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محمد صادق خرازی:
 مردم ایران به تعادل، 

تعامل و استمرار راه اصالحات رای دادند 

دهقان:  
رای آوری قالیباف بیشتر از رئیسی بود؛۵0 درصد 

از آرای قالیباف به سبد روحانی ریخته شد

نماینده مردم همدان حاجی بابایی :
۵0 درصد کابینه روحانی

 باید تغییر کند

محمدجواد جمالی نوبندگانی :
برجام از ابتدا هم 

نسخه شفابخش  مشکالت ما نبود

حجت االسالم اشرفی اصفهانی :
روحانی در این ۴ سال

تنها به فکر خدمت باشد
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آب!مردم در مصرف 
صرفه جویی کنند،
مسئوالن در هدردادن!

* امین جم

در چند سرمقاله اخیر در مورد مشکالت آبی استان گفتیم 
و اینکه نیاز به پیگیری جدی مسئوالن و نمایندگان 
استان دارد. مشکالتی که آنقدر گفته شده و انگار 
 نشنیده مانده،که وقتی ما هم از آن ها سخن می گوییم 
 انگ تکرار مکررات می خوریم! هرچه هم می گوییم 
به  جالبی  ی  کلمه  بکنید،  فکری  و  نیست  آب 
گوشمان می زنند! بودجه نیست!البته بگذریم از اینکه 
 وقتی بودجه ای هم هست چگونه خرج می شود 
و صرف  مسایل درجه چندم می شود. درمورد مشکل 
آب استان ، منتظریم ببینیم مسئوالن چه جوابی به ما 
 می دهند. فقط از صمیم قلب امیدوارم واژه تازه ای 
پاکنند. و  دست  خود  برای  »بودجه«  از  غیر 
از بحث های به اصطالح سنگین مانند انتقال آب 
 که بگذریم، می رسیم  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 چهارمین یادواره لشکر فرشتگان

 نقش زن در جایگاه مادر در تربیت فرزند مهم است صفحه 7
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راه آهن استان 
روی ریل اجرا

دادرس مقدم-سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبي گفت: با پیگیري هایي که از سوي مسئوالن استاني 
خصوصاً استاندار انجام شده امید است در آینده اي نزدیک شاهد اجراي عملیات اجرایي پروژه مهم و زیربنایي راه آهن استان باشیم.

محمد فرهادي، به موقعیت خاص منطقه اي و ژئوپلوتیکي خراسان جنوبي اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبي در منطقه اي است که از 
گذشته هاي دور بخشي از جاده ابریشم بوده و نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور بر عهده داشته است. وی خراسان جنوبی را راه 
 ارتباطی کریدور شمال به جنوب و نیز مسیر ارتباطي شرق به غرب دانست و تصریح کرد: وجود فرودگاه بین المللي   ...   )مشروح  در صفحه 7( 

  شىاسایی سزمایٍ گذارآگُی فزاخًان                       
 

                               يسارت ویزي                         
                                                                                            شزکت آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی

 

 
ريستای سطح  86عملیات خزیذ تضمیىی آب شزب  دارد در وظزآب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی شزکت  

 49تزای   BOTريستا ي 37تزای    (ROTقزارداد یک متزمکعة را در قالة1000 حذاکثز استان تٍ میشان ريساوٍ
 تٍ تخش خصًصی ياگذار ومایذ.ريستا ( 

  (مًضًع:1
دسرتااٌ آب   86تُرزٌ ترزداری ي اوتلرا     احذاث ، ُت ياگذاری عملیات احیاء ، گذار جارسیاتی ي اوتخاب سزمایٍ

 شیزیه که در سطح ريستاَای استان خزاسان جىًتی
 
 شزح مختصزی اس کار : (2

  : ريستا  86تعذاد ريستاَا 

   : وفز  75777جمعیت 

 ٍریال33077707770777:  سزمایٍ گذاری تزآيرد َشیى 

 ریال570777مکعة آب :تزآيرد قیمت تمام شذٌ یک متز 

  :سال  2ديرٌ احذاث 

  :سال15ديرٌ تُز ٌ تزداری 

  تأمیه َشیىٍ َای اجزای طزح اس محل ردیف خزیذ تضمیىی آب 

  31/05/1396تا پایان يقت اداری  25/04/1396اس تاریخ مُلت دریافت اسىاد: (3  
دتیزخاوٍ شزکت آب ي فاضالب ريستایی  -16/05/1396تا پایان يقت اداری مًرخ  مُلت ي محل تحًیل اسىاد:(4 

 خزاسان جىًتی
 خًاَذ تًد  18/05/1396مًرخ  9تاسگشایی اسىاد ساعت  :تزرسی اسىاد تاریخ تاسگشایی ي اعالم وتایج ( 5
 محل دریافت اسىاد: (6

 متلاضیان جُت دریافت  اسىاد تٍ آدرس تیزجىذ، تلًار شُذای عثادی، ضلع غزتری سراسمان جُراد کشرايرسی،    
ي یا يب سایت شرزکت ترٍ آدرس    شزکت آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی،  ادارٌ امًر حلًقی ي قزاردادَا

KJ.IR-WWW.ABFAR  یىذ.مزاجعٍ وما 
 ارسا  تمامی مذارک خًاستٍ شذٌ تا امضاء سوذٌ ي قیذ وام ي وام خاوًادگی الشامی است.  (1تثصزٌ 

اسىاد ارسالی َیچ تعُذی در سمیىٍ دعًت شزکتُا تٍ مىاقصٍ تزای شزکت آب ي فاضالالب ريسالتایی    :2تثصزٌ 
 خزاسان جىًتی ایجاد ومی کىذ.

تمراس حاصر     ادارٌ امًر حلرًقی ي قزاردادَرا   056-32214752-8 تا شمارٌ تلفه تیشتز تزای کسة اطالعات
  .فزمائیذ

 

 849/67شمارٌ :
 

 18/04/1396تاریخ :

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

به تعدادی بازاریاب با حقوق 
ثابت و پورسانت عالی 

نیازمندیم.
32336006 - 09157156058

فروش وانت مدل 92 ، دوگانه  
اتاقدار )معاوضه با پراید( 

0933۵61166۴

جناب آقای درویشی  مدیرکل  محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر فیروزی  مدیر محترم درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر گرمرودی نژاد
 مدیر عامل محترم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( بیرجند

سرکار خانم دکتر امیرشاهی   ریاست محترم بیمارستان شهید دکتر  رحیمی بیرجند
توسعه تامین اجتماعی زمینه ساز اقتصاد مقاومتی و ضامن امنیت اجتماعی کشور است 

25 تیـرماه روز تامین اجتمـاعی
 را به شما و همکاران ارجمند تبریک عرض نموده، ضمن ارج نهادن به زحمات ارزشمندتان، از درگاه بلند 

خالق سبحان، توفیق و سربلندی روزافزون تان در راه خدمت شایسته به جامعه کار و تالش
 استان خراسان جنوبی را آرزو دارم.

پنجمین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان                  سید محمد حسین زینلی - مدیر عامل شرکت کویرتایر

مرحومه هاجر افتقاری
 )همسر مرحوم احمد علی برات زاده( 

را گرامی می داریم
خاطره خوبی ها و مهربانی ات از یادمان رفتنی نخواهد بود. روحت شاد

فرزندان

همکاران عزیز آقایان حاج محمد باقر کمیلی و حاج محمد  امیری پور

ضایعه درگذشت پدرخانم بزرگوارتان

حضرت آیت ا... شیخ علی نورالهدی
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره و کارکنان شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

اطالعیــــه
به اطالع همشهریان گرامی می رساند: ایستگاه برداشت آب شیرین نیلوفر به علت 

 ریزش و خرابی قنات و انجام عملیات ترمیمی و بازسازی فعال تعطیل است
 و ان شاء ا... ظرف چند روز آینده بازگشایی خواهد شد.

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای امتیاز آب ، برق 
و گاز با قیمت کارشناسی 2- یک واحد در حد سفت کاری شده ، دو طبقه واقع در 

09151641120 حاجی آباد، خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     

جناب آقای افشین عبدلی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

ریاست اداره حراست و امور انتظامی گمرکات خراسان جنوبی
که موید توانمندی، لیاقت و تجارب ارزنده شما می باشد

 تبریک عرض نموده و از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر 
جناب آقای سید مهدی فاطمی در دوران تصدی مسئولیت صمیمانه سپاسگزاریم

 برای یکایک شما بزرگواران بهروزی و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

استاد  ارجمند جناب آقای دکتر حسین علی خلیل اللهی 
موفقیت جناب عالی را در 

)PHD( اخذ درجه دکتری تخصصی
 در رشته برنامه ریزی شهری

 که نشان از همت واال و بی نظیرتان می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده 
 و از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روزافزون برایتان مسئلت می نماییم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند

حق تأمین آینده دارد؛ اجتماعی که دلگرم کار  است

هفته تامین اجتماعی گرامی باد
توسعه تامین اجتماعی؛ 

زمینه ساز اقتصاد مقاومتی - ضامن امنیت اجتماعی

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری :
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 تخصیص1.5میلیارد دالر برای اشتغال روستاییان با سود یک رقمی

ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: دولت یک میلیارد و 500 میلیون دالر برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته است که صندوق توسعه ملی معادل ریالی این رقم را 
در قالب تسهیالت با سود یک رقمی قرض الحسنه در اختیار 2 بانک و صندوق کارآفرینی امید قرار می دهد.گفتنی است هجدهم تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
یک میلیارد و 500 میلیون دالر تسهیالت اشتغال صندوق توسعه ملی را به طرح های بخش غیردولتی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.

سرمقاله

وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی 
تالش تمام کرد؛ حاال نوبت مردم است 

تسنیم -حمید چیت چیان اظهار داشت: در تابستان 
سال جاری شاهد بروز گرمای کم سابقه در سراسر 
کشور هستیم که موجب افزایش کم سابقه مصرف 
آب و برق در کشور شده است. وزیر نیرو گفت: باید 
گفت وزارت نیرو تمام تالش فنی خود را کرده است؛ 
حاال نوبت مردم است که با مدیریت مصرف آب و 
برق به خصوص در ساعات پیک، نقش خود را در 

پایداری عرضه آب و برق کشور ایفا کنند.

تنها شرط انحالل قرارداد توتال اعالم شد

نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  نیوز-معاون  اقتصاد 
کار  دلیلی  هر  به  چنانچه  توتال  قرارداد  در  گفت: 
متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی کند و بعد 
از این که کار تمام شد می تواند اصل سرمایه خود 

را برداشت کند.

وزیر بهداشت:تجمیع بیمه ها به خاطر 
رودربایستی مسئوالن اجرا نشد

ایرنا - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
رودربایستی ها بین مسئوالن مانع اجرای قانون تجمیع 
بیمه ها شد، بیش از هشت ماه از بیمه ها طلب داریم 
اما اجازه نمی دهیم دستاوردهایی را که با چنگ و دندان 

در بیمارستان ها به دست آوردیم، از دست برود.

حاجی دلیگانی: عدم صدور گواهینامه 
برای مشموالن غایب خالف قانون است

اظهارات  به  واکنش  در  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
فرمانده ناجا مبنی بر عدم صدور گواهینامه برای 
صدور  عدم  گفت:  فراری،  و  غایب  مشموالن 
خالف  فراری  و  غایب  مشموالن  برای  گواهینامه 
قانون است زیرا بر اساس قانون تازه تصویب، برای 
دریافت گواهینامه نیازی به ارائه کارت پایان خدمت 
نیست.این نماینده مجلس تصریح کرد: قانون بیمه 
شخص ثالث که اخیرا تصویب شده، به طور کلی 
را  برای صدور گواهینامه  پایان خدمت  ارائه کارت 
غیرضرور دانسته و مشخصا در آن قید نشده است 
سربازی  خدمت  مشمول  افراد  از  گروه  چه  به  که 
گواهینامه داده شود یا نشود؛بنابراین محدودیتی در 
صدور گواهینامه قائل نشده است. مایندگان مجلس 
بارها تاکید کردند در صورتی که قانون بیمه شخص 
ثالث ابهام قانونی دارد، ناجا به طور کتبی اعالم کند 

اما هنوز هیچ چیزی اعالم نشده است.

 آب!مردم در مصرف 
صرفه جویی کنند،
مسئوالن در هدردادن!

* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1 ( به لوله کشی آب فرسوده مرکز 

استان .روزی که آب لوله کشی آمد همه ذوق زده  
شدهبودند که این شهر در تمام ایران اولین است.وحاال 
اما بعد از گذشت حدودیک قرن، لوله کشی فرسوده 
شهر که حاال تاریخی برای خود دارد، می خواهد رکورد 
بزند.بیرجند؛مرکزاستانی که می خواهد اولین شهر دنیا 
باشد روی دریایی از آب نشتی لوله های زنگ زده...
حاال یک دریاچه مصنوعی زیر شهر قرار دارد.فکر نمی 
کنم اگر بهترین مهندسان دنیا هم گرد هم جمع می 
شدند،می توانستند اینقدر خوب یک سوم آب شرب 
را برای ساخت یک دریاچه مصنوعی زیر شهر جمع 
کنند.ما مردم باید به خود بابت وجود مسئوالن قوی و 
گرانقدر ببالیم!کم کاری نیست و از دست هر مدیری 
هم بر نمی آید.خوشا به حال ما که هر گوشه ای از 
استانمان را نگاه می کنیم چنین مدیران الیقی جلوی 
چشم ما رژه می روند و در تخصص خاص خود می 
توانند برای منطقه نام آوری کنند!شاید برای پایتخت 
نشینان هم جالب باشد اگر بفهمند به مردم برخی نقاط 
استانمان با تانکر آب می رسد و به زمین مرکز استان، 
از  اینهمه تعریف  از  لوله کشی شده!بعد  آب شرب 
مسئوالن،نقدم را هم بگویم.دوست دارم از آن مسئول 
گرامی بپرسم وقتی یک سوم آب شهری در زیر زمین 
هدر می رود، با چه رویی می توان به مردم گفت در 
مصرف آب صرفه جویی کنند؟به نظرم در شهر بیرجند 
حداقل باید این قلم را معکوس کرد! دیگر دوره ای 
که مسئوالن به مردم می گفتند صرفه جویی کنید 
سررسیده!حاال مردم باید بگویند»مسئوالن محترم 
و پرتالش بیرجند! لطفا در »هدر دادن آب« صرفه 
جویی کنید!«شاید وقت خوبی باشد آن حرفهایی که 
مسئوالن همیشه می زنند،از آب نعمت است گرفته 
تا .... را به گوش خودشان بزنیم.شاید فرجی شد و 
در طول حیات خود دیدیم حداقل یک متر از لوله 
کشی آب را ترمیم کردند! از همه دردناکتر، هزینه ای 
است که از بیت المال برای تصفیه این آب پرداخت 
می شود و هدایت آن به مسیری کهنه که یک سوم 
آن هدر می رود.معلوم نیست پول این همه آب روی 
قبض چه کسانی می آید و آیا اصال چنین چیزی 
امکان دارد یانه؟به هرحال اگر نیاید هم باز از بیت 
المال است نه از صندوق بی کفایتی ها!کاش می شد 
پول هدررفت آب را از فیش حقوق بعضی ها کم کرد.
آنوقت درک می کردند.به واقع اگر اینگونه بود،شاید 
ماهی دیگر پشت همان تریبونی که گفتند یک سوم 
آب بیرجند در شبکه لوله کشی فرسوده هدر می رود 
و راست راست در چشمان مردم نگاه کردند،بگویند 
دیگر یک قطره آب هم هدر نمی رود!حقوقمان را 
بدهید!درپایان یاد حرفی افتادم که همه می گویند 
و همه به کرات شنیده ایم.اگر آن میزهای آنچنانی 
و باد خنک کولرهای گازی نبود و مسئوالن درک 
بهتری از اوضاع داشتند،اینقدر مشکالتمان پیچیده 
نمی شد که برای فهمش به برخی مرفهان بی درد، 
جانمان باال بیاید.شاید اگر آن مدیر محترم یکبار طعم 
بی آبی را با پوست و گوشت خود چشیده بود،آب 
شرب ارزشی داشت و شاید اگر هایی که جز درد 
عایدی برایمان ندارند و جز سیاه کردن کاغذ فایده 
ای.مردم آب می خواهند.لطفا برای بقای مردمی که 
بخاطر بودنشان بشود پشت میز نشست،کاری کنید!
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره amin_j_m@ ارسال فرمایید(         

امکان  عدم  درباره  کشور  فرودگاههای  پلیس  رئیس 
حجاج  سوی  از  وسایل  برخی  و  لپ تاپ  داشتن  همراه 
همراه  ایرانی  حجاج  از  برخی   94 سال  حج  در  گفت: 
سازمان  گزارش  براساس  که  بودند  آورده  لپ تاپ  خود 
لپ تاپ ها،  از  تعدادی  عربستان  فرودگاه  در  حج 
الکترونیکی  وسایل  برخی  و  فلش ها  تبلت ها، 
پایان  در  و  توقیف  سعودی  پلیس  سوی  از  دیگر 
شد. داده  آنها  به  عربستان  از  خروج  هنگام  و  سفر 

باید  اینکه  بیان  با  کشور  فرودگاههای  پلیس  رئیس 
حتی  و  الکترونیکی  وسایل  برخی  بردن  به  نسبت 
به  سعودیها  داد:  توضیح  شود،  دقت  ادعیه  کتابهای 

به  فرودگاه  در  گاهی  و  حساس  قرآن  و  دعا  کتابهای 
سازمان  اعالم  براساس  که  می کنند  بی احترامی  آن 
کتاب های  از  فقط  که  است  بهتر  زیارت  و  حج 
و  مسجداالحرام  در  حاضر  کتابهای  یا  مشعر  انتشارات 
از سوی  باید دقت الزم  استفاده شود؛  مسجدالنبی)ص( 
کالم  به  عربستان  در  حتی  که  چرا  شود  انجام  زائران 
صورت  بی احترامی  بازرسی  و  فرودگاه  در  مجید  اهلل 
گیرد. قرار  لحاظ  مورد  شده  اعالم  که  همانی  و  گرفت 

ممنوع  اقالم  برخی  داشتن  همراه  کرد:  تصریح  مهری 
اعالم شده از سوی پلیس سعودی ممکن است تأخیرها 
برخی  اینکه  ضمن  کند  ایجاد  را  بی نظمی هایی  و 

دردسرهای  از  پرهیز  برای  اما  نیست  ممنوع  هم  اقالم 
همراه  را  آن  می شود  توصیه  زیاد  معطلی  و  ایجادشده 
نداشته باشند که یکی از  مهمترین آنها لپ تاپ است.

