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سرمقاله

پیش نیازهای حجاب

*  مهر آیین

در هفته ای که گذشت درسرمقاله درد مندانه )ما 
آزادی بیشتری می خواهیم( از دوست ارجمند جناب 
آقای هرم پور و یادداشت جناب آقای نظام دوست 
آزادی  آزادی(به موضوع  با عنوان )در اسارت  تامند 
های بی حد وحصر و رفتارهای هنجار شکنانه و 
غیر اخالقی پرداخته شده بود و نقد ها و گالیه ها 
از وضع موجود و کم وکاستی مسئوالن و ... آنچه 
نوشتار های امتداد  به گونه ای در  آید   در پی می 
این  به  دیگر  ای  زاویه  از  آن  در  اما  است  پیشین 
که  است  این  واقعیت  است.  شده  توجه  موضوع 
 هر چه می گذرد فرهنگ بد حجابی و بد پوششی
و هرزه رفتاری ها گسترده تر می شود و در برابر 
هایی خورد  بر  به  محدود  ها  واکنش  پدیده   این 
و  لعن  و  لفظی  های  هشدار  یا  سطحی  مقطعی 
های پدیده  که  است  حالی  در  این  است.   نفرین 
اجتماعی یک شبه به وجود نمی آیند آنها محصول 
سالها و بلکه قرنهایند پس انتظار حل یک شبه ی آن 
 نیز از اساس نادرست است.  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

بیش از 4 هزار میلیارد و پانصد میلیون موجودی 11 بانک رسمی استان 

خواب پول  
مرگ صنعت

تابش: برخی در انتخابات هیات رئیسه مجلس بدعهدی کردند/ میرسلیم: فتنه ها هنوز شعله ور است/ وزیر کشور: حتی یک رای هم جابجا نشده است/ ترقی: احزاب باید مستمر پیگیر مطالبات مردم باشند / الریجانی رییس مجلس ماند؛ انتخاب مجدد پزشکیان و مطهری/ جلیلی : نباید به خاطر نتیجه یک انتخابات منفعل شد / مسکو: اتهامات آمریکا علیه ایران راه به جایی نمی برد  / صفحه8

 مشاور رئیس دولت اصالحات : 

وعده لغو تحریم ها 
حربه انتخاباتی بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی : 

از برنامه بازطراحی 
راکتور اراک عقب نیستیم

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی:

 نظر شورای محترم نگهبان، 
درباره انتخابات را فصل الخطاب می دانم

 قالیباف 

فضای انتخابات تمام شده ؛
 به افق آینده بنگرید

سردار جزایری: 

جوانان مولفه اصلی
 قدرت هر کشوری  هستند

علی مطهری: 

برخی فراکسیون ها 
رفتار فراکسیونی نداشتند

خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک الکترونیکی شد

 صفحه ۷

آغاز خرید محصول کلزا 
به میزان 45 تن

 صفحه ۷

جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

صفحه ۷

آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 
رمضان در سربیشه

صفحه ۷

کالهبرداری با ترفندهای جدید
 از تاکسی داران استان

صفحه 6

دولت دوازدهم به وعده های خود 
درباره خراسان جنوبی عمل کند

صفحه۷

صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان ما شرایط متفاوتی با دیگر استان ها دارد، عنوان کرد: بخش کشاورزی و دامپروری استان 
با آسیب جدی روبه رو است و لطمه های وارد شده به این بخش به راحتی قابل جبران نیست.پرویزی، سه شنبه در نهمین جلسه ستاد راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان افزود: برای ایجاد اشتغال در استان باید به زمینه های دیگری عالوه بر کشاورزی و دامپروری فکر وبرای 
ایجاد آن اقدام شود.وی در همین زمینه اظهار کرد که در بحث تولید و اشتغال نباید صرفا تمام توجهات سمت دولت باشد و باید دستگاه های 
مختلف دیگری که می توانند به تولید و اشتغال در سطح ملی کمک کنند وارد میدان شوند.به گفتۀ وی سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
بانک های استان با دعوت از سرمایه گذاران می توانند از ظرفیت آنها در تولید و اشتغال استان استفاده کنند. استاندار با گالیه از بانک ها 
گفت: ما انتظار تحرک بیشتر از بانک ها را داریم که متاسفانه در چند سال اخیر پرداختی بانک ها متوقف شده است. ...  ) ادامه خبر در صفحه 7 (  ان
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۹5 درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه افراد زیرپوشش تامین می شود  / صفحه۷

جناب آقای
 مهندس محمدعلی محمدی

مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان بیرجند
به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر
پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. درگذشت  مادر بزرگوارتان 

را خدمت جناب عالی و خانواده  محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت شرکت پل راه باستان

چه صبورانه زیستی و چه ناباورانه از میان ما رفتی، چگونه باور کنیم نبودنت را
 و چگونه تحمل کنیم اندوه فراقت را و در کدامین باغ گل جستجو کنیم رنگ و بوی صفایت را 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز

 مرحومه حاجیه عفت دلیری 
)مادر شهید گرانقدر مهدی قالسی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹6/3/11 از ساعت 17:30 الی 18:30 در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی

 روح آن مرحومه و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: قالسی، دلیری، علی آبادی، منوچهری، مهدویان، قنفیلی، مودی و سایر فامیل وابسته 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
    از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به ارزیابی و انتخاب تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید:

نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران 30    تلفن:  32445590-4
مشخصات پروژه:  خرید لوله و اتصاالت چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند شامل: 
 لوله چدنی نشکن )داکتیل( تایتونی به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به طول تقریبی 8 کیلومتر - واشر تایتونی 600 میلیمتر فشار 25 بار به تعداد 1400 عدد

 فلنج اسپیگات چدنی نشکن )داکتیل( به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به تعداد 5۷ عدد - فلنج ساکت چدنی نشکن )داکتیل( به قطر 600 میلیمتر و فشار 
25 بار به تعداد 5۷ عدد - سه راهی سه سر فلنج چدنی نشکن )داکتیل( به قطر 600-150-600 میلیمتر و فشار 25 حدود 2۷ عدد - پیچ T بلند و مهره داکتیل 
برای گلند به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به تعداد 160عدد - زانویی پایه دار دو سر فلنج 90 درجه چدنی نشکن )داکتیل( به قطر 200 میلیمتر و فشار 25 بار، 
زانویی دو سر فلنج 90 درجه چدنی نشکن )داکتیل(، زانویی دو سر فلنج 45 درجه چدنی نشکن )داکتیل( و زانویی دو سر فلنج 22/5 درجه چدنی نشکن )داکتیل( 
به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار، زانویی دو سر فلنج 11/25 درجه فلنج کور چدنی ، سه راهی سه سر فلنج چدنی نشکن )داکتیل(، کوالر چدنی به همراه واشر، 

گلند داکتیل به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار و ...
منابع تامین مالی: طرح آبرسانی به شهر بیرجند به شماره 130۷002026 و سایر ردیف های اعتباری مرتبط )اوراق مشارکت(

پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی     مدت پیش بینی انجام خدمات: 3 ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

 یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان  2.۷20.000.000 )دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

تامین کنندگان  متقاضی از تاریخ 1396/03/13 تا پایان وقت اداری 1396/03/16 با تقاضای کتبی و معرفی نماینده برای دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 
اسناد به دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/03/2۷ خواهد بود.
مکان تحویل اسناد : شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، دفتر حراست و امور محرمانه

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:
ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 1396/03/2۷ در محل دفتر معاونت طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود. )پاکت های ارزیابی در روز 

شنبه مورخ 1396/03/2۷ بازگشایی و پس از ارزیابی ساعت و زمان بازگشایی پاکت های مناقصه با توجه به تعداد و حجم اسناد ارزیابی اعالم خواهد شد.(
توجه: تامین کنندگانی که در فراخوان نخست اعالم آمادگی نموده اند نیازی به دریافت اسناد مناقصه نداشته و می توانند در صورت تمایل با هماهنگی مدیریت 

قراردادهای این شرکت نسبت به اصالح و یا عودت اسناد خود اقدام نمایند.
مدارک الزم برای دریافت اسناد: 

الف: فیش واریزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل هزینه اسناد و ارزش افزوده(که باید به حساب سیبا شماره  21۷508219۷005  بانک 
ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی واریز )از طریق کارت های عضو شتاب در محل آب منطقه ای قابل پرداخت می باشد( و رسید 

آن هنگام دریافت اسناد به دفتر قراردادهاي شرکت  تحویل گردد.  
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر 

 
 
  

 
     

  

  
« زر استفازُ بْيٌِ ايي هايع حياتي تالش ًوايين كن آبي را جسي بگيزين ٍ  »  

 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسان جنوبیوابط عمومی شرکت آب منطقه ای خرر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 
 

 شرکت آب مىطقٍ ای خراسان جىًبی در وظر دارد :
 وسبت بٍ ارزیابی ي اوتخاب تامیه کىىذٌ ياجذ صالحیت در مىاقصٍ ای با مشخصات ریل اقذام ومایذ:از طریق فراخًان مىاقصٍ عمًمی     

 ًام ٍ ًطاًي هٌالصِ گذار3
 09444423-4تلفي  –03پاسساراى  –ذياباى پاسسراى  –ٌَبي بِ آزرس بيزجٌس ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى ج 

 
 مشخصات پريشٌ: 

  ضاهل3 زجٌسيذاًِ آب ضزب ضْز ب ِيپوپاص هحوس ضْز بِ تصف ستگاُيهزبَط بِ پزٍصُ ذظ اًتمال آب اس ا ليلَلِ ٍ اتصاالت چسى زاكت سيذز
 کیلًمتر 8بٍ طًل تقریبی  بار 25ي فشار  ترمیلیم 600بٍ قطر  یتًوی( تالیوشکه )داکت یلًلٍ چذو -

 عذد 1400بٍ تعذاد  بار 25فشار  متریلیم 600 یتًویتا ياشر -

 عذد 57بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یچذو گاتیاسپ فلىج -

 عذد 57بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یساکت چذو فلىج -

 عذد27حذيد 25ي فشار  متریلیم 600-150-600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یسٍ سر فلىج چذو یراَ ٍس -

 عذد160بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600گلىذ بٍ قطر  یبرا لیبلىذ ي مُرٌ داکت T چیپ -

وشکه  یدرجٍ چذو 90دي سر فلىج  ییزاوً، بار 25ي فشار  متریلیم 200( بٍ قطر لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 90دار دي سر فلىج  ٍیپا ییزاوً -
ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 5/22دي سر فلىج  ییزاوًي ( لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 45دي سر فلىج  ییزاوً، (لی)داکت

 لیداکت گلىذ، بٍ َمراٌ ياشر یچذو کًالر، (لیوشکه )داکت یسٍ سر فلىج چذو یراَ سٍ،  یکًر چذو فلىجدرجٍ  25/11دي سر فلىج  ییزاوً، بار 25
 ي ... بار 25ي فشار  متریلیم 600بٍ قطر 

 (اوراق مشارکتي سایر ردیف َای اعتباری مرتبط ) 1307002026بٍ شمارٌ  طرح آبرساوی بٍ شُر بیرجىذ مىابغ تامیه مالی:
 ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي  پ: کارفرما:

 هاُ ضوسي 0 3مذت پیش بیىی اوجام خذمات
 

 وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در مىاقصٍ:
 هاُ اعتبار بِ ًفع ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي 0)زٍ هيليارز ٍ ّفتصس ٍ بيست هيليَى( ريال زاراي حسالل  9209323332333يک فمزُ ضواًتٌاهِ باًکي بِ هيشاى  

 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 
با تماضاي كتبي ٍ هعزفي ًوايٌسُ بزاي زريافت اسٌاز هٌالصِ پس اس ٍاريش هبلغ اسٌاز بِ زفتز  31/30/3021تا پاياى ٍلت ازاري  30/30/3021تاهيي كٌٌسگاى  هتماضي اس تاريد 

 لزارزازّاي ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي بِ آزرس فَق الذكز هزاجعِ ًوايٌس2
 ذَاّس بَز2 90/30/3021صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  2ز تا ساعت هْلت تحَيل اسٌاز3 حساكث

 هکاى تحَيل اسٌاز 3 ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي، زفتز حزاست ٍ اهَر هحزهاًِ
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:

زاساى جٌَبي ذَاّس بَز2 )پاكات ارسيابي زر رٍس ضٌبِ هَرخ زر هحل زفتز هعاًٍت عزح ٍتَسعِ ضزكت آب هٌغمِ اي ذ 90/30/3021صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  2303ساعت 
 باسگطايي ٍ پس اس ارسيابي ساعت ٍ سهاى باسگطايي پاكات هٌالصِ با تَجِ بِ تعساز ٍ حجن اسٌاز ارسيابي اعالم ذَاّس ضس2( 90/30/3021

فت اسٌاز هٌالصِ ًساضتِ ٍ هي تَاًٌس زر صَرت توايل با ّواٌّگي هسيزيت لزارزازّاي ايي تَج3ِ تاهيي كٌٌسگاًي  كِ زر فزاذَاى ًرست اعالم آهازگي ًوَزُ اًس ًياسي بِ زريا
 ضزكت ًسبت بِ اصالح ٍ يا عَزت اسٌاز ذَز السام ًوايٌس2

 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 
باًک هلي ضعبِ   9304319320334كِ بايس بِ حساب سيبا ضوارُ  ٍزُ(اسٌاز ٍ ارسش افش ٌِي)ضاهل ّش)پاًصس ٍ چْل ٍ پٌج ّشار( ريال  4442333الف3 فيص ٍاريشي بِ هبلغ 

رسيس آى ٌّگام زريافت اسٌاز هزكشي بيزجٌس بِ بٌام ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي ٍاريش )اس عزيك كارتْاي عضَ ضتاب زر هحل آب هٌغمِ اي لابل پززاذت هي باضس( ٍ 
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 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 
 

 شرکت آب مىطقٍ ای خراسان جىًبی در وظر دارد :
 وسبت بٍ ارزیابی ي اوتخاب تامیه کىىذٌ ياجذ صالحیت در مىاقصٍ ای با مشخصات ریل اقذام ومایذ:از طریق فراخًان مىاقصٍ عمًمی     

 ًام ٍ ًطاًي هٌالصِ گذار3
 09444423-4تلفي  –03پاسساراى  –ذياباى پاسسراى  –ٌَبي بِ آزرس بيزجٌس ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى ج 

 
 مشخصات پريشٌ: 

  ضاهل3 زجٌسيذاًِ آب ضزب ضْز ب ِيپوپاص هحوس ضْز بِ تصف ستگاُيهزبَط بِ پزٍصُ ذظ اًتمال آب اس ا ليلَلِ ٍ اتصاالت چسى زاكت سيذز
 کیلًمتر 8بٍ طًل تقریبی  بار 25ي فشار  ترمیلیم 600بٍ قطر  یتًوی( تالیوشکه )داکت یلًلٍ چذو -

 عذد 1400بٍ تعذاد  بار 25فشار  متریلیم 600 یتًویتا ياشر -

 عذد 57بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یچذو گاتیاسپ فلىج -

 عذد 57بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یساکت چذو فلىج -

 عذد27حذيد 25ي فشار  متریلیم 600-150-600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یسٍ سر فلىج چذو یراَ ٍس -

 عذد160بٍ تعذاد  بار 25ي فشار  متریلیم 600گلىذ بٍ قطر  یبرا لیبلىذ ي مُرٌ داکت T چیپ -

وشکه  یدرجٍ چذو 90دي سر فلىج  ییزاوً، بار 25ي فشار  متریلیم 200( بٍ قطر لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 90دار دي سر فلىج  ٍیپا ییزاوً -
ي فشار  متریلیم 600( بٍ قطر لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 5/22دي سر فلىج  ییزاوًي ( لیوشکه )داکت یدرجٍ چذو 45دي سر فلىج  ییزاوً، (لی)داکت
 لیداکت گلىذ، بٍ َمراٌ ياشر یچذو کًالر، (لیوشکه )داکت یسٍ سر فلىج چذو یراَ سٍ،  یکًر چذو فلىجدرجٍ  25/11دي سر فلىج  ییزاوً، بار 25

 ي ... بار 25ي فشار  متریلیم 600بٍ قطر 

 (اوراق مشارکتي سایر ردیف َای اعتباری مرتبط ) 1307002026بٍ شمارٌ  طرح آبرساوی بٍ شُر بیرجىذ مىابغ تامیه مالی:
 ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي  پ: کارفرما:

 هاُ ضوسي 0 3مذت پیش بیىی اوجام خذمات
 

 وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در مىاقصٍ:
 هاُ اعتبار بِ ًفع ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي 0)زٍ هيليارز ٍ ّفتصس ٍ بيست هيليَى( ريال زاراي حسالل  9209323332333يک فمزُ ضواًتٌاهِ باًکي بِ هيشاى  

 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 
با تماضاي كتبي ٍ هعزفي ًوايٌسُ بزاي زريافت اسٌاز هٌالصِ پس اس ٍاريش هبلغ اسٌاز بِ زفتز  31/30/3021تا پاياى ٍلت ازاري  30/30/3021تاهيي كٌٌسگاى  هتماضي اس تاريد 

 لزارزازّاي ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي بِ آزرس فَق الذكز هزاجعِ ًوايٌس2
 ذَاّس بَز2 90/30/3021صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  2ز تا ساعت هْلت تحَيل اسٌاز3 حساكث

 هکاى تحَيل اسٌاز 3 ضزكت آب هٌغمِ اي ذزاساى جٌَبي، زفتز حزاست ٍ اهَر هحزهاًِ
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:

زاساى جٌَبي ذَاّس بَز2 )پاكات ارسيابي زر رٍس ضٌبِ هَرخ زر هحل زفتز هعاًٍت عزح ٍتَسعِ ضزكت آب هٌغمِ اي ذ 90/30/3021صبح رٍس ضٌبِ هَرخ  2303ساعت 
 باسگطايي ٍ پس اس ارسيابي ساعت ٍ سهاى باسگطايي پاكات هٌالصِ با تَجِ بِ تعساز ٍ حجن اسٌاز ارسيابي اعالم ذَاّس ضس2( 90/30/3021

فت اسٌاز هٌالصِ ًساضتِ ٍ هي تَاًٌس زر صَرت توايل با ّواٌّگي هسيزيت لزارزازّاي ايي تَج3ِ تاهيي كٌٌسگاًي  كِ زر فزاذَاى ًرست اعالم آهازگي ًوَزُ اًس ًياسي بِ زريا
 ضزكت ًسبت بِ اصالح ٍ يا عَزت اسٌاز ذَز السام ًوايٌس2

 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 
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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 مادری مهربان و دلسوز مرحومه 

فاطمه کیوانی
 )همسر مرحوم حسین محمودی( 
و  تشییع  مراسم  رساند:  می  اطالع  به  را 
تدفین آن عزیز امروز پنجشنبه ۹6/3/11 
از محل غسالخانه  الی 15  ساعت 14 

برگزار می گردد. 

