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بیرجند؟  مثل  در شهری  ندارد.  امکان  اصاًل  نه!... 
و با این علقه ها و وابستگی های دینی؟ کالس 
آموزش رقص بانوان؟ آنهم با تبلیغات رسمی و بدون 
با درج  اینستاگرام؟ آنهم  مانع در فضای تلگرام و 
عکس ها و کلیپهای آنچنانی؟ آنهم با ارائه قیمت 
برای انواع ایرانی و عربی و آمریکایی و آفریقایی و 
قدیمی و جدیدش؟ آنهم با درج شماره تلفن برای 
واریز  برای  و درج شماره حساب  قبلی  هماهنگی 
پولش؟ آنهم تبلیغ برای آموزش در منزل؟  آنهم به 
صورت انفرادی یا گروهی؟ آنهم آموزش رقص برای 
آقایان توسط بانوی محترم؟ آنهم تبلیغ و فعالیت از 
 ماهها قبل بدون ممانعت؟ آنهم بدون دغدغه ی 
یا  توبیخی  یا  ارشادی  یا  تذکری  حتی  دریافت 
توجیهی؟ آنهم برای مردمی که دل نگرانی های 
روز و شبشان یا مشکالت بی پایان زندگی هایشان،  
هر روز رقص تازه ای جلو چشمانشان می رود و هر 
 ساعت تن و جانشان را  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

جامعه هدف اقشار کم درآمد و بدون ملک  صفحه 7
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دوئل
حسینی- صبح دیروز جلسه هم اندیشي منتخبان پنجمین دوره شوراي اسالمي با حضور فرماندار بیرجند برگزار شد.  »میری« عضو 
شوراي پنجم با بیان این که مشکالت زیادی در بیرجند داریم اما مردم با نجابت خود تحمل می کنند عنوان کرد: صنوف مزاحم، 
 واقع شدن گورستان در داخل شهر و وجود و گسترش بافت فرسوده در مرکز شهر بخشی از این مشکالت است.  ...   )مشروح  در صفحه 7( 

دستگاه های اجرایی رودر روی شهرداری

شرکت مهندسیـن مشـاور
 در زمینه گازرسانی به یک نفر مرد دارای مدرک کارشناسی حقوق از 
 دانشگاه های معتبر به صورت تمام وقت جهت همکاری در پروژه های
 سطح استان خراسان جنوبی مسلط به امور مستند سازی و 

تحصیل اراضی با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط نیازمند است.
متقاضیان می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت
 7 الی 16 با شماره 05632392151 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان خراسان جنوبی  " سال 96"

شرح در صفحه 2

جناب آقای نصراللهی مدیر محترم
   معاونین  و همکاران ارجمند 

دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا )ع( دوره دوم
از تالش ها  و زحمات سه ساله شما بزرگواران در جهت رشد آموزشی و پرورشی فرزندم 

کمال تشکر و قدردانی را دارم. سرافراز و پیروز باشید

 سعید رضایی

آگهی مزایده شماره 96/52
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند. 
تعداد 50 دستگاه خودرو )سبک و موتورسیکلت(

زمان بازدید: به مدت 3 روز اداری از تاریخ 96/5/7 لغایت 96/5/9 از ساعت 9 الی 14
 محل بازدید: بیرجند- بلوار پیامبر اعظم )ص( روبروی نیروی انتظامی - شورای هماهنگی
محل تسلیم پیشنهادات: بیرجند- بلوار پیامبر اعظم )ص( - روبروی نیروی انتظامی  

شورای هماهنگی
ها  استان  کلیه  مزایده  برگزاری  زمان  از  اطالع  محترم جهت  بازدیدکنندگان   ضمنا 
می توانند به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده ، 

مناقصه مراجعه نمایند. 
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و 
انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

)بقا مختص ذات اوست(
به مناسبت اولین سالگرد فوت

 مرحوم حاجی علم علمی
الی 6  از ساعت 5  چهارشنبه 96/4/28  امروز  یادبودی  جلسه   
بعدازظهر در محل مسجد باقرالعلوم)ع( )مدرس 42( منعقد می باشد

 تشریف فرمایی دوستان و آشنایان موجب شادی روح آن مرحوم خواهد بود. 

خانواده های: علمی ، دره کی و سایر بستگان

در هفتمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان زنده یاد 

حاج غالمحسین ارشادی فر
 )پیر غالم ابا عبدا... الحسین )ع(( 

پنجشنبه 96/4/29 مصادف با شهادت امام جعفر صادق )ع(
 بر سر مزارش گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه و صلواتی

 یاد و نامش را گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

السالم علیک یا جعفر بن محمد الصادق )علیه السالم(
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پاسدار بازنشسته

 شادروان تاج )عباس( قربانی 
جلسه یادبودی پنجشنبه 96/4/29 از ساعت 16/30 الی 17/30 

در محل مسجد باقر العلوم )ع( )حد فاصل مدرس 40 و 42 
پشت اورژانس 115(  منعقد می گردد

 تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب امتنان است. 

)بازگشت همه به سوی اوست(
با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم ابوالقاسم مقرنسی
 )پیشکسوت ورزش و بازنشسته آموزش و پرورش( 

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم 
امروز چهارشنبه 96/4/28 ساعت 5 الی 6 بعدازظهر

 از محل غسالخانه انجام می گردد. 
خانواده های : مقرنسی ، جباری و سایر فامیل وابسته

کسب مقام قهرمانی مسابقات بسکتبال جام رمضان
 توسط تیم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

 )میالد 3 بیرجند(

 را به اعضای محترم تیم بسکتبال تبریک عرض نموده و توفیقات 
 روزافزون در تمامی مراحل زندگی را صمیمانه برای شما آرزو می نماییم.

مدیریت و پرسنل بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان 

حاج عباسعلی جاهد
 مصادف با شهادت امام جعفر صادق )ع( 

 جلسه یادبودی پنجشنبه 96/4/29 
از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد

 حضور شما بزرگواران مزید امتنان است.

خانواده های : جاهد ، شیوا ، شایسته فر
 و سایر بستگان

گروه صنعتی نجاتی )آناتا( 
جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی بازاریاب با سابقه نیازمند می باشد. 
مزایا: بیمه + حقوق طبق قانون کار + پورسانت    تلفن تماس: 32255156

خانواده های: قربانی ،آهنی ، قنبرپور، چاجی ،حصاری ، محمودی و سایر فامیل وابسته
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 هدف گذاری کمیته امداد برای ایجاد 170 هزار فرصت شغلی

ایرنا- منصور برقعی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان اینکه توانمند سازی مددجویان براساس اشتغالزایی یکی از اولویت های کمیته امداد امام)ره( است اظهار کرد: طرح 
های اشتغالزایی ما بر روی طرح های کوچک و خانگی متمرکز است چرا که خانوارهای زیرپوشش در گام اول امکان و شرایط داشتن بنگاه های بزرگ را ندارند.وی ادامه داد: 170 

هزار فرصت شغل در سال جاری از طریق طرح های جدید اشتغال و 30 هزار مورد نیز از طریق کاریابی در واحدهای موجود ایجاد خواهد شد.

سرمقاله

پیامدهای  از  اند.   کرده  اجازه  (و  سرمقاله  )ادامه   
اجتماعی  زای  آسیب  های  بازتاب  و  اخالقی 
بازار  و  ها  قیمت  از  بگذرم،  که  اقداماتی  چنین 
و  سازی  شبکه  و  ها  مانکن  و  مدها  تبلیغ  داغ 
در  متعدد  های  یابی  دوست  و  ها  یابی  شبکه 
روی  به  را  هایم  کنم، چشم  عبور  که  فضا  این 
مختلف  فجایع  و  ای  حاشیه  های  استفاده  سوء 
ها  کالس  این  از  برخی  حاشیه  در  که  اخالقی 
و یا فعالیت های »دیجی« های زن در بیرجند 
خانواده  برخی  نگرانی  روی  به  ببندم، چشم  که 
های دغدغه مند و دلسوز که نمی توانم ببندم. 
ما  برای  جدید  اجتماعی  اجتماعی،  های  شبکه 
ساخته اند که باورش سخت و پذیرشش، سخت 
تر است. با همه ی این ناهنجاری ها هم نمی 
توان برخورد پلیسی و انتظامی کرد. من معتقدم 
خانواده  رفتن یک  گاهی  که  در چنین شرایطی 
به یک عروسی ساده  را  ها  ارزش  به  معتقد  ی 
از  ها  نگرانی  یا  دهد  می  قرار  تأثیر  تحت  هم 
فردای فرزندانمان را به یادمان می آورد، نیازها و 
مطالبات طبیعی مردم را باید مدیریت کرد و البته 
همپای آن، آسیب ها و پیامدها را نیز مدام تبلیغ 
کرد. در ماجرای کالس های رقص در بیرجند، 
از  را  حرمت  سهو،  از  را  عمد  ناسره،  از  را  سره 
جدا  باید  استفاده،  سوء  از  را  فایده  حرمتی،  بی 
دید و بعد تصمیم گرفت. برای  اقدام هنوز هم 
دیر نیست؛ هنوزی که سر و ته ماجرا مشخص 
بیدار  زیادی  های  وجدان  که  هنوزی  است، 
هایی،  کالس  چنین  مبلغین  که  هنوزی  است، 
از  به بخشی  اند و شاید  به جریان نشده  تبدیل 
چنین  سر  بر  نیستند.  آگاه  هم  کارشان  عواقب 
منطقی  باید  کرد،  پا  به  نباید  هیاهو  ماجراهایی 
بر  گرفت.  تصمیم  منطقی  و  شنید  منطقی  دید، 
رسانه ها برای نقد عملکردها در این حوزه ها و بر 
مردم برای داشتن این دغدغه ها نیز نباید خرده 
گرفت، دغدغه ها و غصه ها، آزار دهنده اند اما 
خراسان  ما  برای  سازنده هم هستند؛ مخصوصًا 
جنوبی ها که بیخیال نیستیم، قدر ارزش هایمان 
از  بیشتر  را  حرمت  البته  و  دانیم  می  بیشتر  را 
دیگران  پاس می داریم، همین است که به قول 
جناب مولوی، هم  رخ زرد تریم و هم پردردتر؛  

هر که او بیدارتر، پردردتر
                          هرکه او آگاه تر، ُرخ زردتر

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

هنوزی که دیر نیست

* هرم پور

بدبختی  رقص  تماشای  (به   1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

هایشان وا می دارد؟ آنهم وقتی برای مردم بخشی 
از  همین شهر، »الفقر، الموت االکبر«  است و برای 
بخشی دیگر، پولها و زندگی های آنچنانی!؟ رقص 
زمانه هر روز برای هر کدام از ما تحفه ای تازه دارد! 
نه...واقعاً چنین چیزهایی باورم نمی شود، ولی باورم 
می شود که خیلی دور نباشد  که این شهر هم به 
همان سرنوشت شهرهای بزرگ تر از خودش دچار 
شود  و بیرجند همانی شود که نشانه هایش هویداست 
و لقمه ای بر دهانش بگذارند که نه حالل است و نه 
در حد و اندازه اش، و آنوقت است که نتواند آن را نه 
فرو برد و نه باز پس اندازد! القصه، بخشی از تغییر 
هویت فرهنگی بیرجند، بدون چاره است و گریز ناپذیر 
و هر شهری و مردمانش برای رسیدن به توسعه وقتی 
همراه »جریان« می شوند، هم »آلوده« می شوند و 
هم »آمیخته«. و بخشی از این تغییر هویت، عجله 
ایست که مردم برای تغییر دارند. داستان عجیب این 
کالس های رقص را اما من ماههاست که شنیده 
ام، نه به این وسعت و نه به این فراگیری. باورم نمی 
شد تا اینکه یکی از بزرگواران چند صفحه و کانال 
و گروه نشانم داد و متوجه شدم فاجعه سنگین تر از 
آنچیزیست که تصور می کردم. دلم سوخت! هم به 
حال خودشان، هم به حال خودمان و هم به حال 
انصافی  بی  تبلیغ!  ونقطه  بودند  هدف  که  آنهایی 
نمی کنم و با بی انصافی نمی خواهم قضاوتم را به 
مخاطب محترم تحمیل کنم. این را می گویم که  
بعضی از زیبایی ها، خواسته ها و مطالبات، بخشی 
از نیازهای درون ماست و به ویژه برای جنس زن، 
نه تنها پراهمیت و عزیز، بلکه گاهی ضروری و الزم. 
تبلیغ کنندگان و مروجان و برگزار کنندگان این کالس 
ها که احتمااًل این بخش از نیازها را بیشتر می بینند تا 
بخش های دیگرش را هم تخطئه نمی کنم و برای 
چنین کاری  بر سرشان فریاد نمی زنم که »شما پیاده 
نظام ناتوی فرهنگی شده اید و فالن و بهمان«...نه! 
آنها هم شهروند شریف این شهر و همشهریان عزیز 
ما هستند. اما در فرصت سهل انگاری برخی مسؤولین 
و بی تفاوتی برخی ناظرین و البته سوء برداشتهایشان 
از مفهوم آزادی، در این ماهها به دفعات و به آشکار در 
گروهها و کانالها و صفحات مختلف، جمعی به هم زده 
اند و با تبلیغ چیزی که چندان با هنجارهای ما سازگار 
نیست و یا حداقل استفاده مناسبی از آن نمی شود یا 
وقتی »غنی« می شود؛ در جایگاههای هنجارشکن 
و ضد اخالق بکار می آید و شهود و نمود می یابد، 
کمی به حریم امن ارزش ها و البته به ساحت آرامش 
خانواده ها وروِد بی اذن . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

برای  تاکید کرد که  احوال  ایسنا- سخنگوی سازمان ثبت 
مراجعه  به  نیازی  ملی  هوشمند  کارت  تعویض  درخواست 
حضوری نیست و می توان از طریق سایت ثبت احوال به 

نشانی www.ncr.ir پیش ثبت  نام انجام داد.
 24 از  بیش  کنون  تا  کرد:  اظهار  ابوترابی  اهلل  سیف 
میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است و هموطنان 
مستحضر باشند که کارت های ملی صادر شده تا پایان 
پیش  حتما  و  دارد  مهلت  امسال  آخر  تا  تنها   89 سال 
ملی  کارت  تعویض  برای  باید  آن،  اعتبار  زمان  پایان  از 
کنند.سخنگوی  اقدام  خود  هوشمند  کارت  دریافت  و 
سازمان ثبت گفت: حدود 35 میلیون نفر در سراسر کشور 

همچنان از کارت های قدیمی استفاده می کنند که باید با 
مراجعه به دفاتر تعیین شده نسبت به تعویض کارت خود 
اقدام کنند. ابوترابی در مورد جزئیات هزینه های مربوط به 
دریافت کارت گفت: حداکثر مبلغی که هموطنان از شروع 
درخواست کارت هوشمند ملی تا دریافت آن باید پرداخت 
شود 31 هزار تومان است که 20 هزار تومان آن بر اساس 
واریز  دولت  خزانه  به  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
می شود، 9000هزار تومان برای تکمیل ثبت نام و 2000 
تومان نیز هنگام تحویل کارت دریافت می شود.وی تاکید 
کرد: هموطنان باید به این موضوع توجه داشته باشند که 
هیچ هزینه ای به جز این هزینه ها را نباید پرداخت کنند، 

 31 از  پرداختی  مبلغ  مناطق  از  بعضی  در  اینکه  ضمن 
هزار تومان هم کمتر است.سخنگوی سازمان ثبت احوال 
مراجعه  به  نیاز  ثبت نام  پیش   انجام  برای  کرد:  عنوان 
اینکه  بدون  می توانند  مردم  و  نیست  دفاتر  به  حضوری 
هزینه ای پرداخت کنند از طریق لینک سایت ثبت  احوال 
به نشانی www.ncr.ir برای پیش ثبت نام خود اقدام 
کنند که پس از آن یک دفتر برای مراجعه حضوری به 
نام  ثبت  تکمیل  بعدی  مراحل  تا  می شود  معرفی  آنها 
صورت بگیرد.وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود 1400 
دفتر پیشخوان، 5000 شعبه پست و حدود 70 اداره ثبت 

احوال کارهای تعویض کارت ملی را انجام می دهند.

