  حدود 40  اهداف  خلق 

تمرینات یک روز در میان است ؟
*  آیا می دانستید که ضمیر ناخودآگاه قوه ی استدالل 
و تعقل ندارد در مقابله با ضمیر خودآگاه همیشه برنده 

است ؟
با کائنات   ارتباط ما  آیا می دانستید که تنها پل    *

احساس است ؟
* آیا می دانستید که بیش از 80 درصد مردم جامعه 

قدرت درک و هضم قانون جذب را ندارند؟
که  را  فردی  بهترین  آرزو،  که  دانستید  می  آیا   * 

می تواند آن را تحقق بخشد انتخاب می کند

به ساعت نگاه کردم. شش و بیست دقیقه صبح بود. 
دوباره خوابیدم. بعد پاشدم. 

به ساعت نگاه کردم. 
شش و بیست دقیقه صبح بود. فکر کردم: هوا که هنوز 

تاریک. حتماً دفعه ی اول اشتباه دیده ام. 
خوابیدم. وقتی پاشدم. هوا روشن بود ولی ساعت باز 

هم شش و بیست دقیقه صبح بود. 
ساعت  که  شد  نمی  باورم  شدم.  پا  سراسیمه 
هم  من  نداشت.  عادت  کارها  این  به  باشد.   مرده 

توقع نداشتم. 
آدم ها هم مثل ساعت ها هستند. بعضی ها کنارمان 

هستند مثل ساعت. مرتب، همیشگی. 
آنقدر صبور دورت می چرخند که چرخیدنشان را 

حس نمی کنی. 
همینطور  شود.  می  اهمیت  بی  برایت  بودنشان 
بی ادعا می چرخند. بی آنکه بگویند باطری شان 
خبر روز  روشنی  یکهو  بعد  شود.  می  تمام   دارد 

می دهد که او دیگر نیست. 

 قدر این آدم ها را باید بدانیم، 
قبل از شش و بیست دقیقه...

كتاب  نويسنده  و  مشهور  مديرعامل  يک 
كه  »كارمندانى  مى گويد:  »پرمشغله ها« 
براى من كار مى كنند بايد حتى در حمام 
دهند!«  پاسخ  تماس ها  به  نيز  خانه شان 
ديدگاهى  چنين  با  افراد  از  خيلى  اگرچه 
كارمندان  از  بسيارى  اما  هستند،  موافق 
كم كم از اين كه كارشان در تمام زندگيشان 
مى كنند.  نارضايتى  احساس  كرده،  رخنه 
سوالى كه هر كارفرمايى بايد از خود بپرسد 
كار  درخواست  با  آن ها  آيا  كه:  است  اين 
بيشتر كارمندان شان در خانه باعث افزايش 

عملکرد آن ها مى شوند؟
 1. کارمندان مشکالت بزرگی 

را وارد منزل می کنند.
الکساندر  با  تايم  مجله  كه  مصاحبه اى  در 
تروتمن، مدير شركت فورد ترتيب داده بود، 
اين گونه عنوان شد كه:»با افزايش سرعت و 
حجم كار نمى توان كارايى را هم افزايش داد 
در ابتدا همه از پول بيشتر لذت مى بريم، اما 
به مرور زمان خستگى، فشار كارى و استرس 

بر انسان غلبه خواهد كرد.« آوردن كارهاى 
باقى مانده به خانه به اين معناست كه ديگر 
استرس  تحمل  به  ناچار  خانواده  اعضاى 
و فشار كارى شما در كنار امور شخصى و 

خانوادگى خواهند بود.
2. این کار باعث افزایش

 احتمال افسردگی می شود
بر اساس يک پژوهش، كارمندانى كه بيش از 
يازده ساعت در روز كار مى كنند، در معرض 
رابطه  واقع  در  هستند.  افسردگى  به  ابتال 
باقى  آوردن  و  اضافه كارى  بين  مستقيمى 
كارها به خانه و ابتال به افسردگى وجود دارد.

3. این موضوع باعث اختالل
 عملکرد کاری می شود

از  درصد   ۵۰ گزارش،  يک  اساس  بر 
كارمندان با اين موضوع موافق هستند كه 
امور  با  به خانه  مانده  باقى  آوردن كارهاى 
و وظايف خانوادگى تداخل مى كند. با اين 
آمار مشخص شده است كه استرس شغلى 
با استرس خانوادگى برابرى مى كند و اين 

تاثير  فرد  كارى  عملکرد  روى  استرس ها 
مى گذارد  و استرس او در محيط كارش را 

افزايش مى دهد.
بهبود  در  توقف  باعث  موضوع  این   .4

فیزیولوژیک و ذهنی انسان می شود
خانه به معناى مکانى ست كه انسان دوباره 
از فشار كارى  از استرس هاى ناشى  و پس 
شارژ شده و بهبود يابد. مى توانيد با به خانه 
رفتن و استراحت دادن به ذهن و بدن خود 
انرژى كافى را به خودتان هديه دهيد. با اين 
 حال بسيارى از افراد خود را از اين موهبت 

محروم مى سازند.
نامتعادلی میان کار و زندگی  5. رابطه 

شخصی ایجاد می شود
را  آن چه  تا  مى كنيد  تالش  شما  اگرچه 
خانواده تان نياز دارد تهيه كنيد و در اختيار 
آن قرار دهيد، اما از سوى ديگر داريد توجهى 
را كه افراد خانواده تان شايسته آن هستند، از 
ايشان دريغ مى كنيد. افراد موفق مى دانند كه 
چطور بايد كار و زندگى شخصى را متعادل 

سازند تا بهترين نتيجه را از هردوى آن ها به 
دست آورند.

6. این کار مانع تمرکز شما می شود
يکى از عوامل مهم براى انجام دادن كارها 
تمركز است. حفظ تمركز خود نشان دهنده 
اولويت بندى و ارزش گذارى شما براى زندگى 
حفظ  شماست.  كارى  فضاى  و  شخصى 
تمركز و اهميت دادن به آن باعث قدرتمندى 

بينش، تمركز و دقت شما خواهد شد.
7. این موضوع عزت نفسی برای

 شما ایجاد نخواهد کرد
ما  روبرو شويم. همه  اين موضوع  با  بياييد 
ارزش  شخصى هستيم.  و  احترام  نيازمند 
و  خانه  كه  باشد  چيزى  همان  اين  شايد 
خانواده به ما هديه مى دهد. خانه به ما كمک 
مى كند تا هويت و ارزش هاى شخصى خود 
را بازيابيم. با حضور در خانه و ترک محل كار  
اعتماد به نفس خود را افزايش مى دهيم و 
مسئوليت زندگى مان را به عهده مى گيريم.

8. این موضوع ما را از تغذیه 

و خواب درست و کافی دور می کند
حواس پرتى ناشى از آوردن كار باقى مانده 
به خانه مى تواند به كيفيت خواب و تغذيه 
خوردن  غذا  و  خوابيدن  بزند.  صدمه  ما 
صحيح تاثير جوان كننده و سالمت بخشى 

بر بدن هاى ما دارد. 
شما با گذاشتن بقيه كارهاى تان در اداره، 
روى سالمت شخصى خود متمركز مى شويد 
و بهترين استفاده را از زمانى كه در خانه 

مى گذرانيد، مى كنيد.
9. منجر به رابطه بهتری بین شما

 و کارفرمای تان نخواهد شد
چه شركت متعلق به شما باشد و چه شما 
يک كارمند باشيد، بايد بدانيد كه ارتباطى 
ارتباط  اين  اما  داريد.  كارفرما  با  يا  كار  با 
مرزهايى دارد. و روابط بر اساس درک حد 
و مرزها ايجاد مى شوند. كسب بهترين نتيجه 
از كسب و كارتان يا ارائه بهترين كار خود 
به كارفرما نيازمند اين است كه هيچ گاه از 

مرزهاى كارى خارج نشويد.

عارفانه روز

پروردگارا امروز زندگيمان را در دستان توانمندت 
قرارميدهيم وبه تو توكل ميکنيم كه چراغ  و هدايتگر 

راهمان باشی الهى به اميدتو

زندگی اگر رنگ باخت، تو رنگ نباز. باور کن 
که اگر فقط تو استوار بمانی و امید را در خانه 

قلبت نگهداری روزی از باران محبتت، 
رنگین کمان زیبایی حاصل می شود 

وقتی از ته دل بخندی وقتی سپاسگزار 
آنچه که هست باشی وقتی برای شاد بودن
نیاز به بهانه نداشته باشی.آن زمان است 

که واقعا زندگی می کنی ...!

 سبک زندگى خودت راداشته باش و حتى اگر 
نتيجه اش  تنهايى بود بدان كه تنهايى، بهتراز  بودن 

 درميان كسانى ست كه تورادرصورتى دوست 
دارندکه مانند آنها رفتاركنى!

351769824
749182653
628435971
964517238
172348569
835926417
483251796
517694382
296873145

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

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

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

در روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

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

دعوت به همکاری:
نیروی کار ترجیحاً خانم جهت 

شیفت صبح کافی شاپ.
با شرایط و حقوق مناسب

شماره تماس:09330538391    
05632450498

ضایعات کارتن 
و کاغذ شما را خریداریم

09157210718

خرید ضایعات نقدی 
درب کارخانه 350 تومان

آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 
کارخانه دوم سمت چپ

32255221

طرح ویژه دستمال کاغذی به قیمت درب کارخانه
دستمال200برگ           1000تومان
دستمال 300 برگ          1250تومان
دستمال توالت               1250تومان
شکر هر کیلو                   2800تومان

فلکه خوسف، روبروی
 دادگستری، پخش مروارید

کلیه اجناس جزئی به
 قیمت کلی عرضه می گردد.