خانواده های: کیوانی ، محمودی

)هوالباقی(

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصهردیف

فرآیند ارجاع کار )ریال(
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه ) )تامین وسیله نقلیه 1

سواری و مینی بوس جهت رفع نیازهای شرکت در ماموریت های 
درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب(

یک سال 
شمسی

4/735/687/000240/000/000

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تا دو هفته پس از انتشار آخرین آگهی روزنامه )تا تاریخ 96/3/2۷( به نشانی بیرجند - خیابان 
جمهوری اسالمی 6- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم اتاق 204 و دریافت لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه 
 http://www/iets.mporg.ir پاکت های الف، ب و ج( به صورت جداگانه، دربسته و مهر و موم شده )تا تاریخ 1396/3/2۷( همچنین قابل برداشت از سایت های(

 http://www.monaghesc.niopdc.ir و
 مبلغ تضمین و نوع آن جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

 به مبالغ یاد شده در جدول فوق برای هر منطقه به صورت جداگانه تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز دوشنبه مورخ 1396/3/22 ساعت 10 صبح در محل 
سالن جلسات ستاد منطقه آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1396/3/2۷ تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10 

صبح روز دوشنبه مورخ 1396/3/29 در محل سالن جلسات ستاد منطقه مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت ها حداقل شرایط پیمانکاران: 
1- تمامی شرکت های توانمند دارای گواهی صالحیت معتبر در رسته حمل و نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی 

مذکور( 2- ارائه تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، تصویر کد اقتصادی و شناسه 
ملی 3- تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه مورخ 1396/3/11  تاریخ انتشار آگهی دوم: شنبه 1396/3/13

     شماره تماس در صورت هرگونه ابهام:
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پنجشنبه *11 خرداد 1396 * شماره 23899

بازگشت 88 میلیارد ریال اضافه وجوه اخذ شده در قبوض تلفن ثابت به مشترکان

به گزارش ایرنا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با ورود این سازمان و پیگیری های انجام شده در 
راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، اضافه وجوه اخذ شده در قبوض تلفن ثابت بابت حداقل کارکرد و بدهی معوق 

ثبت نام تلفن ثابت، در مجموع به مبلغ 88 میلیارد ریال به مشترکان بازگشت داده شد .

سرمقاله

 5 هزار خودرو وانت بار با تسهیالت در اختیار 
مددجویان کمیته امداد قرار می گیرد

به 5  )ره(  امام خمینی  امداد  فتاح  گفت: کمیته  پرویز  ایرنا- 
زامیاد  بار  وانت  پوشش خودروی  از مددجویان تحت  نفر  هزار 
این  تمام  گفت:  می کند.وی  اعطا  الحسنه  قرض  تسهیالت  با 
خودروها در کارخانه های داخلی تولید می شود و رانندگان این 
خودرو حق ندارند از آن در شهرها استفاده کنند، بلکه باید در 
روستاها و شهرهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد. وی با اعالم 
این که یک سوم از مبلغ این قرارداد یعنی 50 میلیارد تومان را 
کمیته امداد در اختیار صندوق کار آفرینی امید قرار می دهد، 
گفت: این صندوق نیز 150 میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد 

4 درصد و اقساط 60 ماه در اختیار مددجویان قرار می دهد.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی درباره کنترل 
و مهار تب کریمه کنگو در کشور گفت: 
را  الزم  تمهیدات  تمامی  بهداشت  وزارت 

در  را  الزم  هماهنگی  و  است  داده  انجام 
این رابطه با سازمان دامپزشکی و واحدهای 
بهداشتی داردوزیر بهداشت، درمان و آموزش 
برای  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  پزشکی  
مقابله با این بیماری هماهنگی و همکاری 
مراکز  تمامی  کرد:  عنوان  است،  الزم 
بهداشتی و درمانی آماده باش هستند و فکر 
می کنم در ظرف هفته های آینده مشکل 
تاکید کرد:  باشد.وی  نداشته  جدی وجود 
تب کریمه کنگو مهار شده و مردم نباید 

نگرانی داشته باشند. وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا طرح تحول سالمت در دولت 
دوازدهم دنبال خواهد شد؟ افزود: حتما این 
طرح ادامه پیدا می کند.وی در پاسخ به 
سوالی در مورد پرداخت بدهی داروخانه ها 
اظهارکرد: پاسخ به این سوال را باید از وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی بگیرید چرا که 
داروخانه ها از بیمه ها طلبکار هستند و 
بیمه ها زیر نظر وی است. وزیر بهداشت 

گفت: مشکالتمان زیاد و معوقات طوالنی 
است که امیدوارم مشکل ما حل شود چون 
بیمارستان ها، همکاران ما و کسانی که به 
ما تجهیزات دادند ماه ها است با این مشکل 
مواجه هستند که امیدواریم دوستان کمک 
کنند این معوقات پرداخت شود.قاضی زاده 
هاشمی افزود: پرداخت بدهی ها از سوی 
بیمه ها باید به روز شود و این منحصر به 
از  ها  بیمه  تمام  و  نیست  بیمه سالمت 
جمله تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 

باید در این زمینه اقدام کنند.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیات دولت 
در اینم جلسه خود مصوبه ای در حوزه 
وزارت بهداشت داشت، خاطرنشان کرد: در 
این جلسه دولت، مصوبه ای در خصوص 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نداشت اما یک مصوبه کلی درباره بودجه 
و آیین نامه های مربوط به تبصره بودجه 
ازجمله  ها  وزارتخانه  همه  به  که  داشت 

وزارت بهداشت مرتبط بود.

تب کنگو مهار شده است/ طرح تحول سالمت ادامه می یابد

حاشیه  در  مرکزی  بانک  کل  ایرنا-رئیس 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
یادآوری اینکه موسسات غیرمجاز از گذشته 
شکل گرفته اند و سبب شده اند تا نوعی 
و  شود  ایجاد  پولی  نظام  در  نظمی  بی 
برخی از این وضعیت سوء استفاده کنند، 
اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مراجع 
قضایی، وضعیت سپرده گذاران فرشتگان 

در حال تعیین تکلیف است.سیف درباره 
وضعیت سپرده گذاران موسسه کاسپین 
گفت: این بانک به دنبال به حداقل رساندن 
در  گذاری  سپرده  از  ناشی  مردم  خسارت 
موسسات بدون مجوز است.وی افزود: بانک 
موسسات  این  اموال  شناسایی  بر  مرکزی 
تمرکز دارد تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ 
تا  اموال تثبیت شود  این است که  هدف 

بتوان از محل آن دارایی مردم را باز گرداند. 
نیازمند  فرآیند  این  که  کرد  تاکید  سیف 
سپرده  تکلیف  تعیین  کار  و  است  زمان 
گذاران آغاز شده و اکنون حساب های 100و 
200 میلیون ریالی)10 و 20میلیون تومانی( 
در دستور کار است و به تدریج ارقام بزرگتر 
در نوبت قرار می گیرد.گفتنی است در ماه 
های اخیر بویژه از آذر ماه پارسال به بعد 

فرشتگان  کرد  اعالم  تهران  دادستان  که 
سپرده  مطالبات  به  پاسخگویی  برای 
کسری  تومان  میلیارد  هزار   4 گذارانش 
دارد، مشتریان فرشتگان هر از چند گاهی 
مرکزی،  بانک  کاسپین،  موسسه  مقابل 
خبرگان  و حتی  اسالمی  شورای  مجلس 
تجمع می کنند تا راهی برای رسیدن به 

دارایی های خود بیابند.

صحبت های سیف درباره وضعیت سپرده گذاران فرشتگان

آماری از ثبت نام در سامانه کارورزی

میزان- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا به 
حال 60 هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند و امیدواریم 
تا اواسط ماه آینده سمت تقاضا معرفی شوند.وی افزود: ثبت نام 
در حال حاضر انجام می شود و تا پایان دوره اول تا 150 هزار 
نفر از این سامانه می توانند استفاده های الزم را داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: زمان 
کارورزی 6 تا ۹ ماه درنظرگرفته شده و پیش بینی این است در 
پایلوتی که در ۷ استان اجرایی شده بیش از ۷0 درصد ماندگار 
باشند.ربیعی تصریح کرد: مذاکراتی انجام شده تا در صورتی که 
تدابیری  کنند  را حفظ  کارگران  کارورزی  دوره  از  بعد  کارگاه ها 

اندیشیده شود تا حق بیمه آن ها از سوی دولت تامین شود.   

بازنشستگان بخوانند

ایسنا- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امسال با 
بودجه 2400 میلیارد تومانی که دریافت کردیم حقوق بازنشستگان 
را به طور میانگین 18.۷ درصد افزایش دادیم و امیدواریم روندی 
که دو سال است از سوی دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان 
شروع شده، ادامه یابد.محمود اسالمیان در آیین امضای تفاهم 
نامه مشترک میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع »بسترسازی برای 
تشکیل و توسعه تعاونی های متشکل از بازنشستگان و فرزندان آن 
ها« برگزار شد، با بیان اینکه شاهد اتفافات خوبی در حوزه تعاونی 
ها بوده ایم گفت: تعاونی یکی از شاخص های اقتصادی است که 

در کنار حوزه خصوصی و دولتی تعریف شده است.

 خروجی های مددجویان امداد از 
ورودی هایش پیشی گرفت

ایرنا - محمد امید معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی )ه(  گفت: با همکاری 
که دولت و مجلس شورای اسالمی با کمیته 
افراد  میزان  بار  نخستین  برای  داشت،  امداد 
شدند  خارج  امداد  حمایت  از  که  مددجویان 
بود.  نهاد حمایتی  این  از ورودی های  بیشتر 
وی افزود: سال گذشته با ایجاد 100 هزار فرصت 
شغلی، 150 هزار خانوار از پوشش امداد خارج 
شدند و این یک رکود است چرا که ورودی های 

کمیته  امداد از خروجی های آن بیشتر شد.

مدارس روز شنبه ۱۳ خرداد
 تعطیل هستند؟

انتشار  حال  در  تلگرامی  کانالهای  در  خبری 
است که از تعطیلی مدارس کشور در روز شنبه 
13 خرداد ۹6 خبر می دهد.در همین رابطه 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد 
که تعطیلی مدارس کشور در روز شنبه شایعه 
است و تمام مدارس در این روز دایر هستند و 

امتحانات برگزار می شود.

زائران حج 96 ملزم به طی
 دوره های آموزشی هستند

ایرنا -مدیر جذب و ساماندهی معاونت فرهنگی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 
گفت:  تمامی زائران حج ۹6 باید با حضور در 
دوره های آموزشی احکام و مناسک حج، آموزش 
های الزم را فرا گیرند. حجت االسالم علی پروانه 
افزود: تمامی آموزش های الزم در خصوص احکام 
و مناسک حج در 12 جلسه به زائران اعزامی 

توسط مجرب ترین افراد ارایه خواهد شد.

زمان واریز سود سهام عدالت تعیین شد

با ورود  رئیس سازمان خصوصی  سازی گفت: 
نخستین سود نقدی شرکت  ها در سامانه سهام 
عدالت، حداکثر تا سه ماه آینده نخستین سود 
مشموالن سهام عدالت واریز خواهد شد.پوری 
پرداخت  احتساب  با  داشت:  اظهار  حسینی 
اقساط 10 ساله به عالوه تخفیف ها و نیز آورده 
نقدی مشموالن سهام عدالت، تاکنون به ارزش 
24 هزار و 500 میلیارد تومان سهام عدالت به 

مشموالن آن تخصیص داده شده است.

پیش نیازهای حجاب

*  مهر آیین

) ادامه سرمقاله در صفحه 1 ( در موضوع بی بند و باری 

های رایج این روز ها انگشت اتهام بیش از همه 
چیز  واقعیت  چه  اگر  رود  می  نشانه  را  جوانان 
ناهنجاری  این  گسترش  در  والزاما  است  دیگری 
ها جوانان مقصر نیستند و حداکثر می توان گفت 
زمینه های بروز و نمود این رفتار ها در این گروه 
جهت  آن  از  است.شاید  متعددبیشتر  دالیل  به 
نمایی خود  و  طلبی  تنوع  ی  روحیه  جوان   که 
نمایی  وجلوه  مد  دنبال  به  دیگران  از  بیش  دارد 
ها،سود  خانم  در  ویژه  به  خصیصه  این  واز  است 
برند.اصل  می  بسیار  ،منفعت  تجارت  بازار  جویان 
زیبایی  به  گرایش  و  جذابیت  توجه  جلب  بعدی 
 است که طراحان مد و پشت صحنه های بازارهای
سرمایه را به سوی ایجاد مد های گوناگون لباس 
و آرایش با چاشنی برهنگی می خواند.دراین نظام 
زن ومرد حکم کاالهای واسطه را پیدا می کنند 
که خواسته یا نا خواسته گرداننده ی چرخ اقتصاد 
وتامین کننده ی سود های هنگفت برای سرمایه 
در  مخصوصا  ها  هستند.این  طلب  فرصت  داران 
غریزه  غلیان  ی  دوره  که  وجوانی  نوجوانی  سن 
از  احساسات  این  تحریک  با  هست  نیز  جنسی 
جوانان طعمه هایی می سازد که چونان بردگانی 
بی اختیار توسط بازی گردانان پشت صحنه هدایت 
می شوند همزمان غفلت از نیاز های فطری اساسی 
وهدایت غرایز این گروه از طریق آموزش ،تامین 
زیر ساخت های زندگی ،ازدواج وبروز استعداد ها 
توسط جامعه و مسووالن این کالف سر در گم را 
پیچیده تر کرده است. اینجا معادله ای وجود دارد 
وآن این که در مقابل قوت غریزه در جوانان حس 
معنوی عدالت خواهی وآرمان طلبی نیز به شرط 
توجه و تقویت بسیار کارآمد وقدرتمنداست .تجربه 
نشان داده است که جوانان آن گاه که اجازه نقد 
ونظر وآزادی بیان داشته اند یا حداقل بیشتر، بستر 
،تالش آنها در حوزه های علمی هنری فرهنگی 
در  درخشش  طبیعی  طور  به  بوده  فراهم  ورزشی 
رفتاری  وهرزه  وباری  بند  بی  بر  را  ها  حوزه  این 
ترجیح داده اند وآن گاه که به استعدادها ،نظر ها 
خواسته  نا  شده  توجهی  بی  آنان  باالی  وظرفیت 
شده  تر  سنگین  غریزه  به  توجه  ترازوی  ی  کفه 
اسالمی  انقالب  جریان  در  موضوع  این  است. 
به  در دورهای که دسترسی  نمودار شد  نیکی  به 
مراکز فسق و فجور وآزادی منحط از آب خوردن 
هم ساده تر بود هزار جوان پای سخنرانی های پر 
شور دکتر شریعتی می نشستند بسیاری از آنان از 
این  آمدند وجالب  دورترین شهر های کشور می 
در حوالی حسینه ی روسری  روز هزاران   که هر 
و  رفت  می  فروش  به  دستفروشان  توسط  ارشاد 
چه بسیار بی حجاب هایی که حجاب را با افتخار 
محیط  یک  در  قرارگرفتن  از  آنها  گزیدند.  برمی 
واین  کردند  می  غرور  احساس  باحجاب  مذهبی 
روحی  داشت.اقناع  هم  دیگری  وفخرروی  غرور 
مخاطب وعطش آگاهی درنسل جوان آن روز برای 
ی جامه  در  امروز  که  مذهب.چیزی  پیام   داشتن 
ونه  ها  خانواده  ونه  است  شده  کمرنگ  بسیار  ما 
اند  نتوانسته  ما  ی  جامعه  تبلیغی  های  دستگها 
باورهای دینی واحساس مذهبی را به فرزندان جامعه 
منتقل کنند. همزمان گسترش استفاده از فضاهای 
مسموم مجازی -اینترنت و ماهواره وتهاجم جهت 
دار دشمن چونان بنزینی برای آتش بوده است با 
این وجود این همه ی داستان نیست!فحشا ، بی 
بند وباری و خیانت برآیند زیر ساختهای  معیوب 
جامعه است .آیا جنایتی باالتر از کشتن امام معصوم 
و فرزند پیامبر توسط مدعیان مسلمانی قابل تصور 
است .چراروزعاشورا خطبه های آتشین امام حسین 
اثری نداشت  )ع(در سپاه سیاه دل کوفه کمترین 
؟امام خود دلیل آن را پر کردن شکمها از لقمه حرام  
عنوان کرد.لقمه حرامی که چشم ها را کور و گوش 
هارا کر می کند وآدمیان رااز طاعت خدا به بردگی 
شیطان می کشاند در کربال سبب آن همه فاجعه 
می شود در هرعصر وزمان دیگری همان اثر رادارد 
!!چگونه ربای باالی 30درصد بانکها و موسسات 
زیر سایه نام های مقدس را به نام سود وبهره در 

جامعه رواج داشته باشدواثر گذار نباشد.
امام رضا )ع( فرمودند: » ربا سبب ظلم وفساد می 
شود«.علمای ماهم براین باورند ربا فرهنگ،اقتصاد 
تکاثر  و  وتورم  کند.بیکاری  می  نابود  را  واجتماع 
به   . از عوارض آن است  ثروت و فاصله طبقاتی 
.آیا می  با خداست  تصریح قرآن مجید ربا جنگ 
به  علنی  که  ای  جامعه  در  داشت  انتظار  توان 
جنگ خدامی روند وبساط رشوه -دروغ وریا وکم 
ماندگار  اسالمی  وعفت  حجاب  برپاست.  فروشی 
می  در  خوبی  به  قرآنی  مضامین  به  شود!بارجوع 
یابیم که مسلمان ومومن با مجموعه ای از رفتار 
باید خمس  نماز خوان  .مسلمان  هامسلمان است 
وزکات هم بدهد،اهل امر به معروف ونهی از منکر 
هم باشد..جز این هر چه هست برخورد گزینشی 
حفظ  .برای  آن  از  ناقص  وبرداشت  است  بادین 
حجاب وگسترش عفت نیز همزمان باکار فرهنگی 
هدفمند و مسووالنه  باید برای بازگشت صداقت 
،پاکی ،آگاهی ،وایمان به جامعه  مجاهدانه تالش 
کرد  .اینها پیش نیازهای حجاب واخالق است .       

ایژ کلکسیونی باک آبی، ظاهر 
در حد نو، مناسب جهت دکوراسیون 

رستوران های سنتی و ... 
قیمت مقطوع 4 میلیون تومان

09157551400

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 4۳ 42 ۳2  / 66 66 44 ۳2     

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه - نوبت  اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان  سربیشه 

تاریخ انتشار: 1396/03/11

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه ساعت  10:00 
روز یکشنبه  تاریخ 13۹6/04/11 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبي )ع( برگزار می شود. 
از کلیه نمایندگان  اعضا دعوت می شود براي اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 

حضور بهم رسانند .
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت  بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی 

تحویل نمایند.
دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت هاي مالي سال 13۹5- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادي سال 13۹6- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال 
مالي- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال۹6- طرح و تصویب آیین نامه اداري استخدامي - طرح 
وتصویب آیین نامه مالي و معامالتي- طرح و تصویب آیین نامه حدود و اختیارات مدیرعامل - طرح 

وتصویب آیین نامه تنخواه گردان - طرح وتصویب تغییرات اعضا و سرمایه 
  هیئت مدیره تعاوني 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت اول
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت 8/30 
صبح  روز یکشنبه مورخ 13۹6/4/4 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه جنب کافه قدیم برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا تاریخ 13۹6/4/3 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 13۹5- طرح  و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 13۹6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرز نشینان شفق اسدیه - نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه نوبت اول روز چهارشنبه ۹6/4/14 
راس ساعت ۹/30 صبح در محل مسجد جامع اسدیه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت 
به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر 
عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف 

مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹5 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی - تصمیم 

هیئت مدیرهگیری درخصوص برنامه های آتی شرکت 

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماستت

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک ۳ ماهه

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

کالسه ۹60210  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
در قبال محکومیت آقای محمد رزقی فرزند علیرضا به پرداخت 
مهریه خانم ملیحه خنگی، یک دستگاه پراید سواری سایپا تیپ 
131 به رنگ سفید و به شماره انتظامی ۹85 ج 12 ایران 52 
مدل سال 13۹4 معرفی و توقیف شده است و محکوم لها تقاضای 
نظرکارشناس  طبق  که  است  نموده  را  مذکور  فروش خودروی 
به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال )معادل مبلغ پانزده 
میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی شده است و قرار است از 
طریق مزایده در روز دوشنبه ۹6/3/2۹ از ساعت 10 الی11 صبح 
در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( به فروش برسد 
و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی
 مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول

 ۹60303 شماره  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه نو فرزند عیسی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 3/640/۹02/13۹ ریال بابت اصل خواسته 
و غیره در حق محکوم له احمد پراور و با توجه به تعرفه پالک 
ثبتی به شماره 131 فرعی از 44 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه 
شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
که پالک فوق واقع در دشت رکات به مساحت 126۷۹ مترمربع 
که حسب نظریه هیئت کارشناسی قیمت هر مترمربع 140/000 
ریال و در مجموع قیمت کل پالک فوق )126۷۹( مترمربع به 
مبلغ 1/۷۷5/060/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز دوشنبه تاریخ 13۹6/3/22 از ساعت 10 الی 11 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی 
 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

جناب سرهنگ رضایی   ریاست محترم راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی
بدینوسیله تشکر و قدردانی خود را به سبب روان شدن ترافیک سه راه شهید مدرس و شهید خلیل 
 طهماسبی اعالم می دارم، موفقیت و بهروزی شما و همکاران محترم تان را از خداوند منان مسئلت دارم.

