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سرمقاله

 استاندار 60 میلیون تومان برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد

 صفحه ۷

         تجمع کنندگان درخواست کردند:
تعطیلی موسسه کاسپین در بیرجند 

 صفحه ۷

اخذ مجوز از شورای عالی معادن 
برای  سنگ قیمتی در سه قلعه 

صفحه ۷

برداشت از چاه ها 
برای رفع کم آبی افزایش یافت

صفحه ۷

اجرای شبکه فاضالب خیابانهای
 ظفر و بهمن به شرط تامین  اعتبار مناسب

صفحه  ۷

برقراری دوباره
پرواز عتبات از بیرجند

صفحه ۷

نماینده مجلس: انتقام گیری بعد از انتخابات کار کشورهای عقب مانده است / دوقطبی کردن نظام چه سودی  برای برخی افراد دارد؟ / کواکبیان: روحانی اولین نفری بود که  در مجلس اول علیه بنی صدر سخن گفت / ظریف: سیاست خارجي به کاالیي  براي فروش تبدیل شده است / بعضي شروط FATF پذیرفتني نیست / اعتراف دولت ترامپ ؛ ایران هرگز برجام را نقض نکرده است  / صفحه 8

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور: 
مشکل از آنجا آغاز شد که

 جایگاه ها جابه جا شد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی : 
هدف برخی براندازی

 جریان ارزشی کشور است

رئیسی: 
بستن باب نقد 

سبب تباهی جامعه است

نماینده ولی فقیه در سپاه:
آتش به اختیار 

به  معنای هرج و مرج نیست

واعظی : 
تحریم های جدید

 به برجام ضربه می زند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

کار؛کار است،
اگر کار به هنجار بود

* مهر آیین

یکی  کار  مفهوم  به  آن  آحاد  و  جامعه  نگرش 
در  است.  جامعه  هر  توسعه  شاخصهای  از 
فرهنگ  آسیا  شرقی  جنوب  و  شرق  کشورهای 
جهان  از  نقطه  این  مردمان  باالست.  بسیار  کار 
اند شهره  عمل  در  و صداقت  کوشی   به سخت 
این  پیشرفت  و  توسعه  از  عظیمی  بخش  و 
است. فرهنگ  همین  رواج  مرهون  نیز  جوامع 
با  ها  ملت  سقوط  و  که ظهور  است  گواه  تاریخ 
و  )کارمفید  ملی  وری  بهره  کاهش  و  افزایش 
این  از  از منابع ( همبستگی دارد.  استفاده بهینه 
رو مدیران الیق و کارآمد می دانند چگونه منابع 
انسانی را در جهت افزایش بهره وری شغلی ترغیب 
کنند. رساندن یک واحد کاری )اعم از تولیدی یا 
ترین  باال  به  خصوصی(  یا  )دولتی  و   ) خدماتی 
 سطح کارآمدی و بهره وری ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

جناب آقای محمد علی ایزدپناه 
خانواده های محترم ایزدپناه و مودی

با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه سکینه ایزدپناه
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه 
 رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.

بزرگان ، ورقانی

امحای بیش از 30 تن

انواع مواد مخدر غیر دارویی

شرح در صفحه آخر

مرکز سالمندان مهر امام رضا )ع( به تعدادی نیروی خدماتی آقا جهت شیفت 

شب ، پرستار و بهیار نیازمند است .  09361847489 - 09381587892

          به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر و پدر بزرگ عزیزمان

 مرحوم غالمحسین اسدی نژاد 
)بازنشسته اداره راه و ترابری بیرجند( 

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 96/4/8 از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر در محل هیئت محبین االئمه )ع( واقع در مدرس 23 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: اسدی نژاد ، برکچی ، طالبی

زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می ماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم

در پنجمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 غالمرضا سلیمی خراشاد
 به روح آسمانی اش سالم و صلوات می فرستیم. 

خانواده های سلیمی خراشاد

جلسه چهلمین روز درگذشت

 شادروان رجبعلی بیدختی
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( 

امروز پنجشنبه 96/4/8 از ساعت 17/30 الی 18/30 
در محل هیئت محترم حسینی بیرجند منعقد می گردد.

خانواده های: بیدختی، بهداد، رحیم آبادی، فواد الدینی 
و سایر  بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر و خواهر عزیزمان
 فرهنگی فرهیخته

 شادروان فاطمه کبری اطلسی مقدم
 )همسر مرحوم علی مقرنسی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/4/8 از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد 

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان

 مرحومه حاجیه بانو کارگر خمی 
)همسر مرحوم محمد حسین سبزواری(

الی  یادبودی امروز پنجشنبه 96/4/8 از ساعت 17/30   جلسه 
18/30 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )سالن مصلی( 

منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح 
آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های سبزواری  و سایر فامیل وابسته

جناب آقای دکتر محسن شخمگر
انتصاب جناب عالی را به سمت

ریاست اداره استاندارد شهرستان بیرجند 
 که موید حسن سابقه ، توانایی و شایستگی شما در این حوزه می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

هفتـه قـوه قضائیـه
را که یادآور شهادت 72 تن از یاران صدیق امام )ره(  

و در رأس آنان شهید مظلوم دکتر بهشتی

 است را حضور رئیس کل و سایر دست اندرکاران این قوه در استان تبریک گفته 
 و برای همه بزرگواران توفیق و سربلندی در این مسئولیت خطیر مسئلت داریم.

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

 

مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 96/4/10 از ساعت 1۷ الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان 
شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند می توانند بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت 

کرده و برگ ورود به جلسه دریافت کنند.
دستور کار مجمع به شرح ذیل است:

شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1395- تصویب برنامه و بودجه سال 1396- انتخاب بازرس - تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی 
ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های مصوب - تعیین روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور

ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا تاریخ 96/4/8 درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان طالقانی، طالقانی 10، نبش فرعی اول و دوم، سازمان نظام مهندسی 
معدن( ارائه نمایند. الزم به توضیح است که شرایط داوطلبیین بازرس: تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2، عضویت در سازمان استان و عدم بدهی حق عضویت، می باشد.

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی )نوبت دوم( عادی ساالنه نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 96/4/10

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

هوالباقی 

خانواده های: اطلسی مقدم، مقرنسی، قادری و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاجیه مریم سعیدی مهموئی
 )همسر حاج محمد خلیل ثابتی(

الی 6  از ساعت 5  پنجشنبه 96/4/8  امروز  یادبودی  جلسه   
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می گردد

 حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: ثابتی، سعیدی، کمیلی، موسوی و سایر بستگان

تفاوت نگاه به کشاورزان 
و دالالن منابع طبیعی

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد : در خصوص رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی باید میان دالالن و کشاورزان واقعی تفاوت قائل 
با رئیس  اکبر پرویزی در دیدار  را دارند توجه ویژه کنیم. به گزارش صدا و سیما سید علی  اراضی  احیای  افرادی که قصد  به  شویم و 
دادگستری کل استان و مدیران سازمانهای تابعه قوه قضائیه افزود: همه راه ها برای تامین آب را بررسی می کنیم و به تازگی هم طرح 
مطالعاتی بهره گیری از آب های ژرف را در دستور کار قرار داده ایم. وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: پیگیری های تامین 
 زیرساختها برای رونق استان انجام شده است و به علت هم جواری خراسان جنوبی با افغانستان موضوع عبور قاچاق مواد مخدر از استان ، 
برای حفظ  دیدار گفت:  این  در  استان هم  دادگستری کل  رئیس  باشد. صیفی،  داخلی  از حوزه  فراتر  کار دستگاه قضایی  تا  سبب شده 
)  7 در صفحه  خبر  ادامه   (  ... شود.  ایجاد  مطلوب  اشتغالزایی  شرایط  روستاها  در  باید  مرزی  مناطق  در  جمعیت  ماندگاری  و  پایدار   امنیت 

استاندار خواستار شد:
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انتشار کارت ورود به جلسه کنکور سراسری از ۱۱ تیر
 
مهر-کارتهای  شرکت در آزمون  تمامی  داوطلبان  گروههای  آزمایشی  علوم  ریاضی  و فنی، علوم  تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای 
خارجی  به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه تا روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه مورخ برای مشاهده و پرینت بر 

روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت.

سرمقاله

مشموالن سهام عدالت که شماره شبای 
آنها تائید شده پیامک دریافت نمی کنند

تسنیم -  سازمان خصوصی سازی هیچ پیامکی 
برای مشموالنی که شماره شبا بانکی آنان مورد 
سهام  سامانه  در  آن  تاییدیه  و  گرفته  قرار  تایید 
نخواهد  و  ننموده  ارسال  شود،   می  درج  عدالت 
نمود.همچنین ارسال پیامک فقط برای مشموالنی 
که شماره شبا بانکی ثبت شده آنان توسط نظام 
و  می گیرد  نمی شود، صورت  تایید  کشور  بانکی 
محتوای این پیامک ارسالی هم صرفا اطالع رسانی 
مبنی بر عدم تایید شبا بانکی مشموالن است و به 
هیچ وجه در این پیامک اطالعات هویتی و پولی و 

بانکی مشموالن مطالبه نمی شود.

 سپرده گذاران نگران نباشند،مبالغ 
علی الحساب است

مهر- رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
موسسات  برخی  سپرده گذاران  به  پرداختی  مبالغ 
تسویه  معنای  به  و  بوده  علی الحساب  غیرمجاز، 
پایان  تا  را  غیرمجازها  پرونده  گفت:  نیست، 
با  گفتگو  در  سیف  اهلل  می بندیم.ولی   ۹۶ سال 
خبرنگار مهر از تالش بانک مرکزی برای سامان 
و  داد  خبر  پولی  غیرمتشکل  بازار   به  بخشیدن 
هرچه  جدیت  با  دارد  تالش  مرکزی  بانک  گفت: 
بخشد  سامان  را  پولی  غیرمتشکل  بازار  بیشتر، 
و با فعالیت غیرمجازها در این باره برخورد کند. 
این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت 
از سپرده های مردمی را یکی از اولویت های کاری 
زمینه  در  حتی  موضوع  این  و  می داند  خویش 
موسسات  و  تعاونی  سپرده گذاران  سپرده های 
سال  کرد:  تصریح  وی  می کند.  صدق  غیرمجاز، 
پول  بازا  در  غیرمجاز  فعالیت های  موضوع   ،۹۶
که  مبالغی  داشت  توجه  باید  اما  می یابد؛  خاتمه 
به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در 
آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب 
علی الحساب  صورت  به  مبلغ  این  بلکه  نیست، 
است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع 
محل  از  که  را  هایی  دارایی  میزان  هر  قضایی 
سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده اند چه به نام 
تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین 
باز  اصلی حق  به صاحبان  و  آنها، شناسایی کرده 
می گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی 
توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل 
دارایی ها تأمین وتخصیص یابد، اقدام خواهد شد.       

تسنیم- معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که بر 
اساس سرشماری سال ۹5 بالغ بر 3۶.8 درصد شهرنشینان 
برای  اجاره  بازار  دهی  سود  کرد:  اظهار  هستند،  مستاجر 
از سود  پایین تر  امالک حدود ۶ درصد است که  صاحبان 
دهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می رسد در بازار 
اجاره بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و 
از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم. مظاهریان با بیان 
این که اجاره بها متاثر از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان 
بهره بانکی و تورم است، افزود:  خوشبختانه طی چند ساله 
اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ۱0 درصد کاهش یافته 
است. وی افزود: اتحادیه بنگاه های امالک قیمت ها را رصد 

می کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود 
پیدا کرده  و کنترل های الزم، انجام می گیرد. به نظر می رسد 
بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته 
باشد، نیست.  توصیه من به مالکان و مستاجران این است 
از  افزایش بیش  از   و  قرار دهند  را مدنظر  بازار  انتظار  که 
۱0 تا ۱2 درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند.وی خاطر نشان 
کرد: از امسال مالیات بر خانه های خالی، وصول می شود که 
بودند  ابتدای سال ۹5، خانه هایی که خالی  از  در حقیقت 
خانه های خالی  از  مالیات  اخذ  می شوند.  مالیات  مشمول 
شوند  اجاره  بازار  وارد  بیشتری  امالک  تا  شود  می  سبب 
شوند. تعدیل  نیز  نرخ ها  تا  می کند  کمک  خود  این  که 

خانوار  میلیون  هفت  از  بیش  که  این  به  اشاره  با  وی 
بازار  آنجایی که  از  دارد، گفت:  اجاره نشین در کشور وجود 
اجاره بها یک بازار رقابتی است برنامه دولت این است تا بتواند 
اقشار ضعیف و کم درآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در 
این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحت  عنوان مسکن 
اجتماعی شناخته می شود. در قالب مسکن اجتماعی برای 
دهک های پایین جامعه، یکسری سیاست های حمایتی در 
نظر گرفته می شود تا بتوان سهم اجاره  بها را از سبدخانوار 
کاهش داد. اجرای طرح مسکن اجتماعی از ابتدای امسال آغاز 
شده که بر اساس آن سالی ۱00 هزار واحد مسکونی به مدت 
5 سال در سراسر کشور برای اقشار کم درآمد تامین شود.

 وعده کاهش فشار اجاره بها با یک طرح کاغذی 

تسنیم-رضا باکری درباره افزایش قیمت لبنیات از هفته 
اما  کند  تغییر  ها  قیمت  نیست  قرار  کرد:  اظهار  آینده 
باید در نظر داشت نرخ لبنیات از سال ۱3۹3 بررسی و 
تولیدکنندگان  منظور  همین  به  است  نشده  کارشناسی 
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  از  محصول  این 
دارند.وی  را  این مهم  بررسی  تولید کنندگان درخواست 
افزود: با بررسی اسناد )هزینه های های تولید( کارخانه ها 
قیمت لبنیات مشخص می شود  و بر این اساس دیگر 

کارخانه های صنایع لبنی مورد اتهام گران فروشی قرار 
شد.   نخواهد  سردرگم  نیز  مصرف کننده  و  نمی گیرند 
دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: وقتی که هنوز هزینه 
نمی دانیم،  کشور  در  را  لبنیات  تولید  شده  تمام شده 
افزایش قیمت محصوالت و جریمه صنایع لبنی نادرست 
است. وی تصریح کرد: سازمان حمایت پذیرفته است که 
هزینه های تولید فرآوردهای لبنی در کشور را کارشناسی 
ها   فرآورده   این   تمام  شده  قیمت  کند که  و مشخص 

نهایی سازمان حمایت  آینده گزارش  چقدر است. هفته 
در این خصوص آماده می شود.باکری گفت: این تغییرات 
پنیر  قیمتی در میان کاالهای اصلی و پرمصرف شیر، 
و ماست است که متعلق گروه یک کاالیی و مشمول 
قیمت گذاری دولت است.وی افزود: صنایع لبنی به دنبال 
قیمت ها  تنها می خواهند که  و  نیستند  قیمت  افزایش 
کارشناسی شود و مردم، دامداران، تولیدکنندگان صنایع 

لبنی و دولت به این نرخ ها علم پیدا کنند.

اعالم گزارش سازمان حمایت از قیمت لبنیات

ایجاد مراکز مهارت آموزی در دانشگاه ها
مهر- طرح ایجاد مراکز مهارت آموزی در دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی از سوی معاون وزیر کار به سراسر کشور ابالغ شد.دستورالعمل 
ایجاد مراکز مهارت آموزی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، در راستای 
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  مهارتی  توانمندسازی  »طرح  اجرای 
به تصویب شورای  اشتغال« که در سال ۱3۹3  رویکرد  با  دانشگاهی 
عالی اشتغال رسید، به تازگی از سوی محمد امین سازگارنژاد معاون 
وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ابالغ شد.بر اساس این 
طرح، مراکز مهارت آموزی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
ایجاد شده و ارائه دوره های مهارت آموزی، خدمات  مشاوره ای متناسب با 
شرایط و نیاز بازار کار دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی برای 

ورود به بازار کار یا ایجاد کسب و کار از وظایف این مراکز است.

 داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد
 درانتخاب رشته عجله نکنند

مهر- واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در اطالعیه تاکید کرده است که 
باتوجه به حذف برخی کد رشته محلهای ارشد این دانشگاه داوطلبان در 
انتخاب رشته عجله نکنند.در اطالعیه این واحد دانشگاهی آمده است: »با 
عنایت به اینکه تعدادی ازرشته های مصوب واحد علوم و تحقیقات مندرج 
در لیست پیوست که سابقه اجرا در این واحد داشته از دفترچه انتخاب 
رشته حذف شده است لذا پیگیری های الزم برای اصالح دفترچه و اضافه 
داوطلبان  ترتیب  این  انجام است.به  شدن رشته های مذکور در حال 
می توانند با کمی انتظار و انتخاب رشته در فرصت های آخر قانونی، 
رشته مورد نظر خود را در این واحد انتخاب کنند.«مهلت انتخاب رشته 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تا ۱۷ تیرماه ادامه دارد.

جزییات فروش فرآورده های نفتی
 با قیمت پایین تر به مرزنشینان

ایسنا- رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق 
فروش  مورد طرح  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  سوخت شرکت 
سوخت به مرزنشینان در شعاع 20 کیلومتری به منظور کاهش قاچاق 
سوخت اظهار کرد: این طرح قبال به صورت پایلوت در استان سیستان 
از آنجایی که یک طرح موفق بود، به  و بلوچستان اجرا شده بود و 
کلیه مرزهای خشکی زمینی تعمیم داده شد. برای اجرای این طرح که 
طرح خرده فروشی در بازارچه های مرزی محسوب می شود، یک کارگروه 
استانی نرخ قاچاق را تخمین می زند وو زمانی که برای مثال مشخص 
شد نرخ قاچاق غیررسمی در مرزها ۱300 تومان است، سوخت در این 

نقاط ۱200 تومان فروخته می شود تا زنجیره قاچاق شکسته شود.