امکان ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند فراهم شد

ایسنا- بر اساس توافق انجام شده بین بانک مرکزی و 11 
پایان شهریور  تا  مرداد  ابتدای  از  تا  این شده  بر  قرار  بانک 
منظور  به  ازدواج  تسهیالت  فقره  هزار   500 حدود  ماه 
گیرد. قرار  پرداخت  انتظار  در  متقاضیان  صف  کاهش 

خبری  نشستی  در  دیروز  صادقی  محمد  میر  اصغر  علی 
عملکرد بانک ها در پرداخت وام ازدواج را تشریح و از تصمیمات 
داد. خبر  ازدواج  صف  کاهش  برای  مرکزی  بانک  جدید 

کرد،  عنوان  مرکزی  بانک  اعتبارات  کل  مدیر  که  آنطور 

از  طرحی  قالب  در  ازدواج  وام  صف  کاهش  بر  قرار 
در  تصمیم  این  است،  شهریور  پایان  تا  ماه  مرداد  اول 
شود. می  انجام  ازدواج  وام  اعطای  ضربتی  طرح  قالب 

الحسنه  قرض  صندوق  یک  و  بانک   10 طرح  این  در 
حضور دارند که سهمیه ای بیش از 500 هزار فقره را تقبل 
سپه،  ملت،  تجارت،  صادرات،  ملی،  بانک های  کرده اند. 
رفاه، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر 
ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان مجموع بانک هایی 

هستند که برای این طرح با بانک مرکزی به توافق رسیده اند.
پرداخت  ضربتی  طرح  اجرای  بر  نظارت  اهمیت  بر  وی 
تاکید  بانکها  کلیه  به  که  گفت  و  تاکید  ازدواج  وام 
و  داده  قرار  مدنظر  را  ضامن  یک  تنها  وجود  تا  شده 
باشند. نداشته  غیرمعمول  گیری  سخت  باره  این  در 

وی همچنین درباره اولویت اجرای این طرح توضیح داد که 
مناطق محروم و کم برخوردار در اولویت قرار دارد. در مرحله 
داشته اند. قرار  صف  در  بیشتری  زمان  که  هستند  افرادی 

آغاز طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه

زمان امتحانات نهایی شهریورماه 
دانش آموزان مشخص شد

 
تحصیلی  رشته های  تمام  نهایی  امتحانات  برگزاری  فارس-زمان 
دانشگاهی  پیش  و  حرفه ای  و  فنی  نظری،  متوسطه  دوره های 
مشخص  دانش آموزان،   1395-96 تحصیلی  سال  ماه  شهریور 
شد.این امتحانات، دانش آموزان سال سوم متوسطه سالی -واحدی 
روزانه، پیش دانشگاهی سالی - واحدی روزانه و نیم سالی - واحدی 
می شود.امتحانات  شامل  را  آزاد  داوطلبان  و  دور  راه  بزرگساالن، 
معارف  با درس  اول شهریورماه 1396  روز چهارشنبه  از  شهریورماه 
اسالمی، تعلیمات دینی و قرآن آغاز و تا سه شنبه 21 شهریورماه 
برگزاری  از  تا 10 روز پس  ادامه خواهد داشت.همچنین یک هفته 

آخرین امتحان، نتایج و کارنامه دانش آموزان اعالم خواهد شد.

تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز زیر 
ذره بین بانک ؛ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد

جمشیدی دبیرکانون بانک های خصوصی کشور به نقش صندوق 
ضمانت سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: صندوق مزبور سال 94 
در کشور تاسیس شده و ماموریت این نهاد حمایت از سپرده گذاران 
از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک  ها 
پایبندی  از عدم  ناتوانی  اعتباری مجاز درصورت  و سایر موسسات 
به تعهدات و ورشکستگی است.وی افزود: به ازای هر شخص در 
است. بانک  این  تضمین  مورد  تومان  100میلیون  تا  بانکی  هر 

بانک  تمامی  داشت:  بیان  کشور  های خصوصی  بانک  دبیرکانون 
هستند  مرکزی  بانک  بین  ذره  زیر  مجاز  اعتباری  موسسات  و  ها 

و دلیلی برای دل نگرانی سپرده گذاران در این زمینه وجود ندارد.

بانک آینده »جایزه ملی سرآمدان
 اقتصاد ایران« را دریافت کرد

در شانزدهمین اجالس سرآمدان اقتصادی ایران که روز دوشنبه ، 26 تیر 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، بانک آینده 
موفق به دریافت 4 جایزه و نشان برتر شد. در این همایش که با حضور 
مقامات، مسئوالن، نمایندگان مجلس، برخی مدیران بانک های کشور 
سرآمدان  »ملی  لوح  شد،  برگزار  خدماتی  تولیدی  برتر  های  و شرکت 
، صداقت  اعتماد  نشان »برترین   ، بانکداری«  ایران در صنعت  اقتصاد 
خدمات  برترین  »گواهینامه  همچنین  و  بانکداری«  در  داری  امانت  و 
الکترونیکی« از موسسه ICS آلمان، که این گواهینامه فقط به سازمان 
الکترونیکی  نوین  خدمات  در  باال  استاندار  دارای  و  اعتماد  قابل  های 
گرفت. تعلق  آینده  بانک  به  گردد،  می  اهدا  اروپا  اتحادیه  سوی  از 

سازمان و پروانه های بهره برداری گواهینامه های کشف محدوده های اکتشافی،  عمومیآگهی مسایده 
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ساسمان صىعت، معدن َ تجارت استان خزاسان جىُبی بزاساص قاوُن معادن مصُب سال 

َ فصل چٍارم آئیه وامً اجزایی قاوُن 7793َ قاوُن اصالح قاوُن معادن مصُب سال  7711
محدَدي ٌای در وظز دارد َ دستُرالعمل ٌای مزتبط با آن   7791معادن مصُب سال 

مشمُل مشایدي را اس طزیق  اکتشافی، گُاٌیىامً ٌای کشف َ پزَاوً ٌای بٍزي بزداری
 مشایدي عمُمی بً دارودگان دارای تُان فىی َ مالی السم َاگذار وماید.

 
، شزایظ مشایذٌ ي دریافت َای مشایذٌ ایُت آگاَی کامل اس اعالعات محذيدٌ اساس ایه اعالعیٍ متقاضیان می تًاوىذ ج بز

بٍ آدرس  19/05/96مًرخ  پىجشىبٍتا ريس  28/04/96مًرخ  شىبٍچُارريس فزم َای مزبًعٍ اس 
مزاجعٍ  ت استان خزاسان جىًبیساسمان طىعت، معذن ي تجار  khs.mimt.gov.ir ي  .skimto.ir wwwایىتزوتی

در پاکت  19/05/96پىجشىبٍ مًرخ  ومًدٌ ي پیشىُادات خًد را بز اساس شزایظ ارائٍ شذٌ حذاکثز تا پایان يقت اداری ريس
بٍ آدرس خزاسان جىًبی ، بیزجىذ ، بلًارشُذای عبادی ، ساختمان  صرفاً ازطریق پست سفارشیي الک ي مُز شذٌ 

 ومایىذ. ارسال  خزاسان جىًبی,  ،ساسمان طىعت معذن ي تجارت استان 9719871165 کذ پستی )شُذای عبادی(2شمارٌ 
پاکت وُایی بایذ شامل پاکت) الف( محتًی تضمیه شزکت درمشایذٌ )ضماوت وامٍ باوکی ي یا بزگ ياریش وقذی بٍ شمارٌ  

شایذٌ، پاکت) ب( محتًی مذارک ( با رعایت شزایظ موام تمزکش يجًٌ سپزدٌ َشیىٍ ایبٍ  2175312179002حساب
طالحیت فىی ي مالی ي سایز مذارک مىذرج در شزایظ مشایذٌ ي پاکت) ج( محتًی فزم پیشىُاد قیمت باشذ. َمچىیه 
شرکت کننذگان در مسایذه مکلفنذ نام شرکت کننذه و مورد مسایذه را بروی همه پاکت ها ی الک و مهر شذه قیذ 

 .وآنرا امضا و مهر نماینذ
ساختمان شُیذ در کمیسیًن مشایذٌ ياقع در محل  28/05/96مًرخ  شىبٍ  طبح ريس  9پشىُادات رسیذٌ رأس ساعت 

 .مفتًح ي مًرد رسیذگی قزار خًاَذ گزفت بٍ آدرس  بیزجىذ، خیابان شُیذ مغُزی ساسمانمغُزی 
اوا، مخذيش، مشزيط، بذين سپزدٌ بالماوع است ي بٍ درخًاست َای واقض، واخًمشایذٌ حضًر متقاضیان در کمیسیًن  -

پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست فًق ي تضمیه شزکت در مشایذٌ ي یا درخًاستُای ياطلٍ بعذ اس يقت مقزر 
 .سفارشی ارسال شذه باشذ  ترتیب اثر داده نخواهذ شذ

 کمیسیًن در رد یا قبًل پیشىُادات مختار است.-
 بزوذگان مشایذٌ می باشذ. بزوذٌ يیاَشیىٍ درج آگُی مشایذٌ بعُذٌ  -
در ساماوٍ کاداستز معادن ) اشخاص حقًقی ي حقیقی متقاضی شزکت در مشایذٌ می بایست -

http://cadaster.mimt.gov.ir ائٍ با ار اقذام يطالحیت )تًان( فىی ي مالی ( ثبت وام ي وسبت بٍ درخًاست  ارسیابی
گًاَی اخذ  جُت  مذارک بٍ ساسمان وظام مُىذسی معذن استان محل ثبت شزکت یا وشدیکتزیه استان بٍ محل ثبت شزکت

 در مُلت مقزر بٍ ایه ساسمان ارائٍ ومایىذ .شزکت در مشایذٌ مذارک مًرد ویاس باقی ي بُمزاٌ مزاجعٍ 
قاوًن مىع مذاخلٍ کارکىان ديلت يقاوًن معادن يآییه  ي شزکت کىىذگان در مشایذٌ می بایست آییه وامٍ معامالت ديلتی-

تجارت يمزاجع قاوًوی دیگز را بغًر کامل رعایت  معذن ي وامٍ اجزایی آن يسایز دستًرالعملُا يبخشىامٍ َای يسارت طىعت ،
 ومایىذ

 کلیٍ مذارک ارائٍ شذٌ الشاماً می بایست بزابزاطل تحًیل شًد-
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فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصات عمومی  
شماره 96/19

دارد: مطابق  نظر  در  زیرساخت  ارتباطات  شرکت 
آیین نامه اجرایی بند  )ج( ماده 12 قانون برگزاری  
مناقصات، به منظور شناسایی و انتخاب پیمانکار 
و  نگهداری  خدمات  انجام  جهت  واجدشرایط 
پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت استان 
خراسان جنوبی نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 اقدام وسپس پاکت های پیشنهادی مناقصه گرانی

که حائز حداقل امتیاز در ارزیابی کیفی شده اند، را باز 
نماید.لذا از کلیه شرکت های متقاضی مجرب مرتبط 
با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد 
و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و 
 تحویل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه اقدام نمایند.

1 -گواهی نامه صالحیت: شرکت کنندگان در 
مناقصه می بایست همزمان دارای گواهی معتبر 
)حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه 
4 ساختمان و ابنیه( از سازمان برنامه و بودجه کشور 
و مجوز صالحیت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی باشد.
2- بهای فروش اسناد: مبلغ 2/000/000 ریال 
)دو میلیون ریال( با احتساب 0/09 مالیات بر ارزش 
توسط  باید  که  باشد  استان می  این  برای  افزوده 
 2174839004000 حساب  به  گران  مناقصه 

شرکت ارتباطات زیرساخت نزد بانک ملی شعبه 
مخابرات واریز و اصل فیش را به همراه معرفی نامه  

جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.
3-محل دریافت وتحویل اسناد:

الف- محل تحویل اسناد )فروش اسناد(: تهران ، خیابان 
شریعتی  نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان 
شهید قندی، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت 
ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف واحد فروش اسناد 
مناقصه و اداره کل ارتباطات زیر ساخت خراسان جنوبی 
 به آدرس بیرجند- خیابان شهدا- بین شهدا 4و6 
 ب- محل تحویل اسناد: صرفا درتهران به نشانی فوق الذکر

نشر  ازتاریخ  4- زمان و مهلت دریافت اسناد: 
آگهی تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 96/05/03

5- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:
تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 6/05/17

 6- محل و زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی:
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/05/18 در 
محل امور هماهنگی کمیسیون معامالت واقع در طبقه 
 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ   -7
در  شرکت  تضمین  مبلغ  کار:  ارجاع  فرآیند 
ریال   956/550/000  :96/19 شماره   مناقصه 

می باشد که مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را 
به صورت ضمانت نامه بانکی و مطابق با فرم و شرح 
مندرج در شرایط مناقصه، ضمیمه اسناد مناقصه 

درپاکت الف تحویل نمایند.
8- نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه گران می بایست 
 پیشنهاد خود را در چهار پاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:

1- پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز 
قید شده در استعالم ارزیابی کیفی 2-پاکت الف:  
حاوی تضمین شرکت درفرایند ارجای کار 3- پاکت 
ب: حاوی اسناد مناقصه، مدارک و مستندات موردنیاز 
حاوی  ج:  4-پاکت  مناقصه  شرایط  در  مندرج 

پیشنهاد  قیمت
9- توضیح: پاکت های مناقصه گرانی که در مرحله 
ارزیابی کیفی امتیاز الزم راکسب ننمایند، بازگشایی 
نگردیده و به مناقصه گران عودت می گردد و شرکت 
ارتباطات زیرساخت در خصوص بهای فروش اسناد 

و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
10- ضمناً مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر 
آدرس  به  یا  و  تماس  باشماره 021-88112157 

WWW.Tic مراجعه نمایند.