یک شهروند بیرجندی

نام و نام خانوادگیردیف
نعمت ا... بنی اسدی1
علیرضا پرتوی2
علی زنگویی3
مختار سالم4
مهدی شاهین5
محمد عجم6
مهدی عجم7
حلیمه عسکری8
حسین محمدی9

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس
نام و نام خانوادگیردیف

مالک زنگویی1
مریم کالته بجدی2

آگهــی انتخابــات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف نانوایان 
قانون   23 ماده  اجرای  در  بیرجند  شهرستان 
دارای  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله  صنفی،  نظام 
پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد 
پروانه کسب  یا تصویر  با در دست داشتن اصل 
و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه روز شنبه 
مورخ ۹6/3/20 از ساعت 8 الی 10 صبح جهت 
شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا 
به نشانی مسجد توحید واقع در خیابان توحید 
چهار راه میرزا کوچک خان مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذکر شده به تعداد 
بازرس  نفر  نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2   5
اصلی و علی البدل انتخاب نمایند. الزم به  ذکر 
است براساس تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی 
انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا 

اعزام نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

۱00 درصد 

تضمینی

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*11  خرداد 1396* شماره 3799

چرا نیروی انتظامی در انجام وظیفه خود در رابطه 
پارکها  مخصوصا»در  عام  مأل  در  خواران  باروزه 
توحید  پارک  در  اینکه  ، جالب  کوتاهی می کند 
ماموران نیروی انتظامی به دختر و پسری گیرداده 
بودند، اماجلو ماموران چند جوان علنا« اقدام به 
تذکری  کوچکترین  که  نمودند  خواری  روزه 

ازطرف ماموران داده نشد .
915...119

با سالم خدمت شهردار محترم جناب آقای دکتر 
مدیح  ،با توجه به اینکه بارها اهالی خیابان  نصر 
نظافت وهمچنین تجمع   و  آسفالت  در خصوص 
نموده  پیگری  خیابان  این  در  ولگرد  سگهای 
سوی  از  اقدامی  هیچگونه  متاسفانه  ،ولی  اند 
بی  اینگونه   ، نگرفته  صورت  محترم  شهرداری 
توجهی موجب بی اعتماد مردم  نسبت به دولت 
تدبیر و امید و مسولین خواهد شد.لذا از شهردار 
محترم تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.

جمعی از اهالی.
915...298

آنچه که باعث پیشرفت و فعالیت در تکمیل جاده 
بیرجند - مشهد  شد  نه مربوط به استاندار جدید 
و نه مربوط به استاندار قدیم است ، بلکه بخاطر 
روح مطالبه گری هست که درمردم تقویت شده 
»آوا«  روزنامه  ها مخصوصا   رسانه  به کمک  و 
باید  بنابراین  است  گردیده  منعکس  درجامعه 
استانهایی  چرادر   ، کارشود  بیشتر  زمینه  دراین 
نمی  اتفاقهایی  و....چنین  یزد   ، اصفهان  مثل 
مسؤلین  و  دهند  نمی  اجازه  مردم  چون  ؟  افتد 

را درکنترل دارند . 
915....303

سالم و درود بر آوا، جوان باید بداند در استان ما 
کارخانه ای ست که یک سال بعد حقوق یک ماه 
را می دهد و تلف میشود اداره کار کجایی نماینده 
مردم و دولت کجایید سپاس از ادعاهای توخالی ما.
935....032

همه ما دغدغه آینده فرزندانمان را داریم تا مالی 
به  شرایط  این  با  ولی  کنیم،  ذخیره  برایشان  را 
ای  پس  نیستیم،  برایشان  آبی  ذخایر  حفظ  فکر 
هموطن در نحوه مصرف درست آب کمی تامل 

کنید چون نسل آینده ما در خطر است.
915....905

ای مسئوالن شما رو خدا درک کنید ما ساکنان 
روستای امیرآباد چسبیده به شهر از بی آبی تلف 
ریاست  و   رهبری  معظم  مقام  هیچگاه  شدیم 
تو  که  اونایی  و  ما  بین  ندارن  دوست  جمهوری 
میرم  روز شده که  باشه 3  فرقی  مینشینن  شهر 
حمام آب هیچی فشار نداره به خدا ما هم آدمیم  
938....491

سالم آوا...خواستم بپرسم از معاون عمران شهرداری 
بیرجند که بیان فرمودند که بلوار همت در مهرشهر 
آسفالت شده آیا اون قسمت بلوار که روبروی میدان 

بار وحدت است جزو بلوار همت نیست؟
915...747 

خیرآباد  محله  قدمت  به  باعنایت  سالم 
آن  ویژه  ساکنین  و  قایم  خیابان  بیرجندخصوصا 
که اغلب سالمندان هستند متاسفانه با شروع ماه 
فاصل  حد  از  نانوایی  یک  حتی  رمضان  مبارک 
میدان شهید سندروس تا خیابان جمهوری مقابل 

پارک وجود ندارد
ارسالی به تلگرام آوا

سالم در جواب برادر عزیزی که درخصوص جاده 
این  است  دوسال  به  نزدیک  گفتن  مرگ سخن 
پروژه شروع و تالش و همت نمایندگان استان 
هست و خداوند به تمام کسانی که خالصانه وبا 
نیت خیر به مردم ایران خدمت میکنن اجر ومزد 

بی نهایت بدهد.
915..187

به  توجه  با  رانندگی  و  راهنمایی  لطفا  سالم 
موقعیت داشتن سه راهه صیاد شیرازی مانند سه 
چراغ  از  رد شدن  برای  را  مسیری  مدرس  راهه 

قرمز تعبیه کنند
915...595

سالم اتحادیه آژانسها در برابر گرفتن کمیسیون 
از رانندها مدیر آژانس چه خداماتی باید بده . چرا 
آژانس  کند.  نمی  سرکشی  ها  آژانس  از  بازرس 
ما توی گرمای شدید فعلی کولر و یخچال دارد 
ولی بال استفاده مدیر آژانس می گوید پول برق 
با  و  شدید  آیاتوگرمای  کنم  روشن  تا  بدهید  را 
دهان روزه خداخوش میاد . از گرما بپزیم . اگر 
فراوان  باتشکر  هست  پاسخگو  که  بیمارشویم 

لطفا اقدامات الزم بعمل آورید
915....929

تا کی باید مدیران وافرادی ضعیف که چوب الی 
را  کنونی  دولت  وسیاستهای  دولت هستند  چرخ 
قبول ندارنددر پستهای  مدیریتی و اجرایی دولتی 
واداری علی الخصوص آموزش وپرورش حضور 
داشته باشند .اینها باعث  القای یاس و نا امیدی 
در بین افراد جامعه  وعدم پیشرفت برنامه ها ی 

دولت هستند.
ارسالی به تلگرام آوا

یه  عبادات  و  طاعات  قبولی  و  سالم  عرض  با 
این  مساجد  سازمان  یا  اوقاف  از مسوالن  سوال 
هاشون  برنامه  توی  قرائتی  آقای  جناب  همه 
اذان  موقع  رو  مساجد  بلندگوهای  میگن صدای 
زیاد نکنید بخدا گناهش بیشتر از ثوابشه ماشاا... 
باشه  اگر کم هم  هر محل یه مسجد داره صدا 
ساعت  یه  هنوز  مصلی  مسجد  میشنون   مردم 
پخش  به  میکنه  شروع  صبح  اذان  تا  مونده 
ما  بیامرز  پدر  اخه  بلند  با صدای  مناجات  و  دعا 
این  ایا  واقعا  داریم  کوچیک  بچه  داریم  مریض 

درسته؟مسولین نظارت و تذکر دهند خواهشا
ارسالی به تلگرام آوا

اجرای 193 کارگاه اقتصاد مقاومتی برای اشتغال مددجویان

صدا و سیما- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: از این تعداد 125 کارگاه برای طرحهای خود اشتغالی و 68 کارگاه برای مشاغل خانگی ایجاد 
که برای آنها 22 میلیارد و 570 میلیون ریال تسهیالت از محل منابع امدادی و بانکی پرداخت شد.حسینی سقف تسهیالت پرداختی به مددجویان در طرح های خوداشتغالی 
را با توجه به نوع طرح 15 میلیون تومان بانکی و 30 میلیون تومان منابع امدادی و در طرح مشاغل خانگی 5 میلیون تومان بانکی و 8 میلیون تومان منابع امدادی اعالم کرد.

گزارشی از رونق یک ضدارزش در ماه تجلی ارزشها؛

تجربه ی همدلی و مهربانی برای نیازمندان!

سبقت سفره های رمضان در اتوبان اسراف!

نسرین کاری -  سفره های افطار پهن می شود، 
به  رنگین  اقسام خوراک های  و  انواع  از   ردیفی 
چشم می آید، مهمانان گرداگرد سفره نشسته اند 
با آنکه  صدای ربنا به گوش می رسد، اما جای 
از  چیزی وصف نشدنی خالی است گویا  خبری 
لحظات آرامش بخش افطار های گذشته  نیست 
و نمی توان بوی مهمانی خدا را حس کرد، چون 
در البه الی ضیافت مجلل و خوراک های رنگین 
حال و هوای رمضان.سفره  های  افطاری باشکوه 
این روزها در همسایگی نیازمندانی برگزار می شود 
مشکل  با  افطارشان  و  سحری  تامین  برای  که 
ارزش های  که  اینجاست  نکته  هستند،  روبه رو 
جامعه به قدری دستخوش تغییر شده که عده ای با 
پهن کردن سفره های افطار، نیت خیر خود را دچار 
حواشی می کنند یا حتی برخی از افراد ماه مبارک 
نیت های  به  رسیدن  برای  را دستاویزی  رمضان 
ماه  که  است  درحالی  این  می دهند،  قرار  دنیوی 
مهمانی خدا دقیقا نقطه مقابل دنیاگرایی، اسراف 

و بی خبری از نیازمندان است.

فرهنگ ناخوشایند تجمل گرایی
 و اسراف در سفره های رمضان

سبقت گرفتن در دادن طعام و افطاری به روزه 
و  نان  و  خرما  با  دین  بزرگان  سوی  از  داران 
غذای ساده تاکید شده و دستور به تکریم فقرا 
و نیازمندان شده است نه پهن کردن سفره های 
رنگین و پر هزینه و اسراف کردن و آنهم برای 

اشخاص و افراد بی نیاز و ثروتمند و صاحب مقام 
و منزلت.چند سالی است پهن کردن سفره های 
رنگین و بزرگ افطاری در رستورانها و هتلها و 
باغهای اطراف شهر که گاه در آنها مسئوالن و 
ناخوشایند  فرهنگی  به  میزبان هستند   مدیران 
اطعام  نرسیدن  و  اسراف  و  گرایی  تجمل  برای 
به نیازمندان واقعی تبدیل شده است. مجالسی  
که با  تجمل گرایی اصل و بنای شیوه ارزشمند 

و سنت حسنه افطاری را به حاشیه می برد  در 
حالی که  صاحبان این سفره ها باید خود الگوی 
مناسبی برای جامعه باشند و نباید بیت المال را به 

بهانه دادن افطاری هدر داد.

افطاری باالی 2 میلیون تومان!
مدیر یکی از سفره خانه های بیرجند با بیان اینکه 
باید هر چه زودتر برای رزرو  زمان افطاری اقدام 
کنیم می افزاید: تقریبا از چند روز قبل ماه رمضان 
این سفره خانه رزرو می شود. وی خاطر نشان می 
کند:  قیمت سفره  افطاری  براساس نوع غذا و 
تعداد نفرات متفاوت است ولی یک سرویس چای 
12 هزار تومان است که شامل زولبیا و بامیه، خرما 
پنیر و  نبات است.به گفته  وی  هزینه  و چای 
سبزی و نوع غذا بر اساس منوی انتخابی فرق 
می کند. وی ادامه داد: قیمت کوبیده 14 هزار و 
تومان است.مدیر  تومان و جوجه 16 هزار   500
تاالر دیگری نیز با شعار اینکه سبزی و پنیر را 
صلواتی می دهیم بیان می کند: قیمت جوجه 15 
هزار تومان، کوبیده 15  هزار ، کباب بختیاری 18 
هزار و 500 تومان است. وی همچنین عنوان می 
کند: همچنین شله مشهدی هم در منوی افطاری 
وجود داردکه براساس نرخ مصوب کیلویی 8 هزار 
تومان است. تاالرها عالوه بر قیمت غذای ثابت 
خود قیمت دیگری را برای هزینه تاالر و مخلفات 
در نظر می گیرند و حال اگر بخواهیم متوسط هر 
افطاری را حساب کنیم. به گفته   دست اندر کار 

یک تاالر،  هزینه هر نفر به طور میانگین 18  هزار 
تومان می شود.حال تصور کنیم اگر در هر مهمانی 
حداقل 100 نفر حضور داشته باشند، یک میلیون 
و 800 هزار تومان بدون هزینه های حاشیه ای، 
حداقل هزینه هر افطاری خواهد شد و اگر این 
مهمانی در تمام ماه مبارک رمضان برپا شوند که 
در آن صورت حداقل 50 میلیون تومان تنها در 
یک مکان، هزینه خواهد شد و اگر این رقم را به 

کل رستوران ها اختصاص دهیم مبالغ هنگفتی به 
دست می آید که می توان درد بسیاری از نیازمندان 
را با آن دوا کرد. در واقع پهن کردن سفره های 
در  میلیونی  پاش های  و  ریخت  و  افطار  رنگین 
درک  نشان دهنده  تفریحی  اماکن  و  رستوران ها 
کردن افراد نیازمند جامعه نیست. به راستی به اسم 
افطاری و به نیت هایی مانند تفاخر، جلب دوستی 
اغراض  و  نیات  مختلف،  های  سمت   در  افراد 
کسب  و  جامعه  در  خود  کردن  مطرح  سیاسی، 
رضایت عده ای خاص آیا می توان به آرمان ها و 

اهداف واقعی این ماه مبارک رسید؟

از مال خودم 
این سفره را پهن کرده ام!

بازرگانان،  هر ساله  از شخصی که مسؤالن و 
مهمان  سفره افطاری پرزرق و برق او هستند 
در این باره و دلیل اسراف در سفره رمضان  می 
اطعام  برای  نباید  شما  گوید:  می  وی  پرسم. 
قرار  بازخواست  مورد  مرا  داران  روزه  و  مؤمنان 
دهید؛ چون از مال خودم این سفره را پهن کرده 
داران در همین یک  روزه  به  دارم  و دوست  ام 
شبی که میهمان من هستند، خوش بگذرد و نمی 
توان این نوع پذیرایی را مصداق اسراف دانست؛ 

زیرا همه چیز مورد استفاده قرار می گیرد.

میهمانی افطار بزرگترهای فامیل
ریش  شهروندان  از  یکی  ساالری  محمود  حاج 
سفید است که در مورد آداب و رسوم مردم این 
شهر در ماه رمضان می گوید: بیرجندی ها در 
شب های اول ماه مبارک رمضان همگی میهمان 
به  فامیل هستند.  پدربزرگ های  و  مادربزرگ ها 
این معنی که اول بزرگترهای فامیل همه را برای 
میهمانی افطار دعوت می کنند. وی خاطرنشان 
و  و سال  به سن  توجه  با  آن  از  کند: پس  می 
احترام بقیه فامیل، کوچکترها میهمانی را در خانه 
خود و در دیگر شب ها ادامه می دهند تا آخرین 
و  جوان  زوج های  به  نوبت  خدا  ماه  شب های 
کوچکتر برسد. ساالری با اشاره به اینکه جوانان 
مبارک  ماه  در  ویژه  به  را  بزرگترها  به  احترام 
رمضان بیش از پیش رعایت می کنند تصریح می 
کند: پدربزرگ ها و مادربزرگ های فامیل همیشه 
در  ویژه  به  هستند،  افطار  سفره های  باالنشین 
فامیل ما که تا وقتی آقاجان یا عزیزخانم افطار 
نکنند هیچ یک دست به غذا نمی زنیم هر چند 
گرفتن  روزه  به  قادر  که  می شود  دوسالی  یکی 
به  خوبی  به  شود:  می  یادآور  نیستند.ساالری 
افطار  نزدیک های  زمان بچگی  در  دارم  خاطر 
نان سنتی که مادرم آماده می کرد را در سفره 
و  رفتم  می  حیاط  وسط  به  سریع  و  چیدم  می 
آن را آبپاشی می کردم. پدرم رادیو کوچکش را 

کنار پنجره می گذاشت و گوش به دعا و اذان 
می دادیم. و چه حس خوبی داشت آن روزها!وی 
با اشاره به اینکه سنت حسنه افطاری دادن در 
گذشته بسیار زیباتر بود می افزاید: در زمان افطار 
همه همسایگان جمع می شدند و در وسط حیاط 
سفره ای پهن می شد و هر کدام کاسه ای از آش 
و سوپ و غذاهای مقوی سنتی را می آوردند و 
بدون اغراق می توان گفت هر کسی که نیازمند 

بود از آن جا دست خالی نمی رفت. 

رنگ باختن سادگی 
در سفره های افطار

خانمی فرهنگی هم بیان می کند: متأسفانه در 
در  سادگی  باختن  رنگ  شاهد  اخیر  سال های 

ریا  و  تفاخر  رقابت،  و  بوده ایم  افطار  سفره های 
اشاره  با  است.صباغ  شده  افطار  سفره های  وارد 
به اینکه مطمئناً پهن کردن سفره افطار و دادن 
افطاری در این ماه می تواند ازجمله اعمالی باشد 
افزاید:   می  برساند  الهی  تقرب  به  را  انسان  که 
اما تجمل گرایی که این روزها در بین برخی از 
مردم رواج پیداکرده است هیچ شباهتی به آنچه 
تنها  و  ندارد  است  افطاری  مورد  در  احادیث  در 
می  افطار  سادگی  فرهنگ  رفتن  بین  از  باعث 
شود.وی تاکید می کند: به راستی می شود به جای 
پهن کردن سفره های رنگین و دادن هزینه های 
گزاف برای افطاری، دردها و گره های زیادی را از 
مشکالت نیازمندان در این ماه باز کرد و این مهم 
نیاز به توجه همه مردم و مسئوالن دارد، همان 
کاری که این روزها سفره هایی ساده که با چند 
عدد خرما، نان، سبزی و یک استکان چای پهن 
می شوند و بدون هیچ ریا و جلوه گری روزه داران 

بسیاری را به دور خود جمع می کنند.