کار؛کار است،اگر کار
 به هنجار بود

* مهر آیین

ادامه سرمقاله از صفحه اول ( اما وابسته به مقدماتی است 

که بی توجهی به آن ما راازرسیدن به تکامل دراین 
کم  فرهنگ  جامعه  در  دارد.امروز  می  باز  بخش 
دادن  وبه هرز  !تنبلی  رفتن  در  کار  زیر  واز  کاری 
آفتی  به  متاسفانه  کار  وجدان  و  تعهد  نبود  منابع، 
قهقرایی  سیر  باعث  که  است  شده  بدل  فراگیر 
جامعه وعقب ماندگی  آن شده است.برای اصالح 
به  توجه  ازآن  ناشی  آسیبهای  این وضع وکاهش 
رسد. می  نظر  به  ضروری  کلیدی  نکته  چند 

مدیریت:مدیران  سوء  جای  به  مدیریت  حسن 
یاکم  وناالیق  نظر،خودشیفته،متکبر  تنگ 
روابط  ودانش  مدیریت  اصول  به  توجهی  سوادکه 
در  اصلی  متهم  برگرد  برو  بی  ندارند  انسانی 
هستند. مجموعه  عملیاتی  وضعف  ناکارآمدی 

یاکارمند  :کارگران  دوجانبه  تعهدات  به  توجه 
وکارفرما یاصاحب کار، دوسوی یک رابطه کاری 
اند. قانون،هنجار جامعه وحتی توصیه هایی دینی 
تعهدات دو سویه این هر دو گروه رارقم می زنند. 
دیگری  سوی  به  طرفه  یک  تعهدات  کفه  اگر 
فرد  توان  از  کار  یاحجم  عادالنه  وغیر  سنگین 
خارج باشد.خواسته یا ناخواسته حس بی اعتمادی 
و  تعهدی  بی  دادن(و  )بیگاری  شدن  استثمار   .
نارضایتی شغلی در طرف مظلوم تقویت می شود 
وبه همین نسبت  هم از بهره وری کاسته خواهد 
قبل  را  کارگر  ماهست حق  دینی  روایات  در  شد. 
از خشک شدن عرقش ادا کنید یا قرار داد معین 
بدهید. او  به  نیاز  از  بیش  حتی  .یا  باشد  داشته 

و  نور  سکوت،  و  آرامش  مناسب:  کاری  فضای 
محل  وطراحی  آمیزی  رنگ   ، مناسب  تهویه 
و  موزیک  از  استفاده  یا   ، رفاهی  امکانات  کار، 
که  است  مواردی  جمله  از  وگیاه.  وگل  موسیقی 
اخیر  درسالهای  روانشناسان  مطالعات  براساس 
داشته است. اثر  افراد  بهره وری شغلی  برافزایش 

منابع  خواهیم  می  کار:اگر  روانشناسی  به  توجه 
وری  بهره  و  وکارآیی  سازمانها،کارآمد  انسانی 
شغلی افراد در سازمانها مطلوب باشد، باید مباحث 
و موضوعات روانشناسی کار، روانشناسی بهره وری 
و روانشناسی کاربردی برای مدیران را بشناسیم و 
زمینه هایی را فراهم آوریم که کارکنان سازمانها و 
به ویژه همه مدیران بااین مباحث آشنا شوند. یکی 
از رموز موفقیت کشورهای صنعتی پیشرفته نیز،بهره 
گیری از یافته ها و اصول روانشناسی در کار است .

ای  ازمجموعه  شغلی  شغلی:نارضایتی  نارضایتی 
نا  های  یافتی  در  گیرد.  می  نشات  ها  کاستی  از 
عادالنه ، تحت فشار بودن نیروی کار، دیده نشدن 
استعدادها و تالشها و تشویق به موقع، دلسردی و 
دلزدگی می آورد .حاصل مجموعه ی این کردارها 
تقابل عملی نیروی کاروصاحب کار وسخت و غیر 
قابل تحمل شدن اوضاع محیط اشتغال است. در 
و  روحی  آرامش  احساس  کار  نیروی  که  جایی 
رضایت  خوداحساس  کار  نتیجه  از  و  نکند  روانی 
و  شود  می  و سخت  سنگین،  فضا  نکند.  ونشاط 
افراد صرفا به انجام امور از سر اجبار تن می دهند.

بزرگترین تفریح کار است.این جمله از موال علی 
با  کار  اینجاست  این سخن  دیگر  )ع(است.معنای 
شرایط صحیح می تواند مفرح و نشاط بخش باشد 
واگر کاری دارای این ویژگی نیست حتما در وضع 
مناسب انجام نمی شود یکی دیگر از جنبه های 
نتیجه  خود  فرد  که  است  این  مفید  کار  ارزشمند 
ببیند.برای یک معلم چیزی  را  مثبت کار خویش 
لذت بخش تر از موفقیت و درخشش شاگردانش 
وجود ندارد. همچنان که برای پزشک نیز شادی 
نیست. تصور  قابل  بیمارش  بهبود  از  تر  بخش 

بایاد بود موارد باال ودر مقیاسی به وسعت استان 
از دالیل  بزرگی  یابیم که بخش  خودمان در می 
ها  -کارخانه  -ادارات  سازمانها  نیافتن  توفیق 
منطقه  یافتگی  نا  توسعه  و  گوناگون  وموسسات 
مطلوب  کار  شرایط  تامین  فرایند  به  توجهی  بی 
در  ساز  خالقیت  وبسترهای  کار  نیروی  وحقوق 
مقایسه  مقابل  نقطه  نیروهاست.در  فعالیت  حوزه 
روشنی  به  یافته  توسعه  های  بااستان  ما  استان 
مراتب  به  مناطق  درآن  که  مدعاست  این  شاهد 
تری  مطلوب  وشرایط  وضع  در  انسانی  نیروی 
فعالیت می کند و رضایت شغلی، حرمت و اعتبار 
باالتری دارد.بالتبع در این حال کار پیش از آنکه 
عذاب آور باشد نشاط انگیز و به هنجار خواهد بود.  

     بررسی قیمت های جدید خودرو
 دوشنبه آینده

 تسنیم-با گذشت بیش از سه ماه از سال جاری 
هنوز قیمت های جدید خودرو اعالم نشده و  شورای 
در  کافی  اطالعات  که  استدالل  این  با  رقابت 
اختیارش قرار نگرفته تعیین تکلیف قیمت خودرو 
را به هفته های آینده موکول می کرد.باالخره شورای 
قیمت های جدید  اعالم  در  بسیار  تأخیر  با  رقابت 
خودرو اعالم کرده که این موضوع را در جلسه ۱2 
قیمت  بر  کرد. عالوه  خواهد  بررسی  شورا  تیرماه 
مجتمعی  بین  خوراک  ارز  نرخ  بررسی  خودرو  
و  نود  دویست  جلسه  دستور  در  نیز  پتروشیمی 

هفتمین جلسه شورای رقابت قرار داد.

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09۱59639065
علـی آبادی 

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
   شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه     تاریخ انتشار: 96/04/8

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت 8/30 صبح 
روز چهارشنبه 1396/4/21 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 1396/4/20 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 1395- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1396- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی

یک شرکت معتبر ساختمانی در نظر دارد: به منظور تکمیل تیم پیمانکاری عملیات 
ساختمانی ذیل را به همراه مصالح در قبال واگذاری واحدهای پروژه های خویش، 
تهاتر نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره های 32424930- 32421609 تماس حاصل فرمایند.

فونداسیون - سقف کامپوزیت - درب و فرم فلزی- درب چوبی - کانال کولر- نما 
آجر سفال- پنجره یو پی سی- ایزوگام و قیرگونی - کاشی کاری و سرامیک کاری 

رنگ آمیزی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت 518 و شناسه ملی 10360018835 
)نوبت دوم( 

بر اساس مصوبه مورخ 90/11/1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق الذکر منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی 
و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول 
لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، بیست متری اول شرقی، پالک 15 مراجعه و یا با شماره 32255444 داخلی 518 تماس 
حاصل فرمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و به اطالع عموم رسیده، پس از 

انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعای جدید مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.
هیئت تصفیه
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کارگاهآموزشی»مبارزهباپولشویی«دربیرجندبرگزارمیشود
 کاری-مدیر آموزش جهاددانشگاهی خراسان جنوبی عنوان کرد: کارگاه مبارزه با پولشویی توسط جهاددانشگاهی  13 تیر جاری در بیرجند برگزار می شود. ابراهیمی، در جمع 
اصحاب رسانه ضمن اعالم این خبر افزود: این کارگاه به مدت دو ساعت با همکاری شرکت کویر تایر برگزار می شود.وی با اشاره به اینکه این کارگاه با حضور دکتر همتی، 
از مشاهیر حسابداری و حسابرسی ایران حضور خواهد داشت.مخاطبان شرکت کننده در دوره را مدیران و کارشناسان مالی و فعاالن اقتصادی دستگاه های اجرایی، بیان کرد.

سرمقاله امروز آوا خوب و به جا بود اما خواستم یک 
نکته را بگویم و آن اینکه ما با مفاسد شخصی و 
رانتی منتخبین مخالفیم اما اینکه خراسان جنوبی 
را استان پایلوت سخت گیری در قوانین کنیم هم 
مخالفیم به نظر می رسد دست بسیاری از مدیران 
و بدنه اجرایی ادارات به لحاظ ترس از نمی دانم 
چه نهادی بسته است و بسیاری از بودجه ها به 
اجرایی  قابلیت  که  ردیفی  در  استفاده  عدم  دلیل 
ندارد برگشت می خورد و آنوقت مدیری که بودجه 
را برگشت داده می شود مدیر نمونه و کسی که به 

هزار ترفند آن را نگه داشته می شود قانون گریز
936 ... ۷۷۰

با سالم چند وقتی است که در رسانه ها مباحثی 
در خصوص لزوم تغییرات در بدنه مدیریتی استان 
عنوان می شود که به نظر خوب و پسندیده است اما 
از استاندار محترم انتظار داریم بر اصول اولیه خود 
 تاکید و پایداری نماید و مسوولینی که خانواده شان
زندگیشان  محل  همان  به  را  نیستند  استان  در 
حضور  اول  روزهای  تغییرات  در  دهد  ارجاع 
تعدادی  شرط  پیش  این  اساس  بر  استاندار 
چون  اما  شدند  جا  جابه  هم  خوب  مدیران  از 
اما  پذیرفتند  مردم  بود  منطقی  حرف  و  طرح 
ارشد  مدیران  بین  در  که  نیست  صحیح  اکنون 
شان خانواده  که  باشند  افرادی  هنوز   استان 
حال  در  حتی  یا  و  کند  نمی  زندگی  استان   در 
تحصیل در خارج از استان هستند . آقای استاندار 
عزیز ضمنا با آنهمه حساسیت شما برای استفاده از 
خودروها و امکانات دولتی و اینکه بارها دیده ایم 
نیستید  حاضر  را هم  خودتان  کارهای  حتی  شما 
استفاده  اما  دهند  انجام  همکارانتان  و  کارکنان 
پایانی  ساعات  در  دولتی  خودروهای  از  شخصی 
رونق  پر  همچنان  شهر  های  خیابان  در  و  شب 
است به نظر می آید به پلیس بگوئید هر خودروی 
نمره دولتی بدون ماموریت را بعد از ساعت اداری 
توقیف نماید تا مردم طعم شیرین اقتدار و پاکدستی 

دولت و کارگزارانش را بچشند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم در حالت عادی روشنایی خیابانهای بیرجند 
ضعیفه حاال نمی دونم چه کاری هست تیرهای 
رو  بهشتی  و  اعظم )ص(  پیامبر  بلوار  برق  چراغ 

اداره برق یکی درمیان خاموش کرده
91۰...92۷

یک  عنوان  به  اوا  روزنامه  محترم  سردبیر  سالم 
شهروند ساکن در خیابان فهمیده 15 می خواستم 
مشکالت  خصوص  در  بار  چندین  کنم  عرض 
اهالی جهت مصاحبه با همکاران محترمتان تماس 
گرفتیم و مشکالت را مطرح کردیم فقط دوستان 
زحمت کشیدن شماره تماس گرفتن وعنوان با شما 
تماس می گیریم  و حتی پیام هم دادیم متاسفانه 
محل  به  نه  شد  چاپ  پیام  نه  گرفتن  تماس  نه 
مذکور مراجعه شد دبیر محترم روزنامه اوا خواهشا 
حرف دل مارا گوش کنید ما هم مثال  جز همین 
شهر هستیم  مشکالت را با شما مطرح نکنیم به 

چه نهادی مطرح کنیم ؟
915...233

به عنوان یک شهروند بیرجندی انتقادی به خودم 
دارم من کارمند یک اداره هستم و فکر می کنم به 
من و امثال من القا شده است که مسوولیت ما در 
سازمانمان این است که در هر پرونده ای ایرادی 
بگیریم و اینکه نگاه مثبت به امور داشته باشیم کال 
منتفی است خودم و همکارانم را به مثبت اندیشی و 
تالش برای کار راه اندازی و نه سنگ اندازی توصیه 

می کنم انشاا... که تغییر کنیم آمین 
93۰ ... ۴۰6
سالم  آقای استاندار و سایر ... محترم  مگر تا حاال 
تقاضاهای  مکرر مردم  مبنی  بر  به کارگیری جوانان 
جویای کار  به  جای بازنشتگان شاغل به استحضار 
عالی نرسیده که اقدام  نمی کنید تا درد مردم دوا 
شود از عزیزانی که در جوار آقای استاندار کارمی کنند 
وپیامک رامی خوانند به رویت بزرگوار برسانند چون 

آگهی استخدام  دادخواهی نمی کند  ممنون...
9۰2...1۴6

باسالم بارها بلکه بیش از پنجاه تصادف باحضور در 
محل چهار راه مرگ) تقاطع پاسداران جماران (به 
برادران راهنمایی ورانندگی تذکر ایمن سازی محل 
داده شد ولی متاسفانه هیچ اقدامی نکردیده از آوای 

عزیز درخواست همراهی جهت رفع مشکل دارم
915...2۰9

نظر به اینکه وضعیت اقتصادی شهر مان نابسامان 
هست وهر روز بر تعطیلی  اصناف اضافه شد لذا 
الزمه اتحادیه ها صنوف وارد عمل شود و اعضای 
ها  استان  به  سری  عزیزان  این  شده  شوراها.آیا 
کشور بزنند  مقایسه داشته باشند  چگونگی کسب 
درآمدها را یا بهتر نیست اتحادیه حداقل در جهت 
لزوم داشتن یک بیمه نامه عمر و ... برای اعضای  
امکاناتی  گونه  هیچ  از  آزاد  صنوف  کنند   اقدام 
برخوردار نیستند  اال دادن مالیات به موقع  .  درد 

دلها زیاد است  مرد عمل می خواد که نیست.  
915...9۴8

با سالم خواهشی از شهردار عزیز داشتم باورکنین 
اگر دست اندازها و بریدگی های سطح معابرشهر 
که اندک هستند را شناسایی و درست کنین بیشتر 

به چشم  میاد و مردم همیشه دعا گوتون هستند
938...۷68
هستم. الله  خیابان  مهرشهر  اهالی  از  سالم.من 
دیشب که برای اقامه نماز مغرب به مسجد بالل 
رفتم متأسفانه با در بسته مسجد روبرو شدم.جالب 
است بعد از ماه مبارک رمضان از مسجد نه اذانی 
پخش می شود و نه نماز جماعتی برگزار می گردد.

واقعا جای تأسف دارد...
938...۷65

حمایت دولت یازدهم از چایکاران و صنعت تولید 
چای کشور نه فقط رشد تولید و بهبود عملکرد 
 63 افزایش  آمار  بلکه   ، داشته  بدنبال  را  آن 
درصدی مصرف چای خشک تولیدی کشورمان 
نشان می دهد »مردم با چای ایرانی آشتی کرده 
اند«.به گزارش ایرنا، چای یکی از اصلی ترین 
نوشیدنی ها در کشورمان است، اما چای تولید 
داخل در سال های گذشته به دلیل کاهش حجم 
تولید، پایین بودن کیفیت، واردات بی رویه چای 
خشک خارجی و در مواقعی عرضه چای های 
بی کیفیت انباری و نامطلوب )کمپوست( به بازار 
و کم توجهی مردم، محبوبیت خود را از دست 
داده بود و مردم به تهیه و مصرف چای های 

خارجی روی آورده بودند.
تولید  چای  عمده  بخش  گفته شده،  دالیل  به 
روی  گذشته  های  سال  در  ایرانی  چایکاران 
دست کارخانجات و تولیدکنندگان باقی می ماند 
و به ناچار آن را در انبارهایی با شرایط نامناسب 
نگهداری می کردند و در نهایت به دلیل گذشتن 
تاریخ مصرف باید به کمپوست تبدیل می شد. 
اما برخی مدعی بودند که عده ای سودجو چای 
های غیرقابل مصرف تاریخ گذشته را به طور 
مجدد با افزودن رنگ و اسانس به بازار عرضه 
می کنند.حتی برخی از ایرانی ها به دلیل مصرف 
طوالنی مدت چای های خارجی هندی و سیالن 
دیگر طعم و بوی چای ایرانی را نمی پسندیدند و 
این نیز بر دالیل مصرف نشدن چای تولید داخل 
افزوده بود.اما کارشناسان صنعت چای معتقدند 
چای ایرانی به دلیل بکارنرفتن سم در تولید آن 
از طبیعی ترین و کیفی ترین انواع چای در دنیا 
به شمار می رود. بوته چای برای نخستین بار در 
چین و حدود پنج هزار سال پیش شناخته شد که 
به تدریج خواص درمانی آن کشف و عالوه بر 
آن برای مصارف رنگ آمیزی نیز استفاده می شد.
هلندی ها در قرن هفدهم چای را از چین به اروپا 
بردند و در مغازه های عطاری عرضه می  کردند 
و در قرن 18 نیز ملکه وقت انگلیس چای را به 

عنوان نوشیدنی صبحانه خود انتخاب کرد.
در ایران نیز ›محمدمیرزا کاشف السلطنه‹ مشهور 
به  شمسی  هجری   12۷۴ سال  در  چایکار  به 
و  بمبئی شد  وارد  ایران  ژنرال کنسولی  عنوان 
بازگشت خود در سال 1285 شمسی  در زمان 

مقداری تخم چای را به ایران وارد کرد.
کاشف السلطنه در آن زمان تخمین زد که کشت 
چای نه تنها کشور را در مدت 1۰ تا 12 سال 
می توانست در تولید این محصول خودکفا کند، 
اقتصاد  تحول  برای  بهادار  محصول  یک  بلکه 

بود  مردی  نخستین  السلطنه  بود.کاشف  ایران 
به همین  داد  رواج  ایران  در  را  که کشت چای 
دلیل »پدر چای ایران« خوانده شد.همچنین برای 
تقویت صنعت چای کشور در سال 133۷ سازمان 
مختلف  دالیل  به  اما  شد  تاسیس  کشور  چای 
برای مدتی این سازمان منحل و به طور مجدد 
در سال 1389 برای احیای صنعت چای کشور 
راه اندازی شد.چای نام گیاهی نوشیدنی با مزه 
تلخ و گس است که با دم کردن برگها، جوانه ها 
یا شاخه های فرآوری شده بوته چای به مدت چند 
دقیقه درآب داغ تهیه می شود و منبعی طبیعی از 
کافئین، تئوفیلین، تیانین و آنتی اکسیدان ها است.
مصرف چای تولید داخل در کشورمان عالقمندان 
و مخالفانی دارد؛ برخی به دلیل دیردم بودن و 
از  استفاده  به  تمایلی  آن  رنگ  بودن  کمرنگ 
ارگانیک  دلیل  به  برخی  و  ندارند  ایرانی  چای 
بودن آن و داشتن طعم و رنگ طبیعی طرفدار 
آن هستند.›هلیا نفری‹ کارمند یک نهاد دولتی 
درباره مصرف چای ایرانی به خبرنگار گفت: من 
و خانواده ام به هیچ عنوان چای ایرانی مصرف 
نمی کنیم، زیرا این چای دارای رنگ کم و بویی 
مخصوص و دم طوالنی مدت است که باب میل 
ما نیست.›محمد ملک زاده‹ یکی از شهروندان 
ایرانی گفت:  ایرنا درباره چای  با  در گفت و گو 
ایرانی  چای  مصرف  طرفداران  از  یکی  من 
هستم اما به دلیل عرضه کم آن به بازار همیشه 
هستیم. مواجه  مشکالتی  با  آن  تامین  برای 

چای ایرانی بسته بندی مناسب ندارد
نداشتن  را  ایرانی  چای  مشکالت  از  یکی  وی 
اگر  افزود:  و  کرد  عنوان  مناسب  بندی  بسته 
چای ایرانی همانند چای های خارجی در بسته 
بندی های مناسب و درجه بندی های مختلف 
عرضه شود، به طور حتم عالقمندان به مصرف 
این محصول می توانند با انگیزه بیشتری آن را 
تهیه و مصرف کنند.به گفته وی، اکنون بخش 
را چای های خارجی و  بازار چای کشور  عمده 
به  مراجعه  در  و شما  تشکیل می دهد  وارداتی 
واحدهای فروش خیلی با چای ایرانی مواجه نمی 
شوید که به نظر من این یک معضل برای تولید 
داخل است.›پروین حقی‹ یکی دیگر از شهروندان 
کشورمان چای ایرانی را یکی از نوشیدنی های 
دلچسب می داند و می افزاید: چای ایرانی با رنگ 
و اسانس طبیعی تولید و عرضه می شود. اما یکی 
از مشکالت آن آگاهی نداشتن مردم نسبت به 
مصرف این چای طبیعی است. لذا از مسئوالن 
امر انتظار می رود عالوه بر افزایش تولید چای 

فرهنگ  نیز  را  آن  مصرف  داخل،  در  کیفی 
سازی کنند تا این صنعت در کشور پابرجا بماند.