شرکـت ارتباطـات زیرساخـت

  شىاسایی سزمایٍ گذارآگُی فزاخًان                       
 

                               يسارت ویزي                         
                                                                                            شزکت آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی

 

ٍ  86عملیات خزیذ تضمیىی آب شزب در وظز آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی شزکت    ريستای سطح استان تٍ میشان ريساوه
 تٍ تخش خصًصی ياگذار ومایذ.ريستا (  49تزای   BOTريستا ي 37تزای    (ROTقزارداد یک متزمکعة را در قالة1000 حذاکثز

دستگاٌ آب شیزیه کهه   86تُزٌ تزداری ي اوتقال احذاث ، ُت ياگذاری عملیات احیاء ، گذار جارسیاتی ي اوتخاب سزمایٍ (مًضًع:1
 در سطح ريستاَای استان خزاسان جىًتی

ٍ  *  وفتز   75777جمعیت  :    *  ريستا  86تعذاد ريستاَا : * شزح مختصزی اس کار : (2 :  ستزمایٍ گتذاری   تتزآيرد َشیىت
ديرٌ تُتز ٌ  *  ستال   2ديرٌ احذاث: *  ریال570777مکعة آب :تزآيرد قیم  تمام شذٌ یک متز*   ریال33077707770777

 تأمیه َشیىٍ َای اجزای طزح اس محل ردیف خزیذ تضمیىی آب *  سال15تزداری: 

   31/05/1396تا پایان يقت اداری  25/04/1396اس تاریخ مُل  دریاف  اسىاد: (3  
 دتیزخاوٍ شزکت آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی -16/05/1396تا پایان يقت اداری مًرخ  مُل  ي محل تحًیل اسىاد:(4 
 خًاَذ تًد  18/05/1396مًرخ  9تاسگشایی اسىاد ساعت  :تزرسی اسىاد تاریخ تاسگشایی ي اعالم وتایج ( 5
شهزکت   متقاضیان جُت دریافت  اسىاد تٍ آدرس تیزجىذ، تلًار شُذای عثادی، ضلع غزتی ساسمان جُاد کشايرسی، محل دریاف  اسىاد: (6

 یىذ.مزاجعٍ وما  KJ.IR-WWW.ABFAR ي یا يب سایت شزکت تٍ آدرس آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی،  ادارٌ امًر حقًقی ي قزاردادَا
 ارسال 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 شزک  آب ي فاضالب ريستایی خزاسان جىًتی ایجاد ومی کىذ. :2تثصزٌ 

  .تماس حاصل فزمائیذ ادارٌ امًر حقًقی ي قزاردادَا 056-32214752-8 تا شمارٌ تلفه تیشتز تزای کسة اطالعات
 تایی خزاسان جىًتیرياتط عمًمی شزک  آب ي فاضالب ريس
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*28  تیر 1396* شماره 3836

همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران شهریور ماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود
غالمی- نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 16 و 17 شهریور 96 به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار می شود. در این همایش استادان، صاحبنظران، 
پژوهشگران و دانش پژوهان زمین شناسی اقتصادی از سراسر کشور آخرین یافته ها و نتایج تحقیقاتشان را ارائه می کنند. موضوعات مربوط به زمین شناسی اقتصادی، 
پترولوژی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی، زمین شناسی زیست محیطی، کانه آرایی، زمین شیمی و هیدروشیمی از محورهای همایش مذکور است. 

شهرداری و راه و ترابری نه تنها کار موثری برای 
بهبود ورودی های بیرحند انجام نمی دهند بلکه 
پارک  از  پوشی  با چشم  نیز  رانندگی  و  راهنمایی 
ماشین های سنگین.تریلر و وانت های میوه فروش 
به نمای زشت و زننده شهر و به عدم ایمنی این 
معابر افزوده است.حتما باید حادثه چندین سال پیش 

ترگیدگی تانکر در بلوار امام رضا تکرار شود؟
ارسال به تلگرام آوا
میراث  مدیریتی  عمر  از  سال  چهار  گذشت  با 
فرهنگی جدید وعده ایحاد موزه آب در یکی از 

آب انبارهای بیرجند هنوز عملی نشد.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم میخواستم از دولت محترم خواهش کنم 
 60 باالی  آقایان  و  سال   55 باالی  خانمهای 
سال سن رو بازنشست کنن تا جا برای جوانهای 

جویای کار باز بشه
936...464
با تشکر از شهرداری منطقه 1 از روشنایی پارک 
ابتدای بلوار شعبانیه از ورودی میدان قائم - لطفا 
اقدام  پارک هم  روشنایی سمت جنوب  به  نسبت 

گردد ممنون از همه دست اندرکاران
915...241

با سالم مدیریت امسال هم خود را در عدم نظارت 
داد  نشان  پیاز  اشکبارترین سیفی جهان  تولید  در 
ساختمان های سر به فلک کشیده همراه با به روز 
ترین فناوری روز دنیا گرم نرم دیگه مشکل چی 
دارند دوستان با این مدیریت شان  شما دست بکار 
نشوید کشاورز خود مدیریت می کند در مورد پیری 
مردم  خود  فعال  است  گونه  همین  هم  ما  جامعه 
مدیریت می کند  اما این پیاز نیست سال بعد یا 
کشت بعد جایگزین شود نیم قرن طول می کشد  

کجاست گوش شنوا خدا میداند
915...948
فضای  همه  این  نداره..!  سبز  فضای  مهرشهر 
رو  زمینها  این  میخواد  کی  شهرداری  خالی،پس 
شعارشان  انتخابات  در  که  بگیره!!کسانی  تحویل 
رسیدگی به شمال شهر بود مدیون هستند اگر به 

وعده هایشان عمل نکنند!!
915...456
بازار  اول  نورافکنهای  خواستم  برق  ازاداره  باسالم 
سرپوش جمهوری 10 روشن نمی شن و روشنایی 
بازار هم کم هست خواستم اگه مقدور هست نور 
افکن ها رو پایین تر بیارید تا بازار روشن تر بشه 

ممنون میشم اگه به موقع رسیدگی کنید
915...962
شمشاد  تقاطع  سجادشهر  تهامی  خیابان  ابتدای 
بواسطه پارک نامناسب چند مینی بوس و عرض 
کم خیابان، واقعا خطرناک شده، راهور محترم قبل 

حادثه فکری نمایید!
915...852
درخت کاج در کنار حساسیتهای زیادی که بوجود 
خودکشی  و  افسردگی  و  مهاجرت  موجب  میاره 
در  نیست.  کم  ما  استان  در  آن  آمار  که  میشه 
کندن  بکارید.  مثمر  درختهای  توصیه شده  قرآن 
اصله  یک  کاشت  از  جلوگیری  و  کاج  درختهای 
نهال آن ضروریست. امیدواریم مسوالن شهرداری 

و شورای شهر بیرجند عاقبت بخیر بشوند.
915..384
بیماران  برای  بگید  بانکها  این  به  خواهشن 
برای  خودم  مثل  نگیرند  اینقدرسخت  خاص 
هزینهای مریضی وام گرفتم ومعوقه دارم االن 
که می خوام کاری بزنم تا زندگی کنم وام نمی 
باید  وفرزندان  زن  با  بگید  مسوالن  به  دهند 

بمیریم با این هزینه ای این روزها
915...494

میخواد  کی  فاضالب  و  آب  سازمان  پس  سالم. 
االن که  برداره.  پرمصرف  برای مشترکان  فکری 
هیچ اقدامی نمیکنند چند وقت دیگه که آب نباشه 
آب همه مردم رو قطع میکنند. تا کی ما باید تاوان 
خودخواهی یکسری آدمهای بی فکر رو بدیم که با 
اینکه می دونن بحران آب هست اما همچنان به 
مصرف بی رویه شون ادامه میدن. توروخدا پیام من 

رو چاپ کنین شاید مسئولین یه کم به فکر بیفتن
915...685
سالم به شورای شهر و فرماندار واستاندار دورد به 
همه شما عزیزان.لطفا کمک آقای شهردار کنید که 
اضافه کاری پرسنلشون رو بدن چون سه ماه از سال 
قبل 95 موند و ندادن و االنم که تیرماه داره تمام 
از  میشه فقط فروردین رو دادن و االن هم دارن 
همین اول سالی عقب میمونن و بعدا نمیتونن از پس 
پرداختش بر بیان پس لطف کنید شما بزرگواران 
زحمتکش و دلسوز کمک کنید که شهردار بتون از 
خجالت نیروهاش و نیروهاش از خجالت همسرو 
فرزند در بیان.لطفا اضافه کار اردیبهشت و خرداد 
رو پرداخت کنید که بعدا مثل سال قبل سه ماه از 

زحمتکشی پرسنل به گردنتون نمونه
915..854
سالم، خسته نباشید در صفحه چهار روزنامه امروز 
اسم  به  مثال شعری  96، شماره 3828،  تیر   19
سربازی چاپ شده که عالوه بر اینکه نام سراینده 
ای قافیه  و  وزنی  اشکاالت  از  است  پر   نداد، 
در این خصوص خواستم بگم که اوال: خیلی مهم 
است صاحب اثر نوشته شود، چه شعر چه داستان 
چاپ  در  لطفا  ثانیا:  قبیل.  این  از  و  داستانک  یا 
شعرها بیشتر دقت بفرمایید و حداقل قبل از چاپ 
بدهید  دارد نشان  به کسی که اطالعات شعری 
 تا از چاپ آثاری اینگونه ضعیف جلوگیری شود. 
ولی  کرد  نخواهید  چاپ  را  پیام  این  دانم  می 
امیدوارم به خاطر افزایش کیفیت مطالب روزنامه 

هم که شده به آن توجه کنید شاد باشید. 
915...295

مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست  حسینی- 
خود  معاونان  از  تعدادی  همراه  به  استان 
هفتگی  دیدارهای  گذشته  هفته  مهمان 
نشست  این  در  گهر  پاک  بودند.  آوا  روزنامه 
با بیان این که مالیات درآمدی پایدار و ابزار 
مالیات  ها  دولت  کرد:  عنوان  است  حکومتی 
کنند.  می  ها  زیرساخت  صرف  را  شده  اخذ 
به حساب  مالیات های وصولی  گفته وی  به 
در  بازگشت  فرآیند  یک  در  و  واریز  خزانه 

قالب اعتبارات عمرانی و جاری به استان باز 
در  استان  مالیاتی  درآمدهای  وی  گردد.  می 
سال  95  را بیش از 2 هزار و 301 میلیارد 
ریال اعالم و اضافه کرد: این رقم 23 صدم 
درصد از سهم درآمدهای مالیاتی تمام کشور 
با اشاره به این که در سال 95 ،  است. وی 
2.1 درصد یعنی 7 برابر درآمد استان در قالب 
اعتبارات جاری و عمرانی به خراسان جنوبی 
این  باقی  کرد:  داده شد خاطرنشان  بازگشت 
دیگر  های  استان  مازاد  درآمدهای  از  مبلغ 
تامین می شود. وی افزود: اگر شاهد ساخت و 
سازی در استان در زمینه های مختلف مانند 
بهداشت و درمان، مدارس ، جاده ها، فرودگاه 
است  تکلیفی  دلیل  به  هستیم،  تجهیزات  و 

 که مردم در پرداخت مالیات عمل می کنند.

فقط 5.8 درصد از مالیات های 
مستقیم را اصناف پرداخت می کنند

وی با بیان این که از درآمدهای مالیاتی استان 
هزار و 554 میلیارد ریال مربوط به مالیات های 
مستقیم و 746 میلیارد ریال غیر مستقیم بوده 
است افزود: 5.8 درصد کل مالیات های مستقیم 

را اصناف پرداخت کرده  و میانگین مالیات قطعی 
شده اصناف در استان 240 هزار تومان بوده، در 
حالی که مالیات حقوق یک میلیون و 700 هزار 
تومان است. به گفته وی  27 درصد از مالیات 
های مستقیم، حقوق در بخش دولتی و خصوصی 
همچنین  است.  حقوقی  اشخاص  درصد   31 و 
نزدیک به 28 درصد از مالیات های غیر مستقیم 

را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد. 

ماهانه نزدیک به یک میلیارد و 400 
میلیون تومان به حساب شهرداری 

بیرجند واریز می شود

سنواتی،  های  بودجه  در  گهر  پاک  گفته  به 

بر  مالیات  محل  از  االن،  تا   93 سال  از 
بودجه  به  درصد  یک  هرسال  افزوده  ارزش 
این  که  است  شده  اضافه  درمان  و  بهداشت 
ها،  بیمارستان  ساز  و  ساخت  صرف  مبلغ 
زیر  شهرهای  درمان  هزینه  و  ها  درمانگاه 
مناطق  و  روستاها  جمعیت،  نفر  هزار   20
که  این  به  اشاره  با  وی  شود.  می  عشایری 
سهم شهرداری ها و دهیاری ها 3 درصد از 
است  افزوده  ارزش  بر  مالیات  وصولی  محل 

 ،96 خرداد  پایان  تا   87 مهر  از  کرد:  عنوان 
مستقیم  عوارض  تومان  میلیارد   184 بر  بالغ 
های  شهرداری  و  ها  دهیاری  حساب  به 
بیش  مبلغ   این  از  که  شده  واریز  استان 
شهرداری  حساب  به  ریال  میلیارد   120 از 
حساب  به  تومان  میلیارد   63 بر  بالغ  و  ها 
واریزی  میزان  وی  است.  رفته  ها  دهیاری 
میلیارد   66 را  بیرجند  شهرداری  حساب  به 
در  میانگین  طور  به  افزود:  و  دانست  تومان 
یک  تا   200 و  میلیارد  یک  بین   95 سال 
حساب  به  واریزی  ماهه  هر   400 و  میلیارد 
گاه  داد:  ادامه  وی  داریم.  بیرجند  شهرداری 
های  دهیاری  که  باالست  آنقدر  مبلغ  حجم 
روستاها نمی دانند آن را چگونه خرج کنند!