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

09153613243 - شریفی

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت هاى باور نکردنى

شلوار لى بچگانه
2۵۰۰۰ و 28۰۰۰ تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دکتر مطهرى

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09380160779 - علی آبادی

گواهی موقت تحصیلی رشته 
کارشناسی پیوسته عمران عمران 

دانشگاه آزاد به نام اینجانب 
جواد سردار به شماره شناسایی 
38802664 مفقود گردیده از 

درجه اعتبارساقط است

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

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

کار خوب اتفاقی نیست

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
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اعزام نمایندگان کارگر خراسان جنوبی 
به مسابقات دوچرخه سواری کارگران کشور  

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان و به نقل از هیئت ورزش 
کارگری خراسان جنوبی، ابوالفضل علیزاده بیرجندی، رئیس هیات ورزش 
کارگری استان از اعزام نمایندگان کارگر استان به مسابقات دوچرخه سواری 
کارگران کشور با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین 
خبر داد و گفت: توکلی، گرگین و براتی بعنوان نماینده کارگران استان به 
مسابقات دوچرخه سواری کارگران کشور به استان یزد اعزام شدند. علیزاده 
افزود: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کارگران کشور از صبح روز گذشته 
سه شنبه 11 آبان ماه با حضور 14 تیم از استان های مختلف کشور در شهر 
یزد آغاز شده است. رئیس هیات ورزش کارگری استان گفت: در این دوره از 
مسابقات تیم های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، البرز، گلستان، 
تهران، فارس، لرستان، زنجان، مرکزی، کرمان، همدان، اصفهان و یزد 
حضور دارند که رقابت های خود را روز سه شنبه در رشته های دور حذفی و 
4000 متر انفرادی برگزار می کنند. وی افزود: این رقابت ها در سه رده سنی 
زیر 30 سال، 31 تا 40 سال و 40 سال به باال برگزار می شود و ورزشکاران 
کارگر امروز در ماده استقامت به رقابت خواهند پرداخت. وی خاطر نشان کرد:  
بعد از مسابقات تنیس روی میز کارگران کشور این دومین اعزامی است که 
با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین انجام می شود.

برگزاری مسابقه دارت بانوان در رده سنی جوانان 
در شهرستان طبس

انجمن دارت شهرستان طبس با همکاری معاونت اداره کل و مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان طبس )کانون فرهنگی و تربیتی عفاف( 
مسابقه دارت بانوان را  در محل سالن کوثر برگزار نمود. شایان ذکر است 
در پایان از بین 3۲ شرکت کننده این مسابقه خانم ها زهرا عصاری، زینب 
زنگویی و فاطمه آزاد به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

اعزام تیم موتور کراس استان خراسان جنوبی
به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی اداره 
شهرستان  جوانان  و  ورزش 
کراس  موتور  تیم  بیرجند، 
استان به مسابقات قهرمانی 
این  شود.  می  اعزام  کشور 
مسابقات از تاریخ 1۲ لغایت 

14 آبان ماه جاری در شهرستان بافق استان یزد برگزار و اعضای تیم استان 
آقایان را سینا داشگر و محمد جواد میزانی )کالس 65 سی سی(، علیرضا 
ترابی و جمال یوسفی )کالس ۲50 سی سی(، محمد خانی، سعید قربان 
زاده و جالل بقالی   )کالس 450 سی سی( و پیشکسوتان جواد ابوترابی 
و جواد جمالی        )کالس ۲50 سی سی(، حسن رنجبر و مجتبی علیپور 
)کالس 450 سی سی( را تشکیل و به مصاف رقیبان کشوری خود می روند.
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بارهایی که هیچوقت به مقصد نرسید

مالئی- فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی از کشف 86 کیلو و 700 گرم تریاك و هشت کیلو ۲00 گرم هروئین 
داشت:  اظهار  پلیس  پایگاه خبري  با خبرنگار  گو  و  در گفت  داد. سردار مجید شجاع  نهبندان خبر  پلیس  درعملیات 
بامداد روز گذشته مأموران انتظامي شهرستان نهبندان هنگام کنترل محورهاي عبوري و گشت زني در سطح حوزه 
دادند.  ایست  آنان دستور  به  و  داشتند مشکوك  را  از کمین  پیاده قصد عبور  به صورت  نفر که  به چهار  استحفاظي 
وي افزود: قاچاقیان مواد مخدر با توجه نکردن به ایست مأموران فرار کردند که پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز 
کیلو و 700 گرم   86 از سوداگران مرگ  بازرسي  در  نشان کرد:  مأموران دستگیر شدند. سردار شجاع خاطر  توسط 
تریاك که به صورت کوله پشتي حمل مي شد کشف کردند و چهار متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي 
شدند. فرمانده انتظامي استان ادامه داد: در عملیاتي دیگر روز دوشنبه مأموران ایست و بازرسي سهل آباد نهبندان 
زانتیا هشت کیلو  و ۲00 گرم هروئین کشف  از یك دستگاه سواري  بازرسي  در  هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده روانه دادسرا و از آنجا راهي زندان شد. سردار شجاع 
تصریح کرد: در این عملیات ها 94کیلو و 900گرم تریاك و هروئین،یك دستگاه خودرو و پنج متهم دستگیر شدند. 

شلوارهای تنگ عفونت ها را 
تشدید می کند

از مشکالت شایعی که شلوارهای تنگ  یکی 
این  است.  قارچی  عفونت های  می کند،  ایجاد 
و وقتی  تبخیر عرق می شوند  از  مانع  شلوار ها 
قسمت هایی از بدن مرطوب باشد، احتمال بروز 
عفونت های قارچی از قبیل »کاندیدیاز« بیشتر 

میکروبی  عفونت های  این،  بر  عالوه  می شود. 
ناحیه مقعد در محیط مرطوب راحت تر می توانند به 
قسمت جلو بیایند و تکثیر پیدا کنند. از طرف دیگر 
این شلوار ها به علت سایشی که با ریشه مو ها دارند، 
بخصوص موهایی که قبال اپیالسیون شده اند و 
کوتاه هستند، ممکن است باعث ایجاد عفونت در 
ریشه مو ها شوند. این عفونت »فولیکولیت« نام دارد 
و به صورت جوش چرکی خود را نشان می دهد.

هر خالی خال هندو نیست !

در صورتی که رنگ خال یك  دست نباشد، حاشیه 
خال نامنظم باشد، یا اندازه خال به یکباره تغییر 
کند و در اندك زمانی بزرگ شود، باید نگران 
دچار  خال  اگر  معمواًل  شد.  خال  بودن  بدخیم 
سرطان پوست شود، خارش پیدا می کند، اندازه 
آن تغییر می کند، ممکن است خونریزی داشته 

باشد و یا تغییر رنگ پیدا کند و شکل خال نامنظم 
معمواًل  پوست  تومور های  دیگر،  نوع  در  شود. 
به صورت زخم است که اگر این زخم بیش از سه 
ماه طول بکشد، حتماً باید نمونه برداری شود، زیرا 
ممکن است سرطانی باشد؛ زخم  هایی که خوب 
نمی شوند، عود می کنند، خارش دارند و بصورت 
برجستگی غیرمعمول در می آیند و معمواًل در 
نواحی که در تماس نور آفتاب است،   هستند. 

بخار رنگ تازه خانه خطر دارد

رنگ کردن دیوارها، نمای ظاهری اتاق ها را 
رعایت  صورت  در  اینکار،  ولی  کند.  می  زیبا 
نکردن برخی توصیه ها اثرات نامطلوبی روی 
سالمتی شما دارد. بسته به نوع رنگی که برای 
نقاشی خانه استفاده می شود، تعدادی مواد مضر 
در آن وجود دارد. بیشترین مواد سمی شناخته 

شده در رنگ، ترکیبات آلی فرار هستند که به 
نامVOCs  شناخته می شوند. وقتی که دیوار 
اتاق ها رنگ می شود، این ترکیبات به شکل 
گاز در هوای خانه پخش می شوند. غلظت این 
مواد سمی در فضای بسته بیشتر از فضای باز 
است که تقریباً 10 برابر میزان رنگ کردن در 
محیط بیرون و هوای آزاد است. و تأثیرات منفی و 
مضری روی سالمتی شما و افراد ساکن خانه دارند.

آیا درجه حرات پایین بدن 
خطرناک است؟

افت غیرعادی درجه ی حرارت بدن می تواند 
خطرناك و حتی مرگبار باشد. کاهش درجه 
گرفتن  قرار  اثر  در  تواند  می  بدن  حرارت 
مصرف  شوك،  سرما،  در  مدت  طوالنی 
الکل یا مواد مخدر و همچنین بیماری های 

متابولیکی مانند دیابت باشد. افت دمای بدن 
بدن  مرکزی  دمای  که  دهد  می  رخ  زمانی 
به شدت افت کند و ارگان های حیاتی بدن 
تحت تاثیر قرار بگیرد. کاهش درجه حرارت 
بدن همچنین می تواند نشان دهنده ی وجود 
عفونت در نوزادان، سالمندان و افراد ضعیف 
باشد. توجه داشته باشید که عفونت خون نیز 

می تواند منجر به کاهش دمای بدن شود.