حمایت دولت یازدهم
 از تولید کمی و کیفی چای

چای  سازمان  رئیس  روزبهان‹  ›محمدولی 

استقبال  و  ایرانی  چای  کیفیت  درباره  کشور 
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  این محصول  از  مردم 
در دولت یازدهم به دلیل حمایت های دولت از 
صنعت چای کشور شرایط برای افزایش تولید 
و همچنین تولید کیفی مهیا شد.وی از اقدامات 
را  چای  صنعت  از  وامید  تدبیر  دولت  حمایتی 
افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، 
به  وام  پرداخت  زراعی،  به  های  وام  پرداخت 
حمایت  صندوق  تشکیل  چای،  کارخانجات 
درصد  پرداخت 1۰۰  با  از صنعت چای کشور 
نقدینگی  تامین  سهام چایکاران توسط دولت، 
با تمام مشکالت  کافی خرید برگ سبز چای 
عنوان  چایکاران  مطالبات  موقع  به  پرداخت  و 
های  برنامه  با  دولت   ، روزبهان  گفته  کرد.به 
و  تولیدکنندگان  از  برحمایت  عالوه  خود 
سطح  ارتقای  در  چای  فرآوری  کارخانجات 
تولید  چای  مصرف  در  مردم  عمومی  آگاهی 

داخل نقش موثری داشته است.
اقدام  داشت:  اظهار  رئیس سازمان چای کشور 
چای  صنعت  احیای  در  دولت  ارزشمند  های 

را در  بازخوردش  ما  بود که  به گونه ای  کشور 
اقبال مصرف کنندگان از تولیدات چای داخلی 
دیدیم، به طوری که مصرف چای خشک تولید 
کشورمان در سال 1392 نزدیک به 19 هزارتن 
بود و این رقم در سال 1395 به 31 هزارتن رسید 
نشان  را  افزایش مصرف  درصد  معادل 63  که 

می دهد.به گفته روزبهان ، تولید برگ سبز چای 
که  بود  هزارتن  به 8۰  نزدیک  سال 1392  در 
با کمک های دولتی این میزان در سال 1395 
به 139 هزارتن برداشت برگ سبز چای منجر 
شد.وی اظهار داشت: در واقع مصرف چای تولید 
داخل به نحوی افزایش پیدا کرده که میزان کل 
مصرف چای در کشور تغییر نداشته و این امر 
بیانگر آن است که مردم مصرف خود را از چای 

خارجی به داخلی تغییر داده اند.
اول  چین  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  روزبهان 
برگ سبز چای از 15 اردیبهشت ماه آغاز شده 
است، گفت : در اردیبهشت ماه ۴۰ درصد چای 
می  فرآوری  و  برداشت  کشور  سالیانه  تولیدی 
شود و امسال نه تنها با هشت درصد رشد تولید 
بلکه  هستیم،  مواجه  گذشته  سال  به  نسبت 
بخش عمده چای تولیدی کشور در کارخانجات 

فرآوری و به فروش رسیده است.
چای  از  مردم  خوب  استقبال  با  وی،  گفته  به 
تولید داخل اکنون بخش اندکی از چای خشک 
باقیمانده است که در انبارها نگهداری می شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سالیانه 
۷2 درصد چای مصرفی کشور از محل واردات 
دولت  های  تالش  با  گفت:  شود،  می  تامین 
ایرانی  چایکاران  از  حمایت  در  امید  و  تدبیر 
میزان واردات چای خارجی 11 درصد کاهش 
داشته است.میزان کل مصرف چای در کشور 

سالیانه حدود 11۰ هزار تن است.
افزود: به طوری که واردات چای خارجی  وی 
در سال 1392 نزدیک 9۰ هزار تن بود که در 
سال 1395 به 8۰ هزارتن رسید و این امر سبب 
شد در 2سال گذشته 1۰۰ میلیون دالر صرفه 
اقتصاد  نصیب  خارجی  چای  واردات  در  جویی 
کشور شود.روزبهان افزایش مصرف چای ایرانی 
را عالوه بر ایجاد انگیزه برای چایکاران شمال 
کشور، تقویت درآمد معیشتی تولیدکنندگان این 
محصول، ایجاد زمینه مناسب برای تحول این 
صنعت، ایجاد اشتغال و صرفه جویی ارزی در 

واردات چای خارجی عنوان کرد.
انتقادهای  درباره  کشور  چای  سازمان  رئیس 
برخی مبنی بر کم رنگ بودن و دلخواه نبودن 
عطر چای ایرانی گفت: چای ایرانی پس از چای 
هندی یکی از معطرترین چای های جهان به 
شمار می رود. چای ایرانی دارای عطر طبیعی 
بکارگرفته  آن  برای  اسانسی  نوع  و هیچ  است 
نمی شود.به گفته این مقام مسئول، چای ایرانی 
دارای عطر طبیعی مطبوع و چای هندی دارای 

رنگ است زیرا هندی ها چای دارای رنگ زیاد 
را با شیر می نوشند.وی درباره رنگ چای ایرانی 
نیز گفت: اگر مردم به دنبال این هستند که یک 
قاشق چای حداقل چهار استکان چای بدهد این 
چای  قاشق  یک  زیرا  است  اشتباه  تفکر  یک 
طبیعی نمی تواند چنین کارایی داشته باشد و اگر 
چنین چیزی شد بدانند چای مصرفی شان دارای 

اسانس و رنگ مصنوعی است.

چای ایرانی از طبیعی ترین 
چای های جهان است

روزبهان افزود: چای ایرانی یکی از طبیعی ترین 
چای های تولیدی جهان است که به دلیل شرایط 
اقلیمی و آب و هوایی، کشت در اراضی شیبدار، 
بارش زیاد، زمستان های سرد و یخبندان )با از 
بین رفتن آفات( از هیچ نوع سمی برای مبارزات 
شیمیایی در تولید آن استفاده نمی شود.وی با 
انواع چای سفید،  تولیدکننده  ایران  اینکه  بیان 
هر  اکنون  گفت:  است،  کشور  در  سبز  و  سیاه 
کیلوگرم چای سفید ایرانی به قیمت 12 میلیون 
چای  هزارتومان(،   2۰۰ و  میلیون  یک  ریال) 
خشک سیاه بهاره درجه یک هم قیمت با چای 
های هندی با نرخ هایی بین 35۰ تا ۴۰۰ هزار 
ریال) 35 تا ۴۰ هزارتومان( به فروش می رسد.
وی افزود: اما میانگین قیمت چای ایرانی در بازار 
بین 1۰۰ تا 2۰۰ هزار ریال است.روزبهان ادامه 
داد: اکنون رقم چای مورد مصرف کشور ما بذر 
کلن هیبریدی )چای ترکیبی( چین با بوته های 

کوتاه و برگ های کوچک است.
در  پارسال  گفت:  کشور  چای  سازمان  رئیس 
مجموع 139 هزارتن برگ سبز چای به ارزش 
2 هزار و 3۴۰ میلیارد ریال )23۴ میلیارد تومان( 
مقایسه  در  که  شده  خریداری  چایکاران  از 
از  و  درصد   6۰ وزنی  لحاظ  از   139۴ سال  با 
است.به  داشته  رشد  درصد   ۷3 ارزشی  لحاظ 
در  چای  سبز  برگ  برداشت  اکنون  وی،  گفته 
اواسط  از  زمستانه  و  تابستانه  بهاره،  چین  سه 
اردیبهشت ماه امسال آغاز و تا اواخر مهر ماه 
 ۴۰ معمول  طور  به  افزود:  دارد.روزبهای  ادامه 
اردیبهشت  در  چای  سبز  برگ  برداشت  درصد 
باقیمانده سال زراعی  ماه و مابقی در پنج ماه 

یعنی تا اواخر مهرماه انجام می شود.
به گزارش ایرنا، اکنون 55 هزار خانوار چایکار 
در باغات چای به وسعت 21 هزار و 5۰۰ هکتار 
 15۰ فعلی  شرایط  در  همچنین  دارند.  فعالیت 
و  چای  سبز  برگ  تحویل  عملیات  کارخانه 

فرآوری این محصول را برعهده دارند.

تقدیمی،  مهریه،  تعیین  اولیه  ایرنا-فلسفه 
پیش کشی، عطیه و هدیه، نحله، اعطای بدون 
صورت  به  )صداق(  صداقت  روی  از  و  عوض 
نقدی با تاکید بر ویژگی معنوی و فرامادی آن 
مختلف،  های  دوران  در  مهریه  حکایت  است. 
متفاوت است اما آیا این مهریه با این همه تفاوت 
های تاریخی در اعصار، تضمین زندگی مشترک و 
پشتوانه زن در زندگی به شمار آمده است یا صرفا 
هدیه ای از سوی داماد به عروس تلقی می شود؟ 
باید در طول زندگی مشترک به زن  آیا مهریه 
پرداخت شود یا تنها در زمانی که مشکل و خللی 
در زندگی پیش می آید، پرداخت مهریه به طور 
جدی پیگیری می شود؟ همه اینها به زعم مردم 
شناسان، جامعه شناسان، مشاوران، روانشناسان و 

حقوقدانان متفاوت است. 
این سوال مطرح است که آیا مقدار معینی برای 
مهریه تعیین شده است ؟ باید اذعان داشت که در 
آموزه های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین 
نشده  است و این امر به توافق زن و مرد بستگی 
دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود 
ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی 
نقره، امالک، پول های  باشد، مانند طال،  داشته 

رایج و لوازم زندگی می تواند مهریه باشد. 
البته در کنار مهریه های متفاوت ما ایرانی ها، 
وجوه اشتراکی هم به چشم می خورد که یک 
جلد کالم ا... مجید، آینه و شمعدان و شاخه نبات 
تقریبا به عنوان نمادهایی فرخنده و مبارک برای 
شروع زندگی مشترک وجود دارد؛ اما این دلیل 
نمی شود که مهریه ها در ادوار مختلف همین 
دیگر  عبارت  به  باشند  داشته  را  اشتراک  وجوه 
مهریه در هر دوره ای براساس سبک زندگی و 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی متفاوت تعیین 
زیورآالت،  فرش،  لباس،  و  پارچه   . است  شده 
سنگ های قیمتی، حتی آبادی و ده نیز به عنوان 

مهریه در دوران های گذشته طبق عرف و سنت 
تعیین می شد؛ همچنین در سال ها پیش با توجه 
به اهمیت دام در زندگی جامعه روستایی، مهریه 
عروس خانم ها تعدادی گوسفند، گاو، اسب و یا 
شتر بود که این موضوع بسته به منطقه محل 
ایران،  مناطق  برخی  در  داشت.  فرق  سکونت، 
مهریه  عنوان  به  را  ارزشمند  و  پرثمر  درختان 
برای ازدواج تعیین می کردند مثال در مهرنامه 
درخت گردو را بخشی از مهریه قرار می دادند 
آن  تاثیر  و  تکریم طبیعت  نشانگر  امر  این  که 
بر زندگی مردمان آن روزگار بود. زمانی ملک 
و امالک، باغ و زمین و خانه به عنوان مهریه 
مطرح بود و با تغییرات سبک زندگی، امروز در 
کنار سفرهای زیارتی و در برخی موارد، سیاحتی، 
می  ها  خانم  عروس  مهریه   ، های طال  سکه 
 ، که گذشت  درسالی  مثال  عنوان  به  که  شود 
در  تعیین شده  انواع مهریه های  از  8۴ درصد 
کشورمان را سکه های طال تشکیل دادند. البته 
مهریه های نامتعارف هم هست و برخی مواقع 
به گوشمان می رسد، مثل 198۰ توپ ورزشی، 
2 هزار قطعه شکالت، 1۰ راس آهوی وحشی 
، پنج هزار مرجان دریایی، کاشت 13۰5 اصله 
نهال ، یک کیلو بال مگس، 1۰هزار شاخه گل 
از نظر  دارد و  بیشتر جنبه خودنمایی  سرخ که 
قانونی نیز دچار اشکال است. بنابراین مهریه در 
اقتصادی که دارد مقوله ای کامال  ارزش  کنار 
اجتماعی و متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی 
همواره  زمان،  گذشت  با  و  تعیین  جامعه،  در 

دستخوش تغییرات می شود. 

مهریه در کشورهای مختلف 
حال که مهریه متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی 
در جامعه است و با گذشت زمان تغییر می کند ، 
بد نیست نگاهی به مهریه های برخی کشورهای 

مسلمان نیز بیاندازیم و ببینیم آنان چه می کنند؟ 
در کشورهای  میان مسلمانان  در  میزان مهریه 
مختلف با توجه به آداب و سنن و فرهنگ آن 
کشور متفاوت است به طوری که در عربستان، 

عرف مهریه 1۴ هزار دالر معادل 52 میلیون و 
۴58 هزار تومان است. میانگین نرخ مهریه در 
جمهوری آذربایجان، حدود 2 هزار منات معادل 
چهار میلیون و 52۰ هزار تومان برآورد می شود. 
میانگین نرخ مهریه در میان اقوام مختلف کشور 
هند در حدود 1۰۰ هزار تا یک میلیون و 5۰۰ 
هزار روپیه معادل پنج میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
تا 8۷ میلیون تومان تعیین می شود. در ترکیه نیز 
نرخ مهریه به طور متوسط 35 هزار لیر معادل 
38 میلیون و ۷8۰ هزار تومان است. در مناطق 
مختلف چین در میان اقوام مختلف، نرخ مهریه 
حدود 1۰۰ هزار یوان معادل 5۷ میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان تخمین زده می شود. در عمان نرخ 
مهریه در حدود 1۰ هزار ریال عمان معادل 9۷ 
میلیون و پانصد هزار تومان است. الزم به توضیح 
است که این میزان اعداد براساس نرخ امروز ارز 

محاسبه شده است. 

 سکه های طال و خوشبختی! 

همانطور که پیش تر اشاره شد در زمان حاضر 
هنجاری که بر سنت مهریه ما ایرانی ها حاکم 

شده است ، بیشترسکه طالست. 
زمانی مد بود البته االن هم تقریبا مد است که 

تولد  تاریخ  تعداد  به  را  مهریه  شمار سکه های 
 ، ها  سکه  این  اما  کنند؛  تعیین  خانم  عروس 
عروس را سپید بخت می کند؟ یا عطایش را به 
لقایش می بخشد؟ بهروز که 2۰ سال قبل ازدواج 
کرده است و 15۰ سکه طال مهریه همسر اوست، 
معتقد است : مهریه هدیه زن است و میزان و 
تعداد سکه های طال خوشبختی نمی آورد و اگر 
قرار باشد زندگی از هم بپاشد، هیچ چیز جز آرامش 
برای طرفین اهمیت ندارد. وی در عین حال به 
این نکته هم تاکید دارد ؛ هر مردی که استطاعت 
و توان مالی دارد در طول زندگی مشترک باید 
مهریه همسرش را بدون اینکه او ابراز کند به وی 
بدهد. فریده که پنج سال پیش ازدواج کرده است 
نیز معتقد است سکه های طال برای او خوشبختی 
نمی آورد و این خوشبختی را در زندگی مشترک 
در جای دیگری به جز سکه ها جستجومی کند. 

او اظهار می دارد: در زمان ازدواج با همسرم توافق 
کردیم که یک جلد کالم اهلل مجید و یک شاخه 
نبات برای مهریه من اعالم شود اما پدرم قبول 

نکرد و در نهایت 512 سکه طال به عنوان مهریه 
ثبت شد. او معتقد است که این اعداد و ارقامی که 
برای مهریه در زمان عقد مطرح می شود تنها 
محدود به همان دوران است و زندگی که با تفاهم 
و سازش پیش برود، هیچ گاه به تعداد سکه طال 
اهمیت نمی دهد. فاطمه، دی ماه سال قبل ازدواج 
کرده است و 11۴ سکه و سه دانگ خانه در دفتر 

ازدواج به عنوان مهریه برای او ثبت شده است. 
فاطمه می گوید که در خانواده ما سکه طال برای 
مهریه مرسوم نیست و اغلب زمین و امالک را 
مهر عروس در نظر می گیرند. وی معتقد است 
عاطفی  پیوندهای  پایه  بر  مشترک  زندگی  که 
شکل می گیرد و مسائل مادی در درجه دوم قرار 
دارد. مریم، شهریور 95 عقد کرد و مهریه او 11۰ 
سکه است. او هم معتقد است که میزان مهریه 
توافق میان زن و مرد است و می گویدکه اگر قرار 
باشد زندگی خراب شود، اگر هزاران سکه هم به 
عنوان مهریه، تعیین و به زن پرداخت شود باز هم 

پشتوانه خوشبختی او نخواهد بود. 