افطارهایی که اشکال شرعی دارد
با  گفتگو  در  عظام   مراجع  از  ا...صانعی  آیت 
خبرنگار آوا عنوان می کند:  فطاری دادن مردم از 
جیب خودشان بسیار مطلوب است و هر چه بهتر 

انسان بتواند از مهمان پذیرایی نماید بهتر است 
ولی اسراف و ریختن غذا در هیچ شرایط جایز 
نمی باشدایشان یاد آور می شود: استفاده از اموال 
آن شرعا  نمودن  تبذیر  و  اسراف   و  المال  بیت 
جایز نیست ولی اگر طبق قانون سازمانی اجازه 
بدهد،  افطاری  خود  اعضای  به  که  باشد  داشته 
و  روحانی  موسوی،  االسالم  ندارد.حجت  مانعی 
کارشناس اجتماعی هم در این باره می گوید: در 
کشور و شهر خودمان متاسفانه شاهد هستیم که 
در ماه رمضان چه اسراف هایی به اسم مهمانی 
خدا می شود و اکثرا هم انتظار دارند که در این 
مراسم شرکت کنید ولی من آن را نقد می کنم 
چون واقعا باید به فکر مستمندان بود.وی بیان می 
کند: باید بدانیم فلسفه روزه چیست؟ هدف تعالی 

روح آدم هاست و اینکه حال گرسنگان و تشنگان 
را درک کنیم.  الزم است همه مسلمانان در این 
زمینه دست یاری به سوی همکیشان خودشان 
دراز کنند و آنان را از مشکالت رهایی دهند.وی با 
اشاره به تصریح قرآن کریم در این باره می افزاید: 
اسراف یکی از مفاهیم مذموم و ناپسندی است 
که بیشتر از 20 مرتبه در آیه هایی از سوره های 
مختلف قرآن کریم با شکلها و معانی گوناگون، 
زیاده روی و تجاوز از حد اعتدال  به آن اشاره 
کرده و بر پرهیز از آن تأکید شده و عاقبت اسراف 
پیامبر)ص(  اینکه  است.  داده  نشان  را  کنندگان 
با یک خرما، نشان  افطار دهید ولو  اند،  فرموده 
دهنده اهمیت سادگی اطعام روزه داران و پرهیز 

دادن جامعه از اسراف و تبذیر است. 

جمع آوری نذورات و فطریه
 برای نیازمندان و زندانیان

ضمن  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
تشویق هم استانی ها به همدلی با نیازمندان می 
گوید: در راستای سنت های حسنه اسالمی انفاق 
و نوع دوستی، توسعه و تقویت فرهنگ حمایت از 
فرزندان ایتام و و محسنین کمیته امداد از نذورات 
مردم به نفع نیازمندان و پرهیز از هرگوانه اسراف 

و موازی کاری استقبال می کند.رضا سلم آبادی 
طرح  قالب  در  حامی  جذب  طرح  به   اشاره  با 
به  توجه  با  افزاید:  و محسنین می  ایتام   اکرام 
صعب  بیمار  هزار   2 از  بیش  استان  در  اینکه 
العالج و نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند 
طرح »شفا« نیز با هدف حامی یابی برای رفع 
مشکالت این عزیزان پیش بینی و اجرایی شده 
است.  وی عنوان می کند: کمیته امدا و همکاران 
مشارکت در اطعام و افطاری خانواده های مددجو 
دارند. سلم آبادی با بیان اینکه همشهریان و هم 
استانی ها همچنین می توانند برای جمع آوری 
فطریه و کفارات به کمیته امداد رجوع کنند می 
افزاید: جمع آوری کمک برای زندانیان نیازمند از 

دیگر برنامه های این سازمان می باشد.

موسسه خیریه ترنم مهر خاوران مکانی 
مناسب برای سفره مهربانی

در سال 1392 موسسه خیریه ترنم مهر خاوران به 
همت جوانان و فرهنگیان بیرجندی برای تامین 
بی سرپرست،  کودکان  معاش  و  سرپناه  و  رفاه 
بدسرپرست و ایتام تاسیس شد و هم اکنون با 
از 13 دختر 6 تا 12 سال به فعالیت  نگهداری 
تامین  به  نسبت  قدم  اولین  در  و  است  مشغول 
سرپناه برای این کودکان اقدام نموده و وظیفه 
رسیدگی و آموزش کودکان قشر هدف را در قالب 
شبه خانواده با حفظ آبرو و عزت نفس کودکان بر 
عهده دارد. این موسسه به صورت خودجوش و از 
طریق کمکهای بهزیستی و خیرین اداره می شود 
و چقدر زیباست که یک روز در این ماه سفره 
مهربانی را در این موسسه پهن کنیم یا دختران 
این موسسه را به دعوت بگیریم. این یک نمونه 
از مکانهایی است که می توانیم در این ماه همه 
عشق و همدلی را با قلب های مهربانمان تقدیم 
کنیم. این موسسه در منزلی استیجاری در خیابان 
طالقانی مستقر می باشد.  شماره حساب جهت 
واریز وجوه نقدی به نام موسسه خیریه ترنم مهر 
خاوران قابل واریز در همه  شعبه های سراسر 
بانک  ملی0107969421004-  بانک  کشور  
توسعه  بانک   -0108007962004 صادرات 

تعاون 400021117293781 می باشد.

حرف آخر...
به عقیده کارشناسان اگر جلوي روند چشم و هم 
چشمي بویژه  آن هم از نوع دولتي اش گرفته 
سال  به  سال  پرهزینه،  فخرفروشي  این  نشود، 
فشار بیشتري به بودجه کشور تحمیل مي کند.
وظیفه ما این است که در این ماه عزیز و مبارک، 
ساده زیستي و سفره هاي ساده را تبلیغ کنیم چرا 
که فلسفه روزه، فاصله گرفتن از آلودگي دنیا و 

دوري از تشریفات است.

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

عکس:اینترنت

عکس: اینترنت
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مهلت ثبت نام و دریافت وام ویژه دکتری تا 15 تیر ماه جاری
 
ایسنا- مشاور وزیر علوم و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز مرحله اجرایی وام ویژه دکتری خبر داد و گفت: دانشجویان دوره دکتری از تا 15 تیر 
فرصت دارند برای دریافت وام ویژه دکتری ثبت نام کنند. مهندس ذوالفقار یزدان مهر افزود: دانشجویان باید با مراجعه به سامانه اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان 
نسبت به ثبت تقاضانامه خود اقدام کنند. همچنین مراجعه به بانک پس از ثبت تقاضا و پرداخت وام نیز بعد از تکمیل پرونده دانشجویان به وسیله بانک انجام می گیرد.  پنجشنبه *11 خرداد 1396 * شماره 3799

یادداشت

تیشه به ریشه خود 
و آیندگان زدن زرنگی نیست

*  علی حسین بهرامیان

هدف  با  بهاره  کوتاه مدت  قرق  وقتی  آری؛ 
لحاظ  به  ییالقی  مراتع  به  دام  ورود  از  جلوگیری 
زدن  پنجه  و  مرتعی  گونه های  نشستن  بذر  به 
گونه های در حال تجدید حیات آماده شدن بستر 
مرتع برای تعلیف دام و بهره برداری و ... مشخص 
شده است معمواًل تا ۲5 اردیبهشت و در نهایت آخر 
اردیبهشت ماه هرساله پیش بینی شده قرق شکسته و 
عشایر وارد مناطق ییالقی شوند. ودولت نیز برای 
)و  اعتبار گذاشته است  پروژه  این  عملیاتی کردن 
تنها پروژه ای است که نتیجه اقدام قانونیش باعث 
از یک صد  بیش  آن  اقتصادی  توجیه  و  ارزآوری 
اما وقتی قرق  برابر هزینه کردش است(.  میلیون 
کوتاه مدت بهاره به جای اینکه بعد از ۲5 اردیبهشت 
اوائل اردیبهشت ماه آزاد می شود  ماه آزاد شود 
چه ها که نمی شود! زیاد مهم نیست که مراتع در 
بهره  مهم رضایت  مال شود،  لگد  مرطوب  حالت 
برداران خاص است. اینکه در سال های بعد به علت 
لگد مال شدن، ُرستنی ها نتوانند سر از خاک بیرون 
بیاورند و یا فرسایش آبی تشدید شود و نفوذپذری به 
تقلیل برود مهم نیست. رضایت سیاسیون وتعریف 
کردن آنها مهم است! آیا می دانید گونه های یک 
ساله گندمیان- اوج تولد تا رشد و متراکم شدنشان 
در پهنه مرتع، از اول اردیبهشت ماه تا آخر این ماه 
درمراتع ییالقی است؟ حاال اگر اول اردیبهشت ماه 
ُقرق عشایر آزاد شود جای نگرانی نیست که احشام 
از این گونه ها استفاده اولیه داشته باشند تا گونه 
های اِلیت و درحال انقراض فرصت حجیم شدن و 
استقرار و ... پیدا کنند و مهم نیست که تعادل ریز 
مغذی ها زیر اُشکوب گونه های چند ساله از بین 
برود و تشدید فرسایش را داشته باشیم! گفته ایم 
و یادآورمی شویم با زبان بی زبانی! مهم رضایت 
است نه توجه به گرایش آینده، پس همین که آتش 
سوزی کمتر شود باید تشویق شوید. دامداران باید 
حداکثر 1۲۰ روز از مراتع استفاده کنند، مهم نیست 
از اول اردیبهشت ماه تاپایان حداقل آبان ماه به بیش 
از 1۲۰ برسد! باالخره سردشان می شود می روند 
به سمت قشالق! یا سرما و باران باعث می شود 
امورعشایر، هالل احمر و ... برحسب حس انسان 
دوستانه اعتبارات مدیریت بحران را برای آنهایی که 

باید آخر شهریور کوچ می کردند هزینه کنند.
مهم  مدیریت  و  ریاست  میز  که  این  پایان  در 
نیست بلکه رعایت قانون، تقویم کوچ و حفظ طبیعت 

خدادادی برای نسل های آینده مهم است.

اعالم روزهای تعطیلی سینماها و تئاترها 

ایسنا- سینماها و تئاترها همزمان با تعطیلی های 
نیمه خردادماه مانند هرسال چند روزی را تعطیل 
خواهند بود. طبق اعالم غالمرضا فرجی، سخنگوی 
شورای صنفی نمایش، سینماهای کشور روز یکشنبه 
14 خرداماه به مناسبت ارتحال امام خمینی )ره( به 
بود و روز دوشنبه هم  طور کامل تعطیل خواهند 
تا ساعت 18  قیام 15 خرداد سینماها  با  همزمان 

تعطیل و پس از آن فعال خواهند بود. 
اجرای عمومی تئاتر روز شنبه 13، یکشنبه 14 
رحلت  با  همزمان  که  خرداد   15 دوشنبه  روز  و 
و  انقالب  کبیر  رهبر  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و سالگرد قیام خونین 
15 خرداد 134۲ و وفات حضرت خدیجه)س( است 
مطابق تقویم برای تئاتر نیز تعطیل خواهد بود.

خبرها از گوشه و کنار

محصوالت شگفت یک مخترع بیرجندی، رقیبی برای شرکت های خودروسازی

اما  ماست  کشور  در  قدیمی  صنعتی  سازی  خودرو 
کشور  در  تولیدکنندگان  و  سازان  قطعه  تازی  یکه 
کیفیت را از مشتری سلب کرده است و مشتری آنچه 

که هست، خوب یا بد را باید بپذیرد.

مخترعی که از فرانسه دعوتنامه دارد

زیادی  بنیان  دانش  های  شرکت  هم  ما  استان  در 
می  تولید  خوبی  راهبردی  محصوالت  که  دارد  وجود 
کنند اما حامی برای تجاری سازی و تولید انبوه ندارند  
دارنده   1366 مرداد   15 متولد  خزاعی”   “غالمرضا 
گواهینامه  و  ای   حرفه  و  فنی  یک  درجه  گواهینامه 
المللی سیستم برق خودرو “ecu” مخترع ومدیر  بین 
است  بنیان  دانش  های  شرکت  همین  از  یکی  عامل 
می  نرم  پنچه  و  دست  خاصی  های  چالش  با  که  او 
مهندسی  و  فنی  شرکت  عامل  مدیر  و   موسس  کند 
از  وی  است  خودرو(  قطعات  سازنده   ( شرق  شکوه 
در  دارد.  همکاری  برای  دعوتنامه  فرانسه  کشور 
ایده  از  خزاعی  که  کردیم  گفتگو  وی  با  باره  همین 
در  اختراعم  اولین  گوید:  می  شرکتش  اندازی  راه 
میل  و   ””ABS خودرو  ترمز  سیستم  ساخت  سال84 
که  مشکلی  خاطر حل  به  که  بود  یافته  بهبود  سوپاپ 
به  رساندنش  برای  بعد  و  اختراع  داشت  خودم  ماشین 
مدیرعامل   . نمودم  اقدام  شرکت  ثبت  به  انبوه   تولید 
را  موسسه  این  ایجاد  از  هدف  شرق”  “شکوه  شرکت 
بهبود  به  کمک  همچنین  زایی  اشتغال   ، سازی  بومی 
کیفیت صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد و افزود: 
در  که  است  خودرو  قطعات  کننده  تولید  شرکت  این 
کارگاهی  به صورت  را  اختراعی  قطعه   3 حاضر  زمان 
سعی  که  را  خود  اختراع   3 وی  دارد.  تولید  حال  در 
میل  شمرد:  می  بر  اینگونه  دارد  آن  انبوه  تولید  در 
سوپاپ بهبود یافته xu7””)با کاربرد جلوگیری از کج 
شدن سوپاپ در زمان پاره شدن تسمه تایم و سالمت 
 ) خودرو  سوخت  مصرف  )کاهش   elm1468 موتور(، 
در  واشر  از سوختن  )جلوگیری  دیجیتال  فن  کنترل  و 
محصوالت  این  تولید  مزایای  از  خزاعی  گرم(  هوای 
نفر  7هزار  و  نفر  هزار   ۲ برای  مستقیم  زایی  اشتغال 
غیر مستقیم اعالم می کند. مدیرعامل این شرکت  با 

خانه  هر  در  که  ایست  وسیله  خودرو  اینکه  به  اشاره 
ای و در هر مکان دور افتاده ای پیدا می شود و اگر 
مسئوالن کمی به این موضوع کمک نمایند می توان 
سود  و  برد   کار  سر  را  استان  جوانان  از  نفر  هزار   7

زیادی از فروش این محصوالت به دست آورد.
تولیدی  محصوالت  این  که  براین  تاکید  با  خزاعی 
مردم  برای  آنها  از  هرکدام  و  هستند  بنیان  دانش  او 
سودمند و هزینه نگهداری خودرو  را کم می کنند: از 
نگهداری  هزینه  آمدن  پایین  خاطر  به  خواست  مردم 
ثبت  که  محصوالت  این  از  شده  که  هم  ماشینشان 

اند استفاده کنند. اختراع شده 

از  دستگاهی برای جلوگیری 
واشر سرسیلندر  سوختن 

یک  برای  تبلیغ  “بهترین   است  معتقد  که  وی 
آن  عملکرد  و  کارایی  کیفیت،   ، بنیان  دانش  کاالی 
به  استان  این  گرم  هوای  در   “ دهد:  می  ادامه  است 
مسئله   سرسیلندر  سوختن  تابستان  فصل  در  خصوص 
مردم  گیر  گریبان  که  است  معلومی  و  بدیهی  بسیار 
قابلیت  “با  دیجیتال  فن  “دستگاه  بنابراین  شود  می 
برای  را  مشکل  این  تواند  می  دارد  که  زیادی  های 

عملکرد  نماید.   حل  ها  استان  سایر  و  استان  مردم 
است:  صورت  این  به  نیز  یافته”  بهبود  سوپاپ  “میل 
پاره  زمان  در  خودرو  سوپاپ  شدن  کج  از  جلوگیری 
آسیب  باعث  عادی  شرایط  در  که  تایم  تسمه  شدن 
جدی به موتور خودرو می شود. وی عملکرد “دستگاه 
elm1448”  را اینگونه بیان می کند: کاهش مصرف 
کم  یا  و  موتور  به  زدن  آسیب  بدون  خودرو  سوخت 
سرمایه  استانی  هم  مخترع  این  ماشین.  شتاب  شدن 
۲ دستگاه، کاهش سوخت و کنترل دمای  برای  الزم 
برای  و  تومان  میلیون   5۰ کدام  هر  برای  را   خودرو 
8۰۰ میلیون تومان  اعالم کرد و اضافه  میل سوپاپ 
برگشت  و  است  انبوه  تولید  برای  مبلغ  این  کرد: 
باشد  می  یکسال  از  کمتر  طرح   3 هر  برای  سرمایه 
با  خزاعی  رسد.  می  دهی  سود  به  طرح  آن  از  بعد  و 
اشاره به این که توجیه اقتصادی و ضمانت این طرح 
بسیاری  کرد:  ،تاکید  است  شده  تضمین  قطعات  و  ها 
از سفارش قطعات از  خارج و داخل استان را به علت 
کار   نیروی  کمبود  و  آالت  ماشین  نظیر  نبودامکانات 
پارک  از  قدردانی  با  وی   . دهیم  تحویل  ایم  نتوانسته 
که  هایی  نمایشگاه  برگزاری  بر  مبنی  فناوری  و  علم 
درمرکز کشور انجام می شود افزود: با توجه به اینکه 
با  بهتری  ارتباط  استانی  ویژه  به  و  مسئوالن کشوری 

با  مسئوالن  این  تا  کنم  می  پیشنهاد  دارند  یکدیگر 
انجام  ای  مکاتبه  و  رایزنی  گذاران  سرمایه  از  برخی 
دانش  های  از شرکت  و  کنند  سفر  استان  به  تا  دهند 
برای  تا   کنند  بازدید  محصوالتشان  و  بومی  بنیان 

محصوالت سرمایه گذار جذب شود.