برخی  نبردن  همراه  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
داروها توسط حجاج ایرانی اظهار کرد:  همراه هر کاروان 
سازمان  پزشکی  مرکزی  با  هماهنگ  که  پزشک  یک 
حج و زیارت است حضور دارد و زائران می توانند با این 
وی  به  را  خود  همراه  داروهای  و  کرده  مشورت  پزشک 
نشان دهند و در صورتی که حمل ونقل آن ممنوع نبود 
آن را در طول سفر همراه خود داشته باشند البته لیست 
است. شده  اعالم  زیارت  و  سازمان حج  از سوی  داروها 

 ممنوعیت همراه داشتن لپ تاپ و تبلت توسط زائران حج

 ما به التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران تا پایان 
تیر پرداخت می شود. ه گزارش پایگاه خبری»عصر اعتبار« 
به نقل از ایسنا، سید تقی نوربخش همزمان با هفته تأمین 
اجتماعی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
است  تومان  میلیارد   420 حدود  التفاوت  به  ما  این  افزود: 
که تامین شده و تا پایان تیر به مستمری بگیران پرداخت 
می شود.دکتر نوبخش در پاسخ به سوالی درباره همسان 
سازی حقوق مستمری بگیران، گفت: منشاء همسان سازی 

قانون  بگونه ای است که حداقل حقوق و دسمتزد طبق 
تامین اجتماعی برابر با افزایش شاغالن است؛ در سالهای 
دولت آقای روحانی این هم سان سازی از تورم هم بیشتر 
افزایش یافته است.وی گفت: امسال این رقم بین چهارده 
در  است،  شده  تعیین  افزایش  درصد   21 تا  درصد  نیم  و 
مورد مطالبه به حق مستمری بگیران در بعضی از مقاطع 
و چند سال یکبار اعمال می شود و در برنامه ششم توسعه 
پرداخت مطالبات پیش بینی شده است و سازمان مکلف 

است در طی برنامه آن را اعمال کند و اولین مرحله آن تا 
پایان سال 9٧ انجام خواهد شد. وی افزود: منابع این همسان 
سازی هم توسط دولت تامین خواهد شد گرچه در دولت 
قبل این منابع تامین نشد ولی در دولت آقای روحانی این 
میان  تعادل  حفظ  داد:  ادامه  گردید.نوربخش  تامین  مبالغ 
همه سطوح پرداختی و انجام همسان سازی بسیار پیچیده 
است اما با همه پیچیدگی های موجود پرداخت مطالبات 
بینی شده است. برنامه ششم پیش  مستمری بگیران در 

 خبری خوش برای مستمری بگیران 

یارانه نقدی ساعت 24 بامداد 26 تیر ماه
 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود

 
روز  بامداد   24 ساعت  نقدی  یارانه  مرحله  هفتمین  و  -هفتاد  میزان 
دوشنبه 26 تیر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت 
از  یک  هر  دریافتی  یارانه  مبلغ  که  است  ذکر  به  شد.الزم  خواهد 
مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 
تومان است.یارانه نقدی این ماه از بامداد روز سه شنبه 2٧ تیرماه 96 
قابل برداشت است.سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیش از این مبلغ 
یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش 
داده بوده که این امر با توجه به افزایش مستمری از خرداد ماه سال 
جاری متوقف شد و تمامی سرپرستان خانوار به اعضای هر نفر 45 

هزار و 500 تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

سوابق تحصیلی مالک انتخاب رشته؛  از
 کالس ۳۰ نفره یک نفر در پزشکی قبول می شود  

در  اینکه  بیان  با  آموزش وپرورش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
سوابق  دانش آموزان  ثبت نام  و  رشته  انتخاب  برای  اولویت بندی 
نفره   ۳0 کالس  از  گفت:  اولویت هاست،  تعیین  مبنای  تحصیلی 
نفر می تواند در رشته پزشکی دانشگاه  در رشته تجربی، فقط یک 
دولتی یا آزاد پذیرفته شود. مهدی فیض در رابطه با هدایت تحصیلی 
دانش آموزان اظهار کرد: 980 هزار دانش آموز تابستان امسال رشته 
گفت: در  می کنند.وی  انتخاب  نهم  پایه  پایان  در  را  خود  تحصیلی 
آزمون های  درصد،   ۳5 تحصیلی  سوابق  تحصیلی،  هدایت  بحث 
رغبت و استعداد ۳0 درصد، نظر دبیران 10 دردصد، نظر مشاور 10 

درصد، نظر دانش آموز 10 درصد و نظر خانواده 5 درصد سهم دارد.

علت پیاده روی زائران قبل از اعزام به عربستان 

تسنیم- معاون حج و عمره مرکز پزشکی هالل احمر گفت:به دلیل 
از امروز  ایام حج به زائران توصیه می کنم  ضرورت فعالیت باال در 
روزی نیم ساعت پیاده روی کنند تا به حداقل آمادگی بدنی برسند. 
زائران باید به توصیه های پزشکان کاروان توجه کنند و در کالس های 
خود امدادی و یا دیگر امدادی حضور فعال داشته باشند. به عالوه 
این که از پوشیدن لباس های تنگ و تیره در موسم حج به دلیل 
گرمای شدید پرهیز کنند.کولیوند افزود: مسئله بهداشت و سالمت 
کاروان ها موضوع بسیار مهمی است. به همین منظور کارشناسان 
تغذیه  تهیه  و  آشامیدنی  آب  آشپزخانه ها،  از  حج  ایام  در  بهداشت 
برای زوار بازدید می کنند. در ایام حج با تعامالت انجام شده حجاج 
ببرند. بهره  نیز  عربستان  درمانی  ظرفیت های  از  می توانند  ایرانی 
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه / نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 96/04/25

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شناسه ملی 
10360056276 و شماره ثبت 4183 ساعت 14 روز شنبه تاریخ 96/05/14 در محل نمازخانه اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی واقع در بلوار معلم برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند به 
طور همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه 

تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس سال مالی 95 2- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله 
زمانی )93/07/01 لغایت 94/06/31( 3- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله زمانی )94/07/01 لغایت 94/12/29( 
4- طرح و تصویب صورت های مالی فاصله زمانی )95/01/01 لغایت 95/12/30( 5- انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل 

به مدت یک سال مالی )جهت سال 96( 6- تصویب بودجه پیشنهادی سال 96
هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139660308001000907 - 1396/03/17 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسن چوبدار فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 157 صادره از بیرجند  و کد ملی 0651780756 نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 99 مترمربع قسمتی از پالک 2651 فرعی از 250 - اصلی بخش 2 بیرجند از مالکیت آقای 
علیرضا سبزبان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/10   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/04/25
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952575- 954404 اجرایی شرکت آزاد بنای خراسان به مدیر عاملی یاسر مصطفایی 
محسن  آقایان  حق  در  ریال   91/101/957 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  اسفندیار  فرزند  مصطفایی  یاسر  اسفندیار-  فرزند  فریز 
امیرآبادیزاده و غالمرضا نوروزی و مبلغ 6/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و شخص ثالثی به نام آقای 
اسفندیار مصطفایی فریز در قبال بدهی محکوم علیه آقای یاسر مصطفایی اموال شامل رادیاتور 1- شوفاژ 15 پره از نوع سیلور نو 
و آکبند 20 عدد به تعداد 300 پره هر پره حدودا 125 هزار ریال جمعا به مبلغ 37/500/000 ریال 2- رادیاتور شوفاژ 17 پره از 
نوع سیلور نو و آکبند به تعداد 22 عدد و 374 پره هر پره حدودا 125 هزار ریال جمعا 46/750/000 ریال 3- فرمان پاور، فرمان 
بتونیر جهت ارسال بتون به طبقات فوقانی با کابل مربوطه یک عدد جمعا به مبلغ 12/000/000 ریال 4- صندلی روکش مشمایی 
آهنی اداری به تعداد 3 عدد هر عدد 750 هزار ریال جمعا 2/250/000 ریال 5- صندلی بزرگ گردان اداری یک عدد 1/850/000 
ریال 6- میز چوبی کنفرانس اداری 100*2/5 سانتی متر جمعا به مبلغ 2/800/000 ریال 7- میز چوبی اداری 100*1/5 سانتی 
متر یک عدد 1/500/000 ریال 8- قفسه چوبی جهت نگهداری کتاب و بایگانی مدارک 4 طبقه و 2 عدد کشو به اندازه 80* 1/80 
جمعا به مبلغ 1/800/000 ریال 9- قفسه چوبی کتاب و بایگانی مدارک 3 طبقه و دو کشو یک عدد جمعا 1/200/000 ریال 
10- کمد چوبی 3 کشو 50*80 سانتی متر یک عدد جمعا به مبلغ 950/000 ریال 11- سیم برق افشان 1/5 * 1 حدودا 35 
توپ، توپ 100 متری هر توپ 480/000 ریال جمعا 16/800/000 ریال 12- سیم برق افشان 2/5 حدودا 5 توپ 100 متری هر 
توپ 800/000 ریال جمعا 4/000/000 ریال 13- گاو صندوق نسوز ایران کاوه متوسط به تعداد 2 عدد هر عدد 1/800/000 ریال 
جمعا 3/600/000 ریال 14- گاو صندوق نسوز ایران کاوه کوچک یک عدد جمعا 1/200/000 ریال 15- سیم آیفون صدر آتل 
2/6 * 52 کارتن پانصد متری هر کارتن جمعا 2/500/000 ریال جمعا 12/500/000 ریال  16- سیم آنتن کرمان جم 5 توپ صد 
متری هر متر حدودا 8000 ریال جمعا 4/000/000 ریال 17- سیم جوش نمره 5/2 میلی متر ام- تی – 12 ساخت کشور چین 
حدودا 12 بسته 2/5 کیلوگرمی هر بسته 2/5 کیلوگرمی حدودا 133/000 ریال جمعا 1/596/000 ریال 18- پیکور چینی بزرگ 
با مته مستعمل یک عدد 9/500/000 ریال 19- پمپ آب با الکتروموتور مستعمل یک عدد 1/800/000 ریال 20- ترانس جوش 
اروا با کابل مربوطه مستعمل یک عدد 1/800/000 ریال 21- آب سردکن مگا مستعمل یک عدد 2/500/000 ریال توقیف و جمعا 
به مبلغ 167/896/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/5/15 از ساعت 8 الی 9 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و 
انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952531 اجرایی آقای مهدی جمالیان محکوم به پرداخت مبلغ 45/443/859 ریال 
در حق آقای محمدرضا محسنی و مبلغ 1/750/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
 یک دستگاه خودرو دوو سواری به رنگ نقره ای مدل 1994 به شماره شاسی 466272 و شماره موتور 350848 و شماره انتظامی

 565 ل 14 ایران 52 توقیف و به مبلغ 35/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1396/5/09 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

مبلغ  پرداخت  به  محکوم  اردونی  مهدی  آقای  اجرایی   955325 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
128/440/000 ریال در حق آقای مختار محمدی و مبلغ 6/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و 
در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه پژو پارس رنگ بژ مدل سال 1383 به شماره انتظامی 848 د 34 ایران 32 
و شماره موتور 12483127179 و شماره شاسی 83815394 که مشخصات ظاهری خودرو تمام رنگ می باشد و 
بیمه تا مورخ 1396/11/02 با تخفیف 10 ساله و وضعیت الستیک ها متوسط و تازه تعمیر بودن خودرو جمعا به مبلغ 
135/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1396/5/16 از ساعت 8 الی 9 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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اجرای 6 طرح از محل زکات در خراسان جنوبی
صدا وسیما- 6 طرح عمرانی عام المنفعه، در سه ماه نخست امسال از محل پرداخت زکات در خراسان جنوبی اجرا شد رئیس ستاد زکات 
استان گفت: از این تعداد 2 طرح مرمتی و 4 طرح احداثی بوده است.حجت االسالم فلسفی افزود: احداث مسجد، حسینیه، غسالخانه ، کتابخانه 
و خانه عالم از جمله این طرح ها است.مردم خراسان جنوبی امسال 358 میلیون و 600 هزار تومان زکات واجب و مستحبی پرداخت کردند.

های  گروه  برای  دادن  آمار  همه  این  آوا  سالم 
کننده  واقعا خوشحال  از سوی مسئوالن  جهادی 
شریف  دانشگاه  دانشجوی  من  برادر  ولی  است 
هست و االن با دوستان خودش از تهران بلند شدن 
مرزی  روستاهای  از  یکی  در  نهبندان  در  و  امدن 
)شاسکوه( در حال خدمت رسانی اردوی جهادی به 
مردم هستند،اما دریغ از یک سرکشی یک خدا قوت 
مسئوالن حتی خود مجوعه بسیج که متولیان کار 
هستند به اینها ماشین ندادن مراجعه کردن به ناحیه 
نهبندان گفتن اگر ماشین بدیم باید چک و سفته 
اینجا بزارین تا ماشین در اختیارتان بدیم آخر این 
انصاف است؟؟؟ توی این گرما آن هم نزدیک مرز 
بهترین مغز های ایران دارن اونجا کار عملیاتی می 
کنند و همین قدر همکاری ... و دستگاه های اونجا 

ضعیف باشد زشت به خدا خودتون قضاوت کنید
910...277

مسئوالن به مردم میگن درمصرف آب صرفه جوئی 
فرسودگی  بخاطر  لیترآب   روزهزاران  شبانه  کنید 
لوله های شبکه های آب یا نشست آب از شیرها 
واتصاالت داره به هدرمیره کسی به فکرنیست آب 
هست  10درصد  خانگی  دربخش  مردم  مصرفیه 
80درصدهست  کشاورزی  دربخش  درصورتیکه 
چرا سیستم غرقابی را اصالح نمی کنید قطره ای 
کنیدامسئوالن باید کشاورزان را تشویق وحمایت 
آب  تادرمصرف  بشه  آبیاری اصالح  کنند سیستم 

صرفه جوئی بشه            
915...402

باسالم باز در صفحات مختلف خبری هم از گرانی 
اجناس کم و بیش گفته می شود نکته اینجاست 
لذا  گرانی هست   کردن  طبیعی  برا  خوبی  روش 
خبری از افزایش یارانه که هیچ خبری از افزایش 
توان خرید مردم هم نیست  دقیقا عین مبلغ یارانه 
هر فرد صرف هزینه رفت آمد روز مره می شود حاال 
به غیر که بماند حاال بارکود موجود در کسب وکار 

راه حل چه خواهد بود خدا می داند
915...948

باشم  داشته  ای  گله  استان  بهزیستی  از  خواستم 
که چرا بعد چندین ماه هنوز خانه های دو معلولین 
رو تحویل نمیدهند در حالی که دولت و بهزیستی 
چندین بار در رسانه ها اعالم کردند که مسکن ها 
تحویل شده و جالبه که 6 ماهه داریم قسط میدهیم 
اون هم برای خانه ای که هنوز تحویل نشده بنا بود 
یک گره باز بشه از مشکالت ما نه این که ما رو 

درگیر مشکالت کنید .
915...504

دیشب به پارک توحید مراجعه کردم یک حرکت 
فرهنگی جالبی دیدم درکنار اسباب بازی های چینی 
دیدم کتابهای ایرانی برای کودکان عرضه میکنن 
چه خوبه این حرکات شهرداری که فرهنگ کتاب 

وکتابخوانی روگسترش میدن.
933...426

سالم و عرض خسته نباشید خدمت دست اندرکاران 
کنم  ، شهرداری محترم خواهش می  اوا  روزنامه 
)خیابان  معبر  سد  با  برخورد  قسمت  تلفن  شماره 
جمهوری( را در همین قسمت روزنامه اطالع رسانی 
کنند تا خودمان ماموران محترم را برای انجام و 
ظیفه شان )برخورد بادستفروشان ابتدا بازار سرپوش 
( از خواب بیدار نماییم . از خبرنگاران محترمتان 
هم تقاضا داریم یک گزارش از نحوه کار و عرضه 
بازار  ابتدای  میوه  دستفروشان  توسط  محصوالت 

تهیه نمایند . ممنون
915...329

پمپ بنزین میدان امام سالی یکی دوبار تعمیرات 
اینطوری  اصال  ها  جایگاه  سایر  که  درحالی  داره 
نیست و با توجه به منطقه مهمی که قرار گرفته 
بازگشایی  ؛کی  شده  طوالنی  اینقدر  تعمیراتش 

میشه؟
915...124

خواهشمندم  عاجزانه  شما  استاندار،از  آقای  جناب 
پیگیری نمایید چرا در سازمان همیاری شهرداری 
ها که زیرمجموعه استانداری می باشد،بنده و2نفر 
دیگر واسه شغل کارپردازی 4ساعت مصاحبه شدیم 
و دو هفته درگیر یه پروژه بسیار سخت بودیم،اما 
نفرچهارمی که درمصاحبه حضور نداشت رفت سر 
یکسال  و  افسرده کرده  را  مرا  کار؟؟؟این موضوع 
شده با مشکالت شدید روحی دست و پنجه نرم 
می کنم،دیگه به دستگاه های دولتی و نحوه جذب 