پوکی استخوان و نور خورشید

متابولیسم  در  موثری  نقش   D ویتامین 
بر  ها  استخوان  سالمت  و  فسفر  و  کلسیم 
ویتامین  این  اینکه  برای  اما  دارد.  عهده 
باید  کند،  عمل  خود  وظایف  به  خوبی  به 
در  که   D ویتامین  و  مصرفی   D ویتامین 
این  در  باشد.  متناسب  تولید می شود،  بدن 

باعث  آفتاب که  نور  صورت است که نقش 
اهمیت  D در بدن می شود،  ویتامین  تولید 
می  توصیه  پزشکان  کند.  می  پیدا  بیشتری 
در  دقیقه  پانزده  تا  ده  بین  روزانه  که  کنند 
تا  نور مستقیم خورشید قرار بگیرید  معرض 
نفع  به  این کار  باشد.  با پوستتان در تماس 
اسکلت بدن تان خواهد بود و برای افرادی 
که دچار پوکی استخوان هستند، مفید است. 

پدر معتاد نوزادش را ضربه مغزی کرد؛ جدال »هستی« با مرگ

پدر شیشه ای پس از مصرف مواد مخدر و توهمات پس از آن، اقدام به پرتاب کردن نوزاد 4 ماهه خود کرده و این نوزاد اکنون به علت ضربه مغزی شدن در 
بیمارستانی در اصفهان بستری است. به گزارش جام جم آنالین، امروز پانزدهمین روز است که در بیمارستان امام حسین )ع( اصفهان بستری است و این روزها 
به علت وخامت حالش، پزشکان امید چندانی به زنده بودنش ندارند. تاکنون ۲ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و پزشکان اعالم کرده اند که باید برای زنده 
ماندنش دعا کرد. »هستی« اما پدر و مادری ندارد که بخواهند برای سالمتی اش دعا کنند. حتی کسی منتظرش نیست که بعد از ۲ بار عمل جراحی، سالم از 
بیمارستان خارج شود زیرا آنها نوزاد خود را ترك کرده اند. هستی نوزاد 4 ماهه با تمام معصومیتی که یك نوزاد دارد به این خاطر که مادرش مصرف کننده مواد 
مخدر بوده، معتاد متولد شده و روند ترك او طی نشده است. عالوه بر اینها، این نوزاد تحت آزار و اذیت والدین معتاد خود قرار گرفته و اکنون به علت ضربه 
مغزی شدن در بیمارستان بستری است. پزشکان اعالم کرده اند که این نوزاد توسط والدین معتادش پرتاب شده و پس از آن ضربه مغزی شده است. والدین 
او، پس از رساندن هستی به بیمارستان متواری شده و حتی اثری هم از خودشان باقی نگذاشته اند. با نگاهی به چهره این کودك به خوبی می توان دریافت که 
او روزهای دشواری را داشته و حتی به خاطر گریه زیاد که می تواند ناشی از درد شدید باشد، ناف او به صورت غیر قابل باوری متورم شده است. هستی اگرچه 
تنها 4 ماه دارد اما این روزها در حال جنگیدن با مرگ است. هستی اکنون در شرایط چندان مساعدی نیست و پس از بستری شدن او، پزشکان تاکنون ۲ بار 
این نوزاد را تحت عمل جراحی قرار داده اند و قرار است درصورت بهبود کامل و ترخیص از بیمارستان، سرپرستی او به سازمان بهزیستی کشور واگذار شود.

بسیاری از افراد پس از گذراندن یك دوره چند ماهه 
پراسترس در زندگی ، دچار تیك های عصبی مانند پرش 
مکرر چشم، تکان دادن دست و... می شوند، اما پس 
از رفع اضطراب و به دست آوردن آرامشی نسبی، این 
تیك ها برطرف می شود. پس می توان نتیجه گرفت که 
تیك مشکلی با ریشه های عصبی است. البته ممکن 

است در یك یا چند دسته از عضالت یا یك عضو بدن 
ظاهر شود. بعضی،  این نوع تیك ها را با گازگرفتن لب ها، 
کشیدن انگشتان یا حرکات غیرارادی دست ها و ... بروز 
می دهند، حتی در برخی موارد حرکاتی غیرارادی در 
چهره یك فرد اتفاق می افتد که برای دیگران خنده دار 
است. تیك در اطفال و بویژه پسران شایعتر است، با 

بزرگ شدن فرد شدت عالمات بیشتر می شود و در 
سنین بلوغ به حداکثر خود می رسد و در بزرگسالی نیز 
افزایش می یابد. لذا افراد باید تیك ها را جدی بگیرند و 
نزد پزشك متخصص بروند و تحت درمان قرار بگیرند. 
با توجه به اینکه استرس، عالئم تیك را تشدید می کند، 
افراد سعی کنند از هر گونه استرس و نگرانی به دور باشند.

تیک عصبی را شوخی نگیرید ... داده نما،

 90 km/hr میزان حداقل مصرف سوخت در خودروهای سواری تولیدی در داخل کشور، حدود
است. بعد از سرعت 120 کیلومتر بر ساعت، به سرعت مصرف بنزین افزایش می یابد.

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 

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

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند
آدرس محل ثبت نام: مهرشهر- بین ولی عصر 11و  13جنب هیئت  / چهار راه جوادیه - مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 بانک کشاورزی 

 6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع(- پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی
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اجتماعاتبزرگ“عاشقانثاراهلل”و“رضویون”درآستانحسینبنموسیالکاظم)ع(برگزارمیشود

تسنیم- در آستانه بزرگداشت اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و سالروز رحلت پیامبر اکرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و حضرت علی بن موسی الرضا)ع( اجتماعات بزرگ 
“عاشقان ثاراهلل” و “رضویون” با حضور سخنرانان و مداحان برجسته از ساعت 9:30 صبح تا اقامه نماز ظهر و عصر در آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( برگزار می شود. 

چهارشنبه * 12 آبان 1395 * شماره 3641مدیرعامل مؤسسه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( افزود: پیش بینی و زمینه پخش زنده این اجتماعات معنوی از طریق شبکه های سراسری و استانی فراهم شده است.
7

بازار شیالت درمرکز استان

راه اندازی می شود

برزجی- سرپرست سازمان میادین و میوه و تره 
بار و ساماندهی مشاغل شهری  از راه اندازی بازار 
شیالت در بیرجند خبر داد .  به گزارش خبرنگار 
فعالیت  آوای خراسان جنوبی، عباسی در تشریح 
ابتدای امسال گفت: امسال  از  های این سازمان 
سازمان میادین و میوه و تره بار موفق به  تجهیز 
چهارشنبه بازار بصورت کامل به دوربین مدار بسته 
شد. وی به تهیه طرح جامع میدان تره بار با اعتبار 
35 میلیون ریال اشاره کرد و افزود: طراحی بازار 
شیالت در دست اقدام می باشد. وی افزود: احداث 
4 غرفه جهت عرضه مرغ در ضلع غرب میدان 
تره بار با مشارکت بخش خصوصی به  مبلغ حدود 
800 میلیون ریال توسط سازمان در دست احداث 
می باشد. عباسی از طراحی سردخانه اعم از )سازه، 
تاسیسات، معماری و....( با اعتبار 150 میلیون ریال 
نام برد و به اجرای فنداسیون سردخانه 950 تنی در 
میدان تره بار با اعتبار کلی 410 میلیون تومان )فاز 
اول احداث سردخانه( اشاره کرد. سرپرست سازمان 
میادین میوه و تره بار افزود: ادامه سایبان گذاری 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  با  بازار  چهارشنبه 
نقاط مورد نیاز با اعتبار 300 میلیون ریال، اصالح 
هندسی معابر چهارشنبه بازار با اعتبار 50 میلیون 
و  خواهران  نمازخانه  تجهیز  و  اندازی  راه  ریال، 
میلیون  اعتبار  20  با  بازار  در چهارشنبه  برادران 
ریال و اصالح و توسعه سرایداری میدان مرکزی 
میوه و تره بار با مبلغی معادل  200 میلیون ریال 

از جمله اقدامات سازمان می باشد.

تامین 95 درصد از نیازمندی های 
ستادهای مردمی اربعین حسینی

حسینی- نماینده ستادهای مردمی اربعین حسینی 
گفت: تا االن 8000 پتو توسط مردم متدین استان 
برای موکب های اسکان تهیه شده است. سعیدی در 
گفت و گوی اختصاصی با آوا، با بیان اینکه تا کنون 
نیازمندی های موکب اسکان شهرستان  از  نیمی 
وجه  ما  دیگر  نیاز  افزود:  است  شده  تهیه  بیرجند 
نقد برای تهیه چادر، گوشت قرمز و سفید و ظروف 
یکبار مصرف است. به گفته وی تقریبا 95 درصد 
کل نیازمندی های 14 موکب در استان تامین شده 
است. نماینده ستادهای مردمی اربعین حسینی بر 
اطمینان خاطر مردم از شماره حساب بانک انصار 
تاکید کرد و ادامه داد: این شماره حساب متعلق به 
مرحوم محمودی مسئول قبلی دفتر ستاد عتبات 
عالیات بوده و االن مستقیم برای همین ستاد است. 

وضع نامناسب هنرستان ها در استان

و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون  مهر- 
پرورش با اشاره با وضع نامناسب هنرستان های 
فنی و حرفه ای استان گفت: در زمینه تجهیزات 
و امکانات به روز در هنرستان ها با مشکل مواجه 
گردهمایی  در  شنبه  سه  صبح  میرزایی  هستیم. 
مدیران هنرستان ها و کارشناسان فنی و حرفه 
ای و کاردانش استان اظهار کرد: مهاجرت سبب 
کمبود مراکز آموزشی در برخی از مناطق شده و 
از طرفی برخی مدارس را داریم که ساخته شده 
اما به افتتاح نرسیدند. وی از تحصیل 150 هزار 
دانش آموز در استان خبر داد و گفت: علی رغم 
وجود  تحصیلی  هدایت  در  که  مشکالتی  همه 
مقطع  آموزان  دانش  درصد   42 حدود  داشت 
متوسطه دوم استان به سمت رشته های فنی و 

حرفه ای و کاردانش سوق پیدا کرده اند.