وام بالعوض رئیس جمهور 
در استان مدعی پیدا کرد 

خزاعی مدیر عامل شرکت “شکوه شرق” و مخترع 
فناوری  و  علم  پارک  از  گالیه  با  خودرو  قطعات 
برتر شدن در  برای   9۰ بیان می کند: در سال  استان 
تومان  میلیون  عمل”16  تا  علم  کشوری”  نمایشگاه 
وام بال عوض از نهاد ریاست جمهوری دریافت کردیم 
بعد  داده شد حاال  ما  به  پارک  از طریق  مبلغ  این  که 
از 6 سال از گذشت این موضوع پارک علم و فناوری 
تهدید  و  شده  تومان  میلیون   16 این  برگشت  مدعی 
به قضایی شدن موضوع می کند. در صورتی که  اهدا 
به  و  است  جمهوری  ریاست  نهاد  مبلغ  این  کننده 
از  تاکنون  و  داده شده   عنوان بال عوض و تشویقی  
طرف نهاد ریاست جمهوری هیچ درخواستی  مبنی بر 
پس دادن این پول دریافت نکرده ایم. بعد از ۲۰ روز 
پاسخ  به  حاضر  استان  فناوری  و  علم  پارک  پیگیری 
گویی نشد. در آخر این همچنان سواالتی  در ذهنمان 
ظرفیت  با  کالن  های  طرح  چرا  که  ماند  می  باقی 
در  همچنان  سودآوری  و  تولید   ، اشتغال  باالی  های 
از  حمایتی  هیچ  و  میگیرند  قرار  توجهی  بی  ی  ورطه 
چرا  شود؟؟؟  نمی  انبوه  تولید  به  رسیدن  برای  آنان 
یک مخترع با این ظرفیت فکری باید وقتش را در پیچ و 
تاب های ادارات مختلف بگذراند و یا به دنبال برتر شدن 
یک  در  فقط  را  خودش  از  حمایت  نمایشگاهی  هر  در 
فراوان  تقدیر های  لوح  به جای  ببیند؟؟ چرا  تقدیر  لوح 
از این مخترع حمایتی جهت اقتصاد تولیدی استان نمی 
شود و چرا ارگان های مختلف با وجود برتری های این 
حمایت  محصول  این  از  هایش  ماشین  برای  اختراعات 
مخترع  یک  وجود  این  با  کنند؟؟  نمی  معنوی  و  مالی 
برای  معیشت  دغدغه   داشتن  با  تواند  می  چگونه 
خوانواده اش با ذهن باز پیگیر اختراعات تازه شود؟؟؟ 

محمد رضا شجریان 

خودش پخش »ربنا« را منع کرد

مهر- معاون سیما درباره پخش ربنای شجریان 
انقالب، مردم و  به  احترام  ابراز  اگر  بیان کرد: که 
حاکمیت از طرف شجریان وجود داشته باشد برای 
پخش ربنا مشکلی وجود ندارد. میرباقری گفت: او 
خودش منعی را گذاشته است و همچنین وی در 
جریان فتنه 88 حضور داشت و اشتباهات فاحشی 
شود  می  توصیه  معمواًل  داد.  انجام  زمان  آن  در 
هنرمندان در مسائلی که کشور را به خطر می اندازد 
حضور پیدا نکنند و بازی نخورند. هنرمند فرد سیاسی 
نیست و باید در حوزه اصلی خود قرار بگیرد، وقتی این 
حاشیه ها ایجاد می شود باعث می شود کار اصلی 
که یک هنرمند باید انجام دهد مورد لطمه قرار گیرد.

شرکـت بازیافـت کـویر
مجری جمع آوری مواد قابل بازیافت 

)کاغذ، کارتن، بطری نوشابه، الک و...( 
از درب منازل ، ادارات و کارخانجات

 تحت نظارت شهرداری بیرجند
آدرس: تمامی غرفه های بازیافت سطح شهر
09157230885  /05632229042-3

برگزاری نماز جماعت
پذیرایی در فضای باز
پارکینگ اختصاصی
مکان: انتهای بلوار شهید آوینی
 روبروی دانشگاه پیام نور
مدیریت: 09153623556
بازدید: 09158629006
دفتر قرارداد: 09151614069
معلم 29

آماده برگزاری مجالس افطاری و عروسی 
با تخفیف و امتیازات ویژه

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

 روزی
شبانه

09158626228- 09158346779 اسحاقی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ 

در خدمت مردم
آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 

و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 
09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ماه 

مبارک رمضان 21:30 تا 3 

بامداد / 18 تا 1 بامداد

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

آدرس: بیرجند خیابان حکیم نزاری 23 مقابل بانک صادرات طبقه فوقانی 
صندوق انصارالمهدی        شماره تماس : 056332233977

شماره حساب ملی: 0106760157007
شماره کارت بانک مهرایران : 6063731011719102
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تنهایی انسان را بی خواب می کند

فردی  هر  برای  خوابی  بد  و  خوابی  بی  تردید  بدون 
آزار دهنده است و حتی می تواند روند زندگی را کند 
کند. قدم اول برای درمان و پیشگیری از بروز چنین 
مشکلی آشنایی دالیل بروز آن است. به همین علت، 
کارشناسان همواره به دنبال شناخت عوامل بی خوابی 
بوده اند. نگرانی های مالی، استرس و نوشیدن بیش 
از حد چای و قهوه از جمله مهم ترین عواملی است 
که موجب بد خوابی می شود. حاال در یکی از آخرین 
دلیل جدید  از یک  دانشمندان  انجام شده،  تحقیقات 
برای کاهش کیفیت خواب در بزرگساالن نام برده اند. 
بر این اساس، تنهایی را می توان به لیست عوامل ذکر 

شده اضافه کرد.
به گفته محققین، افرادی که در زندگی احساس تنهایی 
از خواب شب کم کیفیت  از دیگران  بیش  می کنند 
شکایت می کنند. اختاللی که خستگی روزانه، کاهش 
تمرکز و بی حوصلگی از تبعات آن است. نکته جالب 
توجه این است که خالف تصور پیشین تنهایی بیش 
از آنکه میانساالن را تحت تأثیر قرار دهد، کیفیت و 

کمیت خواب جوانان را کاهش می دهد.
بنا بر آمار موجود، جوانانی که احساس تنهایی می کنند 
آنهایی که چنین حسی ندارند در  از  ۲۴ درصد بیش 
طول روز خسته و بی حوصله هستند. دلیل این امر، 
به افزایش هورمون استرس در اثر تنهایی مربوط می 
شود. اهمیت نقش تنهایی در بی خوابی از آن حیث 
است که تنهایی به یکی از شایع ترین معضالت عصر 
حاضر است که بر وجوه مختلف زندگی و سالمت ما اثر 
منفی گذاشته است؛ و بی خوابی تازه ترین جنبه کشف 

شده از این حقیقت است.

شوالیه  یک  داشتني  دوست  داستان  کیشوت،   دن 
ماجراجو و عجیب و غریب به نام دن کیشوت و پیشکار 

صادقش سانچو پانچو است. 
دن کیشوت امروزه یکي از ماندگارترین و اثرگذارترین 
شاهکارهاي ادبي جهان است. از دن کیشوت به نام 
سال  چهارصد  از  بیش  و  مي شود  یاد  بشریت  انجیل 
است که نسل هاي مختلف در سرتاسر دنیا با این کتاب 
ارتباط برقرار کرده اند و هنوز نیز در زمره پرطرفدارترین 
کتاب ها به شمار مي رود. اما به راستي رمز ماندگاري 

این اثر ادبي در چیست؟ 
رمان دن کیشوت درباره سرگذشت مردي به نام الونسو 
کیخانو است. کیخانو یک نجیب زاده معمولي است که 
پس از خواندن داستان هاي بیشمار درباره شوالیه هاي 
ماجراجو، تحت تأثیر شجاعت و دالوري این افراد قرار 
مي گیرد و تصمیم مي گیرد خود نیز یک شوالیه شود. 
کیخانو پس از این تصمیم نام خود را به دن کیشوت 
نام  به  بارکش خود  اسب  تغییر مي دهد و سوار  مانچا 
روسینا ننه مي شود و از روستایي ناشناخته در قلب اسپانیا 
به راه مي افتد تا زشتي ها و بدي ها را از بین ببرد و از 
حقوق ستمدیدگان دفاع کند. با پیش رفتن داستان آنچه 
آن را جذاب و خواندني تر مي کند، شوخ طبعي و گفته هاي 

بامزه شخصیت اصلي داستان یعني دن کیشوت است
دن کیشوت )میگوئل سر وانتس(

روزی مردی ازخدا پرسید چه تفاوتی بین عشق تو 
وعشق ما وجود دارد. خدا لبخند زد و گفت پرنده ای در 
آسمان عشق من است و پرنده ای در قفس عشق تو.

تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یک قفل 
بزرگتر هم داشت نترس و ناامید نشو چون اگر قرار بود 

باز نشه حتماً به جای آن یک دیوار می ساختند.

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

خدایا در این روز مرا به نفس سرکشم، وامگذار
 تا پی طغیان و نارضایتی تو روم و مرا با تازیانه 

خشم و غضبت ادب مکن، مرا از موجبات ناخرسندیت، 
بر کنار بدار، به حق مهربانی و نعمت نوازیت

مردم را از ظاهر آن ها قضاوت نکن.
 درقضاوت مهربان باشو همیشه بکوش 

که به جنبه ی مثبت نگاه کنی

اگر نتوانیم افکارمان را تغییر دهیم، خودمان را هم نمی توانیم 
تغییر دهیم. همه ما به افکارمان وابسته هستیم و اگر نتوانیم 
افکارمان را تغییر دهیم، خودمان را هم نمی توانیم تغییر دهیم.

1-راحت طلبی
هیچ موفقیتی بدون کار و تالش به دست نمی آید و صبر، 
راه تحمل سختی هاست. وقتی منتظر می مانیم که  تنها 
ناامیدی  تخم  واقع  در  شود  روبه راه  خودبه خود  همه چیز 
هر چه  تسلیم شدن  اسباب  که  می کاریم  وجودمان  در  را 
سریع ترمان را فراهم می آورد. می دانید ایراد تسلیم شدن 
که  این را  فرصت  شدن  تسلیم  ندانستن!  در  چیست؟  در 
از شما می گیرد! شجاع باشید!  ببینید چه در چنته دارید، 
روی کارهایی دست بگذارید که هیچ کس حتی به آن ها 
فکر نمی کند. کارهایی که از آن می ترسید وتوان شما را 
به چالش می کشد چون این فعالیت ها معرف شماست. این 
کارهاست که فرق بین زندگی کردن و وجودداشتن و فاصله 

بین راه بلدی و راه رفتن را نشان می دهد.
2-محدود کردن ذهن

ما محصول گذشته مان هستیم نه زندانی آن. وقتی دست 
از یادگیری برمی دارید درواقع قید پیداکردن معنای زندگی 
خود  برای  که  امنی  حاشیه  در  همواره  وقتی  زده اید.  را 
ساخته اید، ساکنید انتظار موفقیت نداشته باشید. موفقیت 
حاصل ماجراجویی و تجربه تازه هاست. درعین حال که به 
باید قلب و ذهنتان را به  ارزش های اصلی خود پایبندید 

روی تجربه ها، احساسات و ایده های جدید بگشایید. وقتی 
مسئله ای را از زوایای مختلف بررسی می کنید نگاه جامع تر 
و روشن تری نسبت به آن می یابید. نگاه خود به زندگی را به 

چالش بکشید و جادوی زندگی را درک کنید.
3-مقایسه خود با دیگران و رقابت با آن ها

بردارید،  دیگران  با  خودتان  کردن  مقایسه  از  دست  اگر 
دست  است  مهم  برایتان  که  چیزی  هر  به  می توانید 
یابید. اصاًل مجبور نیستید کاری را بکنید که همه انجام 
می دهند. اعتیاد به مقایسه کردن خودتان با دیگران، چیزی 
جز سرخوردگی به همراه ندارد در عوض با مقایسه کردن 

خودتان با خودتان پیشرفت بهتری نصیبتان خواهد شد.
شما با هیچ کس جز خودتان در رقابت نیستید. در نظر داشته 
باشید به جای رقابت با دیگران می توانید با همکاری آن ها 

روی اهداف مشترکی کارکنید .
4-چشم به راه تایید دیگران

شما برای خوب بودن به تأیید و اجازه هیچ کس نیاز ندارید. 
این جمله را با خود تکرار و به آن فکر کنید. در ۹۹ درصد 
مواقع، قضاوت و ترک کردن و نپذیرفتنی که از طرف دیگران 
با آن مواجه می شوید متوجه خود شما نیست، بلکه این نوع 
رفتار حاصل ناامنی ها، محدودیت ها و نیازهای آن هاست و 
مطلقاً نیازی نیست آن ها را جدی بگیرید. ارزش شما به 
تعریف و نگاه دیگران وابسته نیست، بلکه موضوعی ذاتی 
است. شما زنده اید و به همین دلیل باارزشید. شما مجازید 

که فکر و احساس کنید. حق دارید برای تأمین نیازهایتان 
تالش کنید و چیزی را به خودتان اختصاص دهید، اما به 

این حقیقت توجه کنید که آنچه هستید، با ارزش است.
5-با همه چیز احساسی و شخصی برخورد کردن

کسی باعث شده بیشتر در ترافیک معطل شوید. کسی 
ناهار  برای  همکارانتان  نمی نویسد.  نامه  شما  برای 
اما  است،  زیاد  ناراحتی  برای  دلیل  نماندند.  منتظرتان 
چه چیزی شمارا ناراحت می کند؟ همه چیز را به خودتان 
این رفتار  نیتی پشت  می گیرید درحالی که ممکن است 
نباشد.این کار را با خودتان نکنید. طوری رفتار نکنید که 

انگار همه می خواهند به شما آسیب برسانند. 
6-با دیگران مهربان تر از خودتان هستید

دوست  بهترین  وقتی که  است  زیباتر  خیلی  زندگی 
را  خودتان  و  نگیرید  سخت  خودتان  به  باشید.  خودتان 
باشد هستند کسانی که  راحت  خیالتان  نکنید.  فراموش 
هم فراموشتان کنند و هم به شما سخت بگیرند، الزم 
نیست خودتان را به زحمت بیندازید. توجه به خودتان اصاًل 
توانایی  نباشید  خودتان  مراقب  اگر  نیست.  خودخواهانه 

مراقبت از هیچ کس دیگری را نیز نخواهید داشت.
7-فکر می کنید به اندازه کافی ندارید که ببخشید

از  شمارا  بخشندگی  نترسید.  دارید،  آنچه  تقسیم  از 
می کند.ه بیان دیگر  حفظ  باشید  دارایی هایتان  برده  اینکه 
را  آزادی  بلکه  به دیگران نیست  تنها کمک  بخشندگی 

برای شما به ارمغان می آورد .اگر نتوانید چیزی را بی دریغ 
به کسی بدهید هیچ گاه طعم توانگری واقعی را نخواهید 
چشید، برای قلب و ذهن هیچ تمرینی بهتر از خم شدن و 

گرفتن دست افتادگان نیست.
8-اعتیاد به فکر زیاد

گاهی ذهن تان بدون دلیل خاصی درگیر مسائلی می شود 
که حتی امکان اتفاق افتادن آن هم وجود ندارد؛ از گلودرد 
و  بیفتد  کسی  دست  به  گمشده تان  گواهی نامه  بمیرید! 
هویت تان را جعل کند. منفی بافی، منفی بافی می آورد. این 
افکار مانند جریان شدید آب شما را از ساحل دور می کند و 
اگر مراقب نباشید شما را غرق می کند.خودتان را به مسائل 
پیچیده مشغول نکنید. جواب ها به ذهن های آرام راحت تر 
خطور می کند. رفتارهای توأم با آرامش، شما را به بهترین 

نتیجه می رساند.
9-به این فکر می کنید که اوضاع

 چطور می توانست باشد
قبل از اینکه بتوانید واقعاً امروز را فراموش کنید الزم است 
که بخشی از وجودتان بمیرد! باید روزی که گذشت را با 
که  چیزی  ازجمله  بسپارید  گذشته ها  به  متعلقاتش  همه 
و  بکنید  می توانستید  که  کاری  بیفتد،  اتفاق  می توانست 
نکردید شما باید بدانید چیزهایی هست که نمی توانید تغییر 
دهید مثل اتفاقی که افتاده یا نظر مردم در آن لحظه خاص 

و نتایجی که حاصل انتخاب شما یا دیگران است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز ششم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزیش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه 
و محل مردنش را می  داند همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است . سوره هود آیه 6

حدیث روز  

کسي که روزه او را از غذاهاي مورد عالقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهاي بهشتي بخورانند و از شرابهاي بهشتي به او 
بنوشاند. رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

 ۹ اعتیاد که ۹۰ درصد ما با آن درگیر هستیم

5836
7519

691
3194

195
5247

429
4892
9354

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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624153879

713298645

589467321

865719432

497632518

231845967

946571283

372986154

158324796

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش مسکن مهر در مکان عالی 
طبقه همکف ، هزینه امتیاز آب، 

برق و توکاری با خریدار 
همت 2 ، فرعی 2، منزل چهارم    

اخالق، انصاف، کارخوب09155610262
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

کارگاه ضایعات آسیاب مواد پالستیک همراه 
با یک عدد دستگاه آسیاب و پرس همراه با 

پروانه کسب واگذار می گردد. 
09155624495

به یک کارگر ماهر فنی )آقا( 
با حقوق باال و بیمه نیازمندیم.

09157280823

باغ ویال تقاب فخراباد با متراژ1750 
متر با آب چاه وخانه مسکونی80 متر 
گاز کشی برق آب  تلفن چشم انداز 
عالی برداشت سالیانه 10 م محصول 

نزدیک جاده اصلی
09211548170

فروش مقداری پیاز زعفران 
درجه یک 2 تا4  ساله 

ساعت تماس 6 تا 9.5 شب 
09157202061

به یک آشپز تخته کار )آقا( و 
همچنین لوازم غذای آماده نیازمندیم.

09385612933

به یک نفرجهت اپراتوربرای شرکت 
پخش آشنای کامل باکامپیوترباحقوق 

ثابت در دوشیفت نیازمندیم.

شماره تماس 
32237391و32237392

دعوت به همکاری
 یک رسانه )خبرگزاری( با قالب فرهنگی - اجتماعی و مذهبی

 جهت تکمیل تیم خبری خود از بین عالقه مندان به حوزه خبر و 

گزارش دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند 

با ارسال درخواست خود به پیوست رزومه فعالیت های مرتبط با 

 frnewskhj     @yahoo.com این حوزه به آدرس ایمیل

همکاری خود را اعالم فرمایند. بدیهی است برای کلیه

 پذیرفته شدگان دوره آموزشی مرتبط برگزار و پس از تایید 

قرارداد خرید خبر و گزارش منعقد می گردد.

96

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09157212359

به یک نفر خانم با حداقل
5 سال سابقه کار بیمه

 و مسلط به برنامه فناوران  و

صدور کلیه رشته ها نیازمندیم. 

بیمه آسیا نمایندگی خیاط     

شماره تماس: 32231188

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان 
 همراه با کارگر ماهر 

  09105451077
 اقدامی

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

دعوت به همکاری
یک موسسه فرهنگی جهت تکمیل نیروی اداری خود از میان افراد با شرایط 
ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند درخواست خود را به 

ایمیل                      @  ANPj1396  ارسال نمایند.
شرایط الزم:

1- خانم 2- آشنا به کامپیوتر 3- روابط عمومی باال 4- حداقل مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم  5- ساکن بیرجند

پس از ارسال ایمیل جهت انجام مصاحبه حضوری با متقاضیان تماس گرفته 
باشد( می  الزامی  تماس  های  تلفن  و  کاری  رزومه  )ارسال   خواهد شد. 

yahoo.com 



ميزان مصرف غذا در وعده هاي سحر، افطار ، شام باید 
بصورتي باشد كه احساس سيري كامل نكنيد و مصرف 
كشمش، خرما و توت به جاي زولبيا، باميه، نقل و ... 
در این ماه مبارک نيز توصيه مي شود. در وسط غذا، 
آب زیاد نياشاميد، زیرا سبب رقيق شدن شيره گوارشي 
و سوءهاضمه مي شوید در عوض فاصله مابين افطار 

و خواب آب كافي بنوشيد تا مانع كم آبي شود. از نظر 
تغذیه اي، روزه بي سحري توصيه نمي شود در حالی 
كه برخي افراد بدون سحري روزه مي گيرند و این 
امر محروميت بيش از حد معمول انرژي را در فرد ایجاد 
و بدن را نيازمند استفاده از منابع چربي مي كند و خوب 
نسوختن چربي منجر به توليدكتون در بدن و منجر به 

بوي بد دهان، سردرد و دردهاي عضالني مي شود. 
مصرف غذاهاي شور، ترشيجات به ویژه در سحر به 
دليل احساس تشنگي، دفع كلسيم و كاهش خاصيت 

ارتجاعي رگهاي خوني در بدن مضر مي باشد.
معاونت بهداری 

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

توصیه های تغذیه ای درماه مبارک رمضان )2(

6
پنجشنبه * 11 خرداد  1396 * شماره 3799

عنوان ششمی تیم والیبال بانوان بانک سرمایه 
در باشگاه های آسیا

ایرنا- تيم واليبال بانوان بانک سرمایه با شكست برابر نماینده چين 
اكتفا كرد. شاگردان  باشگاه های آسيا  به عنوان ششمی جام  تاپيه 
»ميترا شعبانيان« در ست دوم 25 بر 18 به پيروزی رسيدند اما در 
ست های اول، سوم و چهارم با امتيازهای 25 بر 20، 25 بر 20 و 
25 بر 12 مغلوب حریف شدند. مسابقات واليبال باشگاه های زنان 
تيم  و  برگزار می شود  قزاقستان  در كشور  12 خرداد  تا   ٤ از  آسيا 
بانک سرمایه به عنوان نماینده ایران در این رقابت ها حضور دارد.