99 درصد مشکالت با مودیان
به دلیل اطالع نداشتن از قوانین است

هزار   200 از  بیش  که  این  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اضافه  داریم  استان  در  مالیاتی  پرونده 
شغلی  پرونده  فقط   700 و  هزار   33 از  بیش 
در  مالیاتی  های  پرونده  درصد   80 و  داریم 
این  بر  اعتقاد  با  وی  هستند.  معاف  استان 
که 99 درصد مشکالت سازمان با مودیان به 

دلیل اطالع نداشتن از قوانین و مقررات است 
ندانند  را  قوانین  اگر  مودیان  کرد:   تصریح 
های  معافیت  و  تسهیالت  از  توانند  نمی 
قصد  دلیل  همین  به  کنند.  استفاده  مالیاتی 
های  کارگاه  و  ها  دوره  برگزاری  با  داریم 
آموزشی و به کمک رسانه ها این تکالیف را 
به گوش مردم برسانیم ادامه داد: مردم هر چه 
انجام  را  کار  تر  راحت  ما  باشند  مطلع   بیشتر 
با  مالیاتی  فرار  باره  در  گهر  پاک  دهیم.  می 
اقتصاد  درصد   60 از  بیش  که  این  به  اشاره 
اطالعات  یا  و  است  مخفی  کامال  کشور 
قرارداده  اقتصادی  مراجع  اختیار  در  شفافی 
ما  استان  در  کرد:  خاطرنشان  است  نشده 
اجرای  با  ولی  دارد  وجود  فرارمالیاتی  نیز 

سازی  شفاف  هدف  با  مالیاتی  جامع  طرح 
به  ها  این  امیدواریم  اقتصادی  های  فعالیت 
بین  تعامل  و  همکاری  وی  برسد.   حداقل 
کار  این  الزمه  را  اقتصادی  های  دستگاه 
تمام  قانون  مطابق  کرد:  عنوان  و  دانست 
و  عملکرد  از  اطالعاتی  که  هایی  دستگاه 
دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا 
به نحوی موجبات تحصیل مالیات از آنان را 
فرآهم می کنند، با در اختیار قرار دادن پایگاه 

های اطالعاتی خود همکاری کنند.

فرآهم شدن امکان تقسیط دوباره 
برای واحدهای تولید کوچک و متوسط

از  دیگری  بخش  در  مسئول  مقام  این 
توان  که  مودیانی  که  این  بیان  با  سخنانش 
توانند  می  ندارند  را  مالیاتی  بدهی  پرداخت 
یادآور شد: سازمان  درخواست تقسیط بدهند 
ماه   36 مدت  به  تقسیط  اجازه  مالیاتی  امور 
با در نظر گرفتن  تاریخ قطعیت بدهی   از  را 
شرایط پرونده، خوش حسابی مودی و وضع 
پاک گهر  گفته  به  است.  داده  اقتصادی وی 
اخیرا بخش نامه ای برای واحدهای تولیدی 

بر  که  است  شده  صادر  متوسط  و  کوچک 
استفاده  تقسیط  از  بار  یک  اگر  آن  اساس 
فقط  دارند،  تقسیط  به  نیاز  دوباره  و  کرده 

یک بار دیگر امکان پذیر است.

فروشگاه های زنجیره ای
به تهران مالیات می دهند

پرداخت  بر  مبنی  انتقادی  به  پاسخ  در  وی 
بزرگ  های  شرکت  توسط  مالیات  نکردن 
زنجیره ای در استان، با تاکید بر این که برای 
تمام تعاونی ها در زیرمجموعه هر دستگاهی، 
مالیاتی  پرونده  رسیدن  ثبت  به  محض  به 
تشکیل می شود عنوان کرد: تعاونی ها برای 
فروش به اعضا معاف هستند ولی برای فروش 
به غیر عضو مشمول پرداخت مالیات می شوند. 
از آن جاییکه فروشگاه های  اضافه کرد:  وی 
در  خود  مرکزی  شعبه  به  وابسته  ای  زنجیره 
تهران بوده و تمام عملیات های مالی آنان به 
شعبه مرکزی ارجاع داده می شود، مالیات نیز 

در همان تهران پرداخت می شود. 

اشخاص حقوقی بدون پرونده 
کنند اقدام  سریعا 

نیز  اداره  این  مالیاتی  امور  رئیس  کریمدادی 
مالیات  اخذ  نحوه  به  اشاره  با  جلسه  این  در 
مقرر  موعد  در  نامه  اظهار  اگر  داد:  توضیح 
و  اسناد  اساس  بر  مالیاتی  واحد  تسلیم شود، 
مدارک در صورت قابل قبول بودن مالیات را 
این  مگر  کرد:  اضافه  وی  کند.  می  محاسبه 
شده  داده  برگشت  ها  هزینه  سری  یک  که 
قابل  غیر  های  هزینه  عنوان  به  که  باشد 
و  اضافه  آنان  زیان  و  سود  به  مالیاتی  قبول 
برآورد می شود. کریمدادی خاطرنشان کرد: 
در علی الراس ، مالیات را بر اساس خرید و 
فروش و اسنادی که از سازمان های ذیربط 

اعالم می شود، محاسبه می کنیم.
وی به اشخاص حقوقی که سال 95 به ثبت 
نکرده  مراجعه  اداره  به  هنوز  اما  اند  رسیده 
نداشتن  صورت  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
نام  ثبت  دفترچه  تکمیل  با  ابتدا  ؛  پرونده 
اشخاص حقوقی و تحویل مدارک مورد نیاز، 
یک  و  واحد  شماره  و  داده  تشکیل  پرونده 

را دریافت کنند. مالیاتی  کالسه 
از  یکی  جلسه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
بیشتر  مالیات  دریافت  به  نسبت  شهر  کسبه 
اعتراض داشت  بود  از آن چه که مقرر شده 
هر  کرد:  عنوان  باره  این  در  گهر  پاک  که 
این  پرونده  درباره  که  قانونی  غیر  اتفاق 
در  و  شد  خواهد  پیگیری  باشد  داده  رخ  فرد 
موجب  که  کارمندی  از  تخلف  تایید  صورت 

این کار شده نیز توضیح خواهیم خواست.
)Ava.news13@gmail.com(

تقسیط دوباره مالیات برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
سرپرست امور مالیاتی استان در نشست روزنامه آوا عنوان کرد:

عکس: توال

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 954644 اجرایی آقای سید هاشم خاتمی محکوم به پرداخت مبلغ 114/631/039 ریال در حق 
آقای امیر ابراهیمی و مبلغ 5/000/000  ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 1- کانکس آبی 

رنگ به ابعاد 2/5 در 5/5 متر با درب و پنجره آلومینیومی ساخته شده از ورق گالوانیزه به تعداد دو عدد هر عدد حدوداً 27/500/000  ریال جمعا 
55/000/000 ریال 2- تانک آب ساخته شده از ورق گالوانیزه حدودا دو هزار لیتری دو عدد هر عدد 14/000/000 ریال جمعا 28/000/000 ریال 
3- تانک آب ساخته شده از ورق گالوانیزه حدودا هزار لیتری یک عدد به مبلغ 9/000/000 ریال  4- کولر آبی ساخت شرکت صنعتی آزمایش 
از نوع پنج هزار یک عدد به مبلغ 3/500/000 ریال 5- یخچال فریزر صندوقی با مارک الکترو استیل ساخته شده از ورق استیل آماده به کار به 
مبلغ 8/500/000 ریال 6- کابل موتور جوش جهت جوش کاری آهن آالت از جنس مس حدودا 40 کیلوگرم هر کیلوگرم حدودا 140/000 
ریال جمعا 5/600/000 ریال 7- پروفیل آهن حدودا صد کیلوگرم هر کیلو حدودا 15/000 ریال جمعا 1/500/000 ریال معرفی و توقیف و به 
مبلغ 111/100/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده  روز سه شنبه مورخ 1396/05/10  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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود

تاریخ انتشار: 96/4/28
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود ساعت 10 روز شنبه تاریخ 96/5/28 در 
محل مهدیه مود برگزارمی شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضما چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را 

به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح  تصویب صورت های مالی سال 1395 3- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- طرح و تصویب تغییرات 

اعضا و سرمایه                                                                                                       هیئت مدیره تعاونی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 
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درخشان ترین شی مصنوعی دنیا در مدار زمین مستقر شد

ایسنا- سامانه فضایی روس ها به  نام “مایاک”)به معنای مهتاب( روز جمعه گذشته با موفقیت به فضا پرتاب شد و گفته می شود یکی از درخشان ترین اجسام آسمان خواهد بود. این 
سامانه 23 تیر ساعت 9:36 دقیقه به وقت محلی از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان و بر پشت موشکSoyuz 2.1a  راهی فضا شد. این ماهواره ساعاتی بعد وارد مدار زمین شد و مدت 
زمان کوتاهی پس از آن رفلکتور خورشیدی اش باز شد. این رفلکتور به شکل یک هرم مرتفع سه متری است و برای شکار پرتوهای خورشید و بازتاب نور آن ها به زمین طراحی شده است. چهارشنبه *28 تیر 1396 * شماره 3836

صاحب تنها نژاد گاو »براون سوییس« در استان عنوان کرد:

ایجاد گاو داری های کوچک راهی برای اشتغال جوانان روستایی
بازنشسته  دبیر  رو”  “پاک  الهام حسینی-  سیده 
آموزش و پرورش، صاحب گله گاو از نژاد خاص “براون 
سوئیس” در استان می باشد که در کشور صاحبان گله 
از این نژاد انگشت شمارند. او که دامداری را به تشویق 
عنوان  است  کرده  آغاز   73 سال  از  دوستانش  از  یکی 
می کند: زمانی که در مشهد تحصیل می کردم، برای 
تماشای گاوهای بزرگ به مرکز اصالح نژاد می رفتم. 
آن زمان براون سوئیس را نیز برای اصالح نژاد به این 
گاودار  ترین  سابقه  با  که  احمدزاده  بودند.  آورده  مرکز 
استان خراسان آن زمان بود از برنامه خصوصی سازی 
برای این دام ها خبر داد و من را نیز تشویق کرد تا 20 
راس گاو را بگیرم. آن زمان از طریق یارانه مختصری 
که برای خرید دام می دادند و سرمایه ای که داشتم، 

توانستم صاحب گله ای از نژاد براون سوئیس شوم.

مقاوم در برابر گرما، سرما و تغییر علوفه

می  گوشتی  و  شیری  که  گاو  نژاد  این  وی  گفته  به 
مقاوم  دام  علوفه  تغییر  و  سرما  گرما،  برابر  در  باشد، 
دارد.  نژادها  سایر  از  بیشتری  عمر  طول  و  است 
گاو  گوساله  مفید  عمر  میانگین  که  حالی  در  همچنین 
را حذف  باید گاو  بعد  و  نیم راس است  و   2 هلشتاین 
سوییسی”  “براون  گاو  االن  اما  دهد:  می  ادامه  کرد 
داریم که 10 گوساله از وی گرفتیم و هنوز پابرجاست. 
نیز می  نژاد  این  درباره کمیت و کیفیت شیر  رو  پاک 
نوبت  یک  در  که  دیدم  چشم  به  آمریکا  در  افزاید: 
گاوهای  و  شد  دوخته  شیر  کیلوگرم   35 گاو  دوشش، 
به  گاهی  آنان  وزن  حتی  شوند  تغذیه  خوب  اگر  نر 
نوع  این  شیر  طرفی  از  رسد.  می  هم  تن  یک  باالی 
پنیر،  با آن  توان  8/3 دارد و می  تا  باالیی  گاو چربی 
کره و ماست باکیفیتی تولید کرد. وی با اشاره به این 
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  هم  آمریکا  در  االن  که 
به سراغ گاوهای مقاوم  باید  نژاد “هلشتاین”  به جای 
می  بیان  بروند  سوییس  براون  یا  جرزی  مانند  تری 
هلشتاین  گاو  روی  تمامی کشورها،  آنجاییکه  از  کند: 
ای  دفعه  تغییر یک  اند،  کرده  زیادی  گذاری  سرمایه 

انجام شود. تدریجی  باید  و  است  آن کار سختی 

ایجاد اشتغال با گاو براون سوییس

این  بر  اعتقاد  با  جنوبی  خراسان  اهل  دامدار  این 
متمرکز  مدیریت  که  روستاها  برای  گاو  مدل  این  که 
بیشتر  در  دهد:  می  ادامه  است  صرفه  به  نیست 
روستاهای سبزوار از گاو براون سوییس استفاده می کنند 
می  پیشنهاد  وی  است.  سازگار  وضعی  هر  با  که  زیرا 
و  خاص  اقلیم  به  توجه  با  نیز  استان  این  در  دهد 

خشکسالی ها از این نژآد گاو استفاده شود. 
براون  گاو  پرورش  که  این  بر  تاکید  با  رو”  “پاک 
اشتغال  ایجاد  روستا  جوانان  برای  راحتی  به  سوییس 
می کند می افزاید: کمک های بالعوض کمیته امداد 
می تواند در این جهت باشد، دو راس گاو از این نژآد 
کند.  واگذار  روستایی  خانواده  به  و  کرده  خریداری  را 
و کمک های  واگذاری  از  بعد  نظارت  با  گفته وی  به 
بر کسب  روستایی عالوه  جوان  تلقیح،  و  پزشکی  دام 
با  رو  پاک  آورد.  خواهد  دست  به  نیز  تجربه  درآمد، 
است”  من  افتخار  “فقر  که  پیامبر  حدیث  به  اشاره 
است  افتخار  این  رهبران  برای  کند:  می  عنوان 
بصیرت  که  روستایی  جوانان  برای  فقر  همین  ولی 
باشد.  فساد  مقدمه  است  ممکن  ندارند،  را  رهبران 

به صنعت دامداری بی توجهی می شود

وی در گریزی به موانع و مشکالت دامداری در کشور 
هم می گوید: من “متاسفانه” تولید کننده و دام دار هستم، 
می گویم متاسفانه چون هم از توان فعلی ما خارج است 
و هم قیمت تمام شده برای تولید شیر به نسبت هزینه 
های دام نمی صرفد. االن پشیمان نیستم فقط با وضع 
فعلی نمی شود ادامه داد و این باعث نگرانی است. پاک رو 
که 10 سال رئیس اتحادیه گاوداران استان خراسان سابق 
به صنعت  توجهی  بی  را  این موضوع  ، علت  است  بوده 
دامداری می داند و عنوان می کند: آن زمان برای رفع 
مشکالت گاهی به کمیسیون کشاورزی مجلس می رفتیم 
و با مسئوالن گوناگون دیدار داشتیم، ولی اصاًل توجهی 
به این مسائل نداشتند و طوری رفتار می کردند که برای 
موقعیتشان مشکلی پیش نیاید. وی با بیان این که االن 
سال هاست مشکالت ادامه دارد و خیلی امیدوار به حل 
آن نیستم ادامه می دهد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مایل به انجام 
ولی  کنند،  می  کمک  نیز  توان  حد  در  و  هستند  کار 
در  و  آید،  برنمی  کاری  دستشان  از  کاری  نیز  ها  آن 
سطح کشوری و در وزارت جهاد باید اتفاقی رخ دهد.