نیروی آنها هیچ اعتمادی ندارم!
930...247

ارزش  بر  مالیات  اداره  بپرسم  میخواستم  سالم 
افزوده چرا توی این بازار خراب این همه به کاسبها 
اجاره مغازه موندیم وبا سیلی  فشار میاره ما توی 
صورتمون رو سرخ می کنیم شاید بازار بهتر بشه اما 
با این مالیاتهای سنگین باید در  مغازه رو ببندیم فکر 
این رو نمی کنن ما بازن و بچه بیکار بشیم یا بریم 
دزدی کنیم. گرفتن مالیات به ناحق ظلم به مردمه 
خواهشا چاپ کن اوا جان از طرف مشاوران امالک.
915...452

توسط  فطر  عید  شب  شجاع  سردار  جناب  سالم 
مامور راهنمایی که در یک تاکسی زرد بود متوقف 
پیاده  و جریمه شدم بهرحال حقم بود ولی وقتی 
شدم با روی خندان عید رو تبریک گفتم به این 
خشن  و  سرد  خیلی  برخورد  با  اما  سروان  جناب 
ایشون مواجه شدم طوریکه پسر کوچکم تو ماشین 
گریه کرد پلیس باید مظهر اقتدار و در عین حال 
عطوفت و مهربانی باشد اما این پلیس جوان خیلی 
بد صحبت کرد می گفت من یک روزه تو گشتم 
حوصله ندارم زود باش مدارک بده و صحبت نکن 
کاش یک دوره آموزشی روابط عمومی هم برای 

این افسران تازه کار بگذارید.
915...704

که  بوده  طرحی  مهر  مسکن   - ور  پیشه 
کردن  خانه دار  عنوان  احمدی نژاد  دولت  در 
آن  طبق  که  شد  اجرا  درآمد  کم  قشرهای 
داشت  سعی  رایگان  زمین  واگذاری  با  دولت 
از  این طرح پس  را تشویق کند.  خانه سازی 
شروع  ایران  در  مسکن  بهای  شدید  افزایش 
شد. دولت برای تأمین مالی این طرح از بانک 
مرکزی قرض کرد، که منجر به رشد نقدینگی 
و افزایش تورم شد به طوری که نیمی از تمام 
صرف  ایران  تاریخ  در  شده  چاپ  پول های 
خانه های  متاسفانه  شد.  مهر  مسکن  ساختن 
حاشیه  در  عمومًا  طرح  این  در  شده  ساخته 
شهرها بودند و فکری برای امکانات گوناگون 
به  مهر  مسکن  ساکنان  بود.اغلب  نشده  آن 
می کنند.مسکن  زندگی  واحدها  این  در  ناچار 
و  استانی  مسئوالن  از  بسیاری  گفته  به  مهر 
کشوری یکی از بزرگ ترین پروژه های مسکن 
 87 سال  مردم  از  بسیاری  است..  کشور  مهر 
پول خود را به تعاونی های پروژه مسکن مهر 
سپردند به امید اینکه پس از دو سال صاحب 
خانه ای شوند با همه امکانات، ولی با گذشت 
امکانات  بدون  خانه های  سال  پنج  از  بیش 
اولیه را تحویل گرفته اند به همین دلیل منظور 
بسیاری از آنها خود را مالباخته هایی می نامند 
اضافه  پول  پرداخت  با  و  سال ها  از  پس  که 
بر تعهد اولیه صاحب چهاردیواری  شده اند که 

فاقد امکانات اولیه بوده است.

اولین تعاونی   که پروژه
 را تحویل گرفت 

مسکن  ساکنان  وضع  دقیق تر  بررسی  برای 
بیرجند  شهر   11 تعاونی  ساکنان  با  مهر 
تعاونی ای   اولین  تعاونی  این  کردیم،  گفتگو 
را  پروژه  این  به  مربوط  زمین  که  است 
بررسی  دلیل  همین  به  است.  گرفته  تحویل 
بر  گزارش  این  در  مهر  وضع ساکنان مسکن 
تعاونی  است.ساکنان  شده  تعاونی11متمرکز 
تعاونی،از  این  پیمانکار  بیشمار  تخلفات  از   11
به سامانه و عدم  پول ها  نکردن  وارد  جمله  
ها  تعاونی  عملکرد  به  عمران  شرکت  نظارت 
معترض  آن  به  شدت  به  و  دهند  می  خبر 
هستند.یکی از ساکنان این واحدها می گوید: 
ها   واحد  این  در  هستیم  خانوار   8 حدود  .ما 
نرده  و  حریق  اطفاء  و  نشانی  آتش  سیستم 
اینکه  وجود  با  نیست  کودکان  برای  حفاظتی 
سال   3 به  نزدیک  مهر  مسکن  وام  اقساط  
است پرداخت می شود و نزدیک به  دو سال 

است هنوز که پول آسفالت راهم داده ایم ولي 
این محدوده آسفالت نشده است.

سیم کشی برق ساختمان 
دارای نقص بوده است

 در پاسخ به این اظهارات  مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند  
به روزنامه آوا  می گوید : بعد از بازدید از این 
در  شد  های الزم مشخص  بررسی  و  منطقه 
این مجموعه سیم کشی برق ساختمان دارای 

و  پیلوت  سقف  بودن  ایمن  نا  و  بوده  نقض 
برق  احتمال  دیوار سقف خرپشته و همچنین 
نشست  از  حاصل  رطوبت  دلیل  به  گرفتگی 
اجرای  که  میرزایی  گفته  به  دارد  وجود  آب 
و  حریق  اطفای  و  اعالم  سیستم  ناقص 

غیر  همچنین  و  آنها  از  استفاده  امکان  عدم 
آخرین  در  پلکان  نرده  حفاظ  بودن  استاندارد 
امکان  و  کودکان  سقوط  احتمال  و  ایستگاه 
ریزش سنگهای نمای ساختمان و نیاز به پیچ 
بر علت شده  نیز مزید  آنها  و روپالک کردن 

است

آتش  سیستم  تعهدات  نشدن  انجام 
نشانی و اطفاء حریق 

نظر مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان  نیز دراین باره جویا شدیم 
های  خیابان  گفت:  مطلق  پور  ولی  احمد  که 
مذکور و در محدوده سایت مسکن مهر تحت 
)فرهنگیان(  شهر  شمال  هکتاری   25 عنوان 
و  مهر  مسکن  های  پروژه  است.  گرفته  قرار 
تعاونی  قالب  احداث شده در سایت مزبور در 
عدم  ساکنان  بنابراین  و  بوده  مسکن  های 
نشانی  آتش  سیستم  مانند  تعهدات  انجام 
می  را  کار  پایان  اخذ  عدم   ، حریق  اطفاء  و 
های  تعاونی  مسئوالن  طریق  از  بایست 
مسکن پیگیری کنند. وی تاکید کرد: چنانچه 

خود  وظایف  و  تعهدات  به  تعاونی  مسئوالن 
عمل ننمایند موضوع را می بایست از طریق 
و   ، پیگیری  رفاه  و  کار  تعاون  و   کل  اداره 
درباره آن بررسی و  اظهار نظر شود و لذا عدم 
انجام تعهدات توسط تعاونی مسکن از حیطه 

وظایف و اختیارات قانونی این اداره کل خارج 
آسفالت   و  سازی  آماده  درباره  باشد.وی  می 
اتحادیه ها و  این کار توسط  افزود:  نیز  معابر 
از تعاونی های مسکن و اعضاء  به نمایندگی 
به  و  شود  می  انجام  ایشان  پوشش  تحت 
از  را  تمام هزینه ها  اتحادیه ها  عبارت دیگر 
تعاونی ها و اعضای ایشان اخذ و برای  انجام 
عملیات آماده سازی و آسفالت اقدام نموده و 
سایت مسکن مهر را می بایست راسا تحویل 

شهرداری برای  ارائه خدمات  دهند.

آماده سازی و آسفالت
 و اخذ هزینه ها از تعاونی ها

 وی درباره  آماده سازی آسفالت خاطر نشان 
را  زمین  فقط  راه شهرسازی  اداره کل  کرد:  
در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها  تعاونی های 
سازی  آماده  انجام  و  داده  قرار  مهر  مسکن  
و  ها  تعاونی  از  ها  هزینه  اخذ  و  آسفالت  و 
متقاضیان ، میزان هزینه ی تمام شده ،تحویل 
سایت به شهرداری بر عهده خود تعاونی ها و 
اتحادیه ها به نمایندگی  از تعاونی می باشد. 

ولی پور مطلق اضافه کرد: چنانچه وجه آماده 
سازی و به حساب تعاونی را اتحادیه  مربوط 
انجام  آسفالت  عملیات  ولی  باشد  کرده  واریز 
اتحادیه  و  تعاونی  مسئوالن  باید  است  نشده 
سازی  آماده  مسئول  باشند.ضمنا  پاسخگو 
، اتحادیه تعاونی  بخش شمالی سایت مذکور 
موضوع  که  است  فرهنگیان  مسکن  های 
از  بایست  می  معابر  آسفالت  و  سازی  آماده 
شایان  شود.  پیگیری  مزبور  اتحادیه  طریق 
به  مذکور  سایت  جنوبی  بخش  است  ذکر 
که  است  گردیده  تحویل  بیرجند  شهرداری 
می  انجام  حال  در  شهرداری  توسط  خدمات 
باشد.مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
محدوده  اساسی  مشکالت  درباره  شهرسازی 
های مذکور عنوان کرد : عدم ایفای تعهدات 
آنها)ساکنان(  متقاضیان  ها  تعاونی  توسط 
درباره پرداخت آماده سازی به اتحادیه بوده و 
هماهنگی براساس ماده 8 قانون ساماندهی و 
تولید و عرضه مسکن همه هزینه  از  حمایت 
است.   متقاضیان  عهده  بر  سازی  آماده  های 
آب  خدمات  تاکنون  وجود  این  با  افزود:  وی 
محدوده  فاضالب  دفع  سیستم  و  ،گاز  برق   ،
مالی  منابع  محدودیت  همه  با  مذکور  های 
توسط شرکت های خدمات رسان انجام شده 

است .

باالترین رکن تصمیم گیري
 در سال گذشته منحل شده است

تعاونی 11 براساس نقشه ها  تا آسفالت  البته 
تحویل شهرداری  و  نرسیده  اتمام  به  مصوب 
 نگردد خدمات شهرداری و حدود خواهد بود .

 در همین باره  با مدیر تعاون اداره کل کار، 
کردیم  گفتگو  نیز  اجتماعي  رفاه  و  تعاون 
کرد:   عنوان  مهر  مسکن  درباره  .سروری 
تعاوني،  اعضاي  از  تعدادي  درخواست  پیرو 
نشان  خاطر  است.وی  شده  منحل   11 مهر 
مجمع  تصمیم  براساس  مذکور  تعاوني  کرد: 
تصمیم  رکن  باالترین  عنوان  به  عمومي 
و  است  شده  منحل  گذشته  سال  در  گیري 
مشمول قانون تجارت مي باشد به گفته وی 
تعاوني ها داراي ارکان تصمیم گیري ،اجرایي 
و نظارتي مي باشند و در تعاوني هاي منحل 
بایست مسائل  ناظر مي  شده هیات تسویه و 
و مشکالت تعاوني ها را پیگیري نمایند وی 
تاکید کرد:  چنانچه از طریق سیستم نظارتي 
تعاوني مشکل برطرف شود  موضوع از طریق 
قضایي  مراجع  و  تعاون  اتاق  داوري  هیات 

پیگیري گردد.

پیمانكار آسانسور در مراجع قضایي
 با شكواییه هیات مدیره سابق 

رفاه  و  تعاون  کار،  کل  اداره  تعاون  مدیر 
طرفین  از  یک  هر  کرد:  اضافه  اجتماعي 
و  باشند  مي  خود  تعهدات  ایفاي  به  مکلف 
این موضوع صراحتًا در اساسنامه شرکت هاي 
تاکید:  سروری   . است  گردیده  درج  تعاوني 
اعضا  و  مدیران  طرفین  از  هریک  چنانچه 
دچار  تعاوني  ننمایند  عمل  خود  تعهدات  به 
اعضاي  شود  می  پیشنهاد   لذا  شود  مشکل 
مشکالت  مجمع  برگزاري  با  تصفیه  هیات 
تعاوني را احصاء و با همکاري اعضا مشکالت 
کمک  با  مذکور   شده  منحل  تعاوني  جزیي 
تخلفي  چنانچه  و  گردد  فصل  و  حل  اعضا 
در  است  گرفته  انجام   اسبق  مدیران  توسط 
نمایند.وی  دعوي  طرح  اتاق  داوري  مرجع 
ادامه داد: کما اینکه پرونده پیمانکار آسانسور 
مدیره  هیات  شکواییه  با  قضایي  مراجع  در 

سابق در دست رسیدگي است .

مسکن مهر بدون زیرساخت، مهری ندارد
برای آسفالت باید مسئوالن تعاونی و اتحادیه پاسخگو باشند

عکس:پیشه ور

عکس:پیشه ور

عکس:پیشه ور عکس:پیشه ور



4
افتخارآفرینان المپیاد شیمی ایران بر سکوی سوم جهان ایستادند

 
ایسنا- تیم المپیاد شیمی دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران روز جمعه در چهل و نهمین دوره المپیاد جهانی شیمی درتایلند با کسب چهار مدال طال و نقره رتبه سوم 
جهان را کسب کرد. رقابت های المپیاد جهانی شیمی از 16 تیر به میزبانی استان »ناخون پتوم« تایلند در مرکز »ساالیا دانشگاه مهیدول« آغاز شد و دانش آموزان در 2 
آزمون عملی آزمایشگاهی و آزمون تئوری شرکت کردند. تیم المپیاد کشورمان در میان 297 دانش آموز از 76 کشور جهان با کسب سه مدال طال و یک مدال نقره سوم شد. یکشنبه *25 تیر 1396 * شماره 3833

طرح های مبتنی بر مشارکت مردم در خراسان جنوبی حمایت می شوند
معاون استاندار خراسان جنوبی:

به بهانه درگذشت مریم میرزاخانی، اولین برنده زن معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات

  نور چشم ایرانیان، افتخار جامعه جهانی ریاضی 
ریاضی دان  ریاضیات(،  ایرانی  )ملکه  میرزاخانی  مریم 
ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد که به بیماری سرطان 
سینه مبتال شده بود، صبح روز گذشته دار فانی را وداع 
گفت. چند روز پیش بود که خبر ابتالی این ریاضی دان 

نابغه  به بیماری سرطان منتشر شده بود.

زندگینامه 

اردیبهشت 1356، استاد دانشگاه  مریم میرزاخانی متولد 
استنفورد، در سال های 13۷3 و 13۷۴ )سال سوم و چهارم 
دبیرستان( از دبیرستان فرزانگان تهران موفق به کسب مدال 
طالی المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال 1۹۹۴ 
در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با ۴1 امتیاز از ۴۲ امتیاز 
مدال طالی جهانی گرفت. سال بعد یعنی 1۹۹5 در المپیاد 
اول طالی  رتبه  از ۴۲،  امتیاز  با ۴۲  کانادا  ریاضی  جهانی 
جهانی را به دست آورد. میرزاخانی دوره کارشناسی ریاضی 
در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. او با دریافت بورسیه از 
طرف دانشگاه هاروارد به آنجا رفت و دوره دکتری خود را در 
به همراه ۹ محقق  او  دانشگاه هاروارد پشت سرگذاشت. 
 Brilliant( برجسته دیگر در چهارمین نشست 1۰ برلیان
ساینس  پاپیوالر  نشریه  درخشان«  استعداد   1۰« یا   )1۰
)Popular Science( در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. 
شامل  نفره   1۰ فهرست  این  تودی  یواس ای  نوشته  به 
محققان و نخبگان جوانی است که در حوزه های ابتکاری 
از چشم  با این حال معموال  مشغول به فعالیت هستند و 
عموم پنهان مانده اند. این فهرست بر اساس پیشنهادهای 
ارائه شده از سوی سازمان های گوناگون، روسای دانشگاه ها 
محققان  این  شده اند.  برگزیده  علمی  انتشارات  ناشران  و 
برجسته جوان در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه ای 
تا ریاضیات و علوم رباتیک، افق های تازه ای در مرزهای 
جهان اطراف ما گشوده اند که مریم میرزاخانی ریاضیدان 
33 ساله ایرانی یکی از آنهاست. میرزاخانی در سال 1۹۹۹ 
میالدی موفق شد راه حلی برای یک مشکل ریاضی پیدا 
کند. ریاضیدانان مدت های طوالنی است که به دنبال یافتن 

راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرم های 
میرزاخانی  مریم  میان  این  در  و  بوده اند  هذلولی  هندسی 
از  استفاده  با  که  داد  نشان  پرینستون  دانشگاه  در  جوان 
ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن 
به راه حلی روشن در اختیار داشت: محاسبه عمق حلقه های 

ترسیم شده بر روی سطوح هذلولی.