»مهدی طارمی« بهترین بازیکن دیدار با لخویا شد

فوتبال  تيم  مهاجم 
به  تهران  پرسپوليس 
عنوان بهترین بازیكن 
لخویای  با  دیدار 
به  شد.  انتخاب  قطر 
تيم  ایرنا،  گزارش 
پرسپوليس  فوتبال 
یكی از نمایندگان ایران در ليگ قهرمانان آسيا، سه شنبه شب در دور 
برگشت مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها در ورزشگاه »جاسم 
بن حمد« شهر دوحه ميهمان لخویای قطر بود و در نهایت به پيروزی 
یک بر صفر دست یافت. با این اوصاف پرسپوليس با همين نتيجه در 
مجموع دو بازی رفت و برگشت پيروز شد تا راهی مرحله یک چهارم 
كنفدراسيون  نمایندگان  سوی  از  و  دیدار  این  پایان  در  شود.  نهایی 
فوتبال آسيا، »مهدی طارمی« كه تالش زیادی در خط حمله پرسپوليس 
داشت به عنوان بهترین بازیكن زمين انتخاب شد. تک گل نماینده 

ایران در این دیدار حساس با حركت عالی طارمی به دست آمد.

شیر بهترین نوشیدنی برای افطار

 در افطار مصرف آب برای رفع عطش توصيه 
این  برای  كه  نوشيدنی  بهترین  و  نمی شود 
موضوع توصيه می شود، شير است زیرا آب 
سریع از طریق روده جذب و وارد خون شده و 
با فعال ساختن كليه ها دفع می شود اما شير 
به دليل داشتن پروتيين به تدریج مایعات آن 

جذب و وارد خون می شود و به آرامی جذب 
سلول های بدن می شود. بهترین حالت نيز 
برای ورزش كردن در ماه مبارک رمضان این 
است كه نيم ساعت بعد از صرف یک وعده 
افطاری سبک از جمله یک یا دو ليوان شير 
و چند دانه خرما، یک جلسه 60 تا 90 دقيقه 
و  روزها  طی  در  كه  را  كردن  ورزش  ای 
ماه های گذشته انجام می دادیم، انجام دهيم.

توصیه های مرتبط با روزه داری 
و مصرف داروها )1(

نكته اصلی كه باید اینجا به آن اشاره شود آن 
است كه بارداری، شيردهی و برخی از بيماریها 
پذیر،  تحریک  روده  فشارخون،  دیابت،  مانند 
یبوست، زخمهای گوارشی، اختالالت كليوی، 
از  بيماریهای اعصاب و روان و آسم  همگی 

شرایط جسمی هستند كه فرد ملزم می باشد 
پيش از اقدام به روزه داری، با پزشک معالج خود 
در خصوص اقدام به روزه داری مشورت نماید. 
بيماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک 
معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغيير یا كاهش 
دوز مصرفی و یا تغيير زمان مصرف بنمایند ... .

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
معاونت غذا و دارو- تلفن 1490

کالهبرداری با ترفندهای جدید از تاکسی داران استان

سایر  تا  گفت  سخن  بود  شده  وی  از  كه  كالهبرداری  درباره  آوا  روزنامه  دفتر  به  مراجعه  با  شهری  درون  های  تاكسی  رانندگان  از  یكی  دیروز  صبح  حسينی- 
اصال  كه  آنان  از  یكی  با  را  خود  و  آمده  تاكسی  رانندگان  ميان  در  ابتدا  كالهبردار  فرد  كه  این  بيان  با  وی  نشوند.  افراد  گونه  این  طعمه  استان  داران  تاكسی 
شهيد  بنياد  در  جلوی  در  از  پس  و  رفته   2 شهدای  به  ابتدا  شد.  من  خودروی  سوار  مرحله  این  از  پس  وی  داد:  ادامه  بود  گرفته  صميمی  بسيار  شناخت  نمی 
گفته  به  كه  مبلغی  تا  كرد  را  ام  بانكی  كارت  تقاضای  من  از  و  گشت  باز  مدتی  از  پس  و  رفت  ساختمان  داخل  به  ابتدا  كالهبردار  فرد  افزود:  او  كردم.  توقف 
را  كارت  رمز  تقاضای  من  از  و  بازگشت  فرد  دوباره  مدتی  از  پس  دهيم.  انتقال  بعدا  تا  ریخته  من  كارت  در  را   كند  واریز  برایش  بود  قرار  شهيد  بنياد  خودش 
و  بروم  است  منتظر  ابوذر  ميدان  در  كه  همسرش  دنبال  به  تا  كرد  درخواست  من  از  دادم  وی  به  را  رمز  كه  این  از  پس  شود.  انجام  مبلغ  واریز  روند  تا  كرد 
اندک  زمانی  از مدت  این كه پس  بيان  با  تاكسی  راننده  این  بود.  فرار كرده  نيز  بازگشتم كالهبردار  كه  وقتی هم  و  نبود  ابوذر  در  فرد  البته همسر  كه  بازگردم. 
دیگر  تومان  هزار   200 كنند  باطل  را  كارت  تا  كردم  مراجعه  بانک  به  كه  زمانی  تا  كرد:  اضافه  آمد  ام  بانكی  حساب  از  تومان  هزار   200 مبلغ  برداشت  پيامک 
تاكسی  راننده  از  تومان  ميليون  یک  مبلغ  موضوع  همين  مشابه  ترفندی  با  و  رفته  قائن  به  كار،  این  از  پس  كالهبردار  فرد  وی  گفته  به  بود.  شده  برداشت  نيز 
است.این  فرد  این  تعقيب  در  نيز  آگاهی  پليس  و  كرده  ضبط  را  فرد  این  چهره  قائن  در  سوپرماركت  یک  داخل  های  دوربين  كند.  می  كالهبرداری  دیگری 
احتياط رفتار كنند. با حداكثر  بانک می كند  این موارد كه فرد تقاضای كارت عابر  از همكارانش درخواست كرد: در صورت مشاهده برخوردی مانند  تاكسی دار 

کشته شدن یک نفر  در محورهای استان خراسان جنوبی 

سه شنبه شب بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو ٤05 در شهرستان قاین راننده 37 ساله 
خودرو جان باخت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پليس، سرهنگ حسين رضایی رئيس پليس 
راه خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: با اعالم مركز فوریت های پليسی110 مبنی بر 
بالفاصله  گناباد،  به  قاین  مسير  در  دهشک  فجر  رستوران  جنب  خودرو  دستگاه  یک  واژگونی 
نيروهای امدادی و  تيم گشت پليس راه به منظور بررسی صحنه به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند خودروی پژو ٤05 نقره ای رنگ با 
دو سرنشين در آدرس اعالمی بنا به دالیل نامعلوم واژگون شده است كه راننده 37 ساله خوردو 
در دم فوت و سرنشين توسط اورژانس جاده به بيمارستان شهدای  قاین اعزام شد. سرهنگ رضایی 
با اشاره به این كه برابر اعالم كارشناسان پليس راه علت واژگونی بی احتياطی راننده به علت 
خستگی و خواب آلودگی شده است، افزود: شهروندان هنگام  رانندگی در شب حتماً سرعت مطمئنه 
را رعایت كنند و رد فواصل طوالنی بعد از هر دو ساعت رانندگی نيم ساعت استراحت كنند.

خبر  تکمیلی حریق خودروی وانت پیکان 
متعلق به شرکت گاز بوتان شهرستان بیرجند

در پی حریق یک دستگاه وانت پيكان متعلق به شركت گاز بوتان 
شهرستان بيرجند در ظهر روز سه شنبه، تلواری رئيس شركت بوتان 
وانت  خودروی  برای  حادثه  این  وقوع  خصوص  در  بيرجند  منطقه 
پيكان متعلق به این شركت در تماسی تلفنی اظهار داشت: خودروی 
موصوف بر اثر نقص در سيستم برق رسانی به صورت جزئی دچار 
حریق سطحی شده  كه بالفاصله توسط خود شركت مهار شده است. 
الزم  های  ایمنی  بوتان  شركت  افزود:  خبر  این  تشریح  در  وی 
از  فرد مصدوم  و  كرد  بينی  پيش  را  حوادث  از   پيشگيری  برای 
كاركنان شركت بوتان است كه بر اثر بی احتياطی هنگام حمل و 
جابجایی كپسول آتش نشانی به صورت سطحی مصدوم شده است.

راه های آلوده شدن به ویروس تب کریمه کنگو و پیشگیری از آن
1. اولين راه ابتال به این ویروس، تماس مستقيم فرد با خون یا ترشحات 

بدن حيوان یا الشه ی حيوان آلوده به ویروس است.
2. در روش دوم، فرد به طور غيرمستقيم توسط كنه ای آلوده ای می شود كه 
از خون حيوان آلوده تغذیه كرده باشد. این روش در بين حيوانات اهلی و 

انسان ها شيوع باالیی دارد.
3. در روش سوم، ویروس از انسان به انسان منتقل خواهد شد؛ بنابراین فرد 
سالم با تماس مستقيم با خون یا ترشحات بدن فرد بيمار به این ویروس مبتال 
می شود كه سرایت آن در بيمارستان ها و مراكز درمانی احتمال باالتری دارد.

1. در مرحله ی اول بيماری نهفته است.
2. فرد دچار عالئمی همچون تب، اسهال، 
استفراغ، حالت تهوع، درد عضالنی، گيجی و 

حتی سفتی گردن می شود.
نقطه ی  به  بيماری  سوم  مرحله ی   .3
به صورت  و  می شود  نزدیک  خود  بحرانی 
خون ریزی در نواحی مختلف بدن خود را 
مخاط ها،  در  خون ریزی  می دهد.  نشان 
خون ریزی های زیرپوستی و كبود شدگی 
بدن،  باالیی  نواحی  در  به خصوص 

خون ریزی از لثه یا بينی و ...
٤.  مرحله ی آخر بيماری و دوره ی نقاهت 

است. )بهبود در ضایعات پوستی(

افرادی كه به طور مداوم با دام و حيوانات 
سروكار دارند، از بيشترین ریسک دریافت 
كارگران  قصاب ها،  برخوردارند.  ویروس 
را  اهلی  حيوان  كه  افرادی  كشتارگاه ، 
نگه داری  خود  مجاورت  در  یا  خانه  در 
باالی  ریسک  با  افراد  جمله  از  می كنند، 
ابتال به حساب می آیند. در نتيجه مهم ترین 
كاری كه این افراد باید انجام دهند، رعایت 
نكات بهداشتی اوليه و عدم تماس مستقيم 

با حيوان است. سازمان  تأیيد  با  مطمئن  بهداشتی  محصوالت  باید  نيز  مصرف كنندگان 
طریق  از  ویروس  این  خوشبختانه  كنند.  مصرف  و  خرید  را  دامپزشكی 
گوشت پخته به انسان منتقل نمی شود، بنابراین نباید این گونه مواد غذایی 

را به صورت خام استفاده كرد.

اگرچه شيوع این بيماری سریع 
كشنده  بيماری های  جزو  و 
به حساب می آید، اما تشخيص 
كنگو  كریمه   تب  زودهنگام 

قابل درمان است.

ایران  بهداشتی  سيستم  زیرساخت های 
هم قابليت كنترل و درمان این بيماری 
نگرانی  نباید  و  هستند  دارا  را  ویروسی 
خيلی باالیی از آن داشت. اما رعایت نكات 
مصرف كنندگان  برای  خاص  بهداشتی 
نهایی و تهيه ی بهداشتی گوشت از جمله  

موارد مهم پيشگيری به حساب می آید. 

تب خون ریزی  دهنده ی ویروسی كریمه  كنگو )CCHF(، یک بيماری مشترک بين 
است.  در اصل مخصوص حيوانات  بيماری  این  به شمار می رود.  و حيوانات  انسان 
طيف گوناگونی از حيوانات شامل حيوانات وحشی و اهلی مثل گوسفند، بز و گربه 
قابليت ميزبانی ویروس تب كریمه را دارند. بيماری CCHF در بيشتر مواقع توسط 

كنه منتقل می شود كه همه گيری باالیی هم دارد.

هوا،  گرمای  طول  در  و  سال  اول  ماه   6
شرایط برای رشد این ویروس  مناسب است.

فرد  می توان  ویروس  این  به موقع  تشخيص  با 
مبتال را به طور كامل درمان كرد.

تمامی داروها جهت درمان این بيماری 
در كشور موجود است.

آوای خراسان جنوبی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 امام خمینی)ره( اسوه و الگوی
 اسالم ناب و حقیقت ایمان بود

مدیران  از  جمعی  در  عبادی  ا...  غالمی-آیت 
سالگرد  بمناسبت  استان  اجرایی  دستگاههای 
امام  امام خمینی)ره( ضمن تسلیت رحلت  رحلت 
خمینی)ره(، گفت: امید است خداوند ما را بر طریقه 

حق و راه انبیاء و اوصیای الهی ثابت قدم نگه دارد.
وی با اشاره به اینکه انبیاء و اولیای الهی آمدند و 
مردم را دعوت به حق می کردند و در کنار انبیاء با 
دشمنان می جنگیدند، گفت: عده ای هم با وجود 
اینکه در ظاهر با آنها بودند اما بعدا مشاهده می 
باید  لذا  مختلفی شدند،  های  گروه  اینها  که  شد 
تا  اینها  از  برخی  بفهمیم که چرا  را  این کار  رمز 
انتها با انبیاء و اولیای الهی نماندند.نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمان حضرت 
عیسی)علیه السالم( حتی داشتیم که برخی خواص 
جای حضرت را به دشمنان درجه یک او معرفی 
کردند، گفت: دلیل تمام این انحرافات و مشکالت 
اینکه  بیان  با  عبادی  ا...  است.آیت  خفی  شرک 
بودند،  همین طور  هم  اول  از  لغزیدند  که  افرادی 
و  قضایا  این  گفت:  دانستند،  نمی  خودشان  اما 
موضوعاتی که پیش می آید برای این افراد جدید 
نیست بلکه انگیزه از همان ابتدا آلوده بوده و این 
چنین افرادی دنبال دین خدا نبودند.وی با اشاره به 
اینکه آنچه که خداوند می پذیرد دین خالص است، 
نداده  قرار  مهر  دو  کسی  سینه  در  خداوند  گفت: 
نفس  دنبال هوای  و هم  بخواهد  را  که هم خدا 
در  فقیه  ولی  باشد.نماینده  دنیاطلبی  و  مادیات  و 
خراسان جنوبی با بیان اینکه کسی که ادعا می کند 
با ائمه اطهار)علیه السالم( و خدا و صالحین است، 
شرط اول ادعای او سنخیت است، گفت: کسی که 
شکم او از حرام سیاسی پر شده است، در کربال 
نمی تواند جزو اصحاب امام حسین)علیه السالم( 
باشد لذا فردای حضرت مهدی)عج( هم همین طور 
خواهد بود.آیت ا... عبادی گفت: آنچه که بال سر 
ما می آورد و انسان را گمراه می کند، بت درونی 
او است، چراکه در یک سینه دو دل محال است.

آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 
رمضان در سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت  اداره  رئیس  قاسمی- 
شهرستان سربیشه در گفت و گو با آوا عنوان کرد: 
سراسر  در  همزمان  و  رمضان  مبارک  ماه  آغاز  با 
به  سربیشه  در  ماه  این  ویژه  نظارتی  استان، طرح 
اجرا در آمده است.»علی اکبر براتی« افزود: این طرح 
با توجه به افزایش تقاضا برای مواد غذایی به ویژه 
اقالم لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند، شکر، خرما، 
میوه، سبزیجات و شیرینی های پر مصرف مرسوم 
در ایام مذکور به اجرا در آمده است.وی خاطر نشان 
کرد که مرحله مقدماتی این طرح از اول خرداد ماه 
جاری به مدت پنج روز و به منظور هماهنگی و اطالع 
رسانی انجام شد و مرحله اجرایی طرح نیز از تاریخ 6 
خرداد تا 4 تیر طی بازرسی های موردی و گشت های 
مشترک با دیگر دستگاه های نظارتی اجرا می شود.به 
گفتۀ وی هدف این طرح تسهیل و تسریع دسترسی 
مردم به کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب، 
و  تولیدی-توزیعی  واحدهای  عملکرد  بر  نظارت 
خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی می باشد.رئیس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه تأکید 
کرد که تمامی شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب 
و عدم درج قیمت با شماره های 124 و یا 32664448 
تماس گرفته تا مورد بررسی بازرسان این اداره قرار گیرد.

15واحد گلخانه به متقاضیان بومی 
شهرستان درمیان واگذار شد

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: در سال 
و  زیربنای 46 هزار  با  واحد گلخانه  تعداد 15   ،96
500 متر مربع به متقاضیان بومی شهرستان واگذار 

افزود: عملیات اجرایی  شد.وحید ضیائیان احمدی  
مجتمع گلخانه ای شهرستان به مساحت 20 هکتار 
است.وی  شده  آغاز  شهرستان  1387در  سال  از 
ادامه داد: تسطیح، فنس کشی، برقرسانی، حفر چاه، 
سیستم پمپاژ و احداث مخزن ذخیره آب از جمله 
اقدامات انجام شده در این مجتمع است.وی با بیان 
اینکه به دلیل خشکسالی های اخیر دبی چاه حفر 
کاهش  ای  گلخانه  واحدهای  آبیاری  برای  شده 
یافته است، اضافه کرد: از طرفی دیگر در شهرستان 
متقاضی برای واگذاری واحد گلخانه ای جدید نداریم.