84 درصد از مهریه ها 
در سال 95، سکه است 

پیش تر اذعان شد که بیشتر مهریه ها در کشور 
براساس سکه است اما باید ببینیم که آمار چه 
می گویند. گزارش سامانه ثبت وقایع ازدواج و 
طالق سازمان ثبت اسناد و امالک کشورحاکی 
از آن است که در سال 95، 8۴ درصد از انواع 
صداق های تعیین شده، سکه طالست و حدود 
انواع مهریه ها غیر از سکه طال  از  16 درصد 
شامل ملک، وجه نقد و سایر موارد است. اینکه 
8۴ درصد مهریه های تعیین شده را سکه های 
که  است  این  نشانگر  دهند  می  تشکیل  طال 
دارای  را  اجتماعی، سکه طال  و  عرفی  جریان 

ارزش اقتصادی می داند. 

بیش از نیمی از مهریه ها
 کمتر از 114 سکه است 

یک سوال دیگر هم وجود دارد و آن اینکه میزان 
اینکه  یا  است  براساس سن عروس  ها  مهریه 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در خصوص این 

سنت تغییر کرده است؟ 
برمبنای اطالعات سامانه ثبت ازدواج و طالق 
در سال 95، 3 / 55 درصد از ازدواج های ثبت 
شده کمتر از 11۴ سکه، 2 / 36 درصد بین 115 
تا 5۰۰ سکه ، حدود ۴ / 6 درصد بین 5۰1 تا 

هزار سکه به عنوان مهریه ثبت شده است. 
همچنین تنها 1 / 2 درصد از سکه های تعیین 

شده برای مهریه بیش از هزار سکه است. 
تحلیل آماری میزان مهریه در سال 95 نشانگر 
این است که بیش از نیمی ازدواج ها در سال 95 
مهریه ای کمتر از 11۴ سکه داشته اند که این 
امر می تواند ناشی از توجه ارزش های اسالمی 
در تعیین میزان مهریه و همچنین قانون پرداخت 
مهریه باشد چرا که قانون حمایت از خانواده که 
در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، 
حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 
بیشتر  میزان  مطالبه  و  کرد  اعالم  سکه   11۰
از آن را منوط به مالئت زوج دانست. الزم به 
ها  ازدواج  از  درصد   1۰  /  5 که  است  توضیح 
تا 1۴ سکه داشته و مهریه  از یک  مهریه ای 
51 تا 11۴ سکه با سهم 2 / ۴۰ درصد باالترین 
میزان ازدواج ثبت شده است. بد نیست در آخر 
این گزارش نیز به شمار ازدواج های انجام شده 
اطالعات  براساس   . بزنیم  گریزی  کشور  در 
سامانه ثبت وقایع ازدواج و طالق سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، در سال 95 تعداد 66۰ 
هزار و ۴۷ ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده 
است که این میزان نسبت به سال 9۴ با کاهش 

2 درصدی روبروست.

مردم با چای ایرانی آشتی کردند
کاهش11درصدیوارداتچایخارجی

چاییکیازاصلیتریننوشیدنیهادرایراناست

زردی سکه و سپیدی بخت

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت
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کارت های اعتباری، کلیدها و کارت های عبور همه در یک انگشتر
  
ایسنا- شرکت آمریکایی “توکنایز” حلقه انگشتری طراحی کرده است که می تواند با قابلیت NFC برای پرداخت هزینه ها و روشن  کردن خودروها به کار برود. شرکت 
“توکنایز”)Tokenize( با تلفیق فناوری های NFC و بلوتوث، حلقه ای طراحی کرده است که می تواند به عنوان کارت پرسنلی، کارت اعتباری، کلید ورودی، سوئیچ 
خودرو و حتی کلمه عبور لپ تاپ مورد استفاده قرار بگیرد. توِکن امنیتی یا کلید امنیتی سخت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس یا سامانه به کار می رود. پنجشنبه *8 تیر 1396 * شماره 3819

یادداشت

نگاه عامیانه به انتظار
سبب تاخیر در فرج می شود 

*  حجت االسالم علیرضا پناهیان

دلیل  به  »منجی«  موضوع  به  عامیانه  نگاه 
مورد  در  که  فراوانی  نادانسته های  و  ابهامات 
در  هم  آن  اندک  رواج  ولی  دارد،  وجود  آن 
قابل  تنها  نه  و  است؛  زیاد  ما  مردم  میان 
انتظار  موضوع  به  می تواند  بلکه  نیست  تحمل 

و مهدویت لطمه های جدی وارد نماید.
عالم  ادیان  همۀ  در  منجی،  به  عامیانه  نگاه 
مرکب  بر  سوار  که  کسی  تصور  دارد؛  وجود 
با »اعجاز« دستانش  تنها  را  آمد و دنیا  خواهد 
متحّول می کند و البد بی نیاز به همراهی مردم 
رو  و  زیر  را  زمان  و  زمین  آنها،  هوشیاری  و 
کرده و بی اعتنا به سنت های الهی و همۀ آنچه 
برای  را  سعادت  است،  بشر  حیات  طبیعت  در 

انسان به ارمغان می آورد.
که  است  عامیانه  نگاه  یک  این  همچنین، 
برای  را  مقدماتی  اّما  باشیم،  منجی  منتظر  »ما 
است  عامیانه  نگاه  یک  این  ندانیم«.  الزم  آن 
منجی  نجات بخِش  کار  و  ساز  از  »درکی  که 
نداشته باشیم.« این یک نگاه عامیانه است که 
»چگونگی تداوم حاکمیت منجی و رموز بقای 
ندانستن  که  دیگری  موارد  و  ندانیم.«  را  آن 
نزدیک  عامیانه  نگاه  به  را  ما  آنها  از  یک  هر 
که  است  این  نگاه  این  زیان  کمترین  می کند. 
تکلیف ما را برای یاری او و مقدمه سازی برای 

نمی کند. معلوم  او  قیام 
در مجموعۀ منتظران، کم نیستند کسانی که 
همین  ندارند.  منجی  به  نسبت  را  الزم  درایت 
عملکرد  در  فراوانی  اشتباهات  موجب  مسأله 
طبیعتًا  می شود.  منتظر  عنوان  به  آنها  امروزین 
نمی اندازد  جلو  را  فرج  تنها  نه  اشتباهات،  این 
بسا  چه  بلکه  نمی سازد،  ثمربخش  را  انتظار  و 

موجب عقب افتادن فرج هم بشود.
همۀ  که  رنج کشیده ای  و  دردمند  انسان 
حل  توانایی  و  می بیند  بسته  را  نجات  راه های 
جز  ندارد  چاره ای  ندارد،  را  خود  مشکالت 
او  بتوانند  که  ببندد  روزنه هایی  به  دل  آن که 
به  غریقی  مانند  و  کنند  امیدوار  منجی  به  را 
طبیعی  بزند.  چنگ  نجات  برای  احتمالی  هر 
است در چنین فضایی، بازار سطحی نگری ها و 

گمانه زنی های عوامانه هم گرم می شود.

نگاهی به منطقه گردشگری روستای ُگل شهرستان خوسف:

ُگل ، روستایی شگفت در تاریخ و جغرافیا  

»روستای ُگل«، مرکز دهستان براکوه، روستایی از توابع 
استان  در  واقع  خوسف،  شهرستان  ماژان  جلگه  بخش 
خراسان جنوبی است که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ 
مرکز آمار ایران، جمعیت آن بالغ بر ۲۳۰ خانوار و ۶۵۰ نفر 
از عواملی  برگرفته  بوده  است. وجه تسمیه روستای گل 
و  حاصلخیز  منطقه، خاک  بودن  هوا  و  آب  مانند خوش 
رویش انواع گل های معطر، محصوالت زراعی و باغی و 
سکونت قبیله  ای به این نام در منطقه است. گفته می شود 
روستای گل حدود چند قرن پیش جمعیتی بسیار بیشتر از 
جمعیت خوسف را در خود دیده  است، چرا که از لحاظ آب 
و هوا و میزان آب  های زیر زمینی وضعیت بهتری نسبت 
به آن داشته  است؛ ولی به خاطر دور بودن از مسیرهای 
ترابری و خشکسالی  های پی در پی و عدم توجه حاکمان 
به صنعت کشاورزی، جمعیت آن در طول تاریخ رو به افول 
از روی  بوده  است. سابقه تاریخی این روستا را می توان 

بناهای تاریخی که هنوز بقایای آن وجود دارد، فهمید. 

انگلیسی ها و روس ها 
در این مکان رفت  وآمد داشته اند

به گفته افراد سالخورده این روستا، انگلیسی ها و روس ها 
بقایای  هم  هنوز  و  داشته اند  رفت  وآمد  مکان  این  در 
استراحت می کرده اند،  توقف و  کاروانسراهایی که در آن 
برمی  اسالم  از  قبل  به  گل  روستای  قدمت  دارد.  وجود 
قرار داشته و  پایین دست کوه  این روستا  ابتدا  گردد. در 
سپس به محلی که اکنون »باغ علیشاه« نام دارد منتقل 

انتقال  با گذشت سالیانی دور هم به محل فعلی  شده و 
یافته  است. روستای گل با طول جغرافیایی ۵۹،۱۶۸۵۶۵۳ 
درجه و عرض جغرافیایی ۳۲،۶۸۷۷۵۰۹ درجه، )۳۲ درجه 
و۴۱ دقیقه و ۱۲ثانیه شمالی، ۵۹ درجه و۱۰ دقیقه و۰ ثانیه 
شرقی( در فاصله مستقیم ۲۲ کیلومتر و فاصله ارتباطی 
۷۵ کیلومتر از بیرجند و ۳۵ کیلومتری خوسف قرار دارد. 
اطراف آن روستاهایی همچون چهکند، شهرستانک،  در 
لحاظ  به  گل  روستای  دارند.  قرار   ... و  زنوک  رومنجان، 
جغرافیایی در کوهپایه جنوبی رشته کوه باقران واقع است 
و دشتی نسبتاً بیکران و روستاهای بی شمار و متعدد از 
اندازهای روستاست. این روستا، خوش آب و هوا،  چشم 
مناطق سرسبز  از  و یکی  با موقعیت عالی  و  کوهستانی 
و دارای باغ های میوه و محصوالت متنوع است. از دیگر 
خصوصیات روستا، وجود قنوات بزرگ و طوالنی به نام های 
پرج، پرجو، دره، سراب و ... است. متناسب با آب و هوای 
سبزیکاری  و  باغداری  کشاورزی،  افراد  بیشتر  شغل  آن 
است و محصوالت زراعی اصلی گندم، جو، زعفران، ارزن، 
باغی  اینها محصوالت  کنار  در  می باشد.  نخود  و  عدس 
آلو،  آلو،  زرد  توت،  مانند  میوه هایی  و  گردو  و  بادام  مثل 
شفتالو، انگور، انجیر، انار، سیب و ... پرورش می یابد. اغلب 
به صورت خشکبار عرضه می شود.  این روستا  میوه های 
محصوالت  تولید  محل  کشاورزی،  نظر  از  گل  روستای 
باغی، غالت، حبوبات آبی و دیمی، گلخانه ای و غیره است 
و ۵ قنات معتبر به نام های پرچ، پرچو، دره، استینج، سراج 

و غسالخانه با میزان آب دهی باال دارد.
 این روستا از جمله روستاهای خراسان جنوبی است که 

از سال  های کهن مهد دانش و مجهز به مراکز آموزشی 
بوده  است و مدرسه طالب آن زبانزد خاص و عام است که 
سال های سال روحانیان در آن درس خوانده  اند. به صورت 
رسمی از سال ۱۳۱۲یکی از اولین دبستان های شهرستان 
بیرجند در این روستا دایر شده و قبل از انقالب نیز دارای 

مدرسه راهنمایی و دبستان بوده است. 

سبک معماری این روستا 
جزء نمونه  های قابل توجه در منطقه است

به  می توان  گل  روستای  مذهبی  و  تاریخی  اماکن  از 
»مسجد جامع« اشاره کرد که قدمتی چند صد ساله داشته 
و دارای ماذنه و شبستانی زیباست و ثبت آثار ملی شده 
 است. از لحاظ سبک معماری جزو نمونه  های قابل توجه 
در منطقه به شمار می آید. این بنا شامل سر در ورودی، 
دهلیز شبستان ستوندار، صحن، پایاب و دو ایوان می باشد 
ورودی بنا که از لحاظ معماری و تزئینات وابسته مهمترین 
و با ارزشترین بخش بنا محسوب می شود دارای تزئینات 
انبوه گچبری و با طرحهای اسلیمی و رسمی بندی می باشد. 
شبستان بنا دارای چهار ستون چهار ضلعی به قطر حدود 
نه گنبد می باشد. در دو طرف جنوب  سیزده سانتیمتر و 
غرب و شمال شرق صحن دو ایوان قرار دارد که دارای 
قوس کلیل می  باشد. براساس سنگ لوح موجود، تاریخ 
ساخت این بنا سال ۱۱۷۷ هجری قمری است و دو سنگ 
نوشته مربوط به سال  های ۱۱۷۷ و ۱۱۹۱ هجری قمری 
در ایوان ورودی آن نصب شده است. از دیگر آثار تاریخی 

روستای گل »مزار شیخ شمس الدین خلوتی گلی« است، 
بنای تاریخی مزار »شیخ شمس الدین« موسوم به »مزار 
گل« در دامنه تپه ای در حاشیه جنوبی روستای گل قرار 
دارد. این بنا شامل یک ایوان در وسط و دو حجره در دو 
طرف است. دیوارهای حجره غربی از سنگ ساخته شده 
و از استحکام بیشتری برخوردار است. این حجره مقبره 
شمس الدین است و با یک گنبد آجری پوشش یافته  است. 
از تزیینات این بخش می توان به کاربندی های سنگی فیل 
پوش ها، قسمت باالی طاق نماها و زیر ساقه گنبد اشاره 
کرد. سنگ نوشته آن مربوط به سال ۹۹۵ هجری قمری 
است و در بهارستان آیتی به آن اشاره شده و در کتاب 
بایقرا  سلطان حسین  پادشاهی  زمان  در  تاریخ سیستان 
عارف مشهوری به نام شمس الدین خلوتی در این روستا 
زندگی می کرده که عبادت و اخالق او زبانزد خاص و عام 
بوده  است. مزار شیخ ابوسعید خلوتی گلی، مزار سلیمان 
به  مذهبی  مکان های  دیگر  از  را  جبرئیل  ملک  مزار  و 
شمار می رود و مردم به این مکان اعتقادات خاصی دارند. 
حجره شرقی مزار گل، محل دفن »شیخ ابوسعید« بوده 

و از خشت ساخته شده  است. 
بیشتری  آسیب  استحکام،  عدم  دلیل  به  حجره  این 
دیده  است، قسمت هایی از ایوان بنا نیز فرو ریخته  است. 
ولی  بود،  جناغی  طاق های  دارای  گذشته  در  ایوان  این 
دیوار  روی  بر  که  طاق  ها  پایه  از  قسمتی  فقط  امروزه 
حجره غربی قرار دارند، باقی مانده  است. بر اساس اسناد 
مکتوب و سنگ لوحی که در درون مزار قرار دارد، این بنا 
در دوران تیموری ساخته شده  است. / سیری در ایران

بعد از سرقت یا گم شدن کارت بانکی 

چه کار کنیم؟

کارت های بانکی یکی از جذاب ترین اقالم 
اینترنتی  سارقان  و  قاپان  کیف  برای  سرقتی 
باشد  دسترسشان  در  هم  رمزمان  اگر  هستند. 
را  آنها  وشادی  خنده  موجبات  دیگر  که  هم 

فراهم کرده ایم!
فتا،  پلیس  آر،  آی  دات  بانکی  گزارش  به 
بانک ها و رسانه ها بارها و بارها نکات امنیتی 
رمز  و  بانکی  کارتهای  از  مراقبت  جهت  الزم 
آن را اعالم کرده اند با این وجود روزانه شاهد 
مراجعه تعداد بیشماری از افراد به مراکز پلیس 
کارت  و  اطالعات  سرقت  اعالم  منظور  به 
شدن  خالی  آن  از  بدتر  یا  شان  بانکی  های 
قصد  گزارش  این  در  هستیم.  هایشان  حساب 
از  گیری  پیش  برای  بگوییم  شما  به  نداریم 
بلکه  بکنید.  چه  کارتتان  و  اطالعات  سرقت 
کارتتان  نکرده  خدای  اگر  بگوییم  خواهیم  می 
و یا شماره و رمز آن به سرقت رفت چه کنید. 
سرقت  از  رسانی  اطالع  برای  کلی  طور  به 
حساب  اینکه  بدون  کارتتان  بستن  و  کارتتان 

شما مسدود شود چهار روش وجود دارد:
بانک،  کارت  کردن  مسدود  راه  یک   .۱
مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.

۲. راه دیگر مسدود کردن کارت بانک، مراجعه 
به سایت اینترنتي بانک صادرکننده کارت است.

کارت  کردن  مسدود  برای  همچنین   .۳
بانک  امداد  میز  با  تماس  توانید،  می  بانک 

بانک( است. )تلفن  صادرکننده کارت 
۴. در نهایت براي مسدود کردن کارت بانک 

داشتن رمز دوم کارت الزامي است.
بانکی، بدون  اما امکان مسدود کردن کارت 

در دست داشتن کارت نیز مقدور می باشد:
۱. ابتدا به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز در 

کنید. مراجعه  محل خود 
۲. دکمه ثبت را انتخاب کنید.

۳. گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.
۴. شماره کارت را وارد کنید.

۵. رمز کارت را وارد کنید.
یا  و  رفته  سرقت  به  کارت  نهایت  در  و 

مفقودی شما مسدود خواهد شد.