اصالح تبلیغات مسموم علیه موقوفات

اینکه  بیان  با  اوقاف طبس  اداره  رئیس  مهر- 
گفت:  شود،  بازیابی  وقف  عینی  شخصیت  باید 
از  موقوفات  علیه  دینی  ضد  و  مسموم  تبلیغات 
است  موقوفات  به  نسبت  جامعه  فکری  معایب 
که باید اصالح شود. حجت االسالم خدایی بیان 
کرد: حفظ عین موقوفه، تبلیغ چهره واقعی وقف و 
به روز رسانی حق االجاره از وظایف اصلی متولیان 
حقه  حقوق  تثبیت  خواستار  وی  است.  موقوفات 
باید  افزود: حق االجاره موقوفات  موقوفات شد و 

به روزرسانی و با قیمت عادله روز تعیین شود.

طرح پیشرفت مناطق محروم در
6 دهستان استان در حال اجراست

ایرنا- مسئول بسیج سازندگی گفت: در این استان 
چهار دهستان در شهرستان های سربیشه، درمیان، 
زیرکوه، طبس و دو دهستان نیز در نهبندان در طرح 
آبادانی و پیشرفت مناطق محروم قرار دارند. زهرایی 
فعالیت های  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  جلسه  در 
افزود:  طبس  منتظریه  دهستان  زدایی  محرومیت 
که  شدند  انتخاب  هایی  دهستان  طرح  این  در 
توانمندسازی و اشتغال را بتوان در آن ها ایجاد کرد 
چون رویکرد این طرح توانمندسازی و اشتغال است.

5۰ چاه غیرمجاز آب استان مسدود شد

مهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
در  پروانه  بدون  آب  چاه  وجود 195  به  اشاره  با 
بدون  های  چاه  مورد   50 تاکنون  گفت:  استان، 
امامی  است.  شده  فعال  غیر  و  پر  استان  پروانه 
فاقد  اظهار کرد: در زمان حاضر 195 حلقه چاه 
پروانه در استان داریم که باید  طبق برنامه ریزی 
های انجام شده تا پایان امسال تمامی این چاه 
ها تعیین تکلیف شوند. وی بیان کرد: از این تعداد 
تاکنون برای 155 چاه پرونده تکمیل و 108 مورد 

در کمیسیون صدور پروانه مطرح شده است.

7 آذر؛ آخرین مهلت شرکت در 
جشنواره هنری هفته قرآن و عترت

برزجی- معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی 
متن  ارسال  مهلت  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
رشته نمایش خیابانی تا 12 آبان است، گفت: در 
سایر رشته ها عالقمندان تا 7 آذر فرصت دارند، که 
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره هنری هفته قرآن 
ارسال کنند. به گزارش خبرنگارما، سید  و عترت 
علی زمزم، عنوان کرد: جشنواره هنری هفته قرآن 
و عترت در رشته های مختلفی چون پوستر سازی، 
کلیپ،  فیلم نامه،  خیابانی،  نمایش  دستی،  صنایع 
فیلم کوتاه، عکاسی، شعر، عکس، تذهیب و نقاشی 
با موضوعات مرتبط با قرآن، عترت و نماز برگزار 
برای شرکت  اظهارکرد: عالقمندان  می شود. وی 
در این جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی و 
یا به آدرس etrat-kh.ir  ارسال کنند. زمزم با 
بیان اینکه مهلت ارسال متن رشته نمایش خیابانی 
رشته ها  سایر  در  کرد:  بیان  است،  آبان   12 تا 
عالقمندان تا 7 آذرماه فرصت دارند که آثار خود 
را به دبیرخانه جشنواره هنری هفته قرآن و عترت 
ارسال کنند. معاون هنری، فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی یادآور شد: کسانی که تمایل دارند 
در این جشنواره شرکت کنند، باید به همراه آثار فرم 
شرکت در جشنواره را نیز به دبیرخانه ارسال نمایند.

خراسان جنوبی میزبان ۳ شهید گمنام 
دفاع مقدس می شود

مهر- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
با رحلت رسول  مقدس گفت: 28 صفر همزمان 
اکرم)ص( فضای استان به عطر سه شهید گمنام 
دفاع مقدس معطر می شود. سرهنگ قاسمیوی از 
وجود 114 شهید گمنام در خراسان جنوبی خبر 
 117 مطهر  پیکرهای  این  ورود  با  افزود:  و  داد 
شهید گمنام در خاک استان وجود خواهد داشت. 
به گفته وی با خاکسپاری این پیکرهای مطهر، در 

40 نقطه از استان شهید گمنام خواهیم داشت.

جذب یک هزار و ۱۰۰ هنرآموز
و استادکار فنی وحرفه ای در سال جاري

وحرفه ای  فنی  آموزش  مدیرکل  شبستان- 
یک  جذب  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
هزار و 100 هنرآموز و استادکار فنی وحرفه ای در 
جاري، گفت: حدود 350  استخدامی سال  آزمون 
هزار دانش آموز در سال جاری جذب هنرستان ها 

گردهمایی  حاشیه  در  مقدم  حسینی  اند.  شده 
مدیران هنرستان ها و کارشناسان فنی و حرفه ای 
و کاردانش با بیان اینکه در شاخه فنی و حرفه ای 
یکی  کرد:  اظهار  کنیم،  می  دنبال  را  برنامه هایی 
از این برنامه ها بحث ساماندهی نیروهای انسانی 
است. حسینی مقدم به موضوع هدایت تحصیلی 
اشاره کرد و ادامه داد: هدایت تحصیلی امسال به 
انتقال پیدا کرده است و مهم  دوره اول متوسطه 
ترین فعالیت در این موضوع آشنا کردن خانواده ها با 

رشته های فنی و حرفه ای است.

 رزمایش ارزیابی مولدهای اضطراری 
تأمین کننده برق استان برگزار شد

دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون  غالمی- 
شرکت توزیع برق استان گفت: مانور سراسری آماده 
به  کار بودن مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، 
حساس، مهم و ضروری استان در شهرستان بیرجند 
برگزار شد. منصوریان عنوان کرد:  رأس ساعت 12 
با صدور فرمان سراسری بالفاصله پیام به واحدهای 
عملیاتی استان صادر و برق مراکز پیش بینی شده 
رأس ساعت مقرر قطع و پس از یک دقیقه تأمین 

برق این مراکز از طریق مولدین دیزلی انجام شد.

لزوم توسعه دانش فنی در حوزه
گیاهان دارویی با هدف اشتغال زایی

لزوم  بر  کاری- رئیس جهاد دانشگاهی استان 
با  دارویی  گیاهان  حوزه  در  فنی  دانش  توسعه 
هدف اشتغال زایی تأکید کرد. صادقی  در دیدار با 
ناصری، سرپرست پارک علم و فناوری به معرفی 
واحدهای استان و دستاوردهای آن در حوزه های 
مختلف پرداخت. در این دیدار بر همکاری مشترک 
آموزشی، پژوهشی و تجاری سازی  در زمینه های 
فناوری و حمایت از ایده ها، طرح ها و پایان نامه های 
تعامالت،  گسترش  و  توسعه  نحوه  و  دانشجویی 
اشتغال زایی در حوزه گیاهان  و  فنی  دانش  تولید 
مزیت  های  از  دانشجویان  سازی  آگاه   دارویی، 
منطقه ای استان و آشناسازی آنان با روند خلق و 
ثبت اختراع، توانمندسازی تولیدکنندگان در کشف 
بازارهای جدید تأکید شد.  رئیس جهاد دانشگاهی 
نهادهای  و  سازمان ها  باید  موفقیت  برای  گفت: 
پارک علم  و  دانشگاهی  نظیر جهاد  باهم  مرتبط 
و فناوری به صورت هدفمند به وظایف خود عمل 

کنند تا منجر به توسعه و پیشرفت شود.

به  ملزم  دولتی  های  دستگاه  سربازی- 
شهرستان  تولیدی  واحدهای  با  همکاری 
هستند و هر گونه قطع خدمت باید با هماهنگی 
فرمانداری باشد. سرپرست فرمانداری فردوس 
که در جلسه شورای اداری سخن می گفت 
از  باید  کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
جلوگیری  تولیدی  واحد  یک  شدن  تعطیل 
 شود زیرا زیان آن متوجه شهرستان است و 
دستگاه های دولتی نیز در زمینه بدهی آنها 
اقساطی  پرداخت  درباره  را  همکاری  نهایت 
با بیان اینکه  انجام دهند. حسین اسماعیلی 
اعتبارات شهرستان در سالجاری به مبلغ 151 
میلیارد و 640 میلیون ریال، موافقت نامه آنها 
مبادله شده افزود: مدیران در جذب اعتبارات 
تالش کنند تا با توجه به شرایط سخت منابع 
بهترین  به  جذب  و  تخصیص  کشور،  مالی 

صورت انجام گیرد.