ورود گروه سفیران نور 
به خراسان جنوبی

صدا و سیما-رئیس اداره دارالقرآن تبلیغات اسالمی 
فعاالن  از  نفر   شامل4  گروه  این  گفت:  استان، 
عرصه قرآن کشور از جمله قاری بین المللی، قاری 
ممتاز ملی، حافظ برجسته کشوری و  یک مجری 
این  افزود:  سلمانی  است.آقای  قرآنی  های  برنامه 
ایجاد شور و  با هدف  بار  اولین  برای  گروه قرآنی 
نشاط در بین روزه داران و برگزاری محافل قرآنی 
شدند. وارد  استان  به  محروم  و  مرزی  مناطق  در 

افزایش سه تا 6 درجه دما هوا 48 ساعت آینده در استان
ایرنا-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی 
حاکی از افزایش سه تا 6 درجه دمای هوای استان امروز  و فردا است.رضا برهانی افزود: با توجه به کاهش شدت ناپایداری ها و استقرار 

مجدد الگوی کم فشار تابستانی در جو استان، 2 روز آینده شاهد شرایط جّوی نسبتا آرام و افزایش نسبی دمای هوا خواهیم بود.
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جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

کاری-معاون امور توانبخشی بهزیستی  خراسان جنوبی  
بیان کرد:  جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن 6 آذر در 
خراسان جنوبی برگزار می شود. جمیله رضازاده  یاد 
و  شمالی،  آور شد: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
استان های  یزد  و  کرمان  بلوچستان،  و  سیستان 
شرکت کننده در این جشنواره هستند،و این جشنواره 
می شود. برگزار  استان  در  جاری  آذر   6 در  امسال 

معاون امور توانبخشی بهزیستی  با اشاره به اینکه این  
جشنواره شامل بخش های نمایش  صحنه ای، نمایش 
عروسک گردانی، نمایش خیابانی، نمایش نامه نویسی 
است ادامه داد: در کنار این جشنواره نیز کارگاه آموزشی 
برگزار می شود.رضازاده  درباره  محورهای این جشنواره 
نیز گفت:معلوالن و برابرسازی فرصت ها در تمامی 
عرصه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری، 
ارتقای سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی 
نسبت به افراد دارای معلولیت، درونی سازی الگوهای 
رفتار اخالقی، رشد دیدگاه همدلی و ارزش های مثبت 
تقویت حس مسئولیت پذیری و پرورش  فرهنگی، 
نگرش مطلوب اجتماعی و اقرار به حقوق معلولین 
و منزلت آنان، تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک 
به مشارکت وی در جامعه، توانمندسازی افراد دارای 

معلولیت از جمله محورهای این جشنواره است

آغاز خرید محصول کلزا به میزان 45 تن

استان   روستایی  تعاون  سازمان  امیرآبادی-مدیر 
جو  محصول  تضمینی  خرید  گفت:عملیات 
قالب  در  روستایی  تعاونی  شبکه  استان،توسط 
می  انجام  ُکلزا  محصول  تضمینی  خرید  مرکز   3
در  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  شود.اسفندیاری 
راستای سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان 
جهاد  محترم  وزارت  ابالغیه  وتولیدکنندگان،برابر 
با  جاری  سال  در  ُکلزا  تضمینی  کشاورزی،خرید 
مباشرت شبکه تعاونی روستایی در قالب 3 مرکز 
هرکیلو  تضمینی  نرخ  استان،با  در  تضمینی  خرید 
عنوان  پذیرد.وی  می  انجام  27هزارو800ریال 
از  بیش  جاری،تاکنون،اقدام  زراعی  سال  کرد:در 
تولیدکنندگان  و  ُکلزاکشاورزان  محصول  45تن 

خریداری شده است.

برگزاری انتخابات خانه مطبوعات 
در خراسان جنوبی

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  فرهنگی  مهر-معاون 
خراسان جنوبی از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات 
در استان خبر داد.مصطفی شفائی اظهار کرد: نخستین 
انتخابات الکترونیک هیات مدیره خانه های مطبوعات 
استان از ساعت 10 چهارشنبه 10خرداد آغاز و  تا 
ساعت 16 به پایان رسید.وی با بیان اینکه در این 
دوره از انتخابات خانه مطبوعات استان 24 نفر نامزد 
شده اند، بیان کرد: از این تعداد یک نفر انصراف و 
23 نفر کاندیداهای نهایی این انتخابات هستند.معاون 
فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ثبت نام 
171 نفر از استان در سامانه خانه مطبوعات، عنوان 
را  پرونده خود  نفر  تاکنون 109  تعداد  این  از  کرد: 
تکمیل و تایید نهایی شده اند. شفائی با بیان اینکه 
از این تعداد 98 نفر به عنوان عضو اصلی هستند که 
امروز حق رای در انتخابات خانه مطبوعات استان را 
خواهند داشت، بیان داشت: اکنون 72 نفر از اعضای 

اصلی خانه مطبوعات استان بیمه هستند.

رشد 20 درصدی
 ارزش خروجی کاال از استان

دادرس مقدم- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: بنا بر 
آمار گمرکات استان در دو ماهه نخست سالجاری ارزش 

کاالهای خروجی استان به کشورهای هدف صادراتی 
بالغ بر 119 میلیون دالر و با وزن 644 هزار تن بوده 
است. جویبان با بیان این که این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزش 20 درصد و از نظر وزن 
74 درصد رشد داشته است ادامه داد: صادرات قطعی 
استان نیز در این مدت بالغ بر 33 میلیون دالر به وزن 
250 هزار تن بوده است. وی با اشاره به اقالم صادراتی 
استان تشریح کرد: سیمان، کاشی و سرامیک، میلگرد، 
خوراک کامل طیور، رب گوجه فرنگی، گازوئیل، روغن 
سوخت تقطیری، مصنوعات پالستیکی و ...عمده اقالم 
صادراتی در این مدت بوده که به کشورهای افغانستان 
، عراق، پاکستان ، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده 
است. جویبان همچنین به میزان واردات استان اشاره 
و تصریح کرد: واردات استان نیز در دو ماهه نخست 
سال 96 به میزان 152 هزار دالر و به وزن 139 تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 

ارزش و وزن 92 درصد کاهش داشته است. 

خواب پول ؛ مرگ صنعت
استاندار: با 220میلیارد کمک به تولید خیلی از مشکالت برطرف و اشتغال فراوان ایجاد می شود

بیش از 4 هزار میلیارد و پانصد میلیون موجودی 11 بانک رسمی استان

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
استان ما شرایط متفاوتی با دیگر استان ها دارد، 
عنوان کرد: بخش کشاورزی و دامپروری استان 
های  لطمه  و  است  رو  روبه  جدی  آسیب  با 
وارد شده به این بخش به راحتی قابل جبران 
جلسه  نهمین  در  شنبه  سه  نیست.پرویزی، 
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان 
افزود: برای ایجاد اشتغال در استان باید به زمینه 
های دیگری عالوه بر کشاورزی و دامپروری 
فکر وبرای ایجاد آن اقدام شود.وی در همین 
زمینه اظهار کرد که در بحث تولید و اشتغال 
نباید صرفا تمام توجهات سمت دولت باشد و 
باید دستگاه های مختلف دیگری که می توانند 
به تولید و اشتغال در سطح ملی کمک کنند 
وارد میدان شوند.به گفتۀ وی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و بانک های استان با دعوت 
از سرمایه گذاران می توانند از ظرفیت آنها در 

تولید و اشتغال استان استفاده کنند.

گالیه استاندار از بانک ها
ما  گفت:  ها  بانک  از  گالیه  با  استاندار 

انتظار تحرک بیشتر از بانک ها را داریم که 
بانک  پرداختی  اخیر  سال  چند  در  متاسفانه 
ها متوقف شده است.»پرویزی« خاطر نشان 
حضور  با  ای  جلسه  در  ها  بانک  که  کرد 
مشکالت  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کنند  مطرح  را  مالی  منابع  مورد  در  موجود 
کرد. پیدا  بتوان  را  مشکالت  این  ریشه  تا 
به گفتۀ وی از حدود 4 هزار میلیارد و 500 
رسمی  بانک   11 در  که  تومانی  میلیون 
میلیارد   220 حداقل  اگر  دارد  وجود  استان 
تولیدی  واحدهای  اختیار  در  آن  تومان 
می  برطرف  مشکالت  از  خیلی  بگیرد  قرار 
شد. خواهد  ایجاد  فراوانی  اشتغال  و  شود 

ریالی  میلیارد  هزار   700 بینی  پیش 
کشور برای اشتغال

ایجاد اشتغال راحت و  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آسان نیست، بیان کرد که 700 هزار میلیارد 
ریال برای اشتغال در کشور پیش بینی شده 
است که از این مقدار، 66 میلیارد دالر مربوط 
به جذب سرمایه گذار خارجی می باشد.استاندار 

باید  برای جذب سرمایه گذار  اظهار کرد که 
تمام شرایط و فضا الزم مهیا باشد و چنان چه 
فضا و شرایط فراهم نشود و ثبات در اقتصاد 
نخواهد  حاضر  گذاری  سرمایه  هیچ  نباشد، 
با  کند.پرویزی  گذاری  سرمایه  کشور  در  بود 
بیان اینکه اگر به جای پول به تولیدکنندگان 
حتما  کنیم  فراهم  را  ها  آن  های  زیرساخت 
موثر واقع خواهد شد؛ گفت: اگر نتوانیم جوانان 
این  آینده  در  حتما  کنیم  کار  به  مشغول  را 

فرصت به تهدید تبدیل می شود.

گذاری  دالر سرمایه  میلیارد  حدود 2 
در سال گذشته داشتیم

مدیریت  و  راهبری  ستاد  دبیرخانه  مسئول 
اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه ایجاد بستر 
مناسب برای ارتباط با سرمایه گذار خارجی از 
مهمترین اهداف ستاد بوده، گفت: در همین 
راستا در سال گذشته 2 میلیون دالر سرمایه 
است.»فاطمه  شده  انجام  استان  در  گذاری 
مدیریت  و  راهبری  ستاد  کرد:  بیان  فالح« 
اقتصاد مقاومتی طی سال گذشته 10 جلسه 

برگزار و در آن 23 مصوبه تصویب و تاکنون 22 
مورد آن اجرایی شده است.وی افزود: همچنین 
دستگاه   17 در  گذشته  سال  در  پروژه   120
انجام شده است. به صورت مستقیم  اجرایی 

به 475 واحد تولیدی تسهیالت
 طرح رونق اقتصادی پرداخت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هم در این جلسه از پرداخت تسهیالت طرح 
رونق اقتصادی به 475 واحد تولیدی از 700 
واحد ثبت نام شده در استان خبر داد، گفت: و 
470 واحد تولیدی مورد حمایت قرار گرفته اند.

 225 بر  بالغ  کرد:  اضافه  شهرکی  داوود 
میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی 
اختصاص یافته که از این مقدار 157 میلیارد 
 40 وی  گفتۀ  است.به  شده  پرداخت  تومان 
میلیارد تومان  اعتبار هم برای طرح سیمان 
و  است  شده  پرداخت  طبس  کک  و  باقران 
نیز 17 میلیون یورو ارز برای فوالد بوده که 
اینکه 50  به  اشاره  با  شد.وی  خواهد  احداث 
بخشیده  گرانیتی  معادن  دولتی  درصد حقوق 

حوزه  در  گذشته  سال  که  کرد  اظهار  شده، 
صادرات 60 درصد افزایش صادرات وزنی در 
استان داشتیم و این در حالی است که از نظر 

ارز کاهش وجود داشته است.

کاهش یک درصدی بیکاری مساوی 
است با ایجاد 8 هزار فرصت شغلی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم 
در این کارگروه بیان کرد که نرخ بیکاری در 
استان نسبت به متوسط کشوری وضع مطلوب 
تری دارد و با توجه به اینکه در سال آینده نرخ 
داشته  کاهش  درصد  یک  استان  در  بیکاری 
باشد پس باید 8 هزار فرصت شغلی در سال 
جاری فراهم کنیم.محمد سنجری اظهار کرد 
که در همین راستا دو طرح ملی توسط دولت، 
اعالم شده است که یکی طرح ملی مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی و دیگری اجرای 
دانشگاهی  آموختگان  دانش  کارورزی  طرح 
می باشد و می تواند بستر مناسبی برای تولید 

و اشتغال در کشور فراهم کند.
)Ava.news16@gmail.com(

دادرس مقدم-نماینده بیرجند در میان و خوسف، 
دیروز در نطق خود در صحن علنی مجلس با بیان 
اینکه ضمن تسلیت سالروز ارتحال حضرت امام 
راحل، گفت: امید است که همه ما ادامه دهنده 
راه شهدا باشیم و در عمل به رهنمودهای مقام 
معظم رهبری کوتاهی نکنیم.وی ضمن تشکر 
از مردم خراسان جنوبی برای مشارکت باال در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، گفت: مردم 
استان همچون همیشه مشارکت بسیار خوبی در 
انتخابات داشتند، لذا امید می رود که منتخبان 
ملت در خدمت به مردم و پاسداری از آرمان های 
انقالب موفق باشند.حجت االسالم عبادی با بیان 
اینکه رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه 
است و خواهد بود، گفت: اینکه شنیده می شود 
که در برخی ادارات و نهادها نسبت به افرادی که 
به شما رای نداده اند بی مهری می شود شایسته 

دولتی که ادعای اعتدال و حقوق شهروندی را 
دارد نیست.عبادی ابراز امیدواری کرد دولت در 
چهار سال آینده به وعده های خود نسبت به 
استان مظلوم خراسان جنوبی که مورد بی مهری 
های زیادی توسط دولت قرار گرفته است، عمل 
کند. وی با بیان اینکه هنوز برای راه آهن بیرجند 
و خراسان جنوبی کاری صورت نگرفته است، 
گفت: آقای رئیس جمهور علی رغم وعده های 
مکرر هنوز را آهن عملیاتی نشده است، معادن 
و صنایع استان رونق کامل نخواهد یافت؛ مگر 
مردم  بیاید.نماینده  استان  به  آهن  راه  اینکه 
بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس  عنوان کرد: 
در صورتی که کسب و کار در خراسان جنوبی 
رونق نگیرد جوانان ما بیکار و مجبور خواهند شد 
از استان به شهرهای بزرگ کشور مهاجرت کنند.
وی  تاکید کرد: آقای رئیس جمهور خشکسالی 

کمر مردم استان ما را شکست؛ اما هنوز برای 
انتقال آب به استان جز وعده هیچ اتفاقی نیفتاده 
است، سهل انگاری وزیر نیرو در این زمینه آشکار 
که  بودید  داده  وعده  اینکه  بیان  با  است.وی 
تحریم ها را بردارید، برداشتن تحریم ها پیش 
کش، لطفا جلوی تحریم های جدید را بگیرید، 
گفت: وزارت خارجه جز در مورد برجام که دونده 
ظاهر شد در بقیه امور کم تحرک بوده است، 
وزارتخانه در ارتباط با دیپلماسی با همسایگان 
اصال موفق نبوده است، نمونه آن آنچه در سفر 
اخیر رئیس جمهور آمریکا به منطقه اتفاق افتاد 
که نشان نبود دیپلماسی درست توسط دولت 
است.وي با بیان اینکه نبود رویکرد اقتصادی 
درست در وزارت خارجه را از دیگر مشکالت این 
وزارتخانه دانست و گفت: کسانی باید به عنوان 
سفیر انتخاب شوند که رویکرد اقتصادی داشته 

باشند نه رویکرد جناحی و سیاسی، تا بتوانیم 
ایجاد  تولید  و  دهیم  افزایش  را  خود  صادرات 
خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  شود.نماینده 
در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی و 
انتقاد از عملکرد این وزارتخانه، گفت: راههای 
استان هنوز در وضع نامناسب هستند الزم است 
در اتمام پروژه ها خصوصا جاده بیرجند قاین 
که به جاده مرگ مشهور است تسریع صورت 
گیرد.حجت االسالم عبادی همچنین خطاب به 
وزیر نفت گفت: وزیر نفت باید نسبت به گاز 
رسانی به روستاهای استان توجه ویژه کند.وی 
با بیان اینکه بسیاری از روستائیان ما حداقل 
کرد:  اظهار  ندارند،  خود  زندگی  در  هم  را  ها 
دولت باید به عشایر عزیز استان که مرزبانان 
کند.نماینده  ویژه  توجه  هستند  نظام  بزرگ 
مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با 

اشاره به اینکه وزیر کشور بداند که شهرستان 
بیرجند که مرکز خراسان جنوبی است از نبود 
زیر ساخت های مناسب شهری رنج می برد و 
بار همه استان را به دوش می کشد، تاکید کرد: 
الزم است دولت به شهرداری بیرجند توجه ویژه 
کند.عبادی افزود: وزیر کشاورزی باید با توجه 
به خشکسالی های مکرر و مشکالت معیشتی 
روستائیان، تسهیالت ارزان قیمت برای بخش 
کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص 
دهید تا رونق در این بخش ایجاد شود. رئیس 
کمیته تربیت اسالمي مجلس افزود: در پایان از 
آیت ا... رئیسی که با حضور خودشان موجب 
رونق انتخابات شدند تشکر می کنم و جا دارد 
که از ایشان که علی رغم تخلفات سازمان یافته 
در انتخابات اما به قانون احترام گذاشتند و به 

نظر شورای نگهبان تمکین کردند تقدیر شود.

دولت دوازدهم به وعده های خود درباره استان مظلوم خراسان جنوبی عمل کند

کوچک  صنایع  -معاون  امیرآبادی   
از  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
درخواست  ثبت  تقاضای  الکترونیکی  ثبت 
ومتوسط  برای صنایع کوچک  نامه  ضمانت 
تسهیالت  از  مندی  بهره  باهدف  استان 
بانک ها خبر داد. عابدینی در این خصوص 
اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک ومتوسط 
با شناسایی  اخیر کوشیده است  طی سالیان 
و  بهتر  ارائه  برای  کننده  تسهیل  مسیرهای 

و  تولید  بخش  فعاالن  به  خدمات  سریعتر 
فرایندها  بهبود  یا  و  رفع  به  نسبت  صنعت، 
افزایش  راستای  در  مهم  عاملی  بعنوان 
فعاالن  مشکالت  کاهش  و  وری  بهره 
از  یکی  افزود:  کند.وی  تالش  بخش  این 
مشکل  شناسایی  سازمان  این  های  برنامه 
خصوصی  بخش  توسط  تسهیالت  دریافت 
وثیقه  ارائه  در  ناتوانایی  بواسطه  که  بود 
نداشت  را  از آن  بهره مندی  امکان  مناسب 

صنایع  ضمانت  صندوق  اندازی  راه  با  که 
نیاز  مورد  وثیقه  تامین  به  برای  کوچک 
توسط  کشور  تولید  و  صنعت  از  بخش  این 
می  اقدام  کوچک  صنایع  ضمانت  صندوق 
در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  شود.عابدینی 
تعداد  اخیر  سال  چند  طی  جنوبی  خراسان 
با  استان  واحدهای صنعتی  از  توجهی  قابل 
این  صادره  های  نامه  ضمانت  از  استفاده 
خود  نیاز  مورد  های  وام  توانستند  صندوق 

نداشتند  مناسب  وثیقه  ارائه  توانایی  که  را 
شرکت  کوچک  صنایع  کنند.معاون  دریافت 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی افزود: 
در همین راستا برای تسهیل در ارائه خدمات 
زمان  کاهش  هدف  با  ضمات  صندوق 
درخواست تا دریافت خدمات؛ صندوق اقدام 
به راه اندازی سامانه ثبت درخواست صدور 
واحدهای  پس  این  از  و  کرد  نامه  ضمانت 
به  مراجعه  بدون  توانند  می  استان  صنعتی 

شرکت شهرک های صنعتی نسبت به ثبت 
اقدام  خود  نامه  ضمانت  صدور  درخواست 
اینترنتی این سامانه  کنند.وی با اعالم اسم 
به آدرس zemanat.sif.ir وی  ابراز 
امیدواری کرد با ارائه مناسب و تسهیل شده 
خدمات و بهرهمندی بخش خصوصی فعال 
شاهد  استان  متوسط  و  کوچک  صنایع  در 

کاهش و رفع موانع تولید در استان باشیم.
)Ava.news20@gmail.com(

 خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک الکترونیکی شد

استان صادقی  جهاددانشگاهی  غالمی-رئیس 
در نشستی که با حضور روسای اداره مشارکت 
و مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
شد،  برگزار  جهاددانشگاهی  محل  در  استان 
گفت: جهاددانشگاهی از بنای تاسیس خود به 
دنبال رفع چالش های مهم کشور در عرصه های 
علمی، فرهنگی، و... بوده است.وی بیان کرد: 
جهاد دانشگاهی عالوه بر اینکه یکی از نهادهای 

برتر در زمینه سلول های بنیادی، درمان ناباروری 
داشتن  با  است،  پیشرفته  های  تکنولوژی  و 
پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها ازجمله پژوهشگاه 
حوزه  در  ارزشمندی  اقدامات  انسانی،  علوم 
است.رئیس  داده  انجام  اجتماعی  های  آسیب 
جهاددانشگاهی افزود: جهاددانشگاهی بهترین 
و موفق ترین نمونه نهادهای غیردولتی است که 
با کمترین بهره مندی از اعتبارات دولتی توانسته 

افتخارات ملی و بین المللی بسیاری کسب کند.
وی به مقوله آسیب های اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: برای آن که در حوزه آسیب های اجتماعی 
به نتایج مطلوب برسیم نیازمند اصالح روش های 
موجود و نوآوری هستیم.رئیس اداره مشارکت 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان نیز در 
این جلسه عنوان کرد:جهاددانشگاهی پل ارتباطی 
بین محیط  علمی و بازار کار است.ملک آبادی نیز 

این جلسه با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی پل 
است،  کار  بازار  و  محیط  علمی  بین  ارتباطی 
گفت: جهاددانشگاهی پلی مستحکم برای ارائه 
خدمات علمی و فنی در تمامی زمینه ها به جامعه 
است.وی با اشاره به اینکه امسال 27 هزار تن 
مواد کشف شده ولی با 30 سال مبارزه نیروی 
انتظامی، بیشتر زندانیان و درگیری ها و قتل ها 
به دلیل موادمخدر است، ادامه داد: کار معاونت 

اجتماعی نیروی انتظامی پیشگیری و آگاه سازی 
است که مشارکت در آموزش از مهدها تا مساجد 
را برای این پیشگیری انجام داده است.رئیس اداره 
مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی افزود: دخالت مشاورین در پرونده های 
مصالحه  باعث  درصد   50 دادگستری  طالق 
از  جلوگیری  باعث  که  زوجین شده  و سازش 
فرزندان طالق و نابه سامانی های خانواده می شود.