میرزاخانی از جمله بازماندگان سانحه سقوط 
اتوبوس حامل نخبگان ریاضی است

مریم میرزاخانی از دانش آموزان نخبه المپیادی کشور است 
که در سال 13۷۴ در المپیاد جهانی ریاضی عالوه بر دریافت 
مدال طال با کسب باالترین امتیاز به عنوان نفر اول جهان 
شناخته شده است و از جمله بازماندگان سانحه غم بار سقوط 
اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره 
در اسفندماه ۷6 است. در این حادثه اتوبوس حامل دانشجویان 
مسابقات  دوره  دومین  و  بیست  در  شرکت کننده  ریاضی 
ریاضی دانشجویی که از اهواز راهی تهران بود )مسابقات 
ریاضی دانشجویی( به دره سقوط کرد و طی آن شش تن از 
دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شامل آرمان 
بهرامیان، رضا صادقی - برنده دو مدال طالی المپیادجهانی 
- علیرضا سایه بان و علی حیدری، فرید کابلی، دکتر مجتبی 
مهرآبادی و مرتضی رضایی دانشجوی دانشگاه تهران که 
اغلب از برگزیدگان المپیادهای ملی و بین المللی ریاضی بودند 

در اوج بالندگی و شکوفایی علمی ناباورانه، جان باختند.
»مریم میرزاخانی« ریاضی دان جوان ایرانی ، در سال ۲۰13 
برنده جایزه »روث الیتل ستر« از »انجمن ریاضی آمریکا« 
 )Ruth Lyttle Satter( شد. جایزه »روث الیتل ستر« 
الیتل  »سیلویا  پروفسور  خانم  توسط   1۹۹۰ سال  از  که 
بیرمن«، استاد کالج »بارنارد« برای گرامی داشت خواهرش 
»روث« و به احترام تعهد او به تحقیقات علمی و تشویق 
زنان به علم آموزی، بنیان گذاشته شد، هر دو سال یک بار، 
به یک زن که تحقیقات برجسته ای در علم ریاضی داشته 
باشد، اعطا می شود.  جایزه سال ۲۰13 »روث الیتل ستر« 

به دلیل کارهای ارزشمند خانم »مریم میرزاخانی« بر روی 
تئوری »فضاهای مدولی« )Moduli Spaces( در »سطح 
»سن دیه گوی«  در   ،)Reimaan Surfaces( ریمانی« 

آمریکا به این استاد دانشگاه 3۷ ساله اعطا شد.

میرزاخانی 
نخستین زن دریافت کننده مدال فیلدز

دکتر مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد به عنوان 
نخستین زن ریاضیدان جهان موفق به دریافت مدال »فیلدز« 
شد که به عنوان عالی ترین جایزه علمی رشته ریاضیات از آن 
به عنوان »نوبل ریاضیات« یاد می شود. پروفسور میرزاخانی 
که به دلیل تحقیقات برجسته اش در حوزه هندسه و نظریه 
آویال،  آرتور  همراه  به  است  شده  شناخته  کامال  ارگودیک 
مانجول بهارگوا و مارتین هایرر مدال فیلدز ۲۰1۴ را در کنگره 
بین المللی ریاضیات که در سئول کره جنوبی برگزار می شد، 
دریافت نمود. بنابر اعالم داوران، مریم میرزاخانی در زمینه 
نظریه سطوح ریمانی و فضاهای مدولی آن به پیشرفت های 

چشمگیری نائل آمده و افق های جدیدی را در این رشته 
گشوده است. مدال فیلدز از سال 1۹36 هر چهار سال یکبار 
اعطا  )زیر ۴۰ سال( جهان  جوان  ریاضیدانان  برترین  به 
می شود که میرزاخانی، نخستین زن برنده این جایزه به شمار 
می رود. دکتر میرزاخانی چندی پیش جایزه ۲۰1۴ موسسه 

ریاضی Clay را نیز دریافت کرده است.

واکنش ها به کسب مدال فیلدز

توصیف رسمی کمیته مدال فیلدز: “چیره دست در گستره   
قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی، او 
تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی 

جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف.”
 ۲۲ تاریخ  در  ایران  وقت  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
مرداد 13۹3 در پیامی که در صفحه فیسبوک وی نیز منتشر 
شد، ضمن تقدیر از میرزاخانی، دریافت مدال فیلدز را به وی 

تبریک گفت.
رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیام تبریکی 

خطاب به وی و جامعه علمی دانشگاهی کشور صادر کرد.
رییس  و  جمهوری  رییس  معاون  صالحی،  اکبر  علی 
مریم  موفقیت  پیامی  در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
میرزاخانی را در کسب برترین جایزه ریاضیات در جهان 

را به وی تبریک گفت.
محمدرضا عارف، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و 
رئیس بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران در پیامی، کسب مدال 

فیلدز را به مریم میرزاخانی تبریک گفت.
انگلیسی:  )به  ِکلی  ریاضیات  انستیتو  از  کارلسون  جیمز 

Clay Mathematics Institute( می گوید:
وی  است.  عالی  جدید،  ارتباطات  یافتن  در  میرزاخانی 
می تواند به سرعت از یک مثال ساده به دلیل کاملی از یک 

نظریه ژرف و عمیق برسد.
رامین تکلو، استاد ریاضی دانشگاه ایلینوی شیکاگو گفت: 
میان  در  هم  فیلدز  گرفتن  بدون  حتی  میرزاخانی  “مریم 
معروف ترین ریاضیدانان جهان بوده است.” بهرنگ نوحی، 
استاد دانشگاه کویین مری گفت: “به محض اینکه در هاروارد 
شروع کرد مشخص بود که کارش خوب است. مشخص بود 

که تز دکترایش یک تز انقالبی است.”
ریچارد داوکینز در حساب توییترش کسب جایزه فیلدز را 

به وی تبریک گفت.
یورگ کرامر )رییس اتحادیه ریاضیدانان آلمان( و گونتر 
سیگلر )استاد ریاضی دانشگاه آزاد برلین( به میرزاخانی تبریک 
گفتند. همچنین نشریات آلمانی چون اشپیگل، فرانکفورتر 
آلگماینه سایتونگ،  تاگس اشپیگل و برخی رسانه های دیگر 

در مطالب جداگانه ای به این موضوع پرداختند.

یادی از یک دانش آموز ممتاز

متن زیر نوشته استاد جعفر نیوشا، نگارنده کتاب “مسائلی در 
هندسه ی مسطحه” است که در وصف دکتر مریم میرزاخانی 

در پایین یکی از مسائل کتاب چنین آورده است:
 “یادی از یک دانش آموز ممتاز و با استعداد سابق و استاد 
بزرگ و جوان امروزی، خانم دکتر مریم میرزاخانی. در سال 

دبیرستان  دوم  کالس  در  میرزاخانی  مریم  خانم   13۷۲
اینجانب هم در آن  تهران تحصیل می کردند.  فرزانگان 
کالس، هندسه تدریس می کردم و این مسئله ای را برای 
سنجش استعداد دانش آموزان مطرح کردم. تنها راه حلی 
که ارائه شد راه حلی است که خانم میرزاخانی با ظرافت 
خاص و با شیوه ای شاعرانه آن را انجام داد. من آرزوی 

موفقیت بیشتر برایشان دارم.”
پژوهشگران  از  وندراک،  جان  میرزاخانی،  مریم  همسر 
آی بی ام و اهل چک می باشد و از او دارای یک فرزند به 
نام آناهیتا می باشد. فیلم مورد عالقه او داگویل است. سلیقه 
او در فیلم، منعکس کننده ذات پژوهش او که شامل تعیین 
مشخصات غیرطبیعی فرمهای هندسی است. او می گوید: 
»گاهی مواقع احساس می کنم در یک جنگل بزرگ هستم 
و نمی دانم به کجا می روم. ولی به طریقی به باالی تپه ای 
می رسم و می توانم همه چیز را واضحتر ببینم. آن چه آن 

گاه رخ می دهد، واقعاً هیجان انگیز است.«

جوایز

* اولین برنده زن معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات، جایزه 
فیلدز ۲۰1۴

Clay، ۲۰1۴ جایزه جهانی موسسه ریاضی *
* جایزه جهانی انجمن ریاضی آمریکا در سال ۲۰13

* جایزه ای ام اس بلومنتال در سال ۲۰۰۹
* ارتقا به استاد تمامی ریاضی در دانشگاه استنفورد در 31 

سالگی، سپتامبر ۲۰۰۸
* مدال طال . المپیاد جهانی ریاضی )کانادا 1۹۹5(

* مدال طال. المپیاد جهانی ریاضی )هنگ کنگ 1۹۹۴(
امتیاز   ۴۲ از  امتیاز   ۴1 کسب  با   1۹۹۴ سال  در    *
 3۸5 بین  در   ۲3 رتبه  طال،  مدال  کسب  ضمن  ممکن، 

شرکت کننده را بدست آورد.
* در سال 1۹۹5 با کسب ۴۲ امتیاز از ۴۲ امتیاز ممکن 
 ۴1۲ بین  در  طال،  مدال  کسب  ضمن  مطلق(،  )نمره 

شرکت کننده رتبه 1 را بدست آورد. و ... / آی هوش

سیده الهام حسینی- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی گفت: به هر طرح و برنامه ای که 
منجر به مشارکت مردم شود، بها می دهیم. در دیدار مدیرعامل جامعه 
نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، با معاونان استاندار خراسان 
جنوبی  عصمت سرفرازی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: باید بستر مشارکت مردم 
در همه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم شود. وی 
با اشاره به این که اگر امروزه شاهد اتفاقات نامطلوبی در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، ناشی از عدم توجه و 
باور قلبی در برخی از عرصه ها به تاثیر گذاری حضور مردم است ادامه 
داد: بستر مشارکت مردم در خراسان جنوبی با توجه به برخی فرهنگ 

ها و باورها مناسب تر از دیگر نقاط کشور است.

پروژه ترسیب کربن کامالً مبتنی بر مشارکت مردم است
استاندار  انسانی  اقتصادی و توسعه منابع  امور  معاون هماهنگی 
با بیان اینکه امروزه مهاجرت مردم به شهرها به خصوص در نقاط 
محروم مرزی از دغدغه اصلی همه مسئوالن است، گفت: باید به 
ماندگاری این افراد کمک شود. سرفرازی با اشاره به اجرای طرح 
طرح  این  کرد:  بیان  سربیشه،  شهرستان  در  کربن  ترسیب  پروژه 
و  سازی  توانمند  باعث  که  است  مردم  مشارکت  بر  مبتنی  کامال 
پایداری اشتغال آن ها می شود. وی با بیان اینکه کار اجتماعی در 
اقتصادی می شود، اظهار کرد:  از موارد منجر به فعالیت  بسیاری 
کم ترین آسیب در حوزه های اجتماعی، ممکن است خسارت های 

زیادی در حوزه های دیگر به بار آورد.

ایجاد مرکز آموزشی و ارائه آموزش های مختلف 
در طرح توسعه پایدار روستایی

علی اصغر خامنوی مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار، نیز با بیان این 
که این جامعه در سال ۸۸ بر اساس فعالیت های خیرخواهانه فعاالن 
بازرگانی شکل گرفت، عنوان کرد: هدف  اتاق  اقتصادی، وابسته به 
متمرکز کردن فعالیت های خیرخواهانه فعاالن اقتصادی بوده است 
و اقدامات خوبی در راستای رفع محرومیت زدایی انجام می شود. وی 
اظهار کرد: در سال ۹1 با سفر به شهرستان قاین، مصوب شد تا در یکی 
از روستاهای این شهرستان کارآفرینی و اشتغال انجام شود. خامنوی 
با بیان اینکه طرح توسعه پایدار روستایی در این روستا تعریف شد، 
گفت: این طرح در محمداباد شهرستان خوسف به عنوان پایلوت  و با 
مشارکت اهالی روستا اجرایی شد. مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار با 
اجرای این طرح توانمندی های خوبی در روستا اتفاق افتاد، افزود: ایجاد 
مرکز آموزشی و ارائه آموزش های مختلف از جمله اقدامات این طرح 
است. وی ایجاد کارگاه های قالی بافی را یکی از اقدامات مطلوب طرح 
توسعه پایدار روستایی دانست و گفت: در این راستا تاکنون شش دوره 
قالی بافته شده و برای 3۰ نفر نیز اشتغال ایجاد شده است. خامنوی 
ایجاد صندوق اعتباری خرد زنان و مردان، اجرای  155 پروژه مختلف 
اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای 

توانمند سازی این روستا عنوان کرد.

تفاهم نامه یک میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
برای هر روستا

وی ادامه داد: با صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه ای امضا شده 

که برای هر روستا یک میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 
بگذارند که در حال انجام است. خامنوی با اشاره به دیگر طرح های 
جامعه نیکوکاری ابرار اظهار کرد: طرح حمایت و بورسیه تحصیلی 
دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویانی که مستعد و نیازمند هستند، 
اینکه این طرح  بیان  با  از دیگر برنامه های این جامعه است. وی 
از خراسان جنوبی شروع شد و در شش استان در حال اجرا است. 
خامنوی ادامه داد: این طرح با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش 
آموزان دبیرستانی و دانشجویان محروم و با استعداد اجرا می شود. به 
گفته مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در راستای اجرای این طرح، 
حامیانی برای جامعه هدف شناسایی کرده و بورسیه تحصیلی ماه به 

ماه به حساب آن ها واریز می شود.

۲۵۰ نفر فعال تحت پوشش بورسیه در استان
در  اند  گرفته  بورسیه  که  افرادی  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
تحت  فعال  نفر   ۲5۰ اکنون  گفت:  است،  بوده  جنوبی  خراسان 
پوشش هستند. خامنوی این طرح را بسیار موثر در رفع محرومیت 
و ایجاد توانایی دانست و اظهار کرد: طی چند سال گذشته 5۷۰ 
جامعه  مدیرعامل  اند.  شده  التحصیل  فارغ  و  گرفته  بورس  نفر 
اقدامات  دیگر  از  را  خیریه  موسسات  شبکه  ایجاد  ابرار  نیکوکاری 
جامعه نیکوکاری ابرار دانست و گفت: این امر با هدف هم افزایی  

و انجام  کارهای گسترده تر ایجاد شده است.

به دنبال توانمندی روستاییان هستیم
فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 

هم در این دیدار بیان کرد: نگاه دولت در گذشته برای خدمات رسانی 
به روستاها بیشتر به عمران بوده است. وی با اشاره به تولید بیش از 
۹۸ درصد زرشک کشور و رتبه هفت کیفیت زعفران بیان کرد: این 
محصوالت با وضع اقلیمی استان سازگاری داشته و باید مورد توجه 
قرار گیرد. فرهادی با بیان اینکه در خراسان جنوبی طرح های موفقی 
مانندترسیب کربن انجام شده است، افزود: همچنین پروژه آهنگران در 
سربیشه با همکاری و مشارکت مردم اجرا شده است. وی با اشاره به 
این که به دنبال توانمندی های روستاییان استان هستیم، گفت: تاکنون 

روستای خراشاد در کار حوله بافی برند ملی دارد.

کانون های فرآوری سنگ های زینتی افزایش یابد
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری مردم استان را توانمند، 
قانع و فرهنگی دانست و با اشاره به ضرورت بازاریابی محصوالت 
تولیدی استان بیان کرد: امروزه ابزار خوبی به نام فضای مجازی 
برای بازاریابی فراهم شده است. فرهادی با اشاره به اقدامات انجام 
بازاریابی محصوالت تولیدی استان بیان کرد: در حال  شده برای 
حاضر محصولی را که یک روستایی تولید می کند، توسط اتحادیه 
زبان  دو  به  را  محصول  امر  متولی  عنوان  به  ها  دهیاری  تعاونی 
فارسی و انگیلسی بسته بندی می کنند. وی با تاکید بر این که باید 
در بسته بندی ها پروسه تولید محصول مشخص شود اضافه کرد: 
برخی از صنایع دستی استان به فراموشی سپرده شده که باید احیا 
شود. فرهادی با اشاره به ظرفیت این استان در زمینه سنگ های 
قیمتی ، تاکید کرد: باید افزایش کانون های فرآوری سنگ های 

زینتی در استان دردستور کار قرار گیرد.

کشت درخت »پائولونیا« در استان
فرهادی روزهای آفتابی استان را ظرفیت خوبی دانست و گفت: 
به  تا  دهند  گسترش  را  روستاها  در  خورشیدی  برق  تولید  باید 
اینکه کشت درخت  بیان  با  اقتصاد خانوارها نیز کمک شود. وی 
آبی  نیاز  گفت:  داریم،  نظر  مد  را  جنوبی  درخراسان  »پائولونیا« 
این درخت، یک متر معکب در طول سال است. فرهادی با بیان 
می  و  بوده  برگی  های  پهن  دارای  درخت  این  که  مطلب  این 
از  همچنین  افزود:  کرد،  استفاده  آن  از  علوفه  تولید  برای  توان 
کرد.  استفاده  عسل  تولید  راستای  در  توان  می  درخت  این  گل 
کرد:  اظهار  همچنین  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
از  ابرار آمادگی داریم   برای اجرای طرح های جامعه نیکوکاری 

محل اعتبارات دهیاری ها کمک کنیم.

استانی با بیش از 8۰۰ گونه گیاهی مزیت دار
نفیسه نخعی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز 
در خراسان  دار  مزیت  گیاهی  گونه  از ۸۰۰  بیش  که  این  بیان  با 
جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: باید سرمایه گزاری خوبی در زمینه 
گیاهان دارویی استان انجام شود. وی با اشاره به اقدامات دفتر امور 
از اولویت های خود را در  بانوان استان بیان کرد: این دفتر یکی 
حوزه توانمند سازی و اشتغال گذاشته است. نخعی خواستار حمایت 
مسئوالن شد و افزود: باید مشکالت معیشتی روستاییان را حل کنیم 
و سطح آگاهی آن ها را نیز باال ببریم. مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: روستاییان در توسعه و 
آبادانی استان نقش بسیاری دارند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
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می خواهم خودم باشم

از  دارد  زیادی  بسیار  محاسن  دیگران  از  گرفتن  یاد 
جمله اینکه زمان زیادی را صرف یکسری یادگیریهای 
تکراری نمی کنید و از این طریق آموزشهای مناسبی 
بیشتری  پیشرفتهای  ایده ها و  می بینید و در معرض 
قرار می گیرید. اما جنبه های منفی آن زمانی است که 
به مقایسه کردن ناسودمند گرفتار می شوید در حالیکه 
توجه به تواناییها و قابلیتها در جهت توانمندتر شدن 
و برطرف نکات ضعف می تواند شما در بهره گیری از  

آموخته های درست یاری رساند.
هدف در زندگی: هدف مسیر زندگی را روشن می کند 
تا از پیشرفتهای خود خشنود باشید و رضایت خاطر 
از دیگران چه چیزهای  دانید  آید و می  شما بدست 

بیاموزید تا کمک کننده باشد نه صدمه زننده. 
رسیدن  برای  منظم  برنامه ی  داشتن  ریزی:  برنامه 
مقایسه  از  را  او  و  میکند  امیدوارتر  را  فرد  هدف  به 
ضروری  یادگیریها  در  کند.  می  دور  نادرست  های 
از  تا  دهید  قرار  خود  سرلوحه  را  کردن  تفکر  است 
به  و همیشه  بمانید  دور  آن  و مصیبتهای  مشکالت 
این مسئله توجه داشته باشید انسان موجودی منحصر 

به فردیست. 
و  خود  گذشته  با  خود  شایستگی  و  توانایی  مقایسه 
توجه به پیشرفت و موفقیت تدریجی کمک می کند تا 

اعتماد به نفس باالتری برخوردار شوید. 
قدردان و سپاسگذار داشته های خود باشید تا رضایت 
نقاط  به   و  آورید  بدست  بیشتری  آرامش  و  خاطر 
آنها  شدن  بهتر  برای  تا  کنید  توجه  نیز  خود  ضعف 
تالش کنید و در عین حال بدانید هیچ کسی بی عیب 

و نقض نیست.