باز پرداخت وام های بانکی 
نفس کار را می گیرند

از  است:  معتقد  استان،  در  براون سوییس  نژاد  صاحب 
آنجایی که گاوداری های کشور پراکنده هستند و از طرف 
دیگر کارخانه های قدرتمند فرآورده های لبنی در کشور با 
هم متحدند، گاوداران نمی توانند از یکدیگر دفاع کنند. اگر 
کارخانه ها تصمیم بگیرند شیر را از گاودار با قیمت پایین 
به  شیر،  نرفتن  بین  از  برای  است  مجبور  گاودار  بخرند، 
همان قیمت پایین بفروشد. پاک رو یکی دیگر از مشکالت 
این صنعت را بازپرداخت وام های بانکی می داند و اضافه 
باز  تنفس  سال  یک  با  را  وام  ها  بانک  کند:   می 
گیرند و برای صنعت دامداری که پس از یک  پس می 
واقعًا  بازپرداخت وام ها  برداری نمی رسد،  بهره  به  سال 
مشکل است. وی با اشاره به این که این مشکل در بخش 
کشاورزی نیز مشهود است بیان می کند: وامی که کشاورز 
برای درخت زرشک و پسته می گیرد، مجبور است سال 
دوم که کار تازه شروع شده و تازه می خواهد جان بگیرد، 
شروع به پرداخت قسط ها کند! در حالی که باید بازپرداخت 
وام زمانی باشد که حداقل 2 سال از بهره وری گذشته باشد.

فروش دام به افغانستان و آذربایجان غربی

این دامدار با تجربه استان می گوید: اگر بخواهیم صادر 
کننده محصوالت لبنی باشیم باید در قانون بانک ها تغییر 
ایجاد شود وگرنه با این مشکالت دامدار از اساس، از کار 
نقده  از  به گفته پاک رو چندی پیش  منصرف می شود. 
)شهرستانی در آذربایجان غربی( به استان آمده و به طور 
غیر رسمی تلیسه )گاو ماده ای که هنوز گوساله ای نزاییده 
است( و گوساله های 8 ماهه، خریداری کردند. گاهی نیز 
از افغانستان برای خرید می آیند. اخیراً نیز از استان البرز 
و خوزستان تقاضا برای خرید داشتیم. وی با بیان این که 
سازمان جهاد کشاورزی برنامه ای برای جایگزینی گاوهای 
اوقات  گاهی  افزود:  است  داشته  به جای هلشتاین  مقاوم 
متاسف می شوم از این که با مبلغ جزئی می توان جوانی 
را شاغل کرد و کاری کرد که در روستا بماند ولی کاری 
انجام نمی شود. این موضوع برنامه ای منسجم می خواهد.

یادداشت

درس هایی که از 
ماجرای »آتنا« باید گرفت 

* حجت االسالم رضا مهکام

افتاد، دل هر  آتناها  و  آتنا  برای  اتفاقاتی که 
سالم  انسان  هر  و  آورد  می  درد  به  را  انسانی 
البته  کند.  می  خاطر  رنجیده  را  غیرتی  با  و 
نیست  کم  کشور  در  اتفاقاتی  چنین  متاسفانه 
سو  و  تجاوز  مورد  که  افرادی  از  بسیاری  و 
استفاده جنسی قرار می گیرند به خاطر آبروی 
خود و خانواده خود سکوت نموده و دم بر نمی آورند 
و با درد و رنج روانی شدید روزگار می گذرانند 
و مشکالت زیادی را در زنگی متحمل می شوند. 
این  با  باید  چگونه  و  کرد  باید  چه  راستی  به 
نمود.  کن  ریشه  را  آن  و  کرد  مبارزه  مشکل 
سخت  بسیار  کار  این  که  است  این  واقعیت 
قابل  بوده و  پذیر  امکان  اما  پر مشقت است  و 
آنچه  اول  گام  در  میان  این  در  اما  اجراست. 
مهم به نظر می رسد شناسایی علت های چنین 
هر  اخیر  روزهای  در  شاید  که  است  اتفاقانی 
کسی در مورد آن اظهار نظرهایی داشته باشد 

و از ظن خود عواملی را تبیین کند.
بدون  و  بینانه  واقع  و  علمی  جهت  از  اگر 
جانبداری های فرهنگی، سیاسی و ... . به این 
اتفاق ناگوار نگاهی داشته باشیم می توان چند 
نکته اساسی را در مورد عوامل آن بیان داشت:

کارهای  چنین  به  دست  که  افرادی  اول: 
دارای  و  تکانشی  افرادی  زنند  می  شنیعی 
بیماری روانی شناخته شده و اختالل شخصیت 
این  ای  جامعه  هر  در  و  هستند  ضداجتماعی 
نمونه های آن ها  و  پیدا می شوند  افراد  گونه 
را در اقصا نقاط دنیا می بینیم که  منحصر به 
ایران یا یک منطقه خاص نبوده و آن ها را می توان 

در هر جایی جستجو و پیدا نمود.
نمود  غفلت  آن  از  نباید  که  ای  نکته  دوم: 
مهم  بسیار  که  است  موارد  این  از  پیشگیری 
فوت  مناسبت  به  اخیر  روزهای  در  و  بوده 
افتاده  ها  زبان  سر  در  ساله   7 آتنای  جانسوز 
است و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه 
است  این  ها،  آن  از  یکی  که  است  شده  ارائه 
شاهد  دیگر  شد  می  امضا   2030 سند  اگر  که 
چنین مشکالتی نمی بودیم. برای روش شدن 
را  مساله  این  جهت  چند  از  است  بهتر  مساله، 

مورد بررسی قرار دهیم:
دارای  برخی  نظر  از  شاید  سند  این   *
باشد  جنسی  تربیت  مورد  در  مناسبی  موارد 
به  آن  اثرات  که  دارد  دیگری  های  آسیب  اما 

از مسائل فعلی است. بیشتر  مراتب 
* اگر کارشناسان خبره و توانمند ما در ایران 
بتوانند خود سند و آئین نامه متناسب با فرهنگ 
به اسناد  نیازی  ایرانی تدوین کنند چه  اسالمی 

خارجی که استقالل ما را نشانه رفته است.
به   2030 مانند  اسنادی  اینکه  دیگر  نکته   *
تا  ندارد  را  با چنین فجایعی  مقابله  توان  تنهایی 
زمانیکه تمام مسئوالن، نهادها و خانواده ها دست 
در دست هم برای کاهش بزه های اجتماعی قیام 
کنند.  مقابله  آن  با  جمعی  همت  یک  با  و  کنند 
در  سند  این  که  است  این  مساله  این  شاهد 
کشورهای بسیاری اجرا شده اما آمار خود یونسکو 
نشان می دهد که در این کشورها تغییر چندانی 
خارج  های  بارداری  و  عنف  به  تجاوز  مورد  در 
بنابراین  است.  نیافتاده  اتفاق  ازدواج  محدوده  از 
نمی توان با شعار به جنگ بزهکاری رفت بلکه 
با تدبیر و عمل می توان مشکالت را کاهش داد.

* اما در عرصه پیشگیری، اقدامات زیادی وجود 
دارد که باید توسط افراد مختلف به اجرا درآید.

اقدامات  تواند  می  پیشگیرانه  اقدامات  این   *
اقدامات  مانند:  باشد  زودبازده  یا  دیربازده 
فرهنگ  های  سازمان  اقدامات  مسئوالن، 
و  آموزش  مانند  )مراکزی  آموزشی  و  ساز 
علمی  مراکز  سایر  و  حوزه  و  دانشگاه  پرورش، 
خود  پیشگیرانه  های  فعالیت  باید  ترویجی 
آئین  و  اسناد  تدوین  مانند  هایی  حیطه  در  را 
با  اینکه  و  ایرانی  بافرهنگ  مناسب  های  نامه 
سعی  کارآمد  متخصصان  و  کارشناسان  تربیت 
جهت  کودکان  و  ها  خانواده  همه  آموزش  در 
توانمندسازی کودکان و خانواده ها برای مقابله 
با تمام آسیبهای این موضوع به اجرا در آورند( 

و از همه مهم تر خانواده ها.
زمینه  در  کنند  سعی  باید  ها  خانواده  تمامی 
های  آموزش  مشابه  مسائل  و  جنسی  تربیت 
را کسب  آگاهی های مختلف  ببینند و  را  الزم 
کنند و با به اجرا درآوردن آن آموزه ها فرزندان 

خود را از بروز چنین حوادثی مصون دارند.
* البته در زمینه کاهش زمان ازدواج و ایجاد 
تسهیالت ازدواج و اشتغال و سایر مواردی که 
اثر  حوادث  این  روی  واسطه  با  و  غیرمستقیم 
و  گیرد  صورت  زیادی  های  فعالیت  باید  دارد 
همه نهادها، اقشار و افراد به آن همت گمارند.

و  عفاف  فرهنگ  رفتن  باال  ضمن  در   *
و  افراد  شخصی  حقوق  به  احترام  و  حجاب 
توجه همه انسان ها به این مساله مهم و اساسی 

می تواند به کاهش چنین مواردی کمک کند.

خواندنی ها

چرا در هواپیما 
موبایل روی حالت پرواز است؟

الی گشت- هواپیماها قوانین زیادی دارند، بعضی 
از این قوانین هیچوقت در جایی گفته نشده و کاماًل 
شخصی هستند مثل این قانون که هیچ وقت وقتی 
مسافر پشت سرتان در حال غذا خوردن است صندلی 
خود را خم نکنید و یا اینکه هیچ وقت پابرهنه به 
سرویس بهداشتی نروید! اما بعضی از قوانین هم از 
سیاست های رسمی هستند و قبل از اینکه هواپیما 
بلند شود از طریق بلندگو به همه اعالم می شوند. 
مثاًلٌ از شما خواسته می شود که کمربندهایتان را 
ببندید، سینی جلوی صندلی را باال بزنید و صندلی را 
جلو بیاورید، موبایل خود را کاماًل خاموش کنید و یا 
آن را بر روی حالت پرواز بگذارید. با اینکه االن دیگر 
در بیشتر جاهها می توانید همراه خود موبایل داشته 
باشید و با اینکه بیشتر ایرالین ها در ارتفاعات باال 
وای فای پرسرعت به مسافران خود می دهند اما 
چرا باز هم از ما خواسته می شود تا موبایل را روی 
حالت پرواز بگذاریم؟ وقتی موبایل بر روی حالت 
پرواز قرار می گیرد عملکردهای ارتباطی غیرفعال 
می شود هر چند که در بیشتر دستگاه ها هنوز هم 

می توان از وای فای موبایل استفاده کرد. 
در  و  است  ایمنی  برای  بیشتر  درخواست  این 
دهه 1990 از ترس اینکه فرکانس های موبایل در 
سیستم های الکتریکی هواپیما اختالل ایجاد کند و 
یا باعث سقوط شود ممنوعیت استفاده از موبایل در 
هواپیماها اجرا شد. هنوز هم خلبان ها می گویند که 
انتقال سیگنال های موبایل می تواند باعث تداخل 
تداخل،  این  رادیوهای هواپیما شود.  صوتی روی 
با  به مدت یک  را  رادیو  فرکانس های  تواند  می 
دو ثانیه مسدود کند و در ارتباط بین خلبان و برج 
مراقبت مشکالتی به وجود بیاورد به طوری که برای 

چند ثانیه صدای بین آن ها قطع شود.
یک تلفن همراه با چندین برج مخابراتی در حال 
ارتباط و مبادله سیگنال است و باید در هر زمان با آن 
ها در ارتباط باشد. اگر فاصله موبایل تا برج ها زیاد 
باشد، تلفن همراه سیگنال خود را تقویت می کند تا 
بتواند با برج ها ارتباط برقرار کند. اینگونه ارتباطات 
می تواند با عملکرد سنسورهای هواپیما تداخل پیدا 
کند و باعث ایجاد مشکالتی برای تجهیزات هواپیما 
شوند. اما نگران نباشید چون هواپیما امن تر از آن 

است که با این اختالل ها سقوط کند.
در هر حال موبایل برای ایجاد این اختالل باید با 
فاکتورهای دیگری هم همراه باشد: اگر در ارتفاع 
5000 تا 10000 پایی تماسی با تلفن همراه برقرار 
شود بسته به فاصله تلفن تا کابین خلبان و مدل 
با  که  شود  ایجاد  اختالتی  است  ممکن  گوشی 
پیشرفت تکنولوژی هواپیماها این اتفاق هم کمتر 
اگر موبایل خود  به طوری که  و کمتر می شود 
را هم در طول پرواز خاموش نکنید ممکن است 
فقط با سرزنش مهماندار روبرو شوید! نه بیشتر.

هر چیزی که باید 
درباره شرکت ایرباس بدانید !