تکمیلپروژههایباالی80درصد
اولویتامسال

 وی اولویت امسال را تکمیل پروژه های 
باالی 80 درصد پیشرفت فیزیکی دانست و از 
مدیران خواست، برای جذب اعتبارات ملی با 
مدیران استانی رایزنی کنند. اسماعیلی تصریح 
کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، 
راهکار  دار،  مشکل  صنعتی  واحد   26 برای 
الزم اندیشیده شده و آنچه در شهرستان قابل 
رفع نبوده به استان ارجاع داده شد. وی تاکید 
کرد: سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی 
آبانماه  پایان  تا  و  میشود  تزریق  دار  مشکل 
جاری، بانک ها باید پرونده های مربوطه را 
تکمیل کنند. وی از مردم فردوس به لحاظ 
اینترنتی  نام  ثبت  در  درصدی   68 مشارکت 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن تقدیر کرد 
و به تعدد هیات مذهبی در شهرستان اشاره 
کرد و افزود: گر چه ما مخالف تاسیس هیئت 

مذهبی جدید نیستیم اما باید فراوانی این هیات 
در سطح شهرستان آسیب شناسی شود. وی 
تهران  در  مسئوالن  حضور  کرد:  خاطرنشان 
خیلی از مشکالت را حل می کند و حداقل 
با مشکالت شهرستان آشنا  وزراء و معاونان 
می شوند. به گفته وی جلسه ای با معاون وزیر 
بهداشت در تهران برگزاروتصمیمات خوبی در 

حوزه بهداشت و درمان فردوس گرفته شده که 
اطالع رسانی خواهد شد. 

ازاولآذرمکاتباتکاغذیادارهها
حذفمیشود

به  ها  اداره  برخی  نشدن  وصل  از  وی 
شبکه دولت، علیرغم الزام قانونی، انتقاد کرد 
دالیل  به  کنون  تا  که  هایی  اداره  افزود:  و 
کار  این  مالی  مشکالت  جمله  از  مختلف 
فرصت  آبانماه  پایان  تا  اند  نداده  انجام  را 
کاغذی  مکاتبات  ماه  آدز  اول  از  و  دارند 
حذف میشود . وی اضافه کرد: متاسفانه در 
بحث اطالع رسانی ، بسیار عقب هستیم و 
هنوزاز شیوه های قدیمی استفاده می شود. 
به مدیران دولتی هشدار داد: هر گونه  وی 
استفاده مدیران برای اطالع رسانی مکاتبات 
ودر  ممنوع  اجتماعی  های  شبکه  از  اداری 

قانونی خواهد شد.  برخورد  صورت مشاهده 
جامعه  در  اگر  نیزگفت:  فردوس  جمعه  امام 
اززمین  خداوند  برکات  باشد  حاکم  تقوا  ای 
مقابل،  در  و  میشود  نازل  برمردم  وآسمان 
دنبال  به  را  و قحطی  ناامنی  نعمت،  کفران 
بابایی  رضا  محمد  االسالم  حجه  دارد. 
تصریح کرد: قدر نعمت انقالب را باید بدانیم 

و مطالبات رهبری درباره اقتصادی مقاومتی 
را عملی کنیم.

 
افزایش موجب مدیران کاری کم

معضالتاجتماعیمیشود
وی افزود: باال رفتن آمار طالق و مفاسد 
اجتماعی در شهرستان نشان از این دارد که 
به  را  خود  وظایف  کار،  متولیان  و  مدیران 
تاسف  مایه  این  و  اند  نداده  انجام  درستی 
کمیته  بزودی  کرد:  اضافه  بابایی  است. 
استقبال از نماینده ولی فقیه که در روز اربعین 
حسینی به فردوس سفر می کنند تشکیل می 
در  نیز  استان  بیمه سالمت  مدیر کل  شود. 
گزارشی از حوزه عملکردی خود گفت: 530 
هزار نفر یعنی 72 درصد مردم استان دفترچه 
بیمه سالمت دارند که سهم فردوس از این 
تعداد 30 هزار نفر است. دکترحسین خوبان 

به بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت 
اشاره کرد و افزود: برای 208 بیمار دیالیزی 
یعنی  ریال  میلیارد   80 گذشته  سال  استان 
اعتبارات یک سال فردوس  از  چیزی باالتر 
 59 اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  هزینه 
بیمه سالمت  پوشش  تحت  تاالسمی  بیمار 
دراستان هستند تاکید کرد: آزمایشات قبل از 

بارداری باید جدی گرفته شود و نباید فرزند 
دارای این بیماری متولد شود. خوبان اضافه 
کرد با 455 موسسه درمانی در استان قرارداد 
میلیارد   1400 استان  در  ما  هزینه  و  داریم 
ریال است که سهم فردوس از این مبلغ 115 

میلیارد ریال می شود.

چالشهایحوزهپزشکخانواده
وطرحتحولسالمت

خانواده  پزشک  حوزه  چالشهای  به  وی   
روستایی و طرح تحول سالمت اشاره کرد و 
و 10  دارد  خانواده 11 وظیفه  پزشک  افزود: 
مورد آن مربوط به پیشگیری است . وی نبود 
راهبرد مشخص برای تربیت پزشک خانواده، 
نبود  مردم،  سازی  توانمند  به  جدی  توجه 
زیرساخت الزم برای ثبت گزارش دهی و نگاه 
درمان نگر را از مشکالت این بخش برشمرد. 

طرح  نشدن  اجرا  سالمت،  بیمه  کل  مدیر 
تحول سالمت در بخش خصوصی و  نیروی 
ناکافی در بیمارستان ها را از مشکالت طرح 
تحول سالمت دانست وافزود: در حالی که باید 
برای هر یک و نیم میلیون نفر یک دستگاه 
استان  در  فقط  باشد  داشته  وجود  ای  آر.  ام. 
دو دستگاه داریم و ارجاع  بدون نیاز بیماران 
توسط برخی پزشکان از مشکالت ماست، به 
طوری که برابر یک بررسی، از 100 بیماری 
که از آنها ام.آر.ای گرفته شده فقط 5 نفر نیاز 

به این خدمت داشتند.

کسری70میلیاردریالی
بیمهسالمتکشور

 وی از رشد 800 درصدی مراجعه مردم 
سالمت  تحول  طرح  از  بعد  سونوگرافی  به 
بیمه سالمت  سازمان  گفت:  و  داد  خبر  نیز 
هزار   70 کسری  با  حاضر  زمان  در  کشور 
اداره  رئیس   . است  مواجه  ریالی  میلیارد 
ارائه  با  نیز  فردوس  عمومی  های  کتابخانه 
گزارشی گفت: در دو باب کتابخانه عمومی 
فردوس و اسالمیه 41 و 833 عنوان کتاب 
از  با 2340 نفر عضو داریم . ملیحه اسدی 
اختصاص 800 میلیون ریال برای کتابخانه 
باغستان در سالجاری خبرداد و تصریح کرد: 
ساختمان کتابخانه عمومی فردوس فرسوده 
جدید  کتابخانه  به  نیاز  کم،  گنجایش  با  و 
است. وی افزود: تفاهم نامه ای با کانون قلم 
چی برای احداث کتابخانه در فردوس منعقد 
شده که این کانون 7 میلیارد و 500 میلیون 
ریال و 7 میلیارد ریال نیز توسط فرمانداری 
این  در   . است  یافته  اختصاص  امر  این  به 
جلسه آقایان : مرتضی هاشمی ومحمد الهی 
به عنوان روسای شورای شهر و  به ترتیب 
اداره اوقاف و امورخیریه معرفی و از خدمات 

مدیران قبلی تقدیر شد.

قطع خدمات واحدهای تولیدی باید با هماهنگی فرمانداری باشد

برزجی- دین اسالم فعالیت قرض الحسنه 
را تشویق کرده است، بنابراین بانک مرکزی 
با فعالیت صندوق های قرض الحسنه ای که 
در چارچوب قانون و شرع عمل کنند، نه تنها 
مخالفتی ندارد بلکه آنها را تشویق هم می کند، 
البته بخش بسیار اندکی از صندوقها سودهایی 
از فعالیتهای پولی با عنوان قرض الحسنه می 

گیرند که با این امر برخورد می شود.
بانک  همواره  که  استدالل  این  با  گرچه 
مرکزی نسبت به موارد این چنینی به مردم 
هشدار داده نمی توان بر بانک مرکزی خرده 
مساله ای  بانکی  نارسایی سیستم  اما  گرفت 

نیست که کسی بتواند آن را کتمان کند.
روی  از  و  برنامه  بدون  عده ای  متأسفانه 
مراکز  تأسیس  به  اقدام  کارشناسی  اصول 
مالی می کنند که به دلیل وارد نبودن در امور 
بانکداری اسالمی، هم خودشان ضایع می شوند 

و هم حق و حقوق مردم را ضایع می کنند.
صندوق  از  دیگر  یکی  که  شدیم  خبر  با 
های قرض الحسنه در بیرجند تعطیل شده و 
زمزمه ادغام این صندوق با یک بانک دیگر 
بانک  با  که  تماسی  در  رسد.  می  گوش  به 
از  کرد  عنوان  مربوطه  داشتیم مسئول  ملی 
که  هایی  بانک  و  موسسات  فقط  ما  نظر 

موجود  مرکزی  بانک  سایت  در  آن  لیست 
هست و دارای مجوز می باشند قابل اعتماد 

برای سرمایه گذاری هستند. 
در پیگیری که از طریق استانداری داشتیم 
طریق  از  باید  مشکل  که  شد  عنوان  نیز 
. در نهایت معاون  فرمانداری پیگیری شود 
این  بیرجند در  فرماندار  اجتماعی  سیاسی و 
این  مشکل  گفت:  ما  خبرنگار  به  خصوص 
داده  اطالع  استانداری  به  قبل  از  صندوق 
نیز  مرکز  با  که  مکاتباتی  طبق  و  بود  شده 
مطالبات  هدایت  عصر  صندوق  ایم  داشته 
مردم را پرداخت کرده و فقط در حدود 4 الی 

5 میلیون تومان بیشتر بدهی ندارد. 
مردم  که  مبالغی  اینکه  بیان  با  زمانزاده 
های  رقم  هستند  بدهکار  صندوق  این  از 
معدودی  تعداد  از  غیر  افزود:  هست  جزئی 
خود  طلب  گرفتن  برای  کسی  طلبکاران  از 
مراجعه ای نداشته است. وی با تاکید بر اینکه 
ایجاد صندوق مالی باید بر اساس مجوز بانک 
مرکزی باشد اظهار کرد: با همکاری نیروی 
انتظامی تمامی فعالیت های مالی صندوق ها 
تحت نظر هست و در صورت نداشتن مجوز 

اجازه فعالیت داده نمی شود. 
نباید  مردم  کرد:  نشان  خاطر  زمانزاده 

در  حساب  افتتاح  به  اقدام  تحقیق  بدون 
یک صندوق کنند لذا توصیه می شود حتما 
و  ها  بانک  در  را  خود  مالی  های  حساب 
تحت  که  ای  الحسنه  قرض  های  صندوق 
نظارت بانک مرکزی هستند متمرکز کنند. 