عکس ها از : امیر حسین عبداللهی

خواندنی ها

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

ل
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ل 
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ح
ت

ن
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انصاف پیشه کار ماست
اعتماد شما اعتبار ماست 
09013772626 نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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اگر ناگهان شغلم را از دست بدهم، چه کنم؟

در شرایط اقتصادی بد، از دست دادن شغل، تاثیر جدی 
بر تمام جنبه های زندگی فرد و خانوادگی می گذارد.
تحقیقات نشان می دهد، بیکار شدن منجر به استرس 
بیش از حد شده و موجب پرخوری می شود. وقتی فردی 
شغلش را از دست می دهد، نه تنها درآمدش از بین رفته 
بلکه وضعیت روحی روانی اش هم به هم می ریزد. در 
این شرایط فرد گیج و عصبی بوده و حتی ممکن است 
وضعیت به وجود آمده را انکار کند.  در این وضعیت موارد 

زیر را اعمال کنید: 
با ثبت تمام مهارتها،  را  1- آخرین سابقه کاری خود 

تحصیالت و تجربیات خود تهیه کنید.
2- موضوع بیکاری خود را با تمام نزدیکان و آشنایانی 
که برای یافتن شغل جدید و یا حداقل کمک فکری، 

مفید هستند، در میان بگذارید.
3- از همه مهم تر اینکه، با جبران کسری های قبلی خود 
و بکارگیری حداکثر توان در به اتمام رساندن کارهای در 
دست اجرای خود در محیط کار قبلی، بکوشید تا بتوانید 

قدم هایی مثبت و درآمدزا، هرچند کم بردارید.
4- از همین حاال شروع کنید، در اینترنت و روزنامه ها، 
بدنبال کار باشید و رزومه ی خود را از طریق ایمیل، نمابر و 

حتی حضوری برای نیازمندهای استخدام، ارسال کنید.
5- پیشرو شوید و سبقت بگیرید، در این راه از تمام 
مهارتها، استعدادها و تجربیات خود برای تثبیت موقعیت 

خود استفاده کنید.
6- همواره شکرگزار باشید، یکی از رازهای موفقیت در 
انسانهای خوشبخت، قدردانی از نعمتها و توانانی های هر 
چند کم در زندگیست، با این تفکر و تمرکز برآن، مسیر 

خود را بسوی مقصود خود هموار می سازید.

امت فاکس نویسنده و فیلسوف آمریکای براي نخستین 
بار به رستوران سلف سرویس رفت.وي در گوشه اي به 
انتظار نشست با این نیت که از او پذیرائي شود.اما هر چه 
لحظات بیشتري سپري مي شد، ناشکیبایي او از اینکه مي 
دید پیشخدمتها کوچکترین توجهي به او ندارند، شدت 
مي گرفت. مشاهده مي کرد کساني که پس از او وارد 
شده بودند، در مقابل بشقابهاي پر از غذا نشسته و مشغول 
خوردن بودند.وي با ناراحتي به مردي که بر سر میز مجاور 
نشسته بود نزدیک شد و گفت: من نیم ساعت است که 
اینجا نشسته ام بدون آنکه کسي کوچکترین توجهي به 
من نشان دهد در حالي که مي بینم شما که پنج دقیقه 
 پیش وارد شدید با بشقابي پر از غذا در مقابل من اینجا 
نشسته اید! موضوع چیست؟! مرد با تعجب گفت: اینجا 
سلف سرویس است؛ سپس به قسمت انتهایي رستوران 
اشاره کرد و ادامه داد: به آنجا بروید، و هر چه مي خواهید 
انتخاب کنید، پول آن را بپردازید بعد اینجا بنشینید و آن 
را میل کنید!امت فاکس  دستورات مرد را در پي گرفت، 
ناگهان به ذهنش رسید که زندگي هم در حکم سلف 
موقعیتها،  فرصتها،  رخدادها،  نوع  همه  است.  سرویس 
شادیهاو غمها در برابر ما قرار دارند در حالي که اغلب ما 
بي حرکت به صندلي خود چسبیده ایم و آنچنان محو این 
هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتي 
شده ایم که چرا او سهم بیشتري دارد که هرگز به ذهنمان 
نمي رسد خیلي ساده از جاي خود برخیزیم و ببینیم چه 

چیزهایي فراهم است، سپس آنچه مي خواهیم برگزینیم!

این معجزه ای است که هر دم برای
 انسان های عاشق رخ مي دهد: 

»آنها هرچه بیشتر ببخشند، بیشتر به دست می آورند.«

اشتباهاتتان را با خود جابجا نکنید. 
در عوض آنها را زیر پایتان قرار داده
 و برای رد شدن از آنها استفاده کنید.

چو دلبر من به نزد فّصاد نشست
فّصاد سبک دست سبک دستش بست
چون تیزی نیش در رگانش پیوست
از کان بلور شاخ مرجان برجست

بزرگترین عمل غیر اخالق ی
 این است که انسان شغلی را که 

از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشید، دیگر به 
اثبات اعمال خود نیازی ندارید و اگر در زندگی 

حادثه ای پیش آید، می دانید که مصلحت اوست و 
ماهیت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.

همه ما افرادی را می شناسیم که به زعم ما بسیار موفق 
هستند. اگر ویژگی های شخصیتی این افراد را بررسی 
افراد بسیار موفق  این  نتیجه می رسید که  این  کنید،به 
از تعدادی عادات مشترک برخوردارند که آنها را از افراد 

معمولی متمایز می سازد.
اما  است،  امری کامال شخصی  از موفقیت  افراد  تعریف 
احتماال شامل مواردی همچون استقالل مالی، ارتباطات 
احساسی موفق، تحصیالت عالی و شغلی مناسب خواهد 
بود. همه ما افرادی را می شناسیم که به زعم ما بسیار 
را  افراد  این  های شخصیتی  ویژگی  اگر  هستند.  موفق 
بررسی کنید،به این نتیجه می رسید که این افراد بسیار 
موفق از تعدادی عادات مشترک برخوردارند که آنها را از 
افراد معمولی متمایز می سازد.در ادامه  شما را با یازده 

ویژگی خاص افراد بسیار موفق آشنا می کنیم.
1. همیشه فهرستی از کارهایی که باید انجام 

دهند را تهیه و دنبال می کنند 
بسیاری از افراد موفق به دقت اموری که باید در هر روز 
انجام دهند را برنامه ریزی و دنبال می کنند. یادداشت 
کردن این موارد، آنها را در مرکز توجه شما قرار می دهند 
و احتمال انجام آنها را بسیار افزایش می دهند. این افراد 
بطور معمول هر شب، فهرستی از اموری که باید روز بعد 
اولویت  را  آنها  اهمیت،  اساس  بر  و  تهیه  را  شود  انجام 
بندی می کنند و خود را مقید می دانند که در ساعات 

را  فهرست  در  مورد نخست ذکر شده  دو  بعد  روز  اولیه 
به انجام برسانند.

2. ذهن خود را درگیر موارد 
غیرضروری نمی کنند 

افراد موفق تمرکز خود را بر تجربیات و مکالمات منفی قرار 
نمی دهند، اما از آنها درس می گیرند و تغییرات الزم را 
در روند کار خود ایجاد کرده و بر آنچه در همان لحظه رخ 
می دهد متمرکز می شوند. محققان دریافته اند که تمرکز 
حواس بهترین روش مبارزه با انتقاد از خود و احساسات 

منفی که می توانند مانع از موفقیت شوند است.
3. خطرپذیرند 

شکست در هر اقدامی ممکن است یکی از نتایج حاصله 
باشد. اما افراد موفق از اشتباهات خود برای بهتر شدن و 
پیشرفت کردن درس می گیرند. ممکن است فکر کنیم 
داریم  می  بر  که  بعدی  گام  نتیجه  به  نسبت  کامال  که 
آگاهیم، ولی اگر با شکست مواجه شدیم باید از آن درس 
بگیریم و به تدریج بتوانیم موانع بین خود و موفقیت را 

از بین ببریم.
 4. بدون در دست داشتن کل اطالعات

 قادر به تصمیم گیری هستند 
با وجودیکه اطالعات از اهمیت بسزایی برخوردارست، اما 
هیچوقت حصول اطمینان 100 درصد  ممکن نیست، یا 
حداقل زمانی که حرکت به جلو مطلوب است این امکان 

که  کنند  می  اظهار  موفق  افراد  از  بسیاری  ندارد.  وجود 
تصمیم  یک  اخذ  برای  که  اطالعاتی  تمام  به  ندرت  به 
نیاز است دسترسی دارند. البته تصمیم گیری بدون هیچ 
پایه و اساسی اصال صحیح نیست، اما باید به جای انتظار 
قادر  کامل،  اطالعات  به  دستیابی  برای  مدت  طوالنی 
آنچه در دست است تصمیمی عقالنی و  اساس  بر  بود 

کارشناسانه اخذ کرد.
5. سخاوتمندند 

این ویژگی در واقع سرمایه گذاری در آنچیزی است که به 
عنوان کارما شناخته می شود. به افرادی که با مشکالت درگیر 
هستند فکر کنید. شاید کمک شما به آنها زندگی ایشان را 

تغییر دهد و نتیجه آن در زندگی شما نمود پیدا کند.
6. هر روز ورزش می کنند 

نگاهی به اسامی بزرگ در دنیای کسب وکار بیاندازید. همه 
این افراد به سالمتی خود اهمیت می دهد. آدم هایی مانند 
مارک کوبان، ایالن ماسک و تیم کوک هر روز زمانی را 
افراد  کنند.  غیرهوازی می  و  هوازی  تمرین های  صرف 
موفق درک کرده اند که پیروی از یک برنامه تناسب اندام 
می تواند استرس را از آنها دور کند، ذهن آنها را از افکار 

منفی پاک کند و  آنها را در حل مشکالت یاری کند.
 7. مثبت اندیش هستند 

در  هرتفورد  دانشگاه  از  روانشناسی  وایزمن،  ریچارد 
انگلستان تحقیقی را در خصوص صد فرد بسیار خوش 

شانس و یا بسیار بدشانس انجام داده است. افراد خوش 
دارند.  را  ها  بهترین  انتظار  این گروه همیشه  در  شانس 
انتظارات مثبت ما با کمک به مقاومت در برابر شکست 
به واقعیت تبدیل می شوند و ارتباطات ما را با دیگران به 

سمت و سویی مثبت سوق می دهند.
8. هر روز زمانی را در  مراقبه می گذرانند 

افراد موفق هر روز زمانی را به آرامش ذهن خود از طریق 
و  آرامش  این حس  دهند.  می  اختصاص  دعا  یا  مراقبه 
مقابل  در  را  زندگی  از  تر  بزرگ  تصویری  سکوت، 
این سکوت  به  دیدگانمان قرار می دهد. برای دستیابی 
باید لحظاتی از روز را با تمامی فناوری های موجود در 

دنیای مدرن خداحافظی کنید.
9. شکرگزار نعمات هستند 

هستند  شاکی  شرایط  و  اوضاع  از  همیشه  که  افرادی 
هر  اول  دقیقه   10 تا   5 باشند.  موفق  توانند  نمی 
رو  پیش  در  که  روزی  برای  شکرگزاری  به  را  روز 
کسب  در  را  شما  که  استعدادهایتان  و  توانایی  دارید، 
که  گفته  این  بگذرانید.  کرده  کمک  موفقیتهایتان 
است.  صحیح  کامال  نیستند  شکرگزار  ناخشنود  افراد 
در مقابل افرادی که شاکر نعمات هستند همیشه شاد 
افراد شاد از  هستند. شادی بخشی از موفقیت است و 
بهره وری بیشتر برخوردارند و این حس را به افرادی 

که با آنها کار می کنند نیز منتقل می کنند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

در حقیقت هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود جهنم برای اوست در آن نه می  میرد و نه 
زندگی می  یابد. سوره طه، آیه 74

حدیث روز  

بهترین اعمال، خداشناسی است، زیرا با وجود علم و معرفت، عمل، کم یا زیاد تو را سود می بخشد اما با وجود نادانی )نسبت به 
خدا( عمل، نه اندکش تو را سود می بخشد نه بسیارش. پیامبر )ص(

سبک زندگی

11 تفاوت افراد خیلی موفق با سایر افراد

5164
6978

935
2791
982

5637
763

6219
5437

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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761349582

843752961

529816437

498627315

672531849

315498726

184275693

956183274

237964158

کار خوب اتفاقی نیست

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
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

ص
در

د 
ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

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

قالیشویــی ملکــه

فروش
غذای آماده با تمامی امکانات 

در حال فعالیت واقع در خیابان 
غفاری   09150912154

به یک نفر خانم ترجیحا مجرد 
آشنا به امور آرایشگری جهت کار 
در سالن زیبایی واقع در خیابان 

معلم نیازمندیم. ساعت کار 
از 11 تا 7 بعدازظهر به صورت 
یکسره  می باشد. 32441344

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 58
09155610111

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

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد



که  است  این  صبحانه  وعده  درباره  حقیقت  یک 
را  پرخوری شما  تواند جلوی  مصرف صبحانه می 
در طول روز بگیرد، به شما در کل روز انرژی دهد 
و مانع ابتال به چاقی و اضافه وزن گردد. در اینجا 
برخی گزینه های مفید غذایی برای این وعده مهم 
روزانه توصیه شده اند که الغرتان هم می کند: 1. 

بلغور جو 2. ماست 3. جوانه گندم 4. گریپ فروت 
5. موز 6. تخم مرغ 7. روغن بادام 8. هندوانه 9. 
بذر کتان 10. زغال اخته 11. توت فرنگی 12. قهوه 
سرطان  کاهش  با  برابر  صبح  هنگام  در  )مصرف 
چای  دیابت(13.  چون  هایی  بیماری  و  پروستات 
14. گرمک )در ایجاد احساس سیری موثر است( 

15. کیوی )مصرف دو عدد کیوی در روز به مدت 
افراد مبتال به سندرم روده  را در  یک ماه یبوست 
پرتقال  آب   .16 دهد(  می  کاهی  پذیر  تحریک 
)مصرف این نوشیدنی در هنگام صبح خطر ابتال به 
پوکی استخوان، افسردگی و برخی سرطان ها را کاهش 
می دهد البته اگر طبیعی باشد( 17. نان گندم کامل.

این خوراکی ها را در وعده صبحانه بخورید و الغر شوید!
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والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛ 
پیروزی ایران مقابل چین

ایرنا- تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در ادامه رقابت های قهرمانی 
آسیا و اقیانوسیه مقابل چین به پیروزی دست یافت. در ادامه رقابت های 
والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که از ششم تیرماه به میزبانی 
چین آغاز شده است، تیم کشورمان به مصاف میزبان رفت و در سه ست 
متوالی به برتری دست یافت. تیم ایران این دیدار را با امتیازهای 25 بر 
13، 25 بر 14 و 25 بر 14 یه سود خاتمه داد. تیم ملی والیبال نشسته 
ایران روز سه شنبه در نخستین دیدار خود نیز برابر ژاپن به پیروزی رسیده 
بود. ملی پوشان کشورمان امروز برابر سریالنکا صف آرایی خواهند کرد. 
والیبال نشسته ایران در بخش زنان نیز در این رویداد حضور یافته است.

 حذف زودهنگام بانوی تکواندوکار ایران
 در قهرمانی جهان

بانوی تکواندوکار وزن منهای 73 کیلوگرم ایران در ادامه رقابت های 
قهرمانی جهان در کره جنوبی با شکست برابر نماینده هلند حذف شد.  
به گزارش ایرنا، این رقابت ها با حضور 973 تکواندوکار از 183 کشور 
از سوم تیرماه در سالن »تی  وان آرنا« شهر موجو در کره جنوبی آغاز 
شد و در بخش زنان زهرا پور اسماعیل در نخستین مبارزه به مصاف 
»ساندرا وانگاس« از کلمبیا رفت و با نتیجه 8 بر 3 به برتری رسید. 
اما وی در مرحله دوم برابر »رشمی اوگینک« از هلند با نتیجه 15 بر 
2 مغلوب و از گردونه رقابت ها حذف شد. نخستین مبارزه برابر »دافید 
ساندرس« نیوزیلندی با نتیجه 25 بر 5 پیروز شده بود، در مرحله دوم 
با »رافائیل آلبا« نماینده کوبا دارنده مدال طال و نقره قهرمانی جهان 
با  توانست  دیدار  این  در  جبی  داد.  مصاف   2015 و   2013 سال  در 
نتیجه 14 بر 11 از سد این قهرمان عبور کند و به دور بعد راه یابد.

اثرات درمانی پونه کوهی

در  که  است  دارویی  گیاهان  از  کوهی  پونه 
آشپزی و مصارف دارویی استفاده می شود. نه 
تنها پونه به غذا عطر و طعم می دهد بلکه دارای 
خواص آنتی اکسیدانی قوی و  ضد باکتریایی 
می باشد. با دیگر خواص آن با ما همراه باشید: 
1. بهبود مشکالت معده ای و روده ای مانند 

نفخ، سنگینی معده، سکسکه و ... 2. ضد عفونی 
مجاری تنفسی، بهبود سرماخوردگی، برونشیت 
و ... 3. تسکین دردهای ماهیچه ای، درد دندان، 
از  بسیاری  درمان   .4 ... و  درد  گوش  سردرد، 
بیماری های پوستی مانند آکنه، شوره سر و ... 
5. تسریع روند درمان انگل های روده ای، 
برطرف نمودن خستگی و ...  6. پیشگیری 

یا کند کردن روند پیشرفت سرطان سینه.

3  روش کلیدی برای مقابله با زوال عقل 

متخصصان سالمت در بررسی اخیر خود سه 
روش کلیدی برای کند کردن روند فرسودگی 
دیگر  انواع  و  آلزایمر  انداختن  تاخیر  به  و  مغز 
زوال عقل معرفی کردند. به گفته متخصصان 
شناختی،  تمرین های  فاکتور  سه  آمریکایی 
کنترل فشار خون و ورزش کردن می تواند افت 

توان شناختی مرتبط با افزایش سن را کاهش 
داده یا به تاخیر اندازد. محققان در رابطه با نقش 
تمرین های شناختی اظهار داشتند این تمرین ها 
شامل فعالیت هایی می شوند که فرد را به تفکر وا 
می دارد و شامل حل کردن جدول یا حتی بازی 
آنالین فکری می شود. توجه داشته باشید که 
ورزش کردن هم از دیگر فاکتورهایی است 

که با کاهش خطر زوال عقلی مرتبط است.