این  اما چقدر  اید،  را شنیده  ایرباس  نام  مطمئناً 
ایرباس  شناسید؟  می  را  دنیا  هواپیماسازی  غول 
از شرکت  بعد  اروپایی است که  ای  هواپیماسازی 
جهان  بزرگ  شرکت  دومین  بوئینگ،  آمریکایی 
محسوب می شود و بیشتر هواپیماهای مسافری و 
غیر نظامی دنیا توسط این شرکت تولید می شود. 
عالوه بر این، بزرگترین هواپیمای جت مسافربری 
است.  کرده  تولید  ایرباس  شرکت  هم  را  جهان 
شرکت هواپیماسازی ایرباس در شهر تولوز فرانسه، 
دفتر مرکزی خود را قرار داده اما کارخانه های آن 
اند. این شرکت در  در سرتاسر اروپا گسترده شده 
حال حاضر 57000 کارمند در 16 دفتر مختلف در 
کشورهایی مثل آلمان، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا دارد 
و شعبه هایی هم در کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن 
و چین دارد. با این حال، مونتاژ نهایی هواپیماهای 
آلمان،  در  هامبورگ  تولوز،  شهرهای  در  ایرباس 
سویل در اسپانیا و تیانجین در چین انجام می شود. 
این شرکت بزرگ، کار خود را از دهه 70 میالدی 
شروع کرد و در همان ابتدای فعالیتش توانست به 
موفقیت بزرگی برسد و رقیب اصلی شرکت بزرگ 
دیگری مثل بوئینگ شود. برای مثال، استفاده زیاد 
بدنه ی هواپیما،  از مواد کامپوزیتی در  و گسترده 
کاهش  و  هواپیما  کنترل  بخش  کردن  دیجیتالی 
افراد داخل کابین خلبان به 2 نفر، فقط چند نمونه 
از خدماتی است که شرکت ایرباس موفق به انجام 
آن شده است. در سال 2001، سهام این شرکت به 
اشتراک گذاشته شد و بین دو شرکت ای ای دی 
اس و بی ای ئی تقسیم شد، طوری که 80 درصد 
این سهام به ای ای دی اس و 20 درصد آ به بی 
ای ئی سیستمز در بریتانیا رسید. اما در سال 2006، 
شرکت ای بی ئی سیستمز، همه ی سهام خود را به 
ای ای دی اس واگذار کرد و از سال 201۴ بود که 
این شرکت، اسم خود را به شرکت ایرباس تغییر داد.
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هو الکریم 

حج فریضه قدسی و دینی ، خدایی و 
مردمی است و موسوم نوریت دل خاشع 

در برابر خالق است 
حجاج ارجمند و مسافرین سرزمین وحی 

در آستانه رهسپاری شما عزیزان سازمان 
مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ضمن 

آرزوی صحت و سالمتی و قبولی زیارت 
منتظر کمک های نقدی و غیرنقدی و 
خمس برای نیازمندان و مهرجویان 

تحت حمایت می باشد
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دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از  که  نیازمندانی  خسته  های 

خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت   های 
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(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق )ع(
 امروز چهارشنبه 96/4/28 ساعت 21 
با سخنرانی
 سید مسعود موسوی رستگار
 و مداحی ذاکرین اهل بیت)ع( 

مکان: هیئت حسینی بیرجند

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
طبق سنوات گذشته ضمن تسلیت شهادت امام صادق )ص( 

مراسم سخنرانی و عزاداری برگزار می نماید.
سخنران : حضرت حجت االسالم هاشمی 
 )مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان(

زمان: امشب بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان غفاری - بیست متری جرجانی

 مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
ضمنا روز شهادت قبل از نماز ظهر مراسم عزاداری برگزار می گردد

و شام شهادت بعد از نماز مغرب و عشا از سخنرانی
 جناب سرهنگ جوینده مسئول محترم ستاد عتبات عالیات 

و ستاد اربعین بهره مند خواهیم شد.
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ترفندهای برای به یادآوردن کارهای روزمره

روش هایی وجود دارد که شما می توانید برای بهبودی 
به یاد آوردن/به خاطر آوردن کارهای روزمره انجام دهید. 
ممکن است مجبور شوید کمی زندگی خود را سازمان 

دهی یا تغییر دهید:
وسایل تان را سازماندهی کنید: برای وسایلی که همیشه 
جایشان را فراموش و آنها را گم می کنید یک محل 
خاص در نظر بگیرید، در این صورت دیگر آن ها را گم 

نخواهید کرد.
همه چیز را یادداشت کنید : برای به خاطر سپردن تاریخ 
تولد ها، لیست خرید، تماس با پزشک، لیست امتحانات 
بچه ها و هر چیزی که برای به خاطر آوردنش به زحمت 

می افتید، قلم و کاغذ بردارید و آنها را یادداشت کنید. 
دیواری  یا  کتابی  تقویم  یک  کنید:  استفاده  تقویم  از 
های  همی  دور  ها،  مالقات  قرار  جلسات،  و  برداشته 
خانوادگی، قرص خوردن ها و... را در آن یادداشت کنید.

با کلمات بازی کنید: پسوردهای تان را با استفاده از 
تا  بسازید  است  برای شما مهم  تاریخ که   2 ترکیب 

هرگز فراموش نکنید.
تکرار، تکرار و تکرار کنید: از نام فردی که همین االن با 
او مالقات کرده اید گرفته تا آدرسی که باید بروید، تکرار 

آنها باعث می شود که در خاطرتان ماندگار شود.
مغزتان را به چالش بکشید: کاری انجام دهید که مغزتان 
را به چالش بکشاند  زبانی جدید یاد بگیرید، جدول حل 

کنید، کتاب بخوانید و...
اجتماعی شوید: افرادی که یک تیتر اجتماعی دارند یا 
حتی کسانی که به صورت رایگان به امور عام المنفعه 
می پردازند و خالصه سعی می کنند به غیر از نقش خود 
در خانواده یک نقش و مسئولیت اجتماعی هم داشته 

باشند، بیشتر هوشیار و حواس جمع هستند.

نسیه داده می شود، حتی به شما

یکی از فرزندان شیخ رجبعلی خیاط می گوید: روزی 
مرحوم مرشد چلویی معروف خدمت جناب شیخ رسید 
و از کسادی بازارش گله کرد و گفت: داداش! این چه 

وضعی است که ما گرفتار آن شدیم؟ 
بود روزی سه چهار  دیر زمانی وضع ما خیلی خوب 
دیگ چلو می فروختیم و مشتری ها فراوان بودند، اما 
یک باره اوضاع زیر و رو شده مشتری ها یکی یکی پس 
رفتند، کارها از سکه افتاده، و اکنون روزی یک دیگ 

هم مصرف نمی شود 
که  است  خودت  تقصیر  فرمود:  و  کرد  تأملی  شیخ 
مشتری ها را رد می کنی. مرشد گفت: من کسی را رد 
نکردم، حتی از بچه ها هم پذیرایی می کنم و نصف 

کباب به آنها می دهم.
شیخ فرمود:آن سید چه کسی بود که سه روز غذای 
نسیه خورده بود؛ بار آخر او را هل دادی و از در مغازه 

بیرون کردی؟! 
مرشد سراسیمه از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پی 
آن سید راه افتاد، او را یافت و از او پوزش خواست، و 
پس از آن تابلویی بر در مغازه اش نصب کرد و روی آن 
نوشت: نسیه داده می شود، حتی به شما. وجه دستی به 

اندازه وسعمان پرداخت می شود

موسیقی رگه فقط سرگرمی نیست،
 بلکه فلسفه ای دارد. ایده و شیوه ای
 از مثبت زندگی کردن پشت آن است.

چیزی که برندگان را از بازندگان جدا می کند، 
این است که شخص چگونه به هر تغییر

 تازه واکنش نشان می دهد.

بنال اي دل که در ناي زمان، فریاد را کشتند
بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند

اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند
که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند

الزم نیست که وقتی زندگی می کنم، حتما
 با شادی زندگی کنم؛ ولی ضروری است که تا وقتی 

که زندگی می کنم، شرافتمندانه زندگی کنم.

هزاران شمع می تواند از یک شمع روشن شود، و 
عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد. تقسیم کردن شادی 

با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی کند.

امام جعفر صادق )ع( در اوایل نیمه دوم ربیع االول سال 
83 به دنیا آمد و در سال 148 هجری در 65 سالگی 
چشم از جهان فروبست. ایشان نزدیک به پنجاه سال از 
عمر پربرکتش را در دوره امویان و نزدیک به پانزده سال را 
در عهد عباسیان گذراند. در آن دوره ستم های بنی امیه 
و دورویی های بنی عباس را از نزدیک لمس کرد، ولی 
در این دوران دشوار، فروغ امید را در دل های مسلمانان 
تابانید و نور ایمان را در قلب ها زنده نگاه داشت و همراه با 
شاگردان و اصحاب خویش، راه پیامبر و اهل بیت را ادامه 
داد. امام صادق )ع(در اوضاع پر فتنه آن روزگار، بیش از 
هر چیز، مصلحت دید چراغ علم و معرفت را برافروزد و به 

ترویج سنت پیامبر بپردازد.
رفتار با فقیر شاکر

یکی از یاران امام صادق )ع( گوید: در منا نزد حضرت 
امام  از  و  بودیم که فقیری آمد  انگور  مشغول خوردن 
درخواست کمک کرد. امام خوشه ای انگور به او داد، ولی 
او نپذیرفت و گفت: اگر پول هست، بدهید. امام فرمود: 
خدا برایت برساند. فقیر رفت و برگشت همان خوشه 
انگور را خواست، ولی امام فرمود: خدا برایت برساند و 
چیزی به او نداد.فقیر دیگری آمد. امام سه حبه انگور 
به او داد. او گرفت و گفت: سپاس خدای را که پروردگار 
جهانیان است و مرا روزی داد. امام هر دو دست را پر از 
انگور کرد و به او داد. فقیر گرفت و گفت: سپاس خدای را 

که پروردگار جهانیان است. امام فرمود: بایست و از غالم 
خود پرسید: چه قدر پول همراه داری؟ گویا بیست درهم 
داشت. آنها را نیز به فقیر داد. او گفت: سپاس خدای را. 
خداوندا! این نعمت از توست. تو یکتایی و شریکی برای 
تو نیست. امام فرمود: بمان و پیراهنی به او داد و فرمود: 
بپوش. سائل پیراهن را پوشید و گفت: سپاس خدای را 
که به من لباس داد و مرا پوشانید و به امام رو کرد و 
گفت: خدا به تو جزای خیر دهد. به نظر می آمد اگر این 
بار هم امام را دعا نمی کرد و فقط به شکر و سپاس خدا 

می پرداخت، حضرت باز به او عطا می کرد.
کوشش برای معیشت

و  باغستان  در  السالم  علیه  صادق  جعفر  امام  هرگاه 
مزرعه، بیل در دست می گرفت و مشغول کشاورزی و 
کارگری می شد، دوستان ایشان می گفتند: یابن رسول 
ا... ! چرا در این موقعیت، خود را به زحمت انداخته اید؟ 
اجازه دهید ما کار کنیم و شما استراحت کنید. حضرت 
در پاسخ می فرمود: »مرا به حال خود واگذارید. من 
عالقه مندم که خداوند مرا در حالتی مشاهده کند که 
با دست خود زحمت می کشم و کار می کنم و جسم 
خود را برای به دست آوردن روزی حالل به زحمت و 

مشقت انداخته ام«.
خدمت به پدر و مادر

شخصی نزد امام جعفر صادق علیه السالم آمد و گفت: 

یابن رسول ا... ! پدرم پیر و ضعیف شده است، به طوری 
که همانند بچه کوچک، باید در خدمت او باشم. حضرت 
فرمود: »چنانچه توان داشته باشی، باید این کار را ادامه 
دهی. باید با کمال مالطفت و مهربانی برایش لقمه بگیری 
و در دهانش بگذاری. انجام این امور، در فردای قیامت، راه 

ورود به بهشت را برایت آسان می گرداند«.
جنبش فرهنگی در دوران امامت امام صادق )ع(

عصر امام صادق )ع(، عصر جنبش فرهنگی و فکری و 
برخورد فرق و مذاهب گوناگون بود. پس از زمان رسول 
خدا )ص( دیگر چنین فرصتی پیش نیامده بود تا معارف 
منع  قانون  که  بخصوص  گردد،  ترویج  اسالمی  اصیل 
حدیث و فشار ُحّکام اموی باعث تشدید این وضع شده 
بود. لذا خأل بزرگی در جامعه آن روز که تشنة هرگونه 

علم و دانش و معرفت بود، به چشم می خورد.
امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید 
جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت 
و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و 
در رشته های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی 
مفضل  حکم،  بن  هشام  چون:  شاگردانی  کرد.  تربیت 
بن عمر کوفی جعفی، محمد بن مسلم ثقفی،  تعداد 
شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند. ابوحنیفه 
رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان 
بود و خودش به این موضوع افتخار کرده است.امام جعفر 

صادق )ع( از فرصتهای گوناگونی برای دفاع از دین و 
حقانیت تشیع و نشر معارف صحیح اسالم استفاده می 
برد. مناظرات زیادی نیز در همین موضوعات میان ایشان 
و سران فرقه های گوناگون انجام پذیرفت که طی آنها با 
استدالل های متین و استوار، پوچی عقاید آنها و برتری 
اسالم ثابت می شد.همچنین در حوزه فقه و احکام نیز 
توسط ایشان فعالیت زیادی صورت گرفت، به صورتی که 
شاهراههای جدیدی در این بستر گشوده شد که تاکنون 
نیز به راه خود ادامه داده است. بدین ترتیب، شرایطی 
از هر وقت  مناسب پیش آمد و معارف اسالمی بیش 
دیگر از طریق الهی خود منتشر گشت، به صورتی که 
بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه ها از امام صادق 
نقل گردیده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه 

تشیع به نام فقه جعفری خوانده می شود.
 شهادت حضرت صادق علیه السالم

آن حضرت در سن 65 سالگی در سال 148 هجری به 
شهادت رسید و در قبرستان معروف بقیع در کنار مرقد 

پدر و جّد خودش مدفون گردید.
در زمینه فضایل و مکارم اخالقی حضرت صادق روایات 
و وقایع بسیار زیادی نقل شده است. آن حضرت با رفتار 
کریمانه و خلق و خوی الهی خود بسیاری از افراد را به راه 
صحیح هدایت فرمود، به گونه ای که پیروان دیگر مکاتب 

و ادیان نیز زبان به مدح آن حضرت گشوده اند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت 
می  کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی  خبران بودی. سوره یوسف/ آیه 3

حدیث روز  

 مایه زینت ما باشید، نه مایه عیب ما با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید، و آن را از حرف هاي بیهوده و سخنان 
زشت باز دارید. امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

 گسترش تفکر شیعی مدیون جهاد علمی امام صادق)علیه السالم( است

1
5983

7625
8534

781
9162

1476
6371

1
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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576239841

914578236

382164579

425681793

839742615

167395482

648923157

791456328

253817964

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

  ۳2۴۳61۷۳ - 091516۴08۷6
تماس حاصل نمایند.