اعتبار صندوق قرض الحسنه دیگری در استان پایان یافت

مدیرکل امور مالیاتی در نشست رفع موانع تولید مشکالت واحدهای تولیدی اعالم کرد ؛

سرپرست فرمانداری فردوس در شورای اداری:

گروه خبر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با 
اشاره به اینکه مشکالت بخش تولید با شعار 
دادن حل نخواهد شد، گفت: باید در راستای 
خراسان  تولیدی  واحدهای  مشکالت  حل 

جنوبی گام های عملی برداشته شود.
موانع  رفع  جلسه  در  احتشام  محسن 
ادارات  با  تولیدی  واحدهای  مشکالت  تولید 
باید  کارآفرینان  کرد:  اظهار  استان  مالیاتی 
وی  باشند.  داشته  را  قانونی  موازین  رعایت 
با بیان اینکه باید مسائل و قوانین مربوط به 
تولیدکنندگان و کارآفرینان شفاف باشد، بیان 
باشد،  بهتر  در عملکرد  کرد: هرچه شفافیت 

اظهارنظرهای منصفانه تری خواهیم داشت.
از  را  اشتغال  و  گذاری  سرمایه  احتشام 
دغدغه های مهم مسئوالن دانست و افزود: 
باید همه دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی 

برای رفع این معضل تالش کنند.
کرد:  اظهار  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گران  صنعت  و  گذاران  سرمایه  از  بسیاری 
نه  اجتماعی  نگاه  با  و  مسئوالن  دعوت  به 
اقتصادی برای مشارکت و محرومیت زدایی 

و اشتغال استان سرمایه گذاری کرده اند. 
نگاهی  باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جنوبی  خراسان  محروم  استان  به  اقنضائی 
به  رود  می  انتظار  کرد:  بیان  باشد،  داشته 

استان  تولیدی  واحدهای  و  گذاران  سرمایه 
توجه ویژه شود.  احتشام ادامه داد: همچنین 
راستای  در  را  و تالش های خود  توان  باید 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران عملی کنیم.
واحدهای  از  بخشی  اکنون  افزود:  وی 
که  هستند  مالیاتی  مشکالت  دچار  تولیدی 
خراسان  امورمالیاتی  سازمان  مساعدت  با 

جنوبی قول رفع آن داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه 
خراسان جنوبی نیاز به سرمایه گذاری دارد، 
گفت: باید تالش کنیم که در این زمینه به 

رتبه های برتر کشوری برسیم.

جاری،بیان  سال  شعار  به  اشاره  با  وی 
معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با  کرد: 
به  باید  مقاومتی  اقتصاد  پیرامون  رهبری 
احتشام  شود.  پرداخته  آن  به  طورعملیاتی 
راستای  در  باید  همچنین  اینکه  بیان  با 
خراسان  تولیدی  واحدهای  مشکالت  حل 
ابراز  جنوبی گام های عملی برداشته شود، 

امیدواری کرد این مشکالت رفع شود و در 
مورد مالیات نیز اراده سازمان امور مالیاتی 
کشور بر تعامل و رفع مشکالت واحدهای 
مساعدت  و  همکاری  این  و  است  تولیدی 

قابل تقدیر و تشکر است.

سیاستسازمانامورمالیاتیکشور
مبتنیبرتعاملقانونیباواحدهای
اقتصادیورفعموانعتولیداست

مالیاتی  امور  مدیرکل  نژاد  یعقوب  یحیی 
از  یکی  کرد:  اظهار  نشست  این  در  نیز 
وظایف اساسی سازمان امور مالیاتی کشور به 
عنوان یک نظام حاکمیتی تالش برای حفظ 
اشتغال، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید در 
چارچوب سیاست های کالن کشور می باشد. 
واحدهای  روی  پیش  مشکالت  درباره  وی 
مربوط  مشکالت  از  بخشی  گفت:  تولیدی 
به محدودیت ها،الزامات و فرایندهای قوانین 
با  آن  باشد که تطبیق و اصالح  مرتبط می 
شرایط فعلی اقتصادی بر عهده مراجع قانون 
گذاری است که در حال حاضر ما باید جهت 
مربوط  مقررات  و  قانونی  تکالیف  به  عمل 
بخشی  و  نماییم  مبذول  را  تالش  حداکثر 
تعامل  نوع  به  مربوط  از مشکالت که  دیگر 
مشوقات  و  ترفیعات،ترجیحات  از  استفاده  و 
در  که  کنیم  تالش  باید  باشد،  می  مالیاتی 
تولیدی  واحدهای  عدیده  موانع  رفع  جهت  
حداکثر تعامل و مساعدت قانونی اعمال گردد.
و  فروشی  کد  پدیده  به  اشاره  با  وی 
نمود:   اظهار  صوری  فاکتورهای  از  استفاده 
که دولت محترم به منظور شفاف سازی در 

چرخه مبادله کاال و فعالیتهای اقتصادی در 
سیاستهای  و  مدت  بلند  متعدد  های  برنامه 
کالن اقتصادی تأکید بر اجرایی شدن پایگاه 
اطالعات اقتصادی مؤدیان در سازمان امور 
مکانیزم  طریق  از  و  نموده  کشور  مالیاتی 
مبادله   چرخه  مستندسازی  و  نظارتی  های 
افراد  با  قاطع  مبارزه  بر  کاال، تصمیم جدی 
و  اقتصادی  عدالت  که  جاعل،کدفروش 
با  وی  اند.  رفته  نشانه  را  جامعه  اجتماعی 
اشاره به اینکه استفاده از فاکتورهای صوری و 
پدیده کدفروشی به منظور استفاده از اعتبارهای 
واهی، بیشتر در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
رایج است، گفت: که این یک وظیفه همگانی 
است که در جهت شفافیت و حفظ سالمت 

نظام اقتصادی جامعه تالش نماییم.
وی در پایان اظهار نمود که این اداره کل 
واحدهای  از مشکالت  آن بخش  به  نسبت 
استان  این  اختیار  حوزه  در  که  اقتصادی 
از حداکثر  دارد که  آمدگی کامل  باشد،  می 
تفویض شده  اختیارات  و  قانونی  ظرفیتهای 
و  اقتصادی  واحدهای  با  تعامل  جهت  در 
رفع موانع تولید استفاده کند و بخش دیگر 
برگزاری  با  است  استانی  فرا  که  مشکالت 
متبوع  سازمان  ارشد  مسئوالن  با  جلسات 

نسبت به رفع آن اقدام گردد.

آمادگی رفع موانع مالیاتی تولید
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دانش آشتیانی، صالحی امیری 
و سلطانی فر پاستورنشین شدند

و  آموزش  جوانان،  و  ورزش  پیشنهادی  وزرای 
پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی با رأی اکثریت 
اعضای هئیت دولت  به جمع  نمایندگان مجلس 
پیوستند. جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و فرهنگ و 

ارشاد اسالمی روز گذشته برگزار شد. 
سلطانی فر  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
رأی،   175 با  جوانان  و  ورزش  پیشنهاد  وزیر 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشنهادی  وزیر  صالحی امیری 
وزیر  دانش آشتیانی  و  رأی   192 با  اسالمی 
پیشنهادی آموزش و پرورش با 157 رأی توانستند 

از مجلس دهم رأی اعتماد کسب کنند.

 »علی جنتی« نه شهید کنسرت است نه 
به خاطر تذکرات مراجع برکنار شد

جنتی  آقای  گفت:  مجلس  در  فریمان  نماینده 
دغدغه  دلیل  به  نه  و  بود  کنسرت  شهید  نه 
دولت نسبت به تذکرات مراجع تقلید برکنار شد. 
قاضی زاده  هاشمی در مخالفت با سید رضا صالحی 
امیری وزیر پیشنهادی ارشاد گفت: از آقای رئیس 
جمهور که خود منتقد سرهنگ ها بودند تعجب آور 
وزارت  تصدی  برای  را  سرهنگ  یک  که  است 

فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی کرده اند.

دولت مسیر بازیهای جناحی را می پیماید

نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به پیام مقام 
معظم رهبری در آغاز به کار دولت یازدهم اظهار کرد: 
دولت برخالف منویات رهبر انقالب مسیر بازیهای 
جناحی و سیاسی را می پیماید. این در حالیست که در 
برخی موارد مثاًل در مواجهه با فتنه و فتنه گران که از 

خطوط قرمز نظام است مسأله فرق می کند.