3۴۷ نخل خرما در نخلستان  بندان خراسان جنوبی سوخت

تسنیم- مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان خراسان جنوبی با بیان اینکه آتش سوزی روز سه شنبه نخلستان  بندان خسارت 
زیادی وارد کرده گفت: در این آتش سوزی 347 نخل بین 60 تا 100 درصد خسارت دیده اند. سیدابوالحسن میرجلیلی در تشریح 
این خبر گفت: در بخشی از نخلستان بندان از توابع شهرستان نهبندان ساعت 16 روز سه شنبه آتش سوزی مختصری رخ داد اما با 
توجه به سرعت و وزش باد این آتش سوزی گسترش یافت. وی افزود: در حال حاضر گروه های برآورد خسارت به منطقه اعزام شده 
و در حال تهیه گزارش زیان های ناشی از آتش سوزی در منطقه هستند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: 
علت این حادثه در دست بررسی است اما بنا به گفته اهالی منطقه این آتش سوزی بر اثر شدت گرمای هوا و وزش باد شدید روی 
داده است. میرجلیلی با بیان اینکه تالش می شود هرچه زودتر میزان خسارت اعالم شود، اظهار داشت:10 خودروی آتش نشانی از 
شهرستان نهبندان و 7 خودروی آتش نشانی و تانکر آب از شهرهای نیمروز و زابل استان سیستان و بلوچستان برای مهار آتش به 
منطقه اعزام شدند. وی افزود: برای پیشگیری از سرایت آتش سوزی اقدام های پیشگیرانه در منطقه انجام شده و نیروی انتظامی 
برای تامین امنیت نهایت تالش را انجام داده است. میرجلیلی تصریح کرد: ارتفاع درختان نخل منطقه به 20 متر می رسد و به دلیل 
وزش باد آتش سوزی به نخل های مجاور نیز سرایت کرده و سبب گسترش آتش سوزی شده است که پس از 7 ساعت مهار شد.

جسد یک زن و مرد در پارک جنگلی و حوالی زیبا شهر طبس پیدا شد 

شهرستان  جنگلی   پارک  در  زنی  و  طبس  شهر  زیبا  حوالی  در  چاهی  در  مردی  جسد  شدن  پیدا  از  طبس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
طبس خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم ازطبس، سرهنگ جاللیان اظهار داشت: جسد پیدا شده متعلق به زنی جوان است که بر اثر 
اصابت ضربات جسم سخت به سر و اصابت شی نوک تیز به چند جای بدن به قتل رسیده است. وی بیان کرد: جمعیت زیادی در محل 
هنوز جسد  افزود:  است. جاللیان  نشده  داده  هیچ کسی  به  تصویربرداری  اجازه  حادثه  بازپرس  دستور  بنابه  و  حاضرند  دوم  کشف جسد 
دوم از چاه بیرون نیامده است و ماموران در حال خاکبرداری درون چاه هستند و تا حدود یک متر خاک از درون چاه خارج شده است. 
فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: در حال حاضر حجم زیادی بلوک روی جسد است که بلوک ها یک به یک از چاه خارج می شود 
بازپرس دادگستری طبس گفت: تجمع مردم در صحنه حادثه را مخل کار  برده شده است.  به داخل چاه  6 متر  و سیم بکسل جرثقیل 
اینکه پلیس در حال  بیان  با  ابراهیمی  از محل متفرق شوند.  افراد در چنین مواقعی  تا  و رسیدگی به موضوع دانست و در خواست کرد 
بررسی جزئیات این حادثه است افزود: علت و زمان مرگ منوط به نظریه پزشک قانونی خواهد بود. وی اظهار کرد: جزئیات این حادثه 
این  که  است  این  از  حاکی  شنیده ها  می شود.  اعالم  قانونی  پزشکی  نظر  اعالم  از  پس  قتل  و چگونگی  پلیس  فنی  بررسی های  از  پس 
مقتوالن زن و شوهر بوده اند و مقتول قباًل مقنی بوده و مدتی است در یکی از بنگاه های معامالتی به عنوان شاگرد فعالیت داشته است.

طی تعطیالت عید فطر؛ 
۱6 فقره تصادف درجاده های استان 

مهر- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 16 فقره تصادف 
طی تعطیالت عید فطر در استان خبرداد و گفت: این حوادث 
یک کشته و 32 مجروح به دنبال داشته است. سرهنگ حسین 
رضایی افزود: این حوادث شامل یک فقره تصادف فوتی، 13 فقره 
تصادف جرحی و دو فقره تصادف خسارتی بوده است. سرهنگ 
رضایی بیان کرد: عدم توجه راننده به جلو، تخطی از سرعت 
مطمئنه و انحراف و تجاوز به چپ را از علل وقوع این حوادث 
دانست. وی خواستار رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان 
شد و افزود: امید است با توجه بیشتر از سوی شهروندان به 
خصوص رانندگان محترم، شاهد بروز اینگونه حوادث نباشیم. 

کوتاه از سالمتی

داده نما: آوای خراسان جنوبی

زمان عصبانیت هورمون های اسیدی در بدن 
ترشح شده که باعث اختالل در جذب کلسیم 

و پوکی استخوان می شوند !

عصبانیت باعث پوکی استخوان میشود !

استشمام بوی بنزین رشد کودک را 
کاهش می دهد!

تحقیقات نشان داده است استشمام بوی بنزین باعث 
اختالل و کاهش رشد کودک شده، می تواند سبب 

ناگهانی  مرگ  آن  از  بدتر  و  وزن  اضافه 
ناشی از کمبود اکسیژن شود.

شش عالمت کمبود آب در بدن:
* هوس شیرینی جات

* گرفتگی عضالت
* خشکی پوست
* بوی بد دهان

یبوست  *
* سردرد

غذاها و داروهایی که هرگز نباید باهم بخورید:
* داروهای فشار خون و موز

* داروهای تنظیم کننده کلسترول وگریپ فروت
* داروهای رقیق کننده خون واسفناج

* داروهاي تیروئید و گردو
* تتراسایکلین و لبنیات

بهترین خوراکي ها براي سالمت چشم:
* فلفل قرمزخام

* دانه های آفتاب گردان وآجیل
* سبزیجات برگ دارتیره

* ماهی قزل آال
* گوشت قرمز بدون چربی و گوشت 

متخصصان قلب، اینها را هیچ وقت نمی خورند!
*مواد غذایی منجمد و فرآوری شده

* الکل
* پنیرهای شور

* برنج سفید
* سس گوجه فرنگی

* خامه قهوه
* بیکن

امالک 
و 

مستغالت
خریدار منزل ویالیی

 تا 150 میلیون
تلفن تماس:

09156705313

فروش باغ ویال مزروعی
1200 متر، درخت کاری 
شده، محصول ده فی: 50  
میلیون  09153612188

خریدار منزل ویالیی 
نقلی)120متربه باال( 
شمالی تا250 تومان
09909811802

 فروش واحد مسکن مهر، 
85متری، مهرشهر، 

 وام25م ،فی 26م
 کارشناسی 09156004152

امتیاز شرکت سلحشوران  
واریزی 11/200م بصورت 
نقد ، اقساط یا معاوضه 

باخودرو 09152671341

زمین فروشی ورودی 
خراشاد چشم اندازعالی 

سندثبتی فی: 30م 
09395614220

فروش زمین، مهرشهر 
175متر،زیربنا 208متر 
 اجرایاسکلت  یامعاوضه

09151301800

فروش 55 متر 
زمین تجاری با سند

 خیابان معلم 
09151638009

مسکن مهر فروشی طبقه 
اول روی پیلوت دو خوابه  
مهرشهر با تمام امتیازات  

45م 09153621050

 آپارتمان85متری
 طبقه دوم معصومیه

فی75م 40قسط پرداخت 
شده 09157202463

 
پیش فروش آپارتمان

 واقع در معصومیه پایین
تلفن تماس: 

09195605878

زمین فروشی یامعاوضه 
214 متردوکله 

با اسکلت، معصومیه
09155614099

زمین شمالی 250 متر 
امیرآباد معاوضه یا فروش

تلفن تماس:
09155614099

خریدار ویالی  
جنوب شهر
تلفن تماس:

09150912394

فروش یا معاوصه آپارتمان 
نرجس 20 مجتمع 

75متر امکانات کامل 
09150912394

خریدار ملک کلنگی 
معاوضه با مشهد و حاجی 
آباد و امیرآباد و کشاورزی 

09150912394

فروش زمین سند منگله دار  
و تک برگی امیرآباد

 و حاجی آباد آماده انتقال
 فی: 25م 09150912394

باغ ویال در دهکده امیریه 
600 متر،70 متر ساختمان 

60 درخت میوه 110 م
09156661101

 فروش
زمین تجاری حاشیه 
شعبانیه ، دوکله،70 متر

09019669784

منزل ویالیی ظفر، جنوبی     
زمین 180 بنا 130 متر 
اوقافی،  سندآزاد فروشی

09155616598

فروش باغ،  آرین شهر،
5 هزار متر،100 درخت 

عناب، 520 درخت زرشک 
و... 09157213492

آپارتمان در بهشتی، 
جنوبی 73 متر طبقه اول،  
دوکله، آفتابگیر امکانات 
کامل 09155616598

آپارتمان85 متری، 
 معصومیه، فی75م 

 40قسط پرداخت شده 
09157202463

خریدار زمین
 مهرشهر 

محدوده شرافت
09153624723

منزل فروشی، امیرآباد
 ولی عصر)عج(،  دارای 
امتیاز آب ، برق وگاز، فی: 

کارشناسی 09151641120 

فروش فوری آپارتمان 75 
متری یا معاوضه 

 بلوار رجایی، خ مهزیار
09358440859

فروش آپارتمان 85 متر 
طبقه چهارم ، شمالی 

نورگیر ،آسانسور، غفاری 
09153613970

یک واحد در حد سفت 
کاری شده دو طبقه ،حاجی 
آباد فی: توافقی یا معاوضه با 
خودرو 09151641120 

  فروش
زمین  در چهکند 
بلوار پیامبر اعظم )ص( 
09151639811

خریدار ویالیی  کلنگی
 یا زمین در توحید
  مدرس و معلم 
09155616602

فروش مسکن مهر، طبقه3
با  انباری،  بسیارشیک

 فی: توافقی
09395610896 

فروش منزل ویالیی دو 
واحدی امیرآباد

 ولی عصر)عج( 16 
09158644768

فروش واحد آپارتمان ، بلوار 
فایده، زیربنا110مفید92متر 

فی توافقی+ 35م وام
09151650496

فروش یا معاوضه با مشهد 
انقالب، فلکه کالهدوز 

تلفن تماس:
09358311860

واحد آپارتمان84 متری 
فروشی مجتمع فرهنگیان 

شمال شهریا معاوضه 
09159621064

فروش زمین، مغازه تجاری 
50 متر در معصومیه

خیابان تالش
09151609309 

زمین به متراژ500 متر
مزروعی واقع در علی 

آبادفروشی یا معاوضه با 
منزل 09358815249

فروش یا معاوضه منزلی 
دو طبقه در معصومیه

 با مشهد
09352352454

آپارتمان همکف 
دونبش شهرک چهکند 
تکمیل  فی: 38/500م 

09159628105

آپارتمان فروشی انتهای 
بلوار میالد یا معاوضه

 با آپارتمان
09153634206

فروش 55 متر زمین 
تجاری با سند
 خیابان معلم 

09151638009
 

رهن و اجاره
  
  

واحد اجاره 100متری 
برای انبار،  معصومیه

 230 اجاره1میلیون رهن
09151642970

واحد اجاره ای خیابان 
معلم طبقه همکف 85 

متر با کلیه امکانات 
09152642118

اجاره واحد پرورش مرغ 
گوشتی 15000قطعه ای 
با سیستم دستی، روستای 
مهدی آباد  09150917787

منزل اجاره ای درامیرآباد 
خیابان ولی عصر)عج( دو 

طبقه برای شرکتهاوسازمانها 
 09158644768

یک واحد مسکونی 
دوخوابه دانشجویی 
اجاره داده می شود 
09155619359

یک واحد مسکونی 
دوخواب طبقه دوم

 اجاره ای
 0915561935 

نیازمند یک سوئیت 
با اجاره 

 80 هزار تومان هستیم 
09194087258

خودرو 
پراید

پراید 131. مدل 91 . سفید 
فرمان هیدرولیک بدون رنگ 
بیمه تا  9/15 فی:15/800م 

09157400933

خریدار هاچ پک یا  
111 سفید رنگدار سالم

 لطفا پیامک بزنید
09153624723

 پراید مدل 80 سفید 
دوره رنگ بیمه یک سال 
تخفیف 9 سال فی:6/500 

م  09159373100

هاچ بک 111 مدل 92 
فول رنگ، یک سال  بیمه 
وتخفیف  فی:13/500م 

09159373100

فروش پراید مدل 
81،سفید،دوگانه.CNGبیمه 
یکسال،تخفیف کامل فی 
7800م 09156004152

111 اس ای سفید بدون 
رنگ بیمه تا 96/11/15 
فی: 18/500م یا معاوضه 
با پراید  09150524588

  پرایدمدل88بدون
 رنگ معاوضه باوانت
 مدل باال، دوگانه
09151640732

 پراید 80 سفید تمیز فنی 
جلوبندی سالم بدون خرج 

الستیک بیمه فول.فی 
6200م 09336348732

فروش یا معاوضه پراید 
83 دور رنگ مشکی بیمه 

برج10الستیک50  فی
6500 م  09150912394

خودرو پژو

پژو206تیپ5سفیدفول
کارکرد؛500درحدخش

فی: 38م
09151639348

پارس93داشبوردقدیم 
الستیک،نو بیمه1سال 

سفیدبیرنگ فی:31500م 
09155622402

 پژو207 جدید،فول 
آپشن، صفر کیلومتر 

مدل 96 رنگ سفید  
09355640457

 پارس دوگانه95سفید
 کارکرد13000بی رنگ 

 فی36600م
09157202463

خودرو متفرقه

فروش ام وی ام
 550 اتومات مشکی

  مدل 95
09151607030

 ایژ فروشی تمیز باک آبی 
جفت لول قدیمی جهت 
دکوراسیون فی: 3/500م 

09157551400

پیکان مدل83.دوگانه
CNGبی رنگ. تمیز.بیمه 

یکسال.تخفیف 5سال.فی 
6.5م 09156004152

پی کی تازه تعمیر 
بیمه8ماه وتخفیف12سال 
فی:4300 یا معاوضه با 
موتور 09387180747 

وانت پیکان فروشی 
مدل 77 
تلفن تماس:

09157556797

خریدار وانت پیکان خانگی 
تمیز  نقد خریدارهستیم، 

اس ام اس بدید 
09158659648

فروش ام وی ام 550 
اتومات، مشکی

  مدل 95
09151607030

 
 ماتیز سفید مدل80 .تمام 
لوازم سالم و کره ای اصل
بیمه96/12تخفیف کامل

09393449811

معاوضه تاکسی روآ 
مدل 86 درون شهری 
با خودرو شخصی  
09033541320

سمندEF7دوگانه سفید 
خشک 

33500000م
09301884247

پیکان مدل 78تخفیف 
9 سال بیمه تاآخرسال 

قیمت توافقی
09159612511

جویای کار

حمل بار با نیسان با قیمت 
مناسب و در اسرع وقت

تلفن تماس:
09159626514

آژانس با زنگ باال 
به تعدادی راننده با 
خودرو مدل باال دارد 
 09395265120

نیازمند  متصدی امور 
اداری)منشی( با روابط 
عمومی باال و آشنا به 

کامپیوتر  09151646474

به یک نفر مسلط به امور 
باغداری در منطقه بهدان  
به صورت روز مزد یا اجاره 
نیازمندیم . 09395619864

 
قنادی،  بنایی 

برقکاری
تلفن تماس:

09905640659

نیازمندراننده جهت 
کاردرآژانس ترجیحا 

بازنشسته با ماشین مدل 
باال  09159389694

خریدار میوه شما از سر 
زمین با قیمت مناسب 

تلفن تماس:
09159626514

به دو نفر با تجربه 
کاری جهت کار در 

فست فود  نیازمندیم 
09361796387

به تعدادی راننده جهت 
کاردرآژانس به صورت 
تمام وقت نیازمندیم 

09159620459

نیازمند راننده جوان 
باماشین مدل باالجهت 
کار در آژانس بازنگ 

خورباال 09398765413

به تعدادی راننده به 
صورت تمام وقت یا نیم 
وقت نیازمندیم با ماشین 
مدل باال09153620470

آقایی30ساله متاهل،دارای 
گواهینامه ، لیسانس 
استخراج معدن   
09194087258

دو نفر راننده تمام وقت 
جهت آژانس در خیابان 

 دولت نیازمندیم
09153639984

تعدادی راننده با 
ماشین مدل باال و 

تمام وقت نیازمندیم 
09395619072

به تعدادی راننده جهت 
کار درآژانس با ماشین 
مدل باال نیازمندیم. 
09159620459

یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

فوری
09368604783

جوانی 31ساله جویای 
کارپاره وقتی درنوبت 

بعدازظهرمیباشم.
09158651034

نیازمندراننده باماشین 
جهت کاردرآژانس

)بازنشسته(
09155631776

به یک بازاریاب لوازم 
برقی، با پورسانت 

50 به50نیازمندیم.  
09156665012

به یک همکارجهت 
فروشندگی درکیف فروشی 

نیازمندیم.  250حقوق 
09105477958

به یک نفر )بدون بچه( 
جهت نگهداری از سالمند 

زن با حقوق مکفی 
نیازمندیم 09155414010

راننده با ماشین جهت 
آژانس نیازمندیم 

آدرس نبوت
09151608353

متفرقه

فروشی یامعاوضه 
سوپرمارکت باکلیه امکانات 

نقدواقساط وشرایطی 
09151638892

فروش سوپرمارکت 
باموقعیت عالی 

تلفن تماس:
09159051370

فروش یک عدد گهواره 
برقی نسبتا نو و یک عدد 
گهواره دستی تاشو  فی: 
توافقی  09151606069 

فروش تانکر آب 
دست دو

 تلفن تماس:
09151630158

قسمتی ازمعدن سنگ نما 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
09158653254

فروش کولرپراید با تمام 
لوازم قیمت توافقی

تلفن تماس: 
09158610187

فروش شرایطی یا معاوضه 
با ماشین یک باب مغازه 
پوشاک بچه گانه ،پاساژ 
سادسی 09105477958

فروش باالبربزرگ 
ساختمانی ، تمیز وکم کار

تلفن تماس:  
 09155617900

خریدار تانکر آب ورق 
سفید دست دو وکارکرده 

4تا6 هزاری
09153610128

واگذاری آژانس فعال با 
وسایل و پروانه و 60 زنگ 
خیابان عدل فی: 10/500م 

09159369072

یک مغازه تجاری در 
خیابان معلم با دکور شیک 

 واگذار می گردد.
09363674246
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وصول یک میلیارد تومان از جرایم تعزیراتی از ابتدای سال

صدا و سیما-یک میلیارد تومان از جرایم تعزیراتی در خراسان جنوبی از ابتدای امسال وصول شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در سه ماهه ابتدای امسال 583 پرونده 
ورودی به تعزیرات حکومتی داشته ایم که تاکنون یک میلیارد تومان از جرایم آن وصول شده است.انصاری افزود: در سال 95 در بخش کاال و خدمات هزار و 157 پرونده وارده به شعب 
داشتیم که 9 درصد بیشتر از سال 94 بود. وی گفت: در مجموع سال گذشته از 2 هزار و 164 فقره پرونده وارده 2 هزار و 181 فقره مختومه شد که 299 میلیارد ریال جرایم آنهاست.