معلم یک مدرسه به بچه های کالس گفت که می خواهد 
با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک 
کیسه پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم هایی 
که از آنها بدشان می آید ، سیب زمینی بریزند و با خود 
به مدرسه بیاورند.فردا بچه ها با کیسه های پالستیکی 
به مدرسه آمدند.در کیسه ی بعضی ها ۲ بعضی ها ۳ ، و 
بعضی ها ۵ سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت : تا 
یک هفته هر کجا که می روند کیسه پالستیکی را با خود 
ببرند.روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها 
شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. 
به عالوه ، آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از 
حمل آن بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت 
یک هفته بازی باالخره تمام شد و بچه ها راحت شدند. 
معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی ها 
را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها 
از اینکه مجبور بودند. سیب زمینی های بدبو و سنگین را 

همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این چنین 
توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه 
آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می 

دارید و همه جا با خود می برید. 
بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن 

را همه جا همراه خود حمل می کنید.

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار 
دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند
 کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه 
کوچک به نظر می رسد. ولی وقتی آن را از دست 
دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.

نی قصه آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

بزرگترین ضعِف انسان ها تردیِد آنها است 
در این که به دیگران هنگامی که هنوز 
زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند

آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما 
می شوند سرزنش نکنید خودتان را سرزنش
 کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید

تریسی  برایان  موفقیِت  منحصربه فرد  توصیه های 
و  کار  در  را  آن  فوق العاده  اثر  تا  کنید  امتحان  را 
از معروف ترین  تریسی یکی  برایان  ببینید.  زندگی تان 
دنیاست  نویسندگان  و  مربیان  سخن رانان،  برترین  و 
که به کشورهای بسیاری سفر کرده و سخنرانی ها و 
و  رشد  مانند  مختلفی  زمینه های  در  او  سمینارهای 
کار  و  کسب  زمان،  مدیریت  رهبری،  فردی،  توسعه 

و فروش است.
شما  به  که  کرده  شناسایی  را  موفقیت  عوامل  تریسی 
کمک می کند تا هم در زندگی فردی و هم در زندگی 
اگر  یابید.  دست  زیادی  موفقیت های  به  خود  حرفه ای 
کنید،  اجرا  را  آنها  تمامی  یا  توصیه ها  این  از  بخشی 
به  به زودی  و  قرار خواهید گرفت  در مسیر صحیحی 

خواسته های  خود می رسید.

 ١. توجه به آموزش 
حقوق  میزان  باالترین  می دهد،  نشان  پژوهش ها 
دارای دانش  یا  افراد تحصیل کرده  به  دریافتی متعلق 
و مهارت است. یک فرد تحصیل کرده با دانش، بینش 
و  روندها  از  خود،  کاری  زمینه ی  به  نسبت  آگاهی  و 
مسئله ای  آموزش  بنابراین  است؛  مطلع  آن  تغییرات 
توجه  مورد  همواره  باید  زندگی  طول  در  که  است 

بگیرد. قرار 

٢. کسب مهارت 
یکی از عوامل موفقیت داشتن مهارت است. هر چقدر 
بهتری  فرصت های  باشید،  داشته  بیشتری  مهارت های 
برای رشد و پیشرفت در شغل تان خواهید داشت. شما 
مختلف،   تجربیات  یا کسب  مطالعه  طریق  از  می توانید 

مهارت های  خود را افزایش دهید.

 ٣. گسترش ارتباطات 
گسترش دایره ی ارتباطات بسیار مهم است. این کار به 
زمان و تالش زیادی نیاز دارد و شما باید دائما در حال 
با  این صورت  در  باشید.  خود  ارتباطات  میزان  افزایش 
افراد زیادی آشنا خواهید شد که هر یک به نوبه ی خود 
می توانند در موقع لزوم به یاری شما بیایند و به موفقیت 

و پیشرفت تان کمک کنند.

۴. پولدار بودن 
میزان  به  اگر  است.  بسیار مهم  دارایی  و  پول  مدیریت 
پیش  فرصت های  از  می توانید  باشید  داشته  پول  کافی 
شغل تان  از  اگر  مثال  برای  کنید.  استفاده  خود  روی  
رضایت نداشته باشید، اما به درآمد آن نیاز داشته باشید 
به راحتی نمی توانید موقعیت خود را تغییر دهید، اما اگر 
امکانات و گزینه های مختلفی پیش رو داشته باشید در 

این صورت قادر خواهید بود آزادانه تر عمل کنید.

۵. برخورداری از عادات کاری خوب  
این عادت به معنای اولویت بندی مناسب کارها و فعال 
بودن است و بهره وری را باال می برد. ظرفیت شما برای 
را  امکان  این  به موقع سرمایه  بازگشت  افزایش میزان 
به شما می دهد تا در زمان کمتر، دستاوردهای بیشتری 
در  داشتن  دقت  و  بودن  منظم  و  مرتب  باشید.  داشته 

کارها باعث موفقیت می شود.

۶. مثبت اندیشی
در  که  مسیری  هر  از  فارغ  تا  دارید  را  قدرت  این  شما 
در هر  کنید  باید سعی  باشید.  مثبت اندیش  آن هستید، 
شرایطی جنبه ی مثبت ماجرا را ببینید و به پیش بروید. 
هم  و  کاری  زندگی  در  هم  ذهنی  مثبت  دیدگاه  یک 

شخصی برای شما بسیار مفید خواهد بود.

٧. داشتن ظاهر مناسب 
مانند انسان های موفق لباس بپوشید. این یک حقیقت 
بر  افراد  و  دارد  اثر  زندگی شان  بر  افراد  است که ظاهر 
بهترین   از  یکی  می شوند.  قضاوت  ظاهرشان  اساس 
به  نحو  بهترین  به  را  خودتان  می توانید  که  راه هایی 
دیگران نشان دهید، ایجاد یک تصویر مثبت از خودتان 
است؛ بنابراین ارزش دارد که کمی از وقت تان را صرف 

رسیدن به ظاهرتان بکنید.

 ٨. افزایش خالقیت 
زندگی  در  موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکی  خالقیت 
آن  به کمک  است که می توانید  راهی  بهترین  و  است 
همراه با کار مداوم در سریع ترین زمان ممکن به اهداف 
خود دست یابید. به یاد داشته باشید گاهی داشتن تنها 
اکنون  شود.  ثروت آفرینی  به  منجر  می تواند  ایده  یک 

تصور کنید، ایده های فوق العاده ای در سر دارید.

٩. برخوداری از یک شخصیت 
محکم و دوست داشتنی 

احترامی که به دنبال اعتماِد سایرین ایجاد شود، پایه و 
اساس قدرتمندی برای زندگی و روابط کاری و شخصی 
شماست. رعایت انضباط شخصی و داشتن صداقت باعث 
شود.  گشوده  شما  روی  به  زیادی  فرصت های  می شود، 
وقتی دیگران شما را فردی امین و راستگو بدانند بیشتر 
به شما اعتماد خواهند کرد و شما را قبول خواهند داشت.

١0 - برنامه ریزي کنید
براي آنکه در مسیر رسیدن به آرزوها پیش روید، براي 
خودتان اهداف میاني تعیین کنید. رمز موفقیت آن است 
که هدفتان مشخص و ملموس باشد. مي خواهید بعد از 
6 ماه، یک سال و یا 2 سال چه کاري انجام دهید؟ به 
این  به  و  بریزید  عملي  برنامه  بروید؟  مي خواهید  کجا 

ترتیب یک  رؤیا به واقعیت تبدیل مي شود.
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حدیث روز  

هر که براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطا کند ، از کساني است که ایمانش کامل است. 
امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

عواملی  که شما را به آرزوهایتان می رساند

طراح: نسرین کاری                         

خوردن  افسوس   -1 افقی: 
ارقام   -2 سالخورده   - باوفا   -
جمع   - جملگی  افراد،  همه   -
و  فیلسوف  نویسنده،   -3 رای 
فرانسوی-  معروف  نشانه شناس 
کشوری در جنوب اروپا در مرکز 
وسایل  از   - مدیترانه  دریای 
آشپزخانه 4- بیمناک - شکل و 
اجداد - گرو گذاشتن  هیئت 5- 
کمان  زه   - نزدیک  مخالف   -
6- در اسطورههای یونان، پادشاه 
تب بوده - داستان بلند 7- دختر 
انگیسی - نخست - رنگ  خانم 
از   -8 کفش  دهنده  جال  و  کن 
مدد   - بسیار   - موسیقی  آالت 
منزل   -9 شدن  باطل   - کننده 
دستگاه  از  قسمتی   - ترکی 
گوارش - بالشت 10- امانت دار 
- پیچ و تاب خورده 11- نصف 
- لشکر و سپاه - زنگ و جرس 
- مالیم ، ضد سخت 12- فرق 
سر، باالی پیشانی - یک سالح و 
ابزار شکار و وسیله چوبی پرتابی 
است که عمدتا بومیان استرالیا از 
منت   -13 می کردند  استفاده  آن 
گذارنده - حواله دهنده - رفتار و 
منش 14- جمع رسول - کشور، 
مرز و بوم - باال ، برتر 15- کلمه 

کردن،  خدعه   - دریغ  و  افسوس 
فریب دادن - هر چیز نرم و مالیم
عمودی: 1- تیره و کدر - پایتخت 
آن برلین است - غذای با تخم مرغ 
2- امور بی انتها - لم یزرع - چیز- 
است  ادبی  کتاب   -3 زنان  سوره 
نویسنده  گونترگراس،  توسط  که 
اهل آلمان -  فشرده و درهم شده 
4- گریز- ضمیر غایب - برترین 
جهان  سینمایی  فیلم  جشنواره ی 
میوه - مکان  و  بهره  5- کال - 
-  کفش حیوانات! 6- بس، عوض 
- عدد خیطی - نمونه تصویب شده 
مکافات   - روز  باب   - حاکم   -7
گازی   -8 کسی  عمل  سزای 
رویت  غیرقابل  و  بی بو  و  بی رنگ 

- نت موسیقی - ساز شاکی - با 
آن تضمین خسارات مالی و جانی 
را می کنید 9- عقاب سیاه - علت 
و بیماری - از آالت موسیقی  شبیه 
 سه تار 10-  اخترشناسی - پایتخت 
فراری - جواب منفی 11- تکرار 
 - مساوی  و  برابر   - حرف  یک 
فرنگی -  فرق سر  اضافه کردن 
12- چهره - صریح اللهجه - من و 
تو - امپراطور روم مردی دیوانه خو 
و سرکش بود که  مادرش را کشت 
13- لباس رسمی خانمها - رمانی 
از نویسنده فرانسوی الکساندر دوما 
14- مخالف گرم- جسم - حکیم، 
رنج 15- گرسنه،  و  درد  عالم  - 

ناشتا - مهیا و آماده - طریقه.
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سناسایناورنا7
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اندروارداپزای14

ندشریسدوخناجزا15

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

را تجربه کنید.   09158668002

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش یک باب مغازه مواد غذایی 
بازار روز بهشتی    09364782605

فروش نشاء بادمجان
09364782506 - 09157212359

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

قالیشویــی ملکــه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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: 19 تا 1/30  بامداد

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

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 

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی     09158651167 -  شهریاری

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

رص
د د

ص

مدرک عمران با سه سال سابقه بیمه
 در زمینه راه جهت اخذ گرید نیازمندیم. 

09152661567

به یک پیتزا زن حرفه ای آقا 
نیازمندیم.  09153635793

به یک منشی ساده خانم جهت کار دفتری 
نیازمندیم.

0563237135 -09158138113

شرکت آریا پخش بیرجند
جهت تکمیل کادر فروش خود 

به تعدادی بازاریاب )آقا و خانم( 
نیازمند است.

32318771 - وقت اداری

به سه نفر مربی خانم با خودروی پراید 
جهت آموزش در آموزشگاه حسینی

 مورد نیاز می باشد. متقاضیان جهت 
اطالعات بیشتر با شماره  های 

  32436173 - 09151640876
تماس حاصل نمایند.

فروش کبابی و جگرکی واقع در معلم 24   
)لطفا پیام بفرستید(    09155625828 



وزن  کاهش  به  مایل  که  افرادی  از  بسیاری 
داروهای  مصرف  خواهان  باشند  می  خود  در 
خود  هدف  به  زودتر  چه  هر  تا  هستند  الغری 
انواع داروهای  دست یابند. نکته مهم در مورد 
تجویز  با  باید  حتمًا  که  است  این  الغری 
مناسب  غذایی  رژیم  کنار  در  و  باشد  پزشک 

موثر  تا  گیرند  قرار  استفاده  مورد  ورزش  و 
شرایطی  هیچ  تحت  تغذیه  متخصصین  باشند. 
موقعیت  و  وزن  سن،  گرفتن  نظر  در  بدون 
حتی  را  الغری  داروهای  فیزیولوژیکی،  های 
زیرا  کنند.  نمی  تجویز  باشند،  تأیید  مورد  اگر 
تداخالت این داروها با غذا و یا داروهای دیگر  

که مصرف می شوند ممکن است عوارض جبران 
ناپذیری را در آن مدت برای فرد مصرف کننده 
ایجاد کند یا بیماری زمینه ای او را تشدید کند.

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

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکته مهم در مورد مصرف داروهای الغری

6
یکشنبه * 25 تیر  1396 * شماره 3833

 راهیابی 6  دوچرخه سوار برتر خراسان جنوبی 
به رقابت های کشوری

قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقه  دوره  یک  برگزاری  با  ایرنا- 
کوهستان)کراس کانتری( خراسان جنوبی که با شرکت 15 دوچرخه 
سوار عصر جمعه در قاین برگزار شد، 6 نفر از برترین های استان به 
رقابت های کشوری راه یافتند. این پیکارها در دو رده سنی جوانان و 
قاینات  بزرگساالن در منطقه گردشگری بوذرجمهر شهر قاین مرکز 
برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر هزار و 800 متری را، 6 دور رکاب 
زدند. به گفته سید حمید علوی، رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان 
جنوبی در رده سنی بزرگساالن، حامد حسن پور از قاین، آریا دادرس 
از بیرجند و هاشم اسماعیلی از قاین اول تا سوم شدند. وی در حاشیه 
برگزاری این رقابت ها   اضافه کرد: در رده سنی جوانان، هادی طالعی، 
مجید جره و محمد رضا زارع هر سه از قاین مقام های اول تا سوم را 
کسب کردند. وی یادآور شد: برترین های این رقابت ها به مسابقات 
تریال کشوری که مرداد ماه در مشهد برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

موتور سوار خراسان جنوبی بر سکوی دوم کشور

محسن یعقوبی موتور سوار خراسان جنوبی در کالس 125 سی سی 
مسابقات کشوری موتور ریس مدال نقره را از آن خود کرد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان خراسان جنوبی، این مسابقات 23 
تیر با شرکت 42 موتورسوار از سراسر کشور در پیست آزادی تهران 
برگزار شد. تیم موتور ریس خراسان جنوبی با ترکیب محسن یعقوبی، 

مجید ذوالفقاری و سعید قربانزاده در این رقابت ها شرکت کردند.

 پیروزی تیم والیبال نوجوانان ایران برابر روسیه

در چارچوب  دیدار خود  نخستین  در  ایران  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم 
ملی  تیم  رسید.  پیروزی  به  میزبان  برابر  روسیه  چهارجانبه  تورنمنت 
والیبال نوجوانان ایران در نخستین مسابقه خود در این رقابت ها به 
مصاف روسیه رفت و سه بر یک میزبان را شکست داد. شاگردان محمد 
وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان در ست دوم این مسابقه 25 بر 
21 مغلوب روسیه شدند. اما در ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با 
امتیازهای 25 بر 20، 25 بر 18 و 25 بر 22 به پیروزی رسیدند. در دیگر دیدار 
روز نخست این تورنمنت جمهوری چک سه بر دو لهستان را شکست داد.

نماینده ایران از رسیدن به جمع 4 تنیسور برتر بازماند

نیمه  از رسیدن به جمع چهار تنیسور حاضر در مرحله  ایران  نماینده 
این  جریان  بازماند.  در  جوانان  تنیس  المللی  بین  های  رقابت  نهایی 
رقابت ها در ارمنستان سینا مقیمی برای رسیدن به جمع چهار تنیسور 
برتر به مصاف دانیل چنکو از روسیه رفت. در پایان با نتیجه ) 2-6 و 
2-6 ( مقابل حریف خود شکست خورد و در بخش دو نفره نیز به همراه زوج 
لبنانی خود بازی را با نتیجه 2 بر یک به تیم ارمنستان و آرژانتین واگذار کرد.