آقای روحانی! کلیدتان صندوق ذخیره 
فرهنگیان را برای رانت خواران گشود

کلیدتان  روحانی  آقای  گفت:  پاوه  مردم  نماینده 
ذخیره  صندوق  کشور،  اقتصاد  گشایش  جای  به 

فرهنگیان را برای رانتخواران گشوده است. 
وزرای  تغییر  در  دولت  عملکرد  از  انتقاد  با  نادری 
مشکالت  کشور  مسائل  اولویت  گفت:  فرهنگی، 
اقتصادی است و دولت می بایست به جای تغییر وزرای 

فرهنگی به تغییر وزرای اقتصادی توجه می کرد. 

ذوالنور: والیتمداری هم درجاتی دارد 

ادعا  برخی  اینکه  ابراز  با  مجلس  در  قم  نماینده 
می کنند تغییر در این 3 وزارتخانه نشانه والیتمداری 
است، اظهار کرد: رهبری با توجه به وضع معیشت 
داشته اند.  تأکید  اقتصاد  مسأله  بر  همواره  مردم 
والیتمداری درجاتی دارد و اگر برای بهبود معیشت و 

منطقه نمونه گردشگري بند دره!!عکس روز اقتصاد تالش کنیم منافاتی با والیت ندارد.

جان کری: الزم است به طور شفاف اعالم 
کنم؛ ظریف وطن پرستی است جنگنجو

وزیر خارجه آمریکا وطن پرستی محمدجواد ظریف 
را ستود. جان کری در مراسم اعطای جایزه چتم 
هاوس به او و دکتر ظریف گفت: من الزم است 
که این موضوع را به طور شفاف اعالم کنم که 
و یک  بسیار سرسخت  فردی  محمدجواد ظریف 
مذاکره کننده بسیار توانا و وطن پرستی است که 
در تمامی مدت مذاکرات برای کشورش و منافع 
برای  راه حل هایی  که  کرد  تالش  او  جنگید.  آن 
مشکالتی که ما، آنها را درک می کردیم، پیدا کند. 
هر  برای  بزرگ  موانعی  منزله  به  مشکالت  این 
دو کشور ما، مردم ما و سیاست ما بود. اختالف 

نظراتی هم در درون کشورهای ما وجود داشت.

یو اس ای تودی نوشت: ضربه شست 
حزب ا... و متحدانش به عربستان

گزارشی  در  تودی«  روزنامه »یواس ای  وب سایت 
با اشاره به انتخاب »میشل عون« به عنوان رئیس 
لبنان  مجلس  نمایندگان  نوشت:  لبنان  جمهور 
از  که  را  ا...  حزب   و  ایران  اصلی  متحد  سرانجام 
حامیان اصلی بشار اسد است انتخاب کردند. »یواس 
ای تودی« با اشاره به نفوذ ایران بر لبنان می افزاید: 
رأی 83 نفر از اعضای مجلس لبنان نشانگر این 
واقعیت است که جناح های سیاسی متمایل به ایران 

در لبنان، عربستان را شکست داده اند.

کلینتون یا ترامپ؛ آینده رابطه ایران
 و آمریکا چگونه خواهد بود؟

عملکرد  تأثیر  به  پرداختن  با  دویچه وله  شبکه 
 - تهران  روابط  بر  آمریکا  آینده  رئیس جمهور 
که  گفت  بتوان  شاید  داد:  گزارش  واشنگتن 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
مواضعی متفاوت را در قبال ایران اتخاذ کرده اند 
اما هر یک از آنها که روی کار بیاید، سیاست های 
کرد.  نخواهد  تغییری  واشنگتن  بین المللی  کلی 
این شبکه نوشت: ظاهر این معادله برای خیلی ها 
همان  ماجرا  خوب«  »طرف  که  می کند  محرز 
این  »بدمن«  ترامپ  و  است  کلینتون  هیالری 
داستان. اما نگاهی به اظهارنظرهای این دو نفر 
و موضع گیری های آنان به خصوص درباره ایران 
داستان را از این حالت سیاه و سفید خارج می کند. 
در  آمریکا  با  ایران  رابطه  دویچه وله،  گزارش  به 
چرخش  در  اصلی  محور  سه  حول  حاضر  حال 
است: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، 
کشورهای  با  رابطه  و  یمن  و  سوریه  بحران 
رابطه خوب کلینتون  اسرائیل.  با  رابطه  و  عربی، 
با اسرائیل نیز نشانه دیگری بر تفاوت دیدگاه او  

-اگر نگوییم تناقض- با ایران است.
دونالد ترامپ اما در مقابل، نه رابطه چندان خوبی 
با کشورهای عربی دارد و نه با اسرائیل. در بحران 
سوریه او معتقد به تمرکز مبارزه با داعش است و 

نه بشار اسد؛ دیدگاهی بسیار شبیه ایران.

می خواهند بگویند  رئیس جمهور جزو فتنه است 

عضو  و  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان  مصطفی 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در تذکری در 
صحن علنی مجلس گفت: اگر فتنه خط قرمز است و 
را  پیشنهادی  وزرای  از  برخی  هم  دوستان  از  بعضی 
آنجا که رئیس شورای عالی  از  فتنه می دانند و  یاران 
امنیت ملی کشور، رئیس جمهور است پس غیرمستقیم می خواهند، بگویند که 

خود رئیس جمهور جزو فتنه است! آقایان فتنه شناس شده اند.

نخست وزیر جنگ سر فتنه شد، حاال مي گویید آشتیاني در پشتیباني جنگ بوده است

نقوی حسینی نماینده مخالف دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس گفت: بعضی ها منصوب 
به شهید رجایی شدند من عرض می کنم نخست وزیر دوران جنگ عامل آمریکایی در فتنه 88 شد آن وقت می گویند چون آقای آشتیانی 
در پشتیبانی جنگ بوده از این مضوع مبراست. وی خطاب به رئیس جمهور گفت: این وزیر پیشنهادی شما کاماًل یک وزیر سیاسی است. 

نقوی حسینی اظهار : آقای رئیس جمهور انقالبی ها می فهمند و نفهم نیستند و می دانیم که دانش آشتیانی بازیگر نقش اول فتنه است. 
وی با بیان این نکته که امیدوارم نقدهای من باعث نشود بنده به جهنم فرستاده شوم، گفت: آقای روحانی لطفًا اینقدر با آموزش و پرورش بازی نکنید.

 بگذارید حرفشان را بزنند، نگذارید خیانت کنند

متدین  افراد  دغدغه  به  اشاره  با  مجلس  رئیس  نائب 
برای دفاع از دین اسالم، تأکید کرد: از اسالم فقط با 
یک نیرو می شود، پاسداری کرد و آن منطق و آزادی 
دادن و مواجه صریح و روشن با افکار مخالف است. 

را  دیگران حرفشان  بگذارید  کرد:  بیان  مطهری  علی 
بزنند، نگذارید خیانت کنند، چنین تصور نشود که با جلوگیری از ابراز افکار 

و عقاید می شود از اسالم پاسداری کرد. 

که  »آنهایی  به  خطاب  جمهور  رئیس 
کرده«،  کار  چه  برجام  می کنند،  سؤال 
انتخاب  راه  برجام  با  داشت:  اظهار 
برای  با جهان،  تعامل  برای  ایران  ملت 
صادرات، واردات، انتخاب نوع مشتری و 
نوع کاال آزاد شده است. امروز خودمان 
نیاز  مورد  کاالی  استقالل،  و  اقتدار  با 
هر  از  پزشکی  کاالی  در  حتی  را  خود 
کشوری انتخاب می کنیم در حالی که در 
نبودیم و می بایستی  آزاد  تهیه دارو هم 
از کشور خاص با قیمت خاص دارو وارد 
بهترین  و  دارو  بهترین  امروز  و  کنیم 
را  پزشکی  تجهیزات  بهترین  و  کیفیت 

خودمان انتخاب می کنیم.
دکتر روحانی تأکید کرد:  دولت بر جهت 
و هدفی که انتخاب کرده و بر پیمانی که 
با مردم بسته تا روز آخر خواهد ایستاد و 
در این مسیر از فشار، نقد غیرمنصفانه و 

تخریب هراسی ندارد.
امروز  داد:  ادامه  جمهوری  رئیس 
مسایل  که  انقالبی نما  عده ای  برخالف 

و  دنیا  همه  نمی فهمند،  را  کشور 
نکته  این  به  بین المللی  سازمان های 
و  بهترین  ایران  که  دارند  اعتراف 

سرمایه گذاری  برای  کشور  امن ترین 
اتهاماتی  به  اشاره  با  است. وی  خارجی 
یازدهم  دولت  در  اختالس  در خصوص 
تصریح کرد: بعضی ها مثل اینکه باال و 
لذت بخش  برایشان  فساد  پایین کردن 
آن  و  داده  وامی  دستگاهی  اگر  است. 
پول شده بدهی معوق، نمی دانم بعضی 
بدهی  که  می آید  خوششان  رسانه ها  از 
بعضی ها  که  اختالس  بگویند  را  معوق 
عبارت ها  و  لغت  به  دقیق  توجه  هم 
نمی کنند. اگر فسادی است با آن مبارزه 
نه  کنیم.  بزرگ  را  آن  اینکه  نه  کنیم 
نظر  به  که  کنیم  تبلیغ  طوری  اینکه 
جامعه  در  را  فساد  دارند  بعضی ها  برسد 

عادی سازی می کنند. 
این  برای  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
همه  آن  شده،  داده  شهید  و  خون  نظام 
همه  آن  و  زندان  همه  آن  شده،  تالش 

جبهه، خاطرنشان کرد: اگر کسی گناهی 
کرده باید با خدای خودش توبه کند. اگر 
حق الناس است باید برود ادا کند، نه اینکه 
در خیابان ها جار بکشیم آن هم به دروغ. 
نباید عادی سازی کنیم. این کشور، کشور 
به  که  دیگران  نگذاریم  است.  اسالمی 
کشور ما خیانت کردند و به پناه دیگران در 
خارج رفتند به استناد حرف های نادرست 
برخی از افراد در داخل این کشور، کشور و 

نظام را هو کنند.
برای  آنچه  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
دولت مهم است، رضای خدا، خشنودی 
اقتدار  و  عزت  کشور،  پیشرفت  مردم، 
ملی  اقتدار  از  بعضی  اینکه  است؛  ملی 
و  ذهن  در  باید  نمی شوند،  خوشحال 
گذشته و افکار خود دقت بیشتری کنند 
اقتدار  ایرانی،  دریابند؛  را  آن  علت  و 

ایران را می خواهد.