آماده گی سربازان والیت در پدافند 
هوایی شرق کشور برای حفاظت از مرزها 

گفت:  کشور  شرق  هوایی  پدافند  غالمی-فرمانده 
سربازان  والیت در خراسان جنوبی به ویژه در پدافند 
هوایی شرق کشور به صورت 24 ساعته در خدمت 
می کنند.  حفاظت  کشور  مرزهای  از  و  بوده  نظام 
سرهنگ علی اکبر تجدد در دیدار با نماینده ولی فقیه 

در  والیت  سربازان  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی  در 
خراسان جنوبی به ویژه در زمینه پدافند هوایی شرق 
کشور در خراسان جنوبی چشم بر هم نمی گذارند و از 
مرزهای کشور حفاظت می کنند.نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: حفظ امنیت 
در کشور یک نوع عبادت است.عبادی اظهار کرد: 
با  شبانه روز  تمامی  در  زمان)عج(  امام  یاران  این 
چشمانی باز از کشور، ناموس، استقالل و عقیده خود 
و انقالب حفاظت می کنند.وی افزود: عبادت هفتاد 
نوع است و در اینجا منظور از هفتاد ، کثرت انواع 
عبادت است که خدمت در نیروهای مسلح و حفظ 
آن  انواع  از  یکی  نیز  اسالمی  میهن  از  و حراست 
 محسوب می شود که یکی از بهترین عبادت هاست.
عبادی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم آمادگی بیش 
از پیش نیروهای مسلح افزودند:بنده سال ها افتخار 
خدمت در ارتش را داشته و از نزدیک با فضای کاری 
نیروهای مسلح آشنا هستم و می دانم که نیروهای 
مسلح همواره در راه دفاع از کشور و انقالب اسالمی 
وفادار بوده و آمادگی جانفشانی در این راه را دارند.

برقراری دوباره پرواز عتبات از بیرجند

کرد:  عنوان  استان  زیارت  و  حج  مدیر  قاسمی- 
اعزام به کربال که به دلیل ماه رمضان و گرمای هوا 
کنسل شده بود دوباره از 17 تیر آغاز و اولین پرواز 
هم از بیرجند انجام خواهد شد. نوفرستی در گفت 
و گو با آوا بیان کرد که قبل از فصول گرم سال 4 
کاروان 33 نفره می رفته اند ولی اکنون به دلیل 

هوای گرم و رعایت نکات سالمتی، شرکت های 
هواپیمایی درخواست کرده اند که حجم کمتری را 
منتقل کنند تا مشکلی ایجاد نشود. وی ادامه داد: 
به همین دلیل ظرفیت اعزام زائران کمتر شده و 
 در هر دوره 3 کاروان 38 نفره را خواهیم داشت.

اجرای شبکه فاضالب خیابانهای
 ظفر و بهمن به شرط تامین  اعتبار مناسب

به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه   - ور  پیشه   
درخواست تعدادی از همشهریان ساکن خیابانهای 
ظفر و بهمن درباره دالیل شرکت آب و فاضالب 
برای اجرا نکردن طرح فاضالب در این نقطه از 
شهر بیرجند را از روابط عمومی این شرکت جویا 
شد. در این زمینه مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی این شرکت بدون اشاره به پیش فرضهایی 
مبنی بر غیر قابل نفوذ بودن زمین این منطقه و 
پر شدن سریع تر از موعد چاههای فاضالب که 
پاسخ شرکت در دالیل  به عنوان  از طرف مردم 
عنوان  است  شده  مطرح  پروژه  این  نکردن  اجرا 
و  شده  انجام  بهمن  و  ظفر  منطقه  کرد:مطالعات 
اجرای شبکه فاضالب در محدوده مذکور در دستور 
کار قرار داشته که با تأمین اعتبار مناسب در سال 
عمرانی 97 ، عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. 

برداشت از چاه ها برای رفع کم آبی 
افزایش یافت

قاسمی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اظهار کرد که برای فصل گرما در روستاهای استان، 
با حداکثر مجوزی که داشتیم برداشت دبی از چاه ها 
را افزایش داده ایم. »بسکابادی« در گفت وگو با آوا 
تصریح کرد که ما برای وضع بحرانی و قطعی آبی 
برنامه هایی داریم و قرار است در صورت قطعی در 
روستاها با آب رسانی سیار آن ها را پوشش دهیم. 
وی با تأکید بر اینکه مردم هم باید صرفه جویی 
کنند، توصیه کرد: در زمان های پیک استفاده از آب، 
مصرف خود را با روش های مختلف کاهش دهند. 
به گفتۀ وی با همکاری آب منطقه ای برداشت از 
چاه ها به 3 لیتر در ثانیه افزایش یافته و با این شیوه 

مشکالت تا حدودی رفع شده است.

ثبت 260 اختراع در پارک علم و فناوری

صدا و سیما-260 اختراع در سه سال اخیر در پارک 
علم و فناوری خراسان جنوبی ثبت شده است. رئیس 
پارک علم و فناوری استان گفت: بیشتر این اختراع 
ها در حوزه های مکانیک کشاورزی و IT  است.
ناصری  افزود: از ابتدای راه اندازی پارک علم  و 
فناوری  40 شرکت دانش بنیان  در استان ثبت شده 
و بیش از 130 شرکت و موسسه فن آور در پارک و 

مراکز رشد مشغول به فعالیت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

رونق بخش تولید نیاز به کار جهادی 

تسنیم:نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در صورت حل شدن مشکالت صنعت، معدن 
اشتغال  و  بیکاری  مشکالت  استان  در  تجارت  و 
جوانان برطرف می شود، گفت: رونق بخش تولید نیاز 
به کار جهادی دارد. آیت ا... عبادی در دیدار با رئیس 

و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی اظهار کرد: بخش معدن و صنعت مهم است 
شود  برطرف  مشکالتش  واقعی  معنای  به  اگر  و 
مشکالت زیادی از جوانان در زمینه اشتغال و بیکاری 
برطرف می شود.وی افزود: هنوز بسیاری از مشکالت 
صنعت، معدن و تجارت بر سر جای خود باقی است که 
اگر مشکالت این بخش در خراسان جنوبی برطرف 
از معضالت استان برطرف می شود. شود بسیاری 

نماینده ولی فقیه خطاب به رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پیداست که 
شما و همکارانتان آرمان هایی را دنبال می کنید اما 
بیشتر مباحثی که بیان می شود جنبه مقدماتی دارد 
و سطح عظیم آن به آینده موکول می شود.عبادی 
افزود: اگر در مورد شهرک های صنعتی قیمت زمین 
را در این چند سال افزایش نداده اید و در عوض مردم 
رغبت به آن شهرک ها ندارند دلیلش این است که 
مردم مشکالت دارند و برای رونق گرفتن بخش 
رئیس سازمان  به تالش جهادی است.  نیاز  تولید 
صنعت، معدن و تجارت در این نیز  از افتتاح یک فاز 
از کارخانه چدن و فوالد خوسف تا پایان سال جاری 
خبر داد و گفت: سه طرح زغال شویی نیز در طبس 
در مرحله احداث قرار گرفته است. شهرکی با اشاره به 
اینکه سال گذشته اشتغال تعداد دو هزار و 100 نفر 
حفظ شده است، گفت: همچنین 250 اشتغال جدید 
نیز ایجاد شده است. وی با بیان اینکه کارخانه کک 
طبس آماده بهره برداری است و بر اساس قرارداد 
خرید و فروش محصول به زودی افتتاح خواهد شد، 
اظهار کرد: افتتاح این کارخانه 150 اشتغال جدید را 
ایجاد خواهد کرد. شهرکی با اشاره به اینکه کنسانتره 
آهن در حوزه شهرستان بیرجند آغاز و فاز اول آن 
خواهد  برداری  بهره  به  نخست سال 97  نیمه  در 
رسید، بیان کرد: طی سال جاری در حوزه طرح های 
مهم بالغ بر دو هزار اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.

موفقیت آمیز بودن دومین عمل 
توریسم درمانی در بیرجند

صدا و سیما-دومین عمل در حوزه توریسم درمانی 
موفقیت  با  بیرجند  عصر)عج(  ولی  بیمارستان  در 
انجام شد. رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند 
گفت: بیمار 60 ساله ساکن عراق به علت  ناراحتی 
قلبی دراین بیمارستان تحت عمل جراحی قلب قرار 
گرفت رئیسی افزود: این عمل که شامل آنژیوگرافی، 
تعویض عروق کرونرو تعویض دریچه میترال بود 
توسط دکتر آموزشی جراح قلب با موفقیت انجام شد.

۳۴۸ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی 
در  استان به بهره برداری می رسد

تسنیم-مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از رشد 
89 درصدی بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی 
در استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال 348 واحد 
حمایت  تحت  معلول  خانواده های  برای  مسکونی 
بهزیستی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد. 
عرب نژاد اظهار کرد: طرح آموزش و مشاوره ازدواج 
یکی از طرح های سازمان بهزیستی است که این 
استان  در  طالق  کاهش  و  کنترل  هدف  با  طرح 

خراسان جنوبی اجرا می شود.

آمارکارگران ساختمانی بیمه شده 
در خراسان جنوبی به ۱۳ هزار نفر رسید

جنوبی  خراسان  اجتماعی  تأمین  مهر-مدیرکل 
آمار کارگران ساختمانی زیر پوشش خدمات تامین 
اجتماعی را 12 هزار و 975 نفر عنوان کرد. درویشی 
با اشاره به اجرای طرح »بیمه کارگران ساختمانی« 
بیان کرد: این طرح از تیر ماه سال 89 در کشور 
اجرای  به  توجه  با  داد:  ادامه  اجرایی می شود.وی 
قوانین این طرح، افرادی واجد شرایط استفاده از این 
بیمه هستند که ضمن داشتن کارت مهارت معتبر 
از سوی سازمان فنی وحرفه ای، به طور مستقیم 
درمشاغل صنعت ساختمان اشتغال داشته و مشمول 
مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشند. 
درویشی اظهار کرد: هفت درصد حق بیمه کارگران 
پرداخت می  بیمه شده  ساختمانی توسط شخص 
شود و 20 درصد باقیمانده نیز از محل صدور پروانه 

های ساختمانی تأمین می شود.

اختصاص ۳6 میلیارد تومان 
به راه های شریانی و روستائی

و  روکش  برای  تومان  میلیارد  سیما-36  و  صدا 
عملیات حفاظتی راه های شریانی و روستائی استان 
اختصاص یافت. مدیر کل راهداری و حمل ونقل 
های  راه  روکش  نیاز  مورد  اعتبار  استان  ای  جاده 
از  اعالم کرد و گفت:  تومان  میلیارد  را200  استان 
17 هزار و 149 کیلومتر راه خراسان جنوبی 2 هزار 
و 128 کیلومتر آن جزو راه های شریانی کشور است.
جعفر شهامت افزود: با توجه به کمبود اعتبارات این 
اداره کل بر اساس سیاست سازمان متبوع امورات 
حفاظتی  وعملیات  پلیمری  درزگیری  گیری،  لکه 
است. دراولویت  میکروسرفیسینگ  چون  نوین 
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اقدامات  و  ها  زندان  مدیرکل  قاسمی- 
تأمینی استان از اختصاص 60 میلیون تومان 
زندانیان  آزادی  برای  استاندار  مساعدت 
در  »هاشمی«  داد.  خبر  عمد  غیر  جرائم 
روز  کرد:  اظهار  آوا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
با  استان  قضایی  شورای  جلسه  در  گذشته 
زندان  کل  اداره  مشکالت  استاندار  حضور 
مربوط  ها  آن  از  یکی  که  مطرح شد  را  ها 
به ستاد دیه و وجود 142 زندانی جرائم غیر 
عمد در زندان ها بود و استاندار هم به این 

ستاد کمک کرد. وی تصریح کرد که یکی 
از چالش های این اداره کل خالی بودن 33 
بالتصدی  که  باشد  می  ها  سمت  درصد 
است و حتی این اداره کل ساختمانی برای 
خود ندارد و اکنون در ساختمانی استیجاری 
هستیم که حکم تخلیه آن صادر شده است. 
به گفتۀ وی باید برای آن اعتباری داده شود 
هر  فیزیکی  سرانه  کشور  در  داد  ادامه  وی 
ما  ولی  باشد  می  مکعب  متر   14 زندانی 
رفته  فراتر  هم  استاندارد  حد  از  آنان  برای 

ایم  داده  اختصاص  نیم  و  متر   16 و  ایم 
زندانیان  به  اداره  این  توجه  نشانه  این  که 
است. محروم  خود  که  حالی  در  باشد  می 

انتقال زندان طبس 
منتظر اعتبارات ملی

بر اساس  اینکه  بیان  با  زندان ها  مدیر کل 
مصوبه کشوری باید تمام زندان ها به خارج 
از  یکی  کرد:  اظهار  شوند،  منتقل  شهر  از 
مشکالت مهم ما مسئله زندان جدید طبس 

می باشد که تنها زندانی است که هنوز به 
اعتبار  منتظر  و  نشده  منتقل  شهر  از  خارج 
کشوری می باشد. »هاشمی« ادامه داد: به 
همین دلیل از استاندار درخواست کردیم که 
مکاتباتی داشته باشند تا این بودجه سریع تر 
پایان  تا  برسد  اعتبار  این  اگر  که  داده شود 
سال این زندان افتتاح خواهد شد. به گفتۀ وی 
چالش مهم دیگر ،تأسیسات فرسوده زندان 
مسئوالن  کمک  با  امیدواریم  که  است  ها 
وسایل  از  اعم  را  آنان  زیرساخت  بتوان 

ببخشیم.  بهبود  را  سرمایشی  و  گرمایشی 
وی بیان کرد که استاندار قول مساعد دادند 
باشند مشکالت  این  تمام  رفع  پیگیر  که 

استاندار 60 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد

تردد بیش از دو میلیون  وسیله نقلیه در جاده های استان طی خرداد 96

تفاوت نگاه به کشاورزان و دالالن منابع طبیعی
تان
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و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  برزجی- 
سنگ  معدن  مجوز  اخذ  از  استان  تجارت 
با  گفت:  و  داد  خبر  قلعه  سه  در  قیمتی 
شهر  این  مردم  معادن  عالی  شورای  توافق 
اکتشاف  مراحل  تعاونی  قالب  در  توانند  می 
گفتگو  در  کنند. شهرکی  آغاز  را  معدن  این 
با آوا ضمن اعالم این خبر افزود: با توجه به 
معدنی سازمان  فراوری سنگ های  اهمیت 

صنعت، معدن و تجارت آمادگی ارایه آموزش 
به  تراشی  سنگ  تجهیزات  و  رایگان  های 
اینکه عملیات  بیان  با  این تعاونی دارد. وی 
واگذاری این معدن به زودی آغاز می شود 
معدن  اکتشاف  برای  تعاونی  تشکیل  گفت: 
توان  افزایش  به  تواند  می  هم  قلعه  سه  در 
عمومی در این شهر کمک کند و هم حداکثر 

استفاده از معادن را مردم خواهند داشت. 

استان،  شده  کشف  ذخایر  فراوری 
اولویت سال 96

ریس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با تاکید بر اینکه فراوری ذخایر کشف شده 
سال  در  دار  اولویت  های  برنامه  از  استان 
برای فراوری خاک های  جدید است گفت: 
صنعتی نیز برنامه های در دست اجرا داریم .
واحد  چندین  افتتاح  از  همچنین  شهرکی 

و  داد  خبر   96 سال  در  استان  در  صنعتی 
فراوری  مود؛  صنعتی  ناحیه  بنتونیت  گفت: 
آندولوزیت و سلیس نهبندان، کک طبس و 
فاز اول فوالد قاین از جمله این طرح های 
صنعتی می باشد.وی به روز رسانی ، بازسازی 
و نوسازی برخی از واحدهای تولیدی در قالب 
طرح بهین یاب را از دیگر برنامه های سال 
امر  این  کرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد  جاری 

متناسب با بازار فروش واحدهای تولیدی در 
دستور کار قرار دارد. وی همچنین از اضافه 
شدن اصناف تولیدی به طرح بهین یاب خبر 
داد و افزود: تسهیالتی که در قالب این طرح 
به واحدها اعطا می شود می تواند در بحث 
رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
)Ava.news12@gmail.com(

کاری- مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
متر  میلیون   330 بر  بالغ  مصرف  از  جنوبی 
مکعب گاز طبیعی در 3 ماهه نخست امسال 

در استان خبر داد.
» فرشید دشتی« با بیان این مطلب افزود : 
بخش نیروگاهی در استان با مصرف بیش 

طبیعی  گاز  مکعب   متر  میلیون   234 از 
گاز  مصرف  میزان  بیشترین  درصد   71 با 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  طبیعی 
تجاری   ، خانگی  های  بخش  آن  از  پس 
45میلیون  بر  بالغ  مصرف  با  عمومی  و 
مصرف  میزان  درصد   14   ، مترمکعب 

خود  به  امسال  نخست  ماهه   3 در  را  گاز 
اختصاص داده است.

کرد  تصریح  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
: همچنین در بخش های صنعتی ، سیمان 
و حمل و نقل نیز در مجموع 15 درصد گاز 
است.دشتی  شده  مصرف  استان  در  طبیعی 

 203 و  شهر   21 اکنون  اینکه  به  اشاره  با 
روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
است ، بیان کرد : بیش از 93 درصد خانوار 
استان  روستایی  خانوار  درصد  و 36  شهری 

تحت پوشش گاز طبیعی می باشند
)Ava.news14@gmail.com(

جنوبی  خراسان  استان  گمرکات  مدیرکل 
گفت: از ابتدای امسال 4 میلیون و 137 هزار 
به  از گمرک ماهیرود  و 880 کیلوگرم کاال 

افغانستان ترانزیت شد.
در  خاشی  محمدعلی  تسنیم،  گزارش  به 
 2 افزایش  از  ماهیرود  گمرک  از  بازدید 
برابری تراتزیت کاال از ابتدای امسال در این 
گمرک خبر داد و اظهار کرد: در این مدت 4 

میلیون و 137 هزار و 880 کیلوگرم کاال از 
استان خراسان جنوبی به افغانستان ترانزیت 
 134 با  کاالها  این  افزود:  است.وی  شده 
متحده  ایاالت  ایران،  از کشورهای  کامیون 
آمریکا، پاکستان، برزیل، ترکمنستان، ترکیه 
جنوبی  خراسان  ماهیرود  گمرک  از  چین  و 
است.مدیرکل  شده  ترانزیت  افغانستان  به 
کرد:   بیان  جنوبی  خراسان  استان  گمرکات 

منجمد، گذشته 81 درصد افزایش داشته است.خاشی این میزان کاال نسبت به مدت مشابه سال  مرغ  مایع،  گاز  کرد:  خاطرنشان 
بنزین،  منجمد،  مرغ  قطعات  مرغ،  تخم 
فلزی  مخزن  و  شیمیایی  کود  هیدروکربن، 
این کمرگ است. از  ترانزیت شده  اقالم  از 

جنوبی  خراسان  استان  گمرکات  مدیرکل 
مرز  کیلومتر   460 استان  این  شد:  یادآور 
مشترک با افغانستان دارد که باید بیشتر از 

این فرصت استفاده شود.