 راه هایی برای پیشگیری از نفخ 

احساس نفخ دارید؟ باد معده که به خاطر گاز 
شکل می گیرد و یا ماندن آب در بدن می تواند 
باعث شود که شکم کوچک تان، به شکم بزرگی 
تبدیل شود. برای رفع این مشکل، این نکات 
افزایش مصرف پتاسیم  را در نظر بگیرید: 1. 
خربزه،  مرکبات،  مارچوبه،  مانند  )غذاهایی 

گوجه فرنگی( 2. تنبلی را کنار بگذارید )ورزش 
کنید( 3. روزانه 8 لیوان مایعات بنوشید )مایعات 
به شما کمک می کند تا مواد زائد از بدن تان 
دفع شده و آب، کمتر در بدنتان بماند. قهوه هم 
دارای خواص ادرارآور بوده و باعث تنگ شدن 
روده می شود( 4. چای نعناع بنوشید 5. پیش 
از آنکه شروع شود، از وقوعش پیشگیری کنید 

)آب بخورید تا نمک اضافی بدن را دفع کنید(.

همیشه سیب زمینی
به مقدار کم خریداری و نگهداری کنید

سیب زمینی  در بین سبزیجات حاوی ویتامین 
C  باالیی است و هر 100 گرم سیب زمینی 20 
تا 25 میلی گرم ویتامین C دارد و برای تامین 
ویتامین C مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی 
لثه مفید است، ولی نکته بسیار مهم این است 

که در اثر ماندن در انبار و پخت نامناسب مقدار 
زیادی از ویتامین C آن به هدر می رود. برای 
جلوگیری از این موضوع، سعی کنید آن را در 
مقدارهای کم خریداری و نگهداری کنید و 
آن را با پوست بپزید. برای پخت، اول آب را 
در ظرف جوش بیاورید. بعد سیب زمینی ها را 
در آن بیاندازید و پس از پخت آنها را از آب 
خارج کنید و نگذارید اصاًل در آب گرم بمانند. 

افشای جزئیات جدید قتل آتنا، اینبار با نظر پزشکی قانونی

آفتاب- دادستان عمومی و انقالب استان اردبیل اظهار داشت:  پس از بررسی های انجام یافته 
سرانجام نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی »آتنا اصالنی« دختر معصوم هفت ساله پارس آبادی 
مشخص شد و  در نهایت تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تائید کرد. وی افزود: علی رغم 
این که مدت طوالنی از زمان قتل نونهال پارس آبادی می گذرد ولی تحقیقات پزشکی قانونی 
این موضوع را تائید کرد و پرونده وارد فاز جدیدی شد که تمامی اقدامات و بررسی های الزم در 
این زمینه همچنان با جدیت و اهتمام ویژه ادامه دارد تا بتوانیم تمامی رازهای پنهان این ماجرای 
پرنشیب و فراز را برای همگان مشخص کنیم. دادستان عمومی و انقالب استان اردبیل با اشاره 
به این که طی بررسی های انجام یافته مشخص شد که قاتل 42 ساله متاهل و دارای فرزند و 
سابقه دار است، گفت: این اطمینان به خانواده مقتول و اهالی شهرستان پارس آباد داده می شود 
که این پرونده خارج از نوبت در سریع ترین زمان رسیدگی خواهد شد. آتنا اصالنی 29 خرداد ماه 
مصادف با 24 ماه مبارک رمضان کنار بساط پدرش بود، آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.

 دام روانپزشک قالبی برای خانواده محکومان به قصاص 

جام جم- کارمند زن آژانس هواپیمایی با جا زدن خود به جای روانپزشک و نیکوکار، از خانواده زندانیان محکوم 
به قصاص کالهبرداری میلیونی می کرد. او به بهانه این که می تواند با خانواده مقتوالن گفت وگو و رضایت آنها 
را جلب کند، دست به این کالهبرداری می زد. پسر جوانی سال 92 در پی درگیری پسری را با چاقو کشت و بعد 
از دستگیری و محاکمه به قصاص محکوم شد. خانواده علی با فروش خانه پدری و کمک های خیرین توانستند 
پول درخواستی اولیای دم را فراهم کنند؛ اما زمانی که قرار بود پول دیه به خانواده مقتول پرداخت شود، خواهر 
او در دام یک زن کالهبردار افتاد. او برای شکایت از آن زن میانسال چند روز پیش نزد سرپرست دادسرای 
امور جنایی تهران رفت و گفت: در پی رفت و آمدم به زندان و انجام مقدمات جلب رضایت اولیای دم، با زنی 
میانسال آشنا شدم. او خودش را دکتر روانپزشک و خیر معرفی کرد و مدعی بود می تواند به من کمک کند. او 
حتی می گفت قطعه زمینی در شمال کشور دارد که حاضر است آن را به نام خانواده مقتول ثبت کند. متهم نیز در 
اعترافات خود گفت: با رفتن اطراف زندان ها، خانواده  های زندانیانی را که حکم قصاص داشتند شناسایی می کردم و 
وانمود می کردم که برای آنها رضایت می گیرم. با این ترفند فریبشان داده و از آنها کالهبرداری میلیونی می کردم.

 آخرین جزئیات تیراندازی در متروی تهران 

در  تیراندازی  حادثه  جزئیات  شهری  مسئوالن  از  یکی 
متروی شهرری را اعالم کرد. به گزارش جام جم آنالین 
روز  صبح  دقیقه   44 و   10 ساعت  به  ایرنا،  و  فارس  از 
تیراندازی صورت  ری  شهر  متروی  ایستگاه  در  گذشته 
باره  این  در  تهران  مسئوالن شهرداری  از  یکی  گرفت. 
سرد  سالح  با  نداشت  عادی  حالت  که  فرد  یک  گفت: 
شد.  حمله ور  روحانی  یک  به  و  شده  مترو  وارد  )قمه( 
برای  و  وارد عمل  مترو  پلیس  بالفاصله  داد:  ادامه  وی 
جلوگیری از ضرب و جرح بیشتر تیر هوایی شلیک کرد. 
به گفته این مقام مسئول، فرد ضارب کشته شده و در حال 

حاضر فعالیت ایستگاه به حالت عادی بازگشته است.

غذاهای دریایی برای سالمت تیروئید 

اگر به غذاهای دریایی عالقه مند باشید احتمااًل 
دوست دارید هر نوع ماهی و میگویی را میل 
دریایی  غذاهای  که  بدانید  است  بهتر  کنید. 
سرشار از ید هستند و این ماده ی معدنی برای 
عملکرد و سالمت تیروئید که تنظیم متابولیسم 
ید  کمبود  است.  مفید  دارد  برعهده  را  رشد  و 

باعث  ایجاد کرده و  تیروئید خلل  در سالمت 
می شود که شما احساس خستگی و افسردگی 
بکنید و بی انرژی باشید. اما مصرف مواد غذایی 
سرشار از این ماده ی معدنی برای افرادی که از 
پرکاری تیروئید رنج می برند امکان دارد باعث 
تشدید عالئمی مانند تند زدن نبض، تپش قلب، 
اگر  نتیجه  در  اضطراب شود.  و  لرز  بدخلقی، 
دچار این مشکل هستید باید با احتیاط عمل کنید.

راه های ابتال به هپاتیت B را بشناسید!

به  اشاره  با  ایران  هپاتیت  شبکه  رییس 
به هپاتیت بی، گفت: خالکوبی  ابتال  راه های 
رفتار  غیربهداشتی،  حجامت  غیربهداشتی، 
جنسی غیر محافظت شده، قمه زدن از جمله 
ابتال به  از لحاظ  خطراتی است که جامعه را 
علویان  موید  سید  می کند.  تهدید  هپاتیت 

افزود: آمارهای ما وضعیت بهتری را نسبت به 
کشورهای منطقه در مورد دو ویروس هپاتیت 
بی و سی نشان می دهد. وی با اشاره به این که 
این ویروس ها باعث بروز سرطان و سیروز کبد 
می شود، ادامه داد: طی سال های اخیر سازمان 
بهداشت جهانی از ایدز به سمت هپاتیت رفته 
میر  و  مرگ  میزان  بدانید  است  جالب  است. 
هپاتیت در جهان بیشتر از ایدز شده است.

بهترین خوراکی ها برای کاهش وزن 

و  میوه  خوردن  که  شنیده اید  هم  شما  حتماً 
و  موثر  بسیار  وزن  کاهش  برای  سبزیجات 
مفید است. این موضوع کامال درست است اما 
از مواقع مصرف میوه و سبزیجات  در برخی 
می تواند حس گرسنگی را بیشتر کند. مصرف 
برای  می تواند  تازه  سبزیجات  و  میوه  مرتب 

زمانی  اما  باشد  مفید  بسیار  انسان  سالمتی 
بیشتر  غذایی  وعده ی  و  وعده  میان  بین  که 
و  هویج  باشد، خوردن  فاصله  از یک ساعت 
بکند.  به شما  زیادی  نمی تواند کمک  موز  یا 
شما می توانید از مواد غذایی زیر استفاده کنید 
و به خوبی وزن خود را کاهش دهید: پسته، 
آووکادو، پنیر کم چرب به همراه دارچین، زیتون، 
نخودبرشته، سبوس جوی دوسر، شکالت تلخ.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

31104

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

 @ cinemaferdosi کانال خبری تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand   اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنـگ عنبـــر 2 

شروع 
سانس

14:1516:1520:1521:45             18:15        

ویالیی ها  مادر قلب اتمی

اولین ، بزرگ ترین و کامل ترین مرکز تخصصی
 چسب و مواد شیمیایی و محصوالت خودرویی

 در استان خراسان جنوبی
جشنواره فروش فوق العاده تابستان آغاز شد

کلینیک تخصصی چسب سهیل

   خیابان پاسداران - میدان قدس
Soohel@ 05632234838- 09153612181   کانال تلگرام  
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پیش بینی هواشناسی از ادامه وزش تند باد در خراسان جنوبی

ایرنا -کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر افزایش گرادیان فشاری همراه با تقویت زبانه های پر فشار 
در سطح زمین است لذا در روزهای آینده گاهی وزش تند باد و در برخی نقاط وزش باد شدید پیش بینی می شود. زارعی افزود: بر اساس همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش 
یابی هواشناسی در طول هفته جاری شرایط دمایی مطلوبی بر استان حاکم خواهد بود. به گفته وی وضع جوی بیرجند تا ظهر امروز صاف گاهی با وزش باد و گرد و خاک خواهد بود.

روز بدون پالستیک 

پیشه ور -روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودی 
های ورزشی گفت: به مناسبت 21 تیر ،روز جهانی 
با  نور  اعتباری  و  مالی  ،موسسه  پالستیک  بدون 
همکاری هیات کوهنوردی و صعودی های ورزشی 

خراسان جنوبی و اداره کل حفاظت محیط زیست 
ارتفاعات  در  کوهنوردی  برنامه  برگزاری  به  اقدام 
طی  کرد:  عنوان  قهستانی  نمود.  بیرجند  چهارده 
از  تن   20 تعداد  که  فرهنگی،ورزشی  برنامه  این 
کوهنوردان و عالقه مندان به کوه و کوهنوردی و 
از جمله خانواده موسسه مالی و اعتباری نور حضور 
هدف  با  کنندگان  شرکت  کرد:  تاکید  داشتند.وی 
ترویج فرهنگ عدم استفاده از کیسه های پالستیکی 
جهت حفظ محیط زیست روز جمعه 23 تیر ضمن 
حضور در ارتفاعات چهارده بیرجند در فضایی پر نشاط 
و شادابی به کوهنوردی پرداختند. وی اضافه کرد در 
پایان  جوایزی به قید قرعه از سوی مدیر کل حفاظت 

محیط زیست به  شرکت کنندگان اهدا شد .

دانش آموزان بیرجندی مقام دوم 
در مسابقات سرود همگانی

گفت:  پرورش  و  آموزش  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
دانش آموزان دبیرستان حضرت فاطمه الزهر)س( 
رتبه دوم مسابقات سرود  به کسب  بیرجند موفق 
همگانی کشور در دوره متوسطه دوم شدند. المعی 
شهرستانی  مرحله  برگزاری  از  پس  کرد:  اظهار 
هنرهای آوایی و راهیابی گروه های منتخب این 
رشته به مسابقات استانی، مسابقات استانی سرود 
کرد:  اضافه  وی  شد.  برگزار  گروه   12 شرکت  با 
پس از بررسی و داوری گروه های منتخب استانی 
دبیرستان حضرت فاطمه الزهر)س( بیرجند به عنوان 
نماینده استان به مرحله کشوری راه یافت که همراه 
با دبیرستان متانت تهران موفق به کسب رتبه دوم 
 مسابقات هنرهای آوایی کشور در بخش دختران شد.

تجلیل از ورزشکاران اخالق مدار
 ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی

امیرآبادیزاده-به مناسبت بزرگداشت منش پهلوانی 
استان  مدار  اخالق  ورزشکاران  از  ای  زورخانه  و 
تقدیر شد.طی مراسمی به مناسبت 17 شوال روز 
فرهنگ پهلوانی در زورخانه امام موسی ابن جعفر)ع( 
ورزش  اداره کل  معاونان  و  مسئوالن  با حضور  و 
ورزشکاران  بسیج  و  الرضا  انصار  سپاه  جوانان،  و 
استان، اداره کل آموزش و پرورش و هیات پهلوانی 
بیرجند و مدیران و ورزشکارن زورخانه های بیرجند 
تجلیل  استان  ورزش  مدار  اخالق  ورزشکاران  از 
شد.همچنین در این مراسم از تیم نوجوان استان 
که مقام نخست مسابقات دانش آموزی را از آن خود 
کرده اند قدردانی شد.و به پاس زحمات آقای مهدی 
قمری رئیس هیات پهلوانی وزورخانه ای خراسان 
جنوبی در ترویج وگسترش ورزش پهلوانی وکسب 
مقامات کشوری این ورزش لوح یاد بودی از طرف 

سپاه انصارالرضا)ع( تقدیم وی گردید.

توزیع کیسه های پارچه ای خرید 
توسط سمن حامیان طبیعت

پالستیک  بدون  روز  21تیر،  با  همزمان   - کاری 
و  برای ترویج فرهنگ استفاده کمتر از پالستیک 
و کاهش تولید زباله،  کیسه های پارچه ای خرید 
توسط سمن حامیان طبیعت شرق با شعار »نه به 

پالستیک« توزیع شد. در این برنامه مخاطبان عالوه 
از  استفاده  و مضرات  مورد خطرات  در  آگاه شدن 
پالستیک  به استفاده از کیسه های پارچه ای چندبار 
مصرف تشویق شدند. این کیسه ها به سفارش اداره 

کل حفاظت محیط زیست استان تهیه شده بودند.

صنایع باالی 100 کیلووات در استان  
پاداش همکاری می گیرند

مشترکان  خدمات  و  فروش  امیرآبادیزاده-معاون 
از  جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
تخصیص پاداش طرح قطع بار برنامه ریزی شده به 
صنایع باالی 100 کیلووات خبر داد.محسن بخشایی 
اظهار کرد: این طرح به منظور مدیریت مصرف برق 
برای عبور از پیک تابستان بوده و تا سال گذشته 
فقط شامل صنایع باالی 200 کیلووات بود، اما با 
توجه به گرمای هوا و افزایش مصرف برق، شرایط 
آن تغییر کرده است.وی با اشاره به ظرفیت باالی 
صنعتی  واحد   65 افزود:  بیرجند  صنعتی  شهرک 
باالی 100 کیلو وات در این شهرک وجود دارد که 
ما می توانیم در کمترین زمان، بیشترین نتیجه را 
در زمینه مدیریت مصرف در این مجموعه بگیریم.

توزیع  معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: مدیران انرژی 
در زمینه استفاده صحیح از انرژی برق در صنعت و 

سازمانها، تاثیر چشمگیری دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

نقش زن در جایگاه مادر
 در تربیت فرزند مهم است

در  زن  نقش  گفت:  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا 
فرزند  رشد  و  تربیت  تعلیم،  امر  در  مادر،  جایگاه 
بسیار مهم است و مادر در واقع معلم اصلی هر 
عبادی  االسالم  شود.حجت  می  محسوب  فرد 
بیرجند  در  فرشتگان  لشکر  یادواره  چهارمین  در 

بر  گذاری  تاثیر  در  مهمی  نقش  خانواده  افزود: 
روی نسل دارد و از طرفی وراثت، تعلیم، تربیت 
و محیط نقش مهمی در رشد فرد می گذارد.وی 
با بیان اینکه نقش زن در این عوامل حائز توجه 
است، به همین دلیل از واژه زن به مادر تعبیر می 
شود، اظهار کرد: اگر وراثت در فرزند نقش دارد 
وراثت مادر در فرزند بسیار قوی است.نماینده ولی 
فقیه با اشاره به اینکه معلم اصلی برای تعلیم و 
تربیت فرزند مادر است، یادآور شد: تغذیه نه تنها 
از لحاظ جسمی بلکه بر مسائل فکری و روحی 
هم تاثیر دارد، مادر فرزند را تغدیه می کند، منظور 
این  اگر  ... نیست،  از تغذیه آنچه ترکیب شیر و 
یهودی  یا یک زن  و  مومن  زنی  به  متعلق  شیر 
باشد به لحاظ ترکیب شیمیایی فرقی ندارد اما از 

لحاظ امور معنوی فرق می کند.