رئیس جمهور: برخی به دروغ در خیابان ها خبر فساد جار می زنند
یکعدهانقالبینمامشکالتکشوررانمیفهمند/برخیازاقتدارملیخوشحالنمیشوند

یادبود هفتمین شب درگذشت خادم اباعبدا... الحسین

شادروان حاج ولی دادرس مقدم ) عضو هیئت امنای هیئت حسینی(

بلیط هوایی اربعین
رفت:  بیرجند - بغداد 95/8/22     برگشت:  نجف - بیرجند 95/9/6

1/350/000 تومان          1/200/000 تومان  

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا
 دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند    32224113

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفوره

 بگم محمود آبادی 
را به اطالع اقوام، دوستان و آشنایان می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن مرحومهامروزچهارشنبه
مورخه95/8/12ازساعت2الی4بعدازظهرازمحلبهشتمتقین)غسالخانه( برگزار می گردد.
ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومهروزجمعه95/8/14ازساعت9الی10صبح

درمحلمسجدحامعحائری منعقد می گردد.
حضور سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی بازماندگان و امتنان خواهد بود.

خانواده های جعفری، محمودآبادی،حسنی ، شایان ، مکتب داران

عرصِكبربريًَع هلك پالك ثبتيآدرس هلكًبم ٍاحد هسئَلشٌبسِرديف
(هتر هربع)

اعيبى
(هتر هربع)

قيوت پبيِ
(بِ ريبل)

سپردُ تَديعي جهت 
تَضيحـبت(بِ ريبل)شركت در هسايدُ 

فرٍش بب ٍضع هَجَد29256101,805,000,00090,250,000صٌعتيسبير36213621قطعِ - شهرك صٌعتي - بيرجٌد خراسبى جٌَبي12547

زهيي__جٌب شي شَيي- جبدُ پهٌبيي - قبيي خراسبى جٌَبي22549
- كشبٍرزي 
فرٍش بب ٍضع هَجَد100,000,0005,000,000__2000هسرٍعي

سبير90/3275/3470/3551داهداري- خضري - ًيوبلَك - خضري خراسبى جٌَبي32600
- كشبٍرزي 
فرٍش بب ٍضع هَجَد50004341,395,000,00069,750,000هسرٍعي

زهيي ٍ سبير1510/393رٍستبي بيد هشك- قبيي خراسبى جٌَبي42606
- كشبٍرزي 
فرٍش بب ٍضع هَجَد8215356477,505,00023,875,250هسرٍعي

فرٍش بب ٍضع هَجَد200001491,450,000,00072,500,000كبرگبُزهيي1/1468رٍستبي آفريس- قبيي خراسبى جٌَبي52610

ادارُ هركسي سببق ببًك -  هتري اٍل غربي 20- خيبببى هدرس - بيرجٌد خراسبى جٌَبي62615
فرٍش بب ٍضع هَجَد595/801417/7636,400,000,0001,820,000,000تجبريسبختوبى17/955/77/1263/915صبدرات

فرٍش بب ٍضع هَجَد72173/58831,958,040,00097,902,000كشبٍرزيزهيي1680/28رٍستبي هحودآببد علن- قبيي خراسبى جٌَبي76679

فرٍش بب ٍضع هَجَد41/8083/62,000,000,000100,000,000اًببري- تجبري هغبز41457/187ُ ٍ 2بيي هفتح - خيبببى هفتح - بيرجٌد خراسبى جٌَبي86685

فرٍش بب ٍضع هَجَد360212/34,150,000,000207,500,000هسكًَيسبختوبى28315/245پالك  - 7ًبَت - خيبببى تَحيد - بيرجٌد خراسبى جٌَبي96689

 

 95/1هـصايدُ عوَهي فسٍش اهالك هبشاد ببًل صـبدزات ايساى ضوبزُ 
  هدازك هغبلعِ ، هصايدُ اسٌبد دزيبفت ، بيطتس اعالعبت  مسب جْت هي تَاًٌد هتقبضيبى .بسسبًد فسٍش بِ عوَهي هصايدُ عسيق اش مطَز سساسس دز زا خَد هبشاد اهالك اش تعدادي دازد ًظس دز ايساى صبدزات ببًل

   ضعب هديسيت سبختوبى ٍ تدازمبت دايسُ بِ 16:00 لغبيت صبح 08:00 سبعت اش (تعغيل ايبم اش غيس) 1395/08/22 هَزخ ضٌبِ زٍش لغبيت آگْي اًتطبز تبزيخ اش زٍشُ ّوِ ، خَد ًظس هَزد اهالك اش ببشديد ٍ
  تب زا پيطٌْبدات حبٍي ّبي پبمت ٍ حبصل توبس   32214699 : تلفي ضوبزُ  بب يب ٍ هساجعِ   سبختوبى ٍ تدازمبت دايسُ - اٍل عبقِ - صبدزات ببًل هسمصي ادازُ -9 هدزس ًبص - هدزس خيبببى - بيسجٌد : ًطبًي بِ     جٌَبي خساسبى استـبى

                                              بِ ًسسيدُ ، سويِ خيبببى تْساى دز ٍاقع سپْس بسج سبختوبى 26 عبقِ دز صبح 10:00 سبعت زأس 1395/08/25  هَزخ ضٌبِ سِ زٍش دز ضدُ ازائِ پيطٌْبدات پبمبت .ًوبيٌد اخر زسيد ٍ تسلين هرمَز دايسُ بِ 1395/08/22  هَزخ 16:00 سبعت
                                                                                                                                                           . ببضد هي ببًل بِ پبمبت تسلين زسيد ازائِ بِ هٌَط ٍ اختيبزي ببشگطبيي دزجلسِ مٌٌدگبى ضسمت حضَز .ضد خَاّد قسائت ٍ هفتَح ذيسبظ هسئَليي حضَز بب 85 ضوبزُ هفتح خيبببى
 . فسهبئيد هساجعِ 95/08/15 هَزخ اقتصبد دًيبي زٍشًبهِ بِ بيطتس اعالعبت مسب جْت است ،خَاّطوٌد ضَد دزج    95/08/15هَزخ اقتصبد دًيبي زٍشًبهِ دز احتوبلي اصالحبت آخسيي است هقسز ايٌنِ بِ عٌبيت بب : تَضيح

اداره كل ساماندهي و فروش امالك و اموال مازاد   2   از   1صفحه     1395/08/01- گروه كارشناسان :   تهيه كننده و تاريخ 

کاربرينوعملکپالكثبتيآدرسملکنامواحدمسئولشناسهردیف
عرصه

)مترمربع(
اعیان

)مترمربع(
قیمتپایه
)بهریال(

سپردهتودیعيجهت
توضیحـاتشرکتدرمزایده)بهریال(

فروشباوضعموجود29256101,805,000,00090,250,000صنعتيسایر3621بیرجند-شهركصنعتي-قطعه3621خراسانجنوبي12547

فروشباوضعموجود100,000,0005,000,000__2000کشاورزی-مزروعیزمین__قاین-جادهپهنایي-جنبشنشویيخراسانجنوبي22549

فروشباوضعموجود50004341,395,000,00069,750,000کشاورزی-مزروعیسایر90/3275/3470/3551خضری-نیمبلوك-خضري-دامداريخراسانجنوبي32600

زمینو1510/393قاین-روستايبیدمشکخراسانجنوبي42606
فروشباوضعموجود8215356477,505,00023,875,250کشاورزی-مزروعیسایر

فروشباوضعموجود200001491,450,000,00072,500,000کارگاهزمین1/1468قاین-روستایآفریزخراسانجنوبي52610

بیرجند-خیابانمدرس-20مترياولغربيخراسانجنوبي62615
فروشباوضعموجود595/801417/7636,400,000,0001,820,000,000تجاريساختمان17/955/77/1263/915-ادارهمرکزيسابقبانکصادرات

فروشباوضعموجود72173/58831,958,040,00097,902,000کشاورزیزمین1680/28قاین-روستایمحمدآبادعلمخراسانجنوبي76679

فروشباوضعموجود41/8083/62,000,000,000100,000,000تجاری-انباریمغازه1457/187بیرجند-خیابانمفتح-بینمفتح2و4خراسانجنوبي86685

فروشباوضعموجود360212/34,150,000,000207,500,000مسکونيساختمان315/245بیرجند-خیابانتوحید-نبوت7-پالك28خراسانجنوبي96689