اخذ مجوز از شورای عالی معادن برای  سنگ قیمتی در سه قلعه 

 مصرف بالغ بر 330 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان در 3 ماهه  نخست سال جاری

بیش از ۴ میلیون کیلو کاال از گمرک ماهیرود به افغانستان ترانزیت شد

تجمع کنندگان درخواست کردند:تعطیلی موسسه کاسپین در بیرجند

بیرجند  مردم  که  است  روزی  چند  کاری- 
کاسپین  مالی  مؤسسه  شعب  جلوی   در 
مشکالت  که  آنجایی  از  و  می کنند  تجمع 
روز  است  نشده  برطرف  تاکنون  مالباختگان 
در  دیگر  بار  شهروندان  از  تعدادی  گذشته 
جلوی موسسه کاسپیان شعبه معلم  تجمع 
کاسپین  شعبه  تعطیلی  خواهان  و  کرده 
سپرده گذاران  از  شدند.تعدادی  بیرجند  در 
معترض مواردی از جمله کسر سود دریافت 
شده از اصل سپرده از شهریور 94 تاکنون، 
کاهش مبالغ پرداختی اصل سپرده و صدور 
سپرده  برای  جدید  حساب  دفترچه های 

گذاران براساس نرم افزار تعریف شده بانک 
تعطیلی  خواهان  و  کردند  مطرح  را  مرکزی 

شعب منتخب کاسپین شدند.
در  کاسپین  موسسه  گذاران  سپرده  از  یکی 
موسسه     8 گوید:  می  آوا  خبرنگار  با  گفتگو 
ادغام  هم  با  فرشتگان  موسسه  جمله  از 
شدند و موسسه کاسپین تشکیل شد و بانک 
آن   در  و  داد  این موسسه مجوز  به  مرکزی 
اساسنامه  طبق  و  ایم  کرده  گذاری  سرمایه 
140 بانک مرکزی قرار شد موسسه کاسپین 
جوابگوی مردم باشد. محمدی  افزود:  االن 
هم مدتی است در سایر استانها مثل سیستان 

و بلوچستان مردم پیگیر مطالباتشان هستند 
و ما هم بدون هیچ گونه مسائل سیاسی و 
ما هم پیگیر مطالباتمان شده ایم.این سپرده 
گذار بیان کرد: عالوه بر این  االن هفت ماه 
است که سود پول ما را نداده اند حاال سود 
پول که بماند اصل پولمان را هم نمی دهند  
اکنون 10  و  اند  را گذاشته  و سیاست های 
درصد سود سهام را کم می کنند و حتی اصل 
پول مردم را به سختی به آنها می دهند مثال 
فردی که 100 میلیون سهام داشته  از 15 
تا 19 درصد به صورت دلبخواهی به او سود 

تعلق می گیرد و هیچ کنترلی وجود ندارد!

در   : کرد  عنوان  جنوبی  خراسان  استاندار 
منابع  های  پرونده  به  رسیدگی  خصوص 
طبیعی باید میان دالالن و کشاورزان واقعی 
قصد  که  افرادی  به  و  شویم  قائل  تفاوت 

احیای اراضی را دارند توجه ویژه کنیم.
 به گزارش صدا و سیما- سید علی اکبر پرویزي 
و  استان  رئیس دادگستری کل  با  در دیدار 
مدیران سازمانهای تابعه قوه قضائیه افزود: 
بررسی می  را  تامین آب  برای  راه ها  همه 

بهره  مطالعاتی  تازگی هم طرح  به  و  کنیم 
گیری از آب های ژرف را در دستور کار قرار 
داده ایم. وی در بخش دیگری از سخنانش 
زیرساختها  تامین  های  پیگیری  داد:  ادامه 
برای رونق استان انجام شده است و به علت 
افغانستان  با  جنوبی  خراسان  جواری  هم 
 موضوع عبور قاچاق مواد مخدر از استان ، 
از  فراتر  قضایی  دستگاه  کار  تا  شده  سبب 
حوزه داخلی باشد. صیفی، رئیس دادگستری 

برای  گفت:  دیدار  این  در  هم  استان  کل 
جمعیت  ماندگاری  و  پایدار  امنیت  حفظ 
شرایط  روستاها  در  باید  مرزی  مناطق  در 
این  در  شود.  ایجاد  مطلوب  اشتغالزایی 
تابعه  های  دستگاه  مدیران  همچنین  دیدار 
از  خود  های  خواسته  بیان  به  قضائیه  قوه 
 ، انسانی  نیروی  تامین  پرداختند.  استاندار 
از  ها  زیرساخت  تامین  و  استانی  اعتبارات 

جمله این خواسته ها بود.

دادرس مقدم-سرپرست مرکز مدیریت راه  های 
در خرداد  کرد: خراسان جنوبی  عنوان  استان 
سال جاري جمعاً 2724189 دستگاه خودرو در 
محورهای  مواصالتی استان تردد داشته اند که 
از این تعداد سهم خودرو هاي سنگین 938361 
دستگاه که به طور میانگین 34 درصد و تعداد 

1785828 دستگاه سواري معادل 66 درصد از 
کل تردد در جاده های استان بوده است.حمید 
اساس  بر  افزود:  ادامه  در  سلطاندوست  رضا 
آخرین اطالعات دریافتی از سامانه های کنترل 
سرعت جاده ای استان ،درصد سرعتهاي غیر 
مجاز ثبت شده 23 درصد از تمام تردد ثبت 

شده می باشد و میانگین سرعت تردد ثبت شده 
در محور هاي استان 82 کیلومتر بر ساعت بوده 
است .وی خاطر نشان کرد : و براساس آخرین 
از 52 تردد شمار فعال در  اطالعات دریافتي 
محورهاي برون  شهري استان،  محور بیرجند 
- مود  بیشترین و محور مرز یزدان ، حاجی اباد 

قاین کمترین میزان تردد را به خود اختصاص 
محورهاي  در  تردد  میزان  بیشترین  و   داده 
خرداد   5 جمعه   روز  در  استان   مواصالتي 
دستگاه   1314 با   20  -  19 ساعت    1396
تردد بوده است. وی خاطر نشان کرد : برای 
اطالع دقیق از وضع راههای استان و کشور 

تلفن  گویای 141 کشوری وشماره  با شماره 
که  استانی   056  -  32342076 ثابت  تلفن 
شبانه روزي آماده پاسخگویي و اطالع رساني 
به هموطنان گرامي مي باشد استفاده نمایند و 
یا برای آگاهی بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 
کنند. مراجعه  های کشور  راه  مدیریت  مرکز 

عکس:اینترنت
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امام جواد )علیه الّسالم( می فرمایند:
 قد عاداَك َمن َسَتَر َعنَك الرُّشَد اتِّباعاً لِما تَهواُه

هرکس از سر همراهی با هواى تو، راه هدایتت را از تو پوشیده
 بدارد، دشمن توست.  )الدّرة الباهرة، ص ۴۰ (

نماینده مجلس: انتقام گیری بعد از 
انتخابات کار کشورهای عقب مانده است

مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز  مردم  نماینده 
از  بعد  گیرى  انتقام  گفت:  اسالمی  شوراى 
در  و  است  مانده  عقب  کشورهاى  کار  انتخابات 
کشور ما چنین چیزى ممکن نیست. محمدحسین 
فرهنگی اظهار کرد: انتخابات متعلق به کل نظام 
است و برخورد با کارمندان برخی ادارات به دلیل 
انتخابات  در  خاص  کاندیداى  از  آنان  حمایت 
ادامه  نیست. وى  نظام  زیبنده  ریاست جمهورى 
داد: برخی کارمندان حامی یکی از کاندیداها به 

شهرهاى دیگر تبعید شده اند.

 دوقطبی کردن نظام چه سودی
 برای برخی افراد دارد؟

محمدرضا مرندى عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
نیروهاى سپاه  به خدمات عظیم  اشاره  با  بهشتی 
پاسداران براى کشور به ویژه در بخش سازندگی 
گفت: زیر سؤال بردن عملکرد سپاه و دوقطبی کردن 
نظام از سوى برخی افراد جاى تعجب دارد. مرندى 
ادامه داد: در حال حاضر مشکلی که جریان انقالبی 
در برابر جریان واداده غیرانقالبی دارد برخوردهاى 
این  برابر  در  باید  انقالبی  جریان  است.  انفعالی 
برخوردها بایستد و نباید به اسم مصلحت اندیشی 
کوتاه بیاییم و اجازه دهیم که هرکارى می خواهند 

علیه نیروهاى انقالبی انجام دهند.

کواکبیان: روحانی اولین نفری بود که
 در مجلس اول علیه بنی صدر سخن گفت

خارجي  سیاست  و  ملي  امنیت  کمیسیون  عضو 
راستاي  در  اي  رسانه  جنجال  به  نسبت  مجلس 
داد.   نشان  واکنش  بني صدر  با  روحاني  مقایسه 
 مصطفي کواکبیان در واکنش به جنجال رسانه اي

اخیر اصولگرایان در مقایسه رئیس جمهور فعلي و 
رئیس جمهور سال هاي نخست انقالب اسالمي 
در حساب کاربري خود در توییتر نوشت: »پروژه 
جایی  به  راه  جمهور  رئیس  کردن  صدرى  بنی 
نخواهد برد، وحدت شکنان خودشان را در مقابل 

مردم قرار ندهند.« 
مجلس  در  تهران  مردم  طلب  اصالح  نماینده 
»روحانی  گفت:  دیگر  اظهارنظري  در  همچنین 
اولین نفرى بود که در مجلس اول علیه بنی صدر 

سخن گفت.«

ظریف: سیاست خارجي به کاالیي
 براي فروش تبدیل شده است

روابط  شوراي  کنفرانس  در  ظریف  محمدجواد 
خارجي اروپا در سخناني گفت: زماني که سیاست 
مي شود  تبدیل  فروش  براي  کاالیي  به  خارجي 
معیار  نظامي  تجهیزات  خرید  صورت  این  در 
تروریسم  غیر  از  تروریسم  تشخیص  براي  شما 
که  مي دانید  شما  افزود:  وي  شد.  خواهد  تبدیل 
بوده  تروریسم  از  حمایت  حال  در  کشور  یك 
میلیارد   12 قرارداد  یك  آنها  اکنون  و  است 
دالري براي خرید تجهیزات نظامي )زیبا( امضا 
که  مي شود  باعث  موضوع  این  و  است  کرده 
بیرون  از  را مي توان  امنیت  پنداشته شود،  چنین 
منطقه خریداري کرد و این که امنیت را مي توان 
کرد. تامین  نظامي  بیشتر  سالح هاي  خرید  با 

بعضي شروط FATF پذیرفتني نیست

خارجي  سیاست  و  ملي  امنیت  کمیسیون  رئیس 
اف.اي. از  پیمانانش  هم  و  آمریکایي ها  گفت: 

تي.اف به عنوان یك ابزار در جهت سیاست هایشان 
اینکه  به  اشاره  با  بروجردي  مي کنند.  استفاده 
هیچ  به  ایران  دید  از  آنها  تعاریف  از  برخي 
معتقدیم  ما  کرد:  تأکید  نیست،  پذیرفتني  وجه 
خود  سرزمین  از  عنوان هایي  تحت  تشکل هایي 
مثل تشکل هاي فلسطیني که در چارچوب مفاهیم 
به  شده اند،  شناخته  حقوق  جزو  هم  بین المللي 
نمي گنجند. تروریسم  بحث  قالب  در  وجه  هیچ 

اعتراف دولت ترامپ ؛ ایران هرگز 
برجام را نقض نکرده است

گفت:  متحد  ملل  سازمان  در  آمریکا  نماینده 
واشنگتن معتقد است که ایران توافق هسته اى را 
به هیچ وجه نقض نکرده است. به گزارش روسیا 
الیوم، نیکی هیلی در کنگره آمریکا مدعی شد که 
اهداف  تحقق  روند  شدن  کند  باعث  توافق  این 

تهران در زمینه تولید سالح اتمی خواهد شد.

رئیس  مشاور  آشنا  الدین  حسام 
در  که  یادداشتی  در  جمهور 
منتشر  خود  تلگرامی  کانال 
مشکل  است:  آورده  کرد، 

جایگاه  که  شد  آغاز  آنجا  از 
به  را  مداح  شد؛  جا  جابه  ها 
نقادان  و  نشاندند  نقاد  جاى 

ندادند.  کفایت  به  رخصت  را 
فعالیت  نقادى  و  مداحی 
از  مستقل  ولی  پسندیده  هایی 

 . ند یگر یکد

کرد:  اظهار  آشنا 
مانند  برادرانی   تشبیه 
به  سیارى  و  پور  عرفان 

شیعی  دوش  بر  دار  شاعران 
سالم  مظلوم  ائمه  همزمان  که 
و  مدح  را  اجمعین  علیهم  ا... 
قدح  را  عباسی  جور  سالطین 
وجه  فاقد  هم  اند  کرده  می 
در  اینان  که  چرا  است  شبه 
عادل  فقیهان  حاکمیت  زمان 
کنند  می  زندگی  الید  مبسوط 
مظلومیت  زمان  در  آنان  ولی 
یاران  قلت  و   معصومان 

زیستند. می 
براى  است  روشن  افزود:  وى 
دائمی  »مدح  که  درایت  اهل 
مستمر  قدح  و  نظام  از  بخشی 
که  چنان  آن  دیگر«  بخشی 
شود،  می  مبادرت  بدان  امروز 
چرا  نیست  صواب  سبیل  بر 
طبل  بر  قّصاص،  مداحان  که 
کوبند  می  هایی  سازى  دوقطبی 
این  خیمه  ستون  دیدگاه  در  که 

است. راهبردى  خطایی  نظام، 

خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
بحث  تاکنون  گفت:  رضوى 
دیگر  امروز  اما  بود  مطرح  تهاجم 
جریان هایی  است،  تصرف  بحث 
خود  براى  را  قدرت  بقاى  که 
قدرت  بقاى  در  و  می دانند  اصل 
نیز از هیچ چیزى فروگذار نیستند، 
براى  حاضرند  جریان هایی  چنین 
با دشمن  مقصود خود  به  رسیدن 
نیز همکارى کنند. حجت االسالم 
برنامه  به  علم الهدى  سیداحمد 
محتواى  براندازى  براى  دشمن 
کرد:  تصریح  و  اشاره  انقالب 
که  گرفتیم  قرار  شرایطی  در 
به  دنیا  استکبارى  قدرت هاى 
ما  با  مقابله  رسیدند  نتیجه  این 
هزینه اش  یا  نیست  امکان پذیر  یا 
این  در  نمی ارزد پس  آن  با دخل 
صدد هستند انقالب را برگردانند، 
مقابله  ما  با  واقعًا  است  قرار  اگر 
نه  و  نظامی  حوزه  در  نه  کنند، 

نمی توانند  اقتصادى  حوزه  در 
دهند. ادامه  را  تقابل  این 
راه  تنها  کرد:  خاطرنشان  وى 
را  انقالب  که  است  این  آنان، 

سلسله  اسالمی  برگردانند،انقالب 
ما  مردم  در  را  تمدنی  اصول 
این که  براى  است،  داده  رسوب 

بین  از  را  تمدنی  اصول  این 
برگردانند،  را  انقالب  باید  ببرند، 
انقالب  خاطر  به  که  جریان هایی 
شده  فرهنگ  به  تبدیل  مردم  در 

که  فرهنگ  این  ببرند،  بین  از  را 
سیاسی  مانور  دو  با  رفت،  بین  از 
می برند. بین  از  نیز  را  انقالب 

هدف برخی براندازی جریان ارزشی کشور استمشکل از آنجا آغاز شد که جایگاه ها جابه جا شد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی :کنایه تلگرامی حسام الدین آشنا به مداحان:

آتش به اختیار به  معنای هرج و مرج نیست

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه آتش به 
اختیار به  معناى بی قانونی و هرج و مرج نیست، 
گفت: باید هر کس در جاى خود وظیفه خود را 
کار  در  قصور  اگر  و  دهد  انجام  نحو  بهترین  به 
دستگاهی مالحظه شد و آن کار می تواند توسط 
افراد صورت گیرد انجام آن را به دست گیرند.حجت االسالم علی سعیدى 

افزود: تمام کارهاى ما باید بر پایه تقویت اسالم و انقالب باشد.

رئیسی: بستن باب نقد سبب تباهی جامعه است

تولیت آستان قدس رضوى بستن باب نقد را موجب 
نقدپذیرى  کرد:  تصریح  و  دانست  جامعه  تباهی 
می شود؛  امور  از  بسیارى  اصالح  سبب  جامعه  در 
مانعی  غیرمتعارف  هجمه هاى  با  می رود  انتظار 
نشود.  ایجاد  منطقی  و  طبیعی  جریان  این   براى 
حجت االسالم رئیسی گفت: مسئوالن باید از نقد کردن استقبال کنند زیرا این 
افراد هستند که فضاى جامعه را به سمت سالمت هر چه بیشتر سوق می دهند.

واعظی: تحریم های جدید به برجام ضربه می زند

اینکه  با بیان  ارتباطات و فناورى اطالعات،  وزیر 
تحریم هاى جدید به برجام ضربه می زند، گفت: 
این اقدمات هیچ اثرى در داخل ایران ندارد؛ ما یاد 
گرفته ایم که چگونه با تحریم هاى آمریکا زندگی 
کنیم. وى گفت: به نظر من رئیس جمهور جدید 
آمریکا اشتباهاتش خیلی زیاد است، تصمیماتی که می گیرد یکی پس از 

دیگرى به حیثیت خود آمریکا لطمه می زند.
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فــروشــی 
وانت مدل 92 دوگانه - اتاقدار )معاوضه با پراید(

09335611664

فروشـی یـا معاوضـه 
 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 بنای293 متر   

09151613680