آمادگی جهاددانشگاهی در عرصه علمی مبارزه با آسیب های اجتماعی

۹۵ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه افراد زیرپوشش تامین می شود 
تأمین  سازمان  برنامه ریزی  و  اقتصادی  معاون 
اجتماعی گفت: بیش از 95 درصد منابعی که 
در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد 
از محل حق بیمه افرادی است که زیرپوشش 
گزارش  هستند.به  اجتماعی  تأمین  سازمان 
خبرگزاری تسنیم از بیرجند، ولی ا... افخمی  در 
وظیفه  کرد:  اظهار  کویرتایر  کارخانه  از  بازدید 
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین 
اجتماعی این است که با انجام برنامه ریزی های 
مناسب و مطلوب مبتنی بر تجارب و آگاهی های 
علمی ترتیبی اتخاذ کند که دارایی های سازمان 
تأمین اجتماعی به لحاظ ارزش همواره بروز باشد. 
وی افزود: منابعی که در اختیار سازمان تأمین 
اجتماعی قرار می گیرد بیش از 95 درصد آن از 
محل حق بیمه افرادی است که تحت پوشش 

سازمان تأمین اجتماعی هستند و این وجوه را 
پرداخت می کنند.معاون اقتصادی و برنامه ریزی 
در  طبیعتاً  کرد:  بیان  اجتماعی  تأمین  سازمان 
مقاطعی از زمان ممکن است که منابع از مصارف 
ما بیشتر باشد و همه سازمان های بیمه گر در 
دنیا این کار را انجام می دهند که این منابع را 
به گونه ای سرمایه گذاری می کنند که هر زمان 
که نیاز شد و بیمه گذارها چه برای درمان و چه 
برای بازنشستگی نیازمند بودند از توانمندی الزم 
به لحاظ مالی برخوردار شوند.افخمی با بیان اینکه 
در این مجموعه ها شرکت های متعددی وجود 
دارد یادآور شد: این شرکت ها شامل شرکت های 
می شود که در حال تولید هستند و طرح های 
جدیدی  سرمایه گذاری های  و  دارند  توسعه ای 
برنامه ریزی  و  اقتصادی  می دهندمعاون  انجام 

سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سفر خود به 
خراسان جنوبی گفت: سفر بنده به بیرحند بیشتر 
برای بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی و بررسی 

وضعیت آن و برنامه ریزی برای رفع مشکالت آن 
بوده است.افخمی با اشاره به کارخانه کویرتایر 
بیرجند بیان کرد: خوشحالیم که سرمایه گذاری 
بنیه  و  بضاعت  که  منطقه  این  در  ساله   30

صنعتی بسیار ضعیفی دارد فراهم شده است و این 
کارخانه بیش از ظرفیتی که در زمان آغازین خود 
دریافت کرده بود در حال حاضر تولید می کند و 

فعال است.وی تصریح کرد: این امر جای بسی 
خوشحالی است و نشان می دهد که مدیریت 
مجموعه با همکاری مدیران میانی و کارکنان 
این شرکت تصمیمات خوبی را در طی این زمان 

گرفتند که توانسته اند با استفاده از تکنولوژی های 
مدرن و توجه ای که به بازار این محصول داشتند 
کاری بکنند که نه تنها در حد ظرفیت اولیه است 
بلکه بیش از آن ظرفیت کارخانه تولید بکند و در 
حال حاضر مشکلی از جهت بازار نداشته باشند 
و برای منطقه محرومی مانند خراسان جنوبی 
و  اقتصادی  است.معاون  ارزشمند  بسیار  این 
اجتماعی گفت: در  تأمین  برنامه ریزی سازمان 
حال حاضر این کارخانه بیش از یک هزار و 400 
نفر اشتغال مستقیم دارد و با توجه به نرمی که 
برای اشتغال غیر مستقیم گرفته می شود جای 
کارخانه  داشت:  اظهار  دارد.افخمی  خوشحالی 
کویرتایر بزرگترین پروژه استان خراسان جنوبی 
مانند  برای یک منطقه محرومی  این  و  است 
است. ارزشمند  بسیار  این  جنوبی  خراسان 
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( فرمودند:
لُه َرحَمة َو اَوَسُطه َمغِفَرة و آِخُره ِعتٌق ِمَن الّناِر هَو َشهٌر اَوَّ

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت 
و پایانش آزادى از آتش جهنم.  )بحار االنوار،ج93،ص342(

واکنش حجت االسالم رئیسی
 پس از تایید صحت انتخابات

تایید  از  ابراهیم رئیسی پس  حجت االسالم سید 
صحت انتخابات پیامی اینستاگرامی داد، رئیسی در 
این پیام نوشته است: »اینجانب نظر شوراى محترم 
نگهبان، درباره انتخابات را فصل الخطاب می دانم 
و امیدوارم قوه قضائیه به تخلفات اعالمی از سوى 

آن شورا، به طور جدى رسیدگی کند.«

تابش: برخی در انتخابات
 هیئت رئیسه مجلس بدعهدی کردند

امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش  محمدرضا 
مجلس گفت: رئیس مجلس مهم ترین نقش را دارد 
که همه در مورد آن اجماع داشتند، بعد از آن نواب 
رئیس جایگاه مهمی دارند. با توجه به فرآیندهایی 
که به وجود آمد و صحبت هایی از حذف مطهرى یا 
تضعیف مسعود پزشکیان شد تالش ما بر این بود 
امید  فراکسیون  رئیس  نایب  آنها حفظ شوند.  که 
مجلس خاطرنشان کرد: ما در مورد در نظر گرفتن 
سهم براى زنان و نمایندگان اهل سنت نیز بر روى 
اصولی که داشتیم ماندیم، آنهایی که رأى ندادند 

هم در نهایت باید جوابگو باشند.

میرسلیم: فتنه ها هنوز شعله ور است

مصطفی میرسلیم در نامه اى عنوان کرد: به اصل 
امنیت نباید خدشه وارد شود، باید با فتنه ها مقابله 
دارند.  جدى  مشکل  ما  با  بدخواهان  چون   کرد 
فتنه ها هنوز شعله ور است و هنوز هم خاموش 

نشده است و تهدیدات همواره وجود دارد.

وزیر کشور: حتی یک رای 
هم جابجا نشده است

عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: مطمئن باشید 
که حتی یک راى هم جابجا نشده است. وى افزود: 
بعضی تخلفات گزارش شده که باید در قوه قضاییه 
پاسخ  در  همچنین  رحمانی فضلی  شود.  بررسی 
گفت:  نیز  فرمانداران  دستگیرى  درباره  سوالی  به 

دستگیرى نداشتیم، بلکه برخی احضار شده اند.

ترقی: احزاب باید مستمر
 پیگیر مطالبات مردم باشند

حزب  مرکزى  شوراى  عضو  ترقی  حمیدرضا 
در  احزاب  نقش  با  رابطه  در  اسالمی  موتلفه 
جمهور  رئیس  انتخاباتی  وعده هاى  تحقق 
منتخب اظهار کرد: اگر هدف احزاب ما پیگیرى 
که  ابزارهایی  همه  با  باید  باشد،  مردم  مطالبات 
وى  بردارند.  گام  جهت  این  در  دارند  اختیار  در 
براى جامه عمل  و تشکل ها  احزاب  تاکید کرد: 
باید  به نقش مطالبه گرى حقوق مردم  پوشاندن 
به مسیر حرکت دولت توجه داشته باشند تا اگر 
باشد،  مردم  مطالبات  جهت  خالف  مسیر   این 

به آنان متذکر شوند.

الریجانی رئیس مجلس ماند؛ 
انتخاب مجدد پزشکیان و مطهری

علی الریجانی براى دهمین سال متوالی باز هم 
همچنین  شد.  انتخاب  مجلس  رئیس  عنوان  به 
رئیسان  نایب  عنوان  به  مطهرى  و  پزشکیان 
این  از  پس  الریجانی  شدند.  معرفی  مجلس 
که  کرد  امیدوارى  ابراز  شد،  اعالم  آرا  نتایج  که 
براى اداره کشور توفیق داشته باشد و خطاب به 

نمایندگان گفت: صمیمانه تشکر می کنم.

ناصری: ائتالف الریجانی و روحانی تا 
پایان دولت ادامه خواهد داشت

بیان  با  طلب   اصالح  تحلیلگر  ناصرى  عبدا... 
اینکه ائتالف الریجانی و روحانی همچنان زنده 
هیات  و  مجلس  ترکیب  به  باتوجه  گفت:  است، 
می  همراه  دولت،  با  را  مجلس  فضاى  رئیسه، 
تا  روحانی  و  الریجانی  ائتالف  معتقدم  و  دانم 
ماند. عقل سلیم حکم  باقی خواهد  پایان دولت 

میکند این ارتباط حفظ شود.

مسکو: اتهامات آمریکا علیه ایران
 راه به جایی نمی برد

گفت:  روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوى 
منطقه  در  ثبات  ایجاد  به  ایران  علیه  »اتهامات 
حمایت  به  را  ایران  آمریکا،  نمی کند.  کمکی 
مسکو  که  حالی  در  می کند  متهم  تروریسم  از 
با  مبارزه  زمینه  در  تهران  با  نزدیکی  همکارى 

تروریسم در خاورمیانه داشته است.«

کواکبیان: عربستان به تازگی
 اتهام بیجا به ایران زده است

کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
گفته  و  زده  بیجا  اتهام  عربستان  تازگی  به 
کرده اند،  ترور  ایرانی ها  را  عربستان  سفیر  که 
بنابراین خواهش می کنم که دستگاه هاى ذیربط 

حفظ شأن و امنیت حجاج را رعایت کنند.

پایگاه صهیونیستی: ترامپ به آل سعود 
چراغ سبز نشان داده است

»آروتز  صهیونیستی  شبکه  اینترنتی  پایگاه 
شوا« در گزارشی اعالم کرد سفر دونالد ترامپ، 
به  شده  سبب  ریاض،  به  آمریکا  رئیس جمهور 
عربستان چراغ سبز براى رهایی از قطر و نفوذ 

این کشور در خاورمیانه نشان داده شود.

فضای انتخابات تمام شده ؛ به افق آینده بنگرید

را  این که مردم خدمات  بر  با تأکید  شهردار تهران 
فراموش نمی کنند، گفت: فضاى انتخابات تمام شده 
به افق آینده بنگرید و ببینید براى چهار سال آینده 
 مردم چه خواهید کرد. قالیباف اظهار کرد: ما به عنوان 
خدمتگزار مردم تا آخرین روزى که در مسند کار هستیم 
با قدرت حضور داریم و به معاونین و مدیران خود گفته ایم که این دو سه ماه 

آخر همان طور کار می کنیم که در ابتداى دوره خدمت مان کار را آغاز کردیم.

برخی فراکسیون ها رفتار فراکسیونی نداشتند

به  پاسخ  در  تهران  مردم  نماینده  مطهرى  علی 
این سوال که چرا نمایندگان به صورت کامل به 
فهرست توافق شده از سوى سه فراکسیون اصلی 
در  زیادى  تغییرات  گفت:  ندادند،  رأى  مجلس 
ترکیب هیئت رئیسه نسبت به لیست توافق شده 
فراکسیون ها صورت گرفت که نشان می دهد برخی فراکسیون ها رفتار 

فراکسیونی نداشتند. البته این اتفاق تا حدودى طبیعی است.

جوانان مولفه اصلی قدرت هر کشوری  هستند

تبلیغات دفاعی  و  سردار جزایرى معاون  فرهنگی 
ستاد کل نیروهاى مسلح با بیان این که معتقدیم 
کشورى  هستند،  هر  قدرت  اصلی  مولفه  جوانان 
خاطرنشان کرد: دوران جوانی داراى نشاط و عنصر 
این  در  و  بدانیم  را  قدرش  باید  که  است  نخبگی 
راستا برپایی  جشنواره هاى جوان  سرباز تالشی براى گام برداشتن در  مسیر 

تجلیل از جایگاه سرباز و سربازى و تقدیر از قشر جوان است. 

 مشاور رئیس دولت اصالحات گفت :
وعده هاى روحانی در انتخابات براى 
لغو همه تحریم ها، کاربرد تبلیغاتی 
عملی  وعده  این  که  این  اما  است 
شود، بعید است. محمدرضا تاجیک 
آفتاب یزد  روزنامه  با  مصاحبه  در 
این  بر  ادعاى روحانی مبنی  درباره 
که تمام تحریم ها را در 4 سال آینده 
برمی دارد، گفت: من این سنگ )رفع 
همه تحریم ها( را سنگی براى پرتاب 

بعید است  نکردن می دانم و خیلی 
که امکان برداشتن و پرتاب کردن 
باشد.  میسر  سنگین  سنگ  این 
رقابت هاى  روایت  می افزاید:  وى 
انتخاباتی از آغاز تا زمان راى گیرى 
به  پیروزى  از  و  است  روایت  یک 
بعد روایتی دیگر... در انتخابات هر 
قدر جنگ کالم و شعار توفنده تر و 
می شود  هم  بیشتر  باشد  جذاب تر 
روى افکار عمومی تاثیر گذاشت، اما 

مرحله  در  یعنی  مرحله،  آن  از  بعد 
متفاوت  کار  انتخابات  پسا  و  دوم 
نیز در فضاى  آقاى روحانی  است. 
از  تا  دید  نیاز  راى گیرى  از  قبل 
چه  و  کند  استفاده  حربه اى  چنین 
این  از  جذاب تر  و  گیراتر  حربه اى 
از رفع تمامی تحریم ها سخن  که 
می تواند  که  موضوعی  بگوییم، 
خیلی کارآمد باشد کما این که در 
اما  شد.  کارساز  هم  پیش  سال   4
آیا همان طور که راحت می توانیم 
از این حربه براى قبل از انتخابات 
انتخابات  فرداى  در  کنیم  استفاده 
هم می توانیم؟ تاجیک درباره نیت 
گفت:  هم  دولت  با  اصالح طلبان 
این  به  دولت،  کنیم  تالش  باید 
24 میلیون لطمه نزند و در این 24 

میلیون ریزش نداشته باشیم.

از برنامه بازطراحی رآکتور اراک عقب نیستیم
اتمی  انرژى  سازمان  سخنگوى   
رآکتور  بازطراحی  برنامه  از  گفت: 
اراک نه تنها عقب نیستیم بلکه جلو 
هم هستیم. کار باز طراحی دو سه 
مرحله دارد که مرحله اولش طراحی 
مهندسان  توسط  که  پایه هاست 
انجام  توافق  از  بعد  بالفاصله  ما 
درباره  هم چنین  کمالوندى  شد. 
آمریکا،  محور  اراک حول  نوسازى 
چین و ایران گفت: ساز و کار اراک 
این گونه است که ایران مدیر پروژه 
دیگر همکارى  و کشورهاى  است 
چین  و  آمریکا  کشور  دو  می کنند. 
موضوعات را در آن طرف هماهنگ 
می کنند و درباره زمینه هاى مختلف 
فنی و این که چه مسیرى برویم با 
چینی ها و آمریکایی ها صحبت هایی 
مورد  چارچوب  در  که  داشته ایم 

سخنگوى  است.  برجام  در  توافق 
سازمان انرژى اتمی در ادامه درباره 
تامین کیک زرد یادآور شد: توافقاتی 
طرف  از  هم  تاییداتی  و  بوده 
وجود  ما  قرارداد  طرف  کشورهاى 
داشت. فعال هیئت مذاکره کننده در 
حال مذاکره است و این مساله روى 
میز کمیسیون مشترک است. ما به 
صورت جدى بحث تامین کیک زرد 
را در برنامه خودمان داریم. تالش 

می کنیم که با این قرارداد و هم با 
زرد  کیک  ذخیره  داخلی،  تولیدات 
را بیشتر کنیم. قزاقستان هم هیچ 
مشکلی ندارد و منتظر نهایی شدن 
روى  موضوع  که  است  روند  آن 
میز کمیسیون مشترک است. وى 
مختلف  کشورهاى  با  کرد:  عنوان 
ارتباط  تقریبا  آسیایی  و  اروپایی 
همکارى هاى  زمینه  در  دائمی 

صلح آمیز هسته اى داریم.

سخنگوى سازمان انرژى اتمی :
وعده لغو تحریم ها حربه انتخاباتی بود

 مشاور رئیس دولت اصالحات :

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم* عکس: ایرناحضور رئیس جمهور در ضیافت افطار با مددجویان * عکس: ایرناانتخاب هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمی *  عکس: مهر 

شرکت پخش سراسری کیالجنوب دفتر بیرجند
 جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب آقا استخدام می کند
شرایط:  دارای کارت پایان خدمت- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

ساعت مراجعه ۲ تا  ۴ بعدازظهر به مدت ۱۰ روز
بیرجند - شهرک صنعتی - بلوار تولید - نبش تولید ۶

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به موسسه 
خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های دروس تقویتی ابتدایی تا کنکور در کلیه پایه ها و تمامی دروس 
کالس های اوقات فراغت ابتدایی تا کنکور

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده 3    تلفن : 3۲۲3۲9۴۰

فروشی یا معاوضه 
 ملک تجاری پنج طبقه با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه 

امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند 
بلوار معلم حاشیه خیابان فردوسی در پنج سقف: 

)زیرزمین تجاری - همکف مغازه تجاری - سه طبقه واحد تجاری 
باالی مغازه ( با زیر بنای 293 متر     09151613680

3۲3۴۱۲۲۶-7
۰9۱97۱۴787۴  
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