همایشی برای نجات درختان 200ساله
 شاهجوی بلده

قاسمی- با توجه به اهمیت جوامع محلی در سایت 
های  ظرفیت  از  استفاده  و  جهانی  میراث  های 
فرهنگی  میراث  از  و حفاظت  در صیانت  مردمی 
و همراهی مردم و دولت، همایش بزرگ مردمی 
مبارزه با آفات درختان شاهجوی بلده در روزهای 
پنج شنبه و جمعه هفتۀ قبل در بخشی از مسیر 
توسط  سفلی  و  علیا  باغستان  در  بلده  شاهجوی 
با  و  فردوس  بلده  قنوات  جهانی  میراث  پایگاه 
حضور مردم برگزار شد.مدیر پایگاه میراث جهانی 
قنوات بلده فردوس هدف اصلی از برگزاری این 
تأکید  و  منطقه  مردم  مشارکت  جلب  را  همایش 
بر نقش آنان در حفاظت و مانیتورینگ »بررسی 
مداوم« سایت جهانی بلده عنوان کرد.»اقدس کرم 
پور« افزود: قدمت باالی درختان و آفات زیاد سال 
در منطقه و عدم  دلیل خشکسالی  به  اخیر  های 
وجود متولی مشخص، یکی از دالیل برگزاری این 
اظهار کرد: در مسیر »شاه  بوده است.وی  برنامه 
از گونه های  بلده« 2 هزار و 388 درخت  جوی 
چنار، بید، توت، سنجد، سپیدار و زبان گنجشک 
زیبایی  دارد که  تا 250 سال وجود  با قدمت 80 
باغستان  گردشگری  نمونه  منطقه  به  خاصی 
بخشیده است.وی بیان کرد که این مجموعه، آب 
از دره ها جمع آوری و در یک  را  های سطحی 
شبکه پیچیده به یکدیگر متصل می کند و بیش 
را  کشاورزی  اراضی  و  باغات  از  هکتار  از 3500 
در  طول مسیر خود در منطقه فردوس سیراب می 
کند و یکی از مهمترین دالیل ثبت جهانی آن هم 
همین پیچیدگی ساختار و نبوغ بشری در سیستم 
مدیریت سنتی استحصال و انتقال آب می باشد.

بستر سرمایه گذاری در حوزه گیاهان 
دارویی خراسان جنوبی فراهم شود

امیرآبادیزاده-مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
دارویی  گیاهان  حوزه  در  باید  گفت:  استانداری 
کرد:  بیان  نخعی  شود.نفیسه  گذاری  سرمایه 
خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و قابلیت های 
زیادی است.وی با بیان اینکه این استان پتانسیل 
های زیادی در زمینه گیاهان دارویی دارد، افزود: 
انجام شود. بهره وری الزم  این ظرفیت  از  باید 
مزیت  گیاهی  گونه   800 اینکه  بیان  با  نخعی 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  جنوبی  خراسان  در  دار 
همچنین این استان دارای سه گونه گیاهی مفید 

بوده که تنها در همین منطقه دیده می شود.

در هفته ای که گذشت: 53 فقره تصادف 
درون شهری 

قاسمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از 
وقوع53  فقره تصادف طي هفته گذشته در معابر 
رضایی«   داد.»علیرضا  خبر  استان  شهری  درون 
اعالم کرد که هفته گذشته در اثر این تصادفات یک 
نفر فوت و 58 نفر مجروح شدند که بیشترین آمار 
مجروحان مربوط به موتورسواران با 59 درصد بوده 
است. وي بیشترین علت تصادفات را رعایت نکردن 
حق تقدم با 38 درصد عنوان کرد و افزود: همچنین 34  
درصد از تصادف ها به دلیل بی توجهی به جلو بوده 
است. به گفتۀ وی در این مدت 5 هزار و355  فقره 
انواع تخلف رانندگي توسط ماموران پلیس راهنمایی 
 595 تعداد  این  از  که  شده  ثبت  استان  ورانندگی 
تخلف، حادثه ساز بوده است. رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اظهار کرد که موتورسواران، هنگام تردد 
در شهرها از کاله ایمني استفاده و با سرعت مطمئنه 
رانندگی و از سبقت هاي غیر مجاز خودداري کنند.

مدیرکل جدید راه آهن شرق منصوب شد

تسینم-در حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران حسن 
ماسوری به عنوان مدیرکل جدید راه آهن شرق 

منصوب شد.
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راه آهن استان روی ریل اجرا
هماهنگی  معاونت  مقدم-سرپرست  دادرس 
امور عمرانی استانداری خراسان جنوبي گفت: 
با پیگیري هایي که از سوي مسئوالن استاني 
خصوصاً استاندار انجام شده امید است در آینده 
اي نزدیک شاهد عملیات اجرایي پروژه مهم و 

زیربنایي راه آهن استان باشیم.
منطقه  خاص  موقعیت  به  فرهادي،  محمد 
اي و ژئوپلوتیکي خراسان جنوبي اشاره کرد 
و افزود: خراسان جنوبي در منطقه اي است 
که از گذشته هاي دور بخشي از جاده ابریشم 
بوده و نقش مهمي در توسعه اقتصادي کشور 
را  بر عهده داشته است.وی خراسان جنوبی 
نیز  و  جنوب  به  شمال  کریدور  ارتباطی  راه 
مسیر ارتباطي شرق به غرب دانست و تصریح 
کرد: وجود فرودگاه بین المللي بیرجند از جمله 
پتانسیل هاي زیربنایي است که موجب شده 
تا بتوان در زمینه توسعه اقتصادي گام هاي 
مناسبي برداشت.وی به وجود معادن غنی در 
این استان به عنوان یکي دیگر از ظرفیت هاي 
استان اشاره کرد و ادامه داد: یکي از ظرفیت 
هایی که همواره موجب شده تا سرمایه گذاران 
و صاحبان سرمایه در این استان حضور پیدا 
هاي  نعمت  و  غني  معادن  وجود  کنند 

خدادادي بوده که در این منطقه وجود دارد.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبي، یکي از مهمترین 
توانمندي  و  ها  از ظرفیت  استفاده  راه هاي 
هاي اقتصادي استان را وجود ریل و اتصال 
استان به خطوط ریلي سراسري ذکر کرد و 
موضوع  استان  تاسیس  ابتداي  از  داد:  ادامه 
اتصال استان به خط ریلي راه آهن سراسري 
مردمي  مهم  مطالبه  یک  عنوان  به  همواره 
پیگیري  و  بوده  استاني  مسئوالن  دغدغه 
زمینه  این  در  تاکنون  نیز  مناسبي  هاي 
وجود  عدم   ، است.فرهادی  گرفته  صورت 
سرمایه  موانع  ازمهمترین  را  استان  در  ریل 
این  کنار  در  کرد:  تصریح  و  دانست  گذاري 
کشاورزي  راهبردی  محصوالت  وجود  امر 
به  این محصوالت و رسیدن  نیز فرآوري  و 
بازارهاي هدف فروش محصوالت کشاورزي 
نیز مستلزم وجود زیرساخت هاي موجود در 
بیان  با  است.وی  ریلي  نقل  و  حمل  حوزه 
از  یکي  ریلي  نقل  و  حمل  توسعه  اینکه 
مهمترین سیاست هاي کاري دولت تدبیر و 
کار  به  شروع  ابتداي  از  افزود:   ، است  امید 
هاي  پیگیري  و  اقدامات  نیز  یازدهم  دولت 

بسیار مناسبي در این زمینه صورت گرفته به 
گونه اي که اعتبارات پروژه راه آهن استان 
صورت  که  هایي  پیگیري  با   94 سال  در 

مستقلي  اعتباري  ردیف  و  پایدار شد  گرفت 
در  داد:  ادامه  داد.وی  اختصاص  خود  به  نیز 
میلیارد   20 مبلغ  ها  پیگیري  برابر   93 سال 
ریال در خصوص انجام مطالعات اجراي راه 
آهن بیرجند- زاهدان و در نهایت اتصال به 
راه آهن سراسري بافق - مشهد اختصاص و 
تامین اعتبار شد که انجام مطالعات این طرح 
نیز در اولویت کاري شرکت مادر تخصصي 
ساخت و توسعه زیربناهاي راه آهن سراسري 

کشور قرار گرفت.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
نشان  خاطر  جنوبي،  خراسان  استانداری 
ساخت: مطالعات این پروژه از دو محور شامل 

22 کیلومتر از سمت بیرجند و نیز 51 کیلومتر 
شامل محور کال شور - گناباد انجام شده و 
قطعه 51 کیلومتر نیز آماده برگزاري مناقصه 
در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  است.فرهادی، 
سال 95 نیز داراي 88 میلیارد ریال اعتبار بود 
افزود: با پیگیري هاي مجدانه اي که از سوي 
صورت  محترم  استاندار   ، پرویزي  مهندس 
گرفت کسري اعتبار این پروژه در سال هاي 
93 و 94 نیز تامین شد که الزم است به عنوان 
یک شهروند خراسان جنوبي از تالش هاي 

خستگي ناپذیر و خالصانه استاندار محترم در 
زمینه اجراي این پروژه تقدیر وتشکر نمایم.

خط  کیلومتر   270 اجرای  با  داد:  ادامه  وی 
ریلي راه آهن بیرجند - کالشور استان خراسان 
جنوبي به شبکه ریلي راه آهن سراسري متصل 
خواهد شد و آرزوي به حق و دیرینه مردم این 
استان محقق مي شود که این امر نشان دهنده 
عزم و توجه جدي دولت تدبیر و امید به این 
استان و استان هاي کم برخورداري همچون 
از  یکي  یادآورشد:  است.وی  جنوبي  خراسان 
مواردي که در سفر ابتداي سال دکتر روحاني 
اعتبارات  از  استفاده  شد  مطرح  استان  به 
این  اجراي  صورت  در  ارزي  ذخیره  صندوق 
پروژه بود که با اجرایي شدن آن این امر نیز 
شکل اجرایي و عملیاتي به خود خواهد گرفت.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبي، با بیان اینکه اعتبار 
مورد نیاز از سوي مشاور براي اجراي طرح در 
فاز 51 کیلومتر محور ارتباطي کالشور -گناباد 
افزود:  است  شده  برآورد  ریال  میلیارد   546
محور  اجراي  براي  نیاز  مورد  اعتبار  برآورد 
بیرجند به طول 22 کیلومتر نیز 410 میلیارد 

ریال اعتبار بوده است.

فرهنگ سازی عفاف و حجاب از مهد کودک های شهر

تخفیف 30 درصدی برای عوارض خودرو در بیرجند

عکس:احسان توال

با  شورای شهر  جلسه  دیروز  حسینی- صبح 
کمیسیون های  های  نامه  قرائت  کار  دستور 
عوارض  خروج  شد.  برگزار  مالی  و  خدمات 
و  به شهرها  آن  پرداخت  و  از شهر  خودروها 
استان های اطراف به دلیل ارزان تر و به صرفه 
بودن یکی از مواردی بود که اخیرا در یکی از 
جلسه های شورا مطرح شده بود. در همین راستا 
در این جلسه تخفیفاتی برای مردم پیشنهاد شد 
تا از این موضوع جلوگیری شود. نیک رئیس 
کرد:  عنوان  باره  این  در  خدمات  کمیسیون 
شهروندانی که در 4 ماهه اول سال 96 عوارض 
نوسازی خودروها و خدمات شهری شامل بهای 
خدمات، پسماند و آتش نشانی را پرداخت کرده 
اند، مبلغ پرداختی با 30 درصد تخفیف محاسبه 
خواهد شد و در حساب بستانکاری آنان برای 
عوارض سال بعد در نظر گرفته می شود. نیک 
ادارات  این تخفیفات شامل حال  اضافه کرد: 
نیز  شورا  دیگر  عضو  بهترین  شد.  نخواهد 
موثرترین راه را مکانیزه شدن سیستم و رصد 
آنالین آن در تمام کشور دانست و افزود: باید 
به استانداری در این باره نامه داده شود تا حق 

مردم بیرجند به خارج از شهر نرود.
معاینه فنی موتورسیکلت ها

توسط شهرداری انجام شود
نامه دیگر کمیسیون، درخواست شورای عالی 
ترافیک کشور از شهرداری ها برای انجام معاینه 
فنی موتورسیکلت ها برای ساماندهی آنان و 

جلوگیری از آلودگی هوا، بود که نیک در این 
باره عنوان کرد: اکنون مراکز معاینه فنی که 
می تواند درآمد پایداری برای شهرداری باشد در 
اختیار اشخاص حقیقی است و این طرح فرصت 

مناسبی است تا معاینه فنی موتورسیکلت ها 
شناس  یزدان  شود.  انجام  شهرداری  توسط 
عضو دیگر شورا اما با این پیشنهاد مخالفت کرد 
و خواست که این کار نیز به بخش خصوصی 
ادامه داد: هنوز کار خودمان  واگذار شود. وی 
مشکل دارد و اتوبوس های دودزا باقی مانده 
اند. شهردار در پاسخ به این موضوع با انتقاد 
از این که بعد 4 سال یادتان آمده کار ما ایراد 
ندارد  موتورسیکلت  آنقدر  بیرجند  گفت:  دارد 
بگذارید   ، باشد  داشته  توجیه  طرح  این  که 
دهیم. اطالع  شما  به  بعد  و  کنیم   بررسی 

امکان جداسازی کامل آب شرب
از فضاهای سبز وجود ندارد

درخواست  موضوع  با  را  بعدی  نامه  »نیک« 
الزام  بر  مبنی  شهری  فاضالب  و  آب  اداره 
از فضاهای سبز مطرح  جداسازی آب شرب 
کرد و افزود: نظر کمیسیون این بوده که به 

کامل  جداسازی  امکان  ها  زیرساخت  علت 
این  امکان  حد  تا  شهرداری  و  ندارد  وجود 
این  به  اشاره  با  نیز  انجام دهد. مدیح  را  کار 
که طبق آخرین آمار، 68 درصد از فضاهای 
کرد:  عنوان  بود  شده  تفکیک  شهری  سبز 
60 درصد انجام این کار از بودجه شهرداری 
است.  بوده  دولت  های  کمک  درصد   40 و 
شهرداری  شد  مقرر  شورا  اعضای  توافق  با 
همکاری  با  موضوع  این  پیگیری  برای 
به  توجه  با  و  شهری  فاضالب  و  آب  اداره 
 تخصیص بودجه از ادارات ذی ربط عمل کند.

آبیاری چمن های شهر
مانند شالی زارها!

»عبدالرزاق نژاد« یکی دیگر از اعضای شورا با 
بیان این که شهروندان به نحوه آبیاری درختان 
کرد:  عنوان  داشتند،  اعتراض  همیشه  شهر 
متاسفانه در پارک ها و حتی یکی از دانشگاه ها، 
آب را بدون نظارت در چمن ها رها می کنند و 
مانند شالی زار آبیاری می کنند! وی تقاضا کرد 
تا مسئوالن پارک ها و این مکان ها در این 

زمینه آموزش ببینند و توجیه شوند.
جلسه ای ویژه برای حل مشکالت

1500 واحدی ارتش
واحدی  ساکنان 1500  درخواست  دیگر  نامه 
اتوبوس شهری در  ارتش برای برقراری خط 
این منطقه بود که »نیک« بیان کرد: با عنایت 
به بررسی ها به دلیل استهالک ناوگان، مقرون 
به صرفه نبودن برای سازمان و ایمن نبودن 
میدان،  ایجاد  با  فقط  کار  این  مسیر  ورودی 
تقاطع امن و چراغ قرمز امکان پذیر می باشد. 
بهترین با اشاره به این که مشکالت متعدد این 
آموزشی و  از فضاهای فرهنگی،  اعم  منطقه 
رفاهی، جمع آوری زباله و تردد خواستار جلسه 
ای ویژه با دستگاه های ذی ربط و شورای شهر 

و شهرداری شد.
تمام خانه های شهر باید بیمه شوند

به گفته شهردار سال گذشته 40 هزار منزل 
مسکونی بیرجند بیمه شده بود. مدیح با بیان 
این که شرکت بیمه طرف قرارداد سال پیش 
25 میلیون تومان ضرر کرده بود عنوان کرد: 

موعد قرارداد به پایان رسیده و باید برای تمدید 
یا عقد قرارداد با شرکت دیگری اقدام شود. وی 
تاکید کرد: اگر قرار است تمدید شود، باید تمام 
خانه های شهر بیمه شوند. مقرر شد با توجه به 
این که دو پرونده با خسارت 10 و 15 میلیون 
با  قرارداد  است،  اقدام  در دست  هنوز  تومانی 
شرکت تا آخر تیر تمدید شده و برای ادامه کار 
، آگهی فراخوان داده شود.الزم به ذکر است 
نامه های کمیسیون مالی و نامه های دیگری از 
کمیسیون خدمات مانند مخالفت کمیته تطبیق 
فرمانداری با اخذ وام برای کارخانه کمپوست، 
مسیر  تغییر  برای  مردم  از  مجدد  نظرسنجی 
از  شهرداری  گزارش  شهر،  مهر  در  اتوبوس 
در  روزبازار  برقراری  آالینده،  صنوف  انتقال 
از راه و  شمال شهر و پیگیری گرفتن زمین 
شهرسازی برای انتقال چهارشنبه بازار در این 

جلسه قرائت شد.
در حاشیه: درخواست مردم این شهر 

از نماینده شهر دیگر!
یکی از نامه های کمیسیون خدمات درخواست 
های  باجه  در  )معلوالن  توانخواهان  شرکت 
بلیط فروشی( مبنی بر افزایش دستمزد بود که 
چندین بار به شورای شهر نامه داده بودند و 
این بار از طرف فالحتی نماینده قاین و زیرکوه 
پیگیر آن شده بودند. نظر کمیسیون ، ارسال 

نامه به سازمان اتوبوسرانی برای بررسی بود.
)Ava.news13@gmail.com(

قوسی-قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی 
در جمع  و حجاب  عفاف  میزگرد  در  منکر  از 
خبرنگاران اظهار کرد: رعایت عفاف و حجاب 
برای همه کارکنان دستگاه ها و نهادها الزامی 
است و در صورت رؤیت هرگونه هنجارشکنی، 
رییس و مدیر دستگاه باید پاسخگو باشد. موسوی 
زاهد ادامه داد: طبق ماده 18 قانون امر به معروف 
و نهی از منکر، همه دستگاه های اجرایی، چه در 
بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی موظف 

به رعایت قانون امر به معروف و نهی از منکر 
هستند و نباید به این فریضه الهی بی توجهی 
کنند. وی اضافه کرد: در ماده 427 شورای عالی 
انقالب فرهنگی، 27 دستگاه باید به امر عفاف و 
حجاب در جامعه رسیدگی کنند که متاسفانه کم 
کاری هایی در این زمینه به چشم می خورد. 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با جلوگیری 
از موازی کاری و با هماهنگی مدون و دقیق 
بتوان گام های روشنی در این زمینه برداشت.

هرگاه دولتی برنامه داشته است، جامعه 
به آرامش رسیده است

بیان کرد: عفاف و  مدیر حوزه علمیه نرجس 
حجاب برای حفظ خانواده است و در این راستا باید 
ویژگی های حضرت زهرا )س( را بررسی کرده و 
آن را در خود نهادینه کنیم. حجی پور ادامه داد: 
همه دولت ها برای عفاف و حجاب هیچ دغدغه 
ای ندارند و هر گاه دولتی به واقع در این زمینه 
دغدغه داشته باشد جامعه به آرامش می رسد.

آموزش 70 مربی مهدکودک
سرپرست سازمان تبلیغات اسالمی هم در این 
میزگرد با اشاره به این که حجاب و عفاف یک 
امر ذاتی است، گفت: حجاب کاری ظاهری 
است و عفاف کار دل است و حجاب می تواند 
ریاکارانه و تحمیلی باشد در صورتی که عفاف، 
است. حجت االسالم  ارزش  دارای  و  باطنی 
فرهنگ  زمینه  در  دولت  داد:  ادامه  رضایی 
سازی حجاب و عفاف باید برنامه داشته باشد 

فراموش  را  فرهنگ  اینکه  نه  کند،  هزینه  و 
کند و به حال خود رها کند. وی تاکید کرد: 
سازی  فرهنگ  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
عفاف و حجاب را از مهدکودک ها آغاز کرده 
است و تاکنون بیش از 70 مربی مهدکودک 
این  در  هرچند  افزود:  وی  اند.  دیده  آموزش 
زمینه ابتدا سازمان های بهزیستی و آموزش 
با  ولی  کردند  می  هایی  مقاومت  پرورش  و 
تالش فراوان موفق به اجرای این طرح شدیم. 

معاون استاندار خراسان جنوبی:

جلوی خام فروشی معادن گرفته شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه 
اقتصاد و تولید در استان مشکل داریم که باید 
به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود 
گفت: فواید استخراج معادن باید به نفع مردم 
باشد و از خام فروشی جلوگیری شود.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، بی بی عصمت سرفرازی در 

شورای اداری فردوس اظهار کرد: فردوس از 
شهرهای با قدمت و سابقه درخشان فرهنگی 
در استان است و با پشتکار و همدلی که بین 
مسئوالن و مردم وجود دارد باید شاهد پویایی و 

پیشرفت بیشتر این شهرستان باشیم.
در  تولید  و  اقتصاد  در حوزه  کرد:  تاکید  وی 
که  داریم  مشکل  جنوبی  خراسان  استان 
باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته 
جذب  در  عامل  نخستین  شود.سرفرازی 
سرمایه گذار به استان را امنیت سرمایه گذاری 
برشمرد و گفت: دولت در بحث اقتصادی و 
سیاسی ریل گذاری های الزم را انجام داده که 

در دولت جدید به ثمر خواهد نشست.
فواید استخراج معادن 

باید به نفع مردم استان باشد
وی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم توسعه 
به  برای دولت در زمینه توجه ویژه  تعهداتی 
خاطرنشان  کرده  ایجاد  کم برخوردار  مناطق 
کرد: در حوزه کشاورزی تالش دولت بر تغییر 
فشار،  تحت  آبیاری  افزایش  کشت،  الگوی 
حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی و 
عنوان یک محصول  به  گندم  تولید  افزایش 
استاندار  است.معاون  متمرکز  استراتژیک 
خراسان جنوبی مهارت آموزی در محیط کار و 

کارورزی فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی را از 
سیاست های دولت در حوزه اشتغال برشمرد که 
مزایای خوبی برای این طرح ها در نظر گرفته 
شده و کارگروه هایی نیز در این خصوص در 
استان تشکیل شده است.وی ظرفیت خراسان 
جنوبی در بخش معدن را گسترده دانست و 
گفت: فواید استخراج این معادن باید به نفع مردم 
 استان باشد و از خام فروشی جلوگیری شود.

5 طرح اقتصادی استان پس از
 8 سال تعطیلی امسال احیا می شود

صنایع  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  سرفرازی 
استان  در  ویژه ای  طرح  گردشگری  و  دستی 

بحث  در  کرد:  اضافه  است  پیگیری  حال  در 
اشتغال، صنایع بزرگ دیگر پاسخگو نیست و 
باید به سمت شرکت های دانش بنیان برویم.

وی گفت: اکنون صادرات از مرز ماهیرود به 
افغانستان انجام می شود و در تالش هستیم 
تا مرزهای یزدان، میل 73 و دو کوهانه نیز باز 
شود.معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه در 
کارگروه رفع موانع تولید در سال گذشته 210 
میلیارد تومان به 450 واحد تولیدی مشکل دار 
پرداخت شد افزود: 5 طرح اقتصادی در استان 
نیز که 7 تا 8 سال از تعطیلی آنها می گذرد 

امسال احیا می شود.

شورا تصویب کرد:

عکس :احسان توال
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جلودارزاده: کابینه
 دوازدهم وزیر »زن« ندارد

نماينده مردم تهران در مجلس  سهیال جلودارزاده 
شورای اسالمی با اشاره به حضور زنان در كابینه 
دوازدهم، گفت: طبق شنیده ها هیچ زنی به عنوان 
وزير در كابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت و 

حضور زنان به معاون وزير ختم می شود.

امینی فرد: قاضی زاده هاشمی 
برای حضور در کابینه تردید دارد

و  بهداشت  كمیسیون  عضو  امینی فرد  محمدنعیم 
هاشمی  قاضی زاده  اينكه  بیان  با  مجلس  درمان 
دوازدهم  دولت  كابینه  در  برای حضور  ترديد هايی 
دارد، گفت: نمايندگان پزشک مجلس در جلساتی كه 
داشته اند اين ترديدها را بررسی و به اين جمع بندی 
رسیده اند كه بهترين فرد برای اداره وزارت بهداشت 
آقای قاضی زاده هاشمی است  در كابینه دوازدهم، 
كه به همین جهت نشستی را با وی برگزار كرديم.

نماینده مجلس: احمدی نژاد هم 
قانون گریزی می کرد و هم قانون نویسی

رسول خضری نماينده مردم پیرانشهر در واكنش 
به نامه اخیر محمود احمدی نژاد، گفت: در زمان 
رياست جمهوری نیز رويه حركت آقای احمدی نژاد 
فرا قانونی و فرا عرفی بود. وی با بیان اينكه احمدی 
نژاد در برخی مواقع قوانین من درآوردی هم داشته 
آقای  عملكرد  سوابق  اگر  شما  كرد:  اظهار  است، 
احمدی نژاد در مجلس را از اداره قوانین و نظارت 
مجلس ، هیئت رئیسه و رياست مجلس جويا شويد 
فكر كنم ده ها بار نه، كه صدها بار قانون گريزی 

مشاهده خواهید كرد.

پورمختار: برخی از حقوق های نجومی 
هنوز به بیت المال برنگشته است

عضو كمیسیون قضايی مجلس با اشاره به اينكه 
ديوان محاسبات، تعداد نجومی بگیران را به ۴90 نفر 
تنزل داد، گفت: ديوان پس از چند ماه از گذشت 
تقاضای نمايندگان هنوز اسامی و آمارهای مديران 

نجومی بگیر را نداده است.

سروری: شاهد دیکتاتوری
 در انتخابات شوراها بودیم

پرويز سروری عضو شورای شهر تهران درباره خبر 
بسته شدن پرونده انتخابات شوراها و عدم بازشماری 
آرای شورای شهر تهران، گفت: ما با يک ديكتاتوری 
روكش شده مواجه هستیم كه ظاهر زيبايی دارد، اما 
باطنش همان استبداد خشن است. امروز شاهد هستیم 
كسانی كه مدعی اين بودند بايد انتخابات شفاف باشد 
و مدعی دموكراسی و آزادی جريان مخالف بودند، 
فشارها  تمام  انتخابات  از  روز  حدود 50  گذشت  با 
و تالش های ما برای پیگیری از مجاری قانونی را 

بی جواب گذاشتند و تالش های ما به سنگ خورد.

اروپا و آمریکا شکاف عمیقی در 
سیاست هایشان در قبال ایران دارند

چگونگی  بررسی  با  گزارشی  در  پست  واشنگتن 
از  ايران  قبال  در  آمريكايی ها  و  اروپايی ها  تعامل 
زمان حصول توافق هسته ای نوشت: آمريكا و اروپا 
تهران  در خصوص  درباره سیاست هايشان  آشكارا 
اختالف نظر دارند. اروپا مرتب نشان داده كه خواهان 
به  نزديكی روابط است،  در حالی كه دولت ترامپ 

دنبال راه هايی برای انزوای ايران است.

شریعتمداری: مدعیان اصالحات
 سر برف، زردآلو  پیدا کرده اند

نوشت:  حسین شريعتمداری مدير مسئول كیهان 
توتال در سال 1995 مبلغ 16 میلیون دالر و در سال 
200۴ مبلغ ۴۴ میلیون دالر به مقام دولتی ايران 
رشوه داده است كه در مجموع مبلغ رشوه 60 میلیون 
دالر است و همه اين توضیحات در متن سند آمده 
است و معلوم نیست مدعیان اصالحات و سازندگی 
و اعتدال كدام بخش از اين سند را انكار می كنند 
كه انگار سر برف، زردآلو پیدا كرده اند. از آقای زنگنه 
انتظار می رود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به 

توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .

هافینگتون پست: ترامپ 
در حال نقض برجام است

روزنامه آمريكايی »هافینگتون پست« در گزارشی 
اجرای  از  موفقیت آمیز  سال  دو  گذشت  با  نوشت 
برجام، واشنگتن می بايست سالگرد توافق تاريخی 
هسته ای با ايران را جشن بگیرد اما »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمريكا در حال نقض اين توافق است 
و موجبات از بین بردن آن را فراهم می كند. اين 
گزارش سپس ادامه داد كه با گذشت هر روز، باور 
اين مسئله سخت است كه اقدام ترامپ در نقض 

برجام از روی اشتباه و نه از روی بدخواهی است.

برجام بدون شلیک گلوله ، زیرساخت 
هسته ای ایران را از کار انداخت

توانست  هسته ای  توافق  نوشت:  پالیسی«  »فارن 
زيرساخت های  گلوله،  يک  حتی  شلیک  بدون 
هسته ای ايران را از كار بیندازد. اين نشريه آمريكايی 
با اشاره به گذشت دو سال از زمان امضای توافق 
هسته ای با ايران، مدعی شد كه اين توافق برای رژيم 
صهیونیستی يک موهبت بوده است و در حال حاضر 
اسرائیل و منطقه در وضعیت امن تری به سر می برند.

50 درصد کابینه روحانی باید تغییر کند

نماينده مردم همدان در مجلس در پیش بینی خود 
از تركیب كابینه دوم بیان كرد:  افرادی انتخاب شوند 
كه تمام توان شان را برای كار بگذارند، جهادی وارد 
كار شوند و هماهنگی الزم را با دولت داشته باشند ، 
به برنامه ششم و اسناد باالدستی اعتقاد داشته باشند و 
براساس آن حركت كنند. حاجی بابايی خاطر نشان كرد: كابینه دوم بايد باالی 

50 درصد نسبت به كابینه اول تغییر كند كه كارايی الزم را داشته باشد.

روحانی در این ۴ سال تنها به فکر خدمت باشد

حجت االسالم اشرفی اصفهانی گفت: من پیش از 
اين هم گفته ام كه بايد آقای روحانی از تک تک 
مردم كه به ايشان رأی داده اند تقدير و تشكر كند كه 
به  نظرم بهترين روش تقدير از مردم خدمت صادقانه 
به كشور و مردم است لذا انتظار می رود كه آقای 
روحانی در اين ۴ سال پاشنه كفشش را كشیده و تمام وقت خود را صرف 

خدمت به كشور و مردم كند چرا كه حق مردم همین است.

برجام از ابتدا هم نسخه شفابخش  مشکالت ما نبود

محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به فرا رسیدن 
سالگرد انعقاد برجام )23 تیرماه( گفت: همه ما بايد 
بدانیم كه برجام از ابتدا هم نسخه شفابخش و نجات 
دهنده كشور ما از مشكالت نبود.  برخی از كشورهای 
غربی از ترس آن كه مبادا تحريم های ثانويه آمريكا 
دامن شان را بگیرد، ارتباط خود با ايران را محدود كردند و همه اين مسايل 

حاكی از آن است كه آمريكا نمی خواهد ما از نتايج برجام بهره مند شويم.

كرد:  عنوان  خرازی  صادق  محمد 
خود  هويت  انقالب،  با  ايران  مردم 
را احیا كردند، قرن ها بود كه مردم 
هويت خود را فراموش كرده بودند، 
منكوب  كه  تاريخی  هويت  اين 
انقالب اسالمی  شده بود به بركت 
انقالب  اين  درون  در  و  شد  احیا 
وقتی عده ای به نام دينداری، دين 
مجددا  مردم  ستاندند،  می  را  مردم 
اين  كه  آنچه  و  كردند  احیا  را  خود 
روزها به بركت حضور مردم تجلی 
است.  دروغ  با  مبارزه  كرد،  پیدا 
دبیر كل حزب ندای ايرانیان خاطر 
هم  انتخابات  دوره  اين  كرد:  نشان 
آگاهی  با  ايران  مردم  و  سپری شد 
در انتخابات حضور يافتند و هیچ كس 
نمی توانست پیش بینی كند كه اين 

كنگره چهل میلیونی حاصل شود و 
دكتر روحانی علی رغم همه فشارها 
و تخريب با بیست و چهار میلیون 
رای رئیس جمهور شود. مردم ايران 
به تعادل، تعامل، مديريت و استمرار 
بنابراين  دادند.  رای  اصالحات  راه 
كه  شوند  انتخاب  بايد  دولتمردانی 
درک  و  بفهمند  را  مردم  مشكالت 
كنند و دولتی با انگیزه و با برنامه بايد 

مشكالت را حل كند. ما دولتی می 
با  آشكار خودش  پیوند  خواهیم كه 
مردم را حفظ كند. وی تاكید كرد: به 
عنوان كسی كه سه دهه از عمرش را 
در سیاست خارجی صرف كرده، می 
گويم به غربی ها نمی شود اعتماد كرد. 
من نمی گويم كه با آنها بايد تندی 
كرد ولی بايد با فهم و درک مشترک 
بدانیم. قدر  را  شكوه  و  آزادی  اين 

قالیباف،  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
نفع  به  قالیباف  رفتن  كنار  نتیجه 
از  درصد   50 ريختن  را  رئیسی 
و  دانست  روحانی  سبد  به  او  آرای 
معتقد  نظرسنجی ها  طبق  گفت: 
عرصه  در  قالیباف  آقای  ماندن  به 
او  آوری  رای  احتمال  چون  بوديم 
بیشتر بود. اين موضوع نه تنها در 
نظرسنجی ها بیان شد كه ما هم به 
عینه آن را ديديم؛ بنابراين اگر آقای 
كنار  قالیباف  آقای  نفع  به  رئیسی 
به سبد  او  اجبارا رای های  می رفت 
می شد. چون  ريخته  قالیباف  آقای 
طرفداران او ايدئولوژيک تر بودند و 
به آقای روحانی رای نمی دادند. هر 
حالت  اين  در  كه  بود  ممكن  چند 
طرفداران آقای رئیسی از كنار رفتن 

او به نفع آقای قالیباف ناراحت شوند، 
آقای  به  را  رای شان  نهايت  در  اما 
اتفاق رخ  قالیباف می دادند كه اين 
از رای های آقای  نداد و 50 درصد 
قالیباف به سبد آقای روحانی ريخته 

شد.
وی گفت: جمنا براساس ساز وكاری 
كه تعیین شده بود به اين نتیجه رسید 
كه امكان كناره گیری آقای رئیسی 

داوطلبانه  قالیباف  آقای  لذا  نیست؛ 
جمنا  نظر  اين  البته  داد.  انصراف 
نظرسنجی ها  برخی  براساس  نیز 
يا  و  پرده  پشت  بحث  هیچ  و  بود 
تحلیل های غلط مطرح در رسانه ها 
وجود نداشت. دهقان همچنین ديدار 
و حتی  غلط  كار  را  رئیسی  با  تتلو 
بدی دانست كه  بسیاری از افراد را 

در انتخابات به ترديد انداخت.

خرازی: مردم ایران به تعادل، تعامل 
و استمرار راه اصالحات رای دادند

دهقان: رای آوری قالیباف بیشتر از رئیسی بود؛
50 درصد از آرای قالیباف به سبد روحانی ریخته شد
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شرکت پخش 
متحد جنوب بارثاوا  

) پخش گستر( 
نمایندگی انحصاری برندهای 
 معروف غذایی و بهداشتی 

یک نفرحسابدار خانم با روابط 
عمومی باال و حداقل مدرک

 فوق دیپلم حسابداری 
یا مدیریت استخدام می نماید. 

)مراجعه حضوری( 

بیرجند - شهرک صنعتی - تالش 
شرقی 3 - آخرین بلوک - درب سبز 

رنگ   تلفن : 05632255723-6

فروش و معاوضه
 فوری و استثنایی

دو واحد تجاری۴۴ متری طبقه دوم 
و سوم با سند ششدانگ تجاری با 
برق،  آب،  مستقل  کامل  امتیازات 
گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع در 
بلوارمعلم،حاشیه خیابان فردوسی 
از سمت  )ابتدای خیابان فردوسی 

معلم( به فروش می رسد.
 )یا معاوضه با واحد مسکونی(

0۹۱5۱6۱36۸0

فـروش فـوری
یک فروشگاه تخصصی 

و انحصاری با سابقه ۱2 ساله 
در استان )قیمت توافقی(

 یا معاوضه با خودرو
0۹3777۱5227

ديدار نماينده ولي فقیه با پدر شهید واال مقام محمدحسن يعقوب نژاد 