چلومرغ 6۳00 تومان
چلوقرمه سبزی

 5۷00 تومان
چلوکباب مخصوص 6۷00 

چلو جوجه  6۷00
و انواع غذاهای ایرانی

پیک رایگان به تمام نقاط شهر جلسات تا سقف ۷00 نفر پذیرفته می شود
تلفن سفارشات: 091500512۳9  مدیریت: 09۳685۴525۴- مقدم

کلیه لوازم کبابی زیر قیمت واگذار 
می گردد.    0915۷090۷95

فروش زمین 280 متری شمالی 
واقع در پونه 2  فی: کارشناسی 

09۳82616806
اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 

با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت
 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی

09۳6666165۴ - 09105۷۷6020- موسوی

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
091596۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 2۷- انتهای پارک
  0915۳1۷۳218 - 0915105۳۳5۳

056۳2۴۴8696

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912۳۴0

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   091596۳292۴- امیرآبادیزاده

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت
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درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

 کلیه ملزومات کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

0915۳6۳۴۷6۷

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
091516۳0۷۴1-  رحیمی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    0915865116۷ - شهریاری

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@ 056۳22۳۴8۳8- 0915۳612181   کانال تلگرام  



از نوشیدنی هایی است که خوردن آن  لیمو   آب 
توصیه می شود، زیرا خواص و فواید بی شماری برای 
سالمتی دارد. بسیاری از مردم عادت دارند چای خود 
را با افزودن چند قطره آب لیمو یا لیموترش میل 
کنند اما این کار از نظر سالمتی مضر است و به 
خصوص اثر تخریبی بر دندان ها به جا می گذارد. با 

ما همراه باشید با رعایت سایر نکات در مصرف آب 
لیمو: 1. زیاد از حد مصرف نکنید: اسید موجود در آب 
لیمو، باعث از بین رفتن مینای دندان می شود 2. آب 
لیمو را با مایعات داغ نباید مصرف کرد: زیرا گرما 
باعث تسریع واکنش های شیمیایی موجود در آب لیمو 
شده و قدرت مخرب آن را بر روی دندان ها افزایش 

می دهد 3. بعد از خوردن آب لیمو مسواک نزنید: زیرا 
باعث منتشر شدن اسید آب لیمو در دهان می شود و با 
فشار مسواک بر دندان ها مینای دندان آسیب می بیند.  
پس تا یک ساعت پس از مصرف آب لیمو مسواک 
نزنید و سعی کنید با جویدن یک تکه آدامس یا 

یک خیار تعادل مواد را به دهان خود بازگردانید.

هرگز هنگام مصرف لیمو این اشتباه ها را نکنید!
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مرکز آموزش 04 بیرجند
 قهرمان مسابقات شمال شرق کشور

در  برتری  با  بیرجند  )ع( شهرستان  امام رضا  آموزش 04  تیم مرکز 
مسابقات  نخست  سکوی  بر  گرگان  نماینده  مقابل  در  فینال  دیدار 
فوتسال شمال شرق کشور ایستاد و جواز حضور در مسابقات فوتسال 
قهرمانی نزاجا را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
استان خراسان جنوبی، مسابقات منطقه شمال شرق کشور به میزبانی 
از شهرستان های مشهد، تربت  با شرکت 12تیم  شهرستان قوچان 
جام و حیدریه، بجنورد، قوچان، گرگان، شاهرود، بیرجند و چهل دختر از 
22 تا 26 تیر برگزار شد. مسابقات قهرمانی نزاجا از 31 تیر به میزبانی 
تربت حیدریه با شرکت 16 تیم از 8 منطقه کشور برگزار خواهد شد.

مدال برنز تکواندوکار خراسان جنوبی 
در مسابقات کشوری

تکواندوکار خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور، با کسب مقام سوم 
مدال برنز را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان 
خراسان جنوبی، علیرضا محمودی رئیس هیات تکواندوی خراسان جنوبی 
در هفتمین دوره مسابقات روسا و دبیران هیات های تکواندوی کشور، 
پس از نمایندگان زنجان و اردبیل بر سکوی سوم ایستاد. این مسابقات 
روز گذشته در سالن امام  علی )ع( دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار شد.

صعود ساحلی بازان طبس 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال نوجوانان

تیم زغال سنگ شهرستان طبس نماینده استان خراسان جنوبی با 4 
برد پیاپی در این رقابت ها توانست صعود خود را به مرحله نیمه نهایی 
قطعی کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان خراسان 
جنوبی، تیم هندبال نوجوانان زغال سنگ شهرستان طبس در گروه 
یک این مسابقات با تیم های دانشگاه آزاد خاتم، ماندگار پارس نوشهر، 
پوشاک صفوی بوشهر، شهرداری خمین شهر و هیات هندبال کرمان 
هم گروه است. این مسابقات با شرکت 12 تیم در 2 گروه از 25 تا 30 
تیر در مجموعه ورزشی شهدای سلمان محمود آباد یزد برگزار می شود.

پیروزی شطرنجبازان ایران مقابل ستارگان جهان

ایرنا- در ششمین دور از رقابت های شطرنج جام ستارگان و در بخش 
استاندارد، شطرنجبازان ایرانی موفق شدند ستارگان شطرنج جهان را با 
نتیجه 4 بر 3 شکست دهند. تاکنون در این دوره از مسابقات، رقابت دو 
تیم منتخب شطرنج ایران و ستارگان جهان در نتایج تیمی با دو تساوی 
و سه پیروزی ستارگان شطرنج جهان و یک پیروزی ستارگان شطرنج 
ایران همراه بود و با به پایان رسیدن آخرین دور از مسابقات شطرنج جام 
ستارگان طی امروز )سه شنبه(، مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات 
بین المللی شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

6 فایده شگفت انگیز تنفس عمیق

گویند  می  وسترن  نورث  دانشگاه  محققان 
یک تنفس عمیق از راه بینی مغز را تقویت و 
اگر هر روز پنج  را سریع تر می کند.  حافظه 
تا ده دقیقه وقتتان را با تمرکز الزم و حضور 
ذهن صرف تنفس عمیق بکنید، شاهد 6 مزیت 
شگفت انگیز آن خواهید بود: 1. کنترل استرس 

)در طول  بدن  از  و اضطراب 2. حذف سموم 
روز حداقل 2 تا 3 بار به مدت 10 دقیقه تنفس 
عمیق داشته باشید تا سموم به طور کامل از 
)تنفس  درد  کاهش   .3 شوند(  خارج  بدنتان 
عمیق باعث کاهش اسیدیته بدن می شود و 
محیط بدن را قلیایی تر می کند. قلیایی بودن 
بدن، کنترل درد را راحت تر می کند( 4. بهبود 
ریه ها 5. کاهش وزن 6. کاهش فشارخون.

اهمیت خواب مناسب برای بدن انسان

داشته  آرامی  باید خواب  زیستن،  سالم  برای   
آن  اهمیت  تا  کنید  دقت  زیر  موارد  به  باشیم 
برایتان روشن شود: 1. ساعت ۹ تا 11 شب: 
زمانی است برای از بین بردن مواد سمی که 
توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این 
ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد در 

غیر اینصورت اثر منفی می گذارد 2. ساعت 23 
تا 1 بامداد: عملیات از بین بردن مواد سمی در 
کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید 
3. ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی 
در کیسه صفرا- خواب عمیق 4. ساعت 3 تا 5 
صبح: عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه 
5. ساعت 5 تا ۷ صبح: عملیات در روده بزرگ 
صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.

یک کشته و 5 زخمی در اثر خستگی و خواب آلودگی

دو حادثه بامداد روز گذشته در محورهای استان خراسان جنوبی، یک کشته و 5 زخمی برجا گذاشت. 
خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حوادث اعالم شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
مرکز استان خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه استان در تشریح این خبر گفت: ساعت 4:15 
بامداد روز گذشته یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر 25 محور فردوس - بجستان با گاردریل 
جاده برخورد و دچار حریق شد. سرهنگ نیکمرد افزود: در این حادثه راننده 38 ساله که نتوانست 
از خودرو بیرون بیاید، جان باخت و یکی از دو سرنشین آن زخمی و به بیمارستان شهید چمران 
شهرستان فردوس منتقل شد. وی تصریح کرد: در حادثه دیگر ساعت 5 بامداد در کیلومتر 40 محور 
طبس - یزد یک دستگاه خودروی پراید واژگون شد که در اثر آن 4 نفر زخمی و به بیمارستان 
مصطفی خمینی شهرستان طبس منتقل شدند. جانشین رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی علت 
این حوادث را بی احتیاطی و عدم توجه راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد. 

سرهنگ نیکمرد به رانندگان محترم توصیه کرد در موارد غیر ضروری از رانندگی در شب بپرهیزند.

 سهل انگاری سرباز وظیفه 
منجر به فوت سه نفر از سربازان شد  

سرباز  یک  انگاری  سهل  اثر  بر  آنالین-  جم  جام 
وظیفه در منطقه نظامی آبیک و تیر اندازی ناگهانی، 
متأسفانه سه نفر از سربازان وظیفه فوت کردند و پنج 
نفر دیگر مجروح شدند. به نقل از پورتال مرکزی ارتش 
ایران، روابط عمومی ارشد نظامی  جمهوری اسالمی 
روز  اعالم کرد، عصر  ای  اطالعیه  در  قزوین  منطقه 
دوشنبه بر اثر سهل انگاری یک سرباز وظیفه در منطقه 
نظامی آبیک و تیر اندازی ناگهانی، متأسفانه سه نفر از 
نفر دیگر مجروح  سربازان وظیفه فوت کردند و پنج 
شدند که تالش برای بهبود حال مجروحان ادامه دارد. 

دستگیری پلیس های قالبی؛ سرقت برای خوشگذرانی

دو متهم موتور سوار که با سوءاستفاده از لباس پلیس و برای خوشگذرانی اقدام به سرقت خودروهای لوکس 
در شمال تهران می کردند در عملیات پلیسی کاراگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی دستگیر شدند.  به گزارش 
جام جم آنالین، ساعت 30 دقیقه بامداد 14 تیرماه راننده یک دستگاه خودرو پورشه با مراجعه به کالنتری به 
مأمورین اعالم کرد: سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت که یک نفر از آنها لباس پلیس به تن داشت، جلوی 
مرا گرفته و از من درخواست مدارک خودرو کردند. آنها از من خواستند تا از ماشین پیاده شوم اما قبول نکردم؛ 
ناگهان یک نفر از آنها اقدام به کندن پالک عقب خودرو نمود تا به این شیوه مرا مجبور به پیاده شدن نماید؛ 
من که به نحوه برخورد آنها اعتراض کرده بودم، تصمیم گرفتم تا با شماره تماس 110 تماس بگیرم؛ به محض 
اینکه عنوان داشتم که االن به پلیس زنگ می زنم، آنها سوار موتور شده و به سرعت از محل متواری 
شدند. با توجه به وقوع سرقت های مشابه، متهمان در عملیات پلیسی شناسایی و دستگیر شدند. متهمین 
که چاره ای جز اعتراف نداشتند، لب به اعتراف گشوده و در موردانگیزه خود گفتند: به هیچ عنوان با انگیزه 
کسب پول اقدام به سرقت نمی کردیم اما چون آنها از ما می ترسیدند، از این حالت واقعاً لذت می بردیم.

کوتاه از سالمتی

معجزه خوردن رنگ های مختلف سیب: 

* سیب سبز : ضدعفوني کننده
* سیب قرمز : محرک و اشتهاآور
* سیب زرد : تصفیه کننده کبد 

و روده ها و کلیه ها

 Wi-Fi برای کاهش مضرات امواج موبایل یا
سفیدی هندوانه را بخورید!

سفیدی هندوانه باعث تنظیم ضربان قلب و فشار 
خون شده و با افزایش ایمنی بدن، از 

از شما  محافظت میکند.

چرا باید گریه کنیم؟

* کاهش درد
* افزایش قدرت بینایی

* نابود کردن ویروس ها 
* خارج کردن سم بافت های بدن

ژلوفن چه بالیی سرما می آورد ؟!

به مرور زمان کلیه ها و کبد را از کار می اندازد. 
ژلوفن درکبد متابولیزه می شود تا قابلیت جذب 

داشته باشد بنابراین مصرف آن به کبد 
فشار می آورد.

وقتی غمگینی ، بستنی بخور !

طبق مطالعات ، بستنی اثر نشاط بخش مستقیم 
بر اعصاب مرکزی دارد و همان بخشی را در مغز 

فعال می کند که هنگام گوش دادن به 
موزیک شاد فعال می شود.

صبحانه، پنیر را با گوجه و خیار نخورید: 

بسیاری براساس عادت همیشگی پنیر را با گوجه 
و خیار یا هندوانه میخورند ! این کار باعث بروز 

  MS ،بسیاری از بیماریها مثل دیابت
اختالالت عصبی، گوارشی، خواب 

آلودگی و ... می شود !
توجه داشته باشید که سردرد و سریع شدن ضربان 

قلب از عوارض نخوردن صبحانه می باشد.

31104

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

متقاضیـان مسکـن
فروش آپارتمان در حال ساخت محدوده شعبانیه با متراژ حدودا 100 متر مفید به صورت کامال 

اقساطی و توافقی

پیش پرداخت: 150/000/000 ریال
پرداخت تقریبا 400/000/000 ریال باقی مانده به صورت اقساطی در 10 قسط به مدت 15 ماه 
هر طبقه 2 واحد - کلیه واحدها شمالی و جنوبی هر بلوک 8 و 9 طبقه - دارای زمین ملکی 

و حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( با دسترسی مستقیم از بلوار
امکان معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت بانکی از 100/000/000 ریال تا سقف500/000/000 ریال 

نیز وجود دارد

قابل توجه پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و مصالح فروشان
آیتم های پیمانکاری از قبیل اجرای خاک گچ - تاسیسات دیوار چینی - نما- کاشی و سرامیک  

ساخت کم درب - فروش و اجرای سنگ پله - آسانسور و کلیه آیتم های ساختمانی دیگر 
به صورت تهاتر واگذار می شود.

تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 09157799279 و 32314818 
ساعات تماس: 8 الی 13 و 17 الی 21

واحدهای فوق با شرایط معاوضه با خودرو نیز قابل خرید و فروش می باشد.
 @ maskansazan32314818  لینک تلگرامی

آدرس : بین معلم 8و10 پالک111-آموزشگاه غیردولتی 
امام صادق )ع(   09156050705-32229666

موسســه معیــن
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

پرستاری،مامایی،تغذیه،بیوتکنولوژی و کلیه رشته های 
علوم پزشکی

باالترین آمار تک رقمی با بسته ها و آزمون های معین
مشاوره و برنامه ریزی رایگان

www.phdpezeshki.com

*  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

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

شبانه روزی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482
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کشاورز قاینی خیار چنبر 98 سانتی متری تولید کرد

صدا و سیما- یک کشاورز قاینی موفق به تولید خیار چنبر 98 سانتی متری به وزن 4 هزار و 500 گرم شد. حسن رجب زاده استفاده از کود حیوانی و آبیاری 
به موقع را در تولید این خیار چنبر 98 سانتی متری موثر دانست. کارشناس باغبانی و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی قاین هم گفت: این کشاورز با استفاده 
از روش های نوین کشاورزی و تلفیق آن با کشاورزی بومی و سنتی منطقه، خاک حاصلخیز و کود حیوانی و آب شیرین توانست این خیار چنبر را تولید کند.

برگزاری جشن هفته بهزیستی در محل 
آمفی تئاتر پارک توحید

کاری- همزمان با هفته بهزیستی، جشن بزرگ 
کارکنان  معاونان،  و  مدیرکل  حضور  با  بهزیستی 
این اداره و اقشار مختلف مردم با همکاری مؤسسه 
پارک  اکبر)ع(  در محل  توانبخشی حضرت علی 

جمعیت  مراسم،  این  در  برگزارشد.  بیرجند  توحید 
های  در  آوری  جمع  با  که  آرتوان  مردمی  پویش 
بطری به فرهنگ بازیافت تاکید دارند، یک دستگاه 
ویلچر به معلوالن نیازمند مؤسسه علی اکبر)ع( اهدا 
کردند. تمامی آیتم های متنوع و شاد این جشن را 
نیز هنرمندان نیکوکار بر عهده داشتند. همچنین 
از  در کنار این مراسم، توانخواهان موسسه برخی 
هنرهای دستی خود را در معرض نمایش و فروش 
گذاشتند که با استقبال گرم همشهریان روبه رو شد.

اتصال راه آهن شرق به افغانستان

مهر- معاون راه آهن کشور گفت: راه آهن شرق 
کشور در هفته های آینده به شهر هرات در کشور 
افغانستان متصل می شود و صادرات سیمان آغاز 
های  برنامه  در  کرد:  عنوان  محمدی  شد.  خواهد 
توسعه راه آهن جمهوری اسالمی امسال ۳ میلیون 
داد:  ادامه  ترانزیت می شود. وی  از کشور  بار  تن 
بخش اعظمی از این ترانزیت از محور شرق کشور 
و شهرستان های تربت، طبس و بافق گذشته و به 
بندر شهید رجائی می رسد و از این حیث این محور 

را دارای اهمیت خاصی کرده است.

برگزاری تجلیل از بانوی قهرمان کونگ فو

دادرس مقدم- جلسه  تجلیل  از خانم »احراری« 
قهرمان کونگ  فو و همچنین مربی   تیم    کونگ فو 
کونگ فو  مسابقات   به  که  جنوبی  خراسان  بانوان 
قهرمانی  کشور  در سنندج  اعزام شده بود برگزار شد. 
گفتنی است در این جلسه رئیس  هیئت  کونگ فو و 
هنرهای رزمی استان از این ورزشکار قدردانی کرد. 
الزم به ذکر است که احراری در مسابقات قهرمانی 
کونگ فو بانوان کشور و انتخابی تیم ملی در شهر 
سنندج، موفق به کسب  مقام سوم  کشور و دعوت 
به اردوی انتخابی  تیم ملی بزرگساالن بانوان شده بود. 

راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی
در راستای آگاه سازی عمومی مردم استان

تسنیم- رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان 
یکی  حقوقی  عمومی  آگاه سازی  اینکه  بیان  با 
به  اقدام  راستا  این  در  است گفت:  ما  از وظایف 
سمویی  کرده ایم.  حقوقی  مشاوره  مرکز  تشکیل 
بسیج  همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
رسانه و بسیج حقوقدان اظهار کرد: در این راستا 
عدالت  تحقق  در  سازنده ای  بسیار  نقش  رسانه 
دارد و نقدهای منصفانه ای که خبرنگاران انجام 
می دهند می تواند باعث پویایی و پیشرفت جامعه 

شده و اجرای عدالت را به دنبال داشته باشد.

نرخ معلولیت در فردوس
با اجرای طرح های پیشگیری کاهش یافت

تسنیم- رئیس اداره بهزیستی فردوس یکی از 
را اجرای طرح های  اقدامات بهزیستی  مهمترین 
پیشگیری از معلولیت ها دانست و گفت: با اجرای 
این طرح ها و کارگاه های آموزشی نرخ معلولیت 
در شهرستان بسیار کم شده و معلولیت ها بیشتر 
از  خادم  است.  رانندگی  سوانح  و  حوادث  اثر  بر 
حمایت بیش از یک هزار و ۳40 خانوار معلول و 
مددجوی تحت حمایت این اداره خبر داد و اظهار 
بر ۳00 میلیون ریال مستمری  بالغ  کرد: ماهیانه 

به این مددجویان پرداخت می شود.

رشد سه برابری مدال های کسب شده
بین المللی ورزشکاران استان

ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان عنوان کرد: در 
چهار سال دولت یازدهم، تعداد مدال های کسب 
با  المللی  بین  استان در مسابقه  شده ورزشکاران 
رشد سه برابری از 2 به هشت مدال رسید. افضل 
در مسابقات جهانی،  تعداد مدال کسب شده  پور 
آسیایی، بین المللی و قهرمانی کشور استان را در 
سال 92، 54 مدال دانست و افزود: این تعداد در 
سال گذشته با 70درصد افزایش به 92مدال رسید. 

اعتبارات شهرستان خوسف
برای مرمت قنوات ۳ برابر شد

تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: برای 
مرمت قنوات اعتبار خوبی دیده شده و کل اعتبارات 
امسال ۳ میلیارد و ۳0 میلیون تومان است که رشد 
۳ برابری نسبت به سال گذشته دارد. مودی عنوان 
کرد: سال گذشته در انتقال آب 150کیلومتر اجرای 
عملیات داشتیم و امسال هم با اعتباری که گرفتیم 

نزدیک به 250 کیلومتر را اجرا می کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

القاب سیاسی دردی دوا نمی کنند

شبستان- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
»القاب و اسمای سیاسی« دنیایی است و دردی دوا 
نمی کند، گفت: علم باید در چارچوب ایمان قرار 
بگیرد در غیر این صورت دانشمندتر از همه شیطان 
پایگاه  کارکنان  با  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت  است. 
هوایی شهید سرلشگر خلبان حسینی با اشاره به این 

که عقل زمانی به فعلیت می رسد که همراه با علم 
باشد، اظهار کرد: انسان وقتی دانش الزم را فراگیرد 
به وسیله عقل از مجهول به معلوم پی خواهد برد و 

اگر علم نباشد عقل زمین گیر می شود.

عملکرد ضعیف برخی مدیران/
انتصاباتی که با دالیل سیاسی انجام می شود

 
مهر- نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در زمان حاضر برخی 
از مدیران دچار ضعف هستند و بر اساس گرایش 
االسالم  حجت  اند.  شده  انتخاب  سیاسی  های 
عبادی  با اشاره به نخستین دیدار مجمع نمایندگان 
استان، بررسی وضع هزینه کردی اعتبارات و میزان 
برگشتی اعتبارات استان را یکی دیگر از موضوعات 
مطرح شده در این دیدار عنوان کرد و افزود: طبق 
گزارش دیوان محاسبات میزان برگشتی اعتبارات 
استان در سال گذشته خیلی کم  و ناچیز بوده است. 
انتظار داریم  اجرایی  از دستگاه های  افزود::  وی  
در انتخاب مدیران به دنبال مباحث سیاسی نباشند 
و اگر بر اساس مسائل سیاسی انتخاب می شوند 

حداقل مدیران قوی انتخاب شوند.

دشمن تالش می کند مردم را
نسبت به موضوعات انقالبی بی تفاوت کند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه 
در  دشمن  بدانند  صالحین  حلقه های  مربیان  باید 
کجاست و از چه تجهیزاتی استفاده می کند گفت: 
مبارزه با دشمن نیازمند شناخت است و آن ها تالش 
انقالب  موضوعات  به  نسبت  را  مردم  تا  می کنند 
در  دیروز  ظهر  عبادی  آیت ا...  کنند.  بی تفاوت 
دیدار با جمعی از استادیاران شجره طیبه صالحین 
استان اظهار کرد: مبارزه با دشمن نیازمند شناخت 
نسبت  را  مردم  تا  می کند  تالش  دشمن  و  است 
این  خود  و  کند  بی تفاوت  انقالب  موضوعات  به 
موضوع یک پروژه است که باید مربیان حلقه های 
صالحین بدانند دشمن در کجاست و ابزار و تعداد و 

تجهیزات او چه بوده و کجا قرار دارد.

انرژی خورشیدی برای
4 روستای مرزی درمیان

برق  توزیع  عمومی  روابط  دفتر  مدیر  ور-  پیشه 
شهرستان درمیان گفت: روستاهای جالران با 16 
خانوار، گل نی با 12 خانوار ، روستای پاتنگ با11 
جمله  از  خانوار  با ۳  نیز  شومه  روستای  و  خانوار 
خورشیدی  برق  نعمت  از  که  است  روستاهایی 
در  خدمات  ارائه  زمان  به  رفیعی  برخورداراست. 
روستاهای مذکور اشاره کرد و گفت: این خدمات 
از ابتدای سال 92 در شهرستان آغاز شدکه با این 
اقدامات تعداد 42 خانوار با اعتباری بالغ بر4 میلیارد 
و900 میلیون ریال از نعمت برق برخوردار شدند. 
نشان کرد: همچنین ظرفیت منصوبه  وی خاطر 
را یک کیلووات است و  برای هرخانوار روستایی 
ازمشترکین درخواست کرد مصرف خود را مطابق 
در  تا  نمایند  تنظیم  دستگاه  منصوبه  ظرفیت  با 
طول شبانه روز بهترین استفاده را از این سیستم 
داشته باشند. وی افزود: در زمان حاضر روستاهای 
دارای  روستاهای  الخصوص  علی  شهرستان 
سیستم خورشیدی برقدار بوده و مشکلی در ارائه 

خدمات برق در این روستاها وجود ندارد.

برگزاری کالس های آموزش صنایع دستی 
برای اوقات فراغت

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  قاسمی- 
از  استان  وگردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی 
برای  دستی  صنایع  آموزش  های  دوره  برگزاری 
اوقات فراغت خبر داد. »عباس زاده« در گفت و گو 
با آوا اظهار کرد: بیش از 80 رشته شاخص صنایع 
دستی در خراسان جنوبی وجود دارد و تعطیالت 
آموزی  مهارت  برای  مناسب  فرصتی  تابستان 
جوانان و نوجوانان در این رشته ها می باشد.وی 
آموز  این طرح هر دانش  اجرای  با  اینکه  بیان  با 
می تواند حداقل یک هنر صنایع دستی را آموزش 
ببیند، عنوان کرد: یکی از مزیت های طرح مذکور 
صنایع  و  سنتی  هنرهای  فراموشی  از  جلوگیری 
نوجوانان  و  جوانان  دربین  آن  گسترش  و  دستی 
می باشد. به گفتۀ وی آموزش هرچه بیشتر صنایع 
در  موجب خالقیت  آموزان  دانش  بین  در  دستی 
تولید و عرضه محصوالت صنایع دستی می شود. 
خوشبختانه  کرد:  تصریح  دستی  صنایع  معاون 
را  قابلیت  این  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع 
مناسبی  اشتغالزایی  کمترین سرمایه،  با  که  دارند 
ایجاد کرده و راهکاری سریع و ارزان برای اشتغال 
جوانان در جامعه باشند. »عباس زاده« خاطرنشان 
توانند  می  عالقمند  آموزان  دانش  والدین  کرد: 
صنایع  معاونت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان مراجعه کنند.
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معاون وزیر راه و شهرسازی از اراضی450 هکتاری زعفرانیه بازدیدکرد
تان
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  قاسمی- 
و  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل 
هیئت همراه وی روز گذشته از پروژه آماده 
سازی اراضی 450 هکتاری زعفرانیه بیرجند 
»حمیدرضا  کردند.  بازدید   )04 )پادگان 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  عظیمیان« 
بیرجند،   04 پادگان  هکتاری   450 اراضی 
بازه  برای  پروژه  این  ساخت  کرد:  اظهار 
زمانی ۳0 ماهه تعریف شده که 18 ماه دیگر 
است.  مانده  باقی  فرصت  آن  تکمیل  برای 
این  در  ما  هدف  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه اقشار کم درآمد و بدون ملک هستند، 
تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت 12 هزار 
واحد مسکونی برای جمعیت حدود 60 هزار 
نفر را دارد که  تعدادی از واحدها تجاری و 
تعدادی هم مسکونی ساخته می شود. معاون 
خدمات  کرد:  تأکید  شهرسازی  و  راه  وزیر 
روبنایی در مسکن های مهر باید انجام شود 
و در این راستا هر استانی که دو سوم هزینه 
راه و شهرسازی یک  تأمین کند، وزارت  را 

سوم دیگر را تأمین خواهد کرد.

قرارداد مشارکت زعفرانیه
پروژه الگویی برای کشور

»عظیمیان« اظهار کرد که قرارداد مشارکت 
و همکاری راه و شهرسازی و آستان قدس 
رضوی با وسعت 450 هکتار می تواند الگوی 
و  و همکاری خوب  در کشور شود  مناسبی 
ارزنده ای ایجاد کند. وی خاطر نشان کرد: 
مادی  و  اقتصادی  مسائل  تنها  دولت  نگاه 
سرانه های  تأمین  در  دولت  بُرد  و  نیست 
است  اجرایی  دستگاههای  و  شهر  مردم، 
که بتوانیم فضای سبز و معابر برای سهولت 
البته  به گفتۀ وی  کنیم.  ایجاد  آنان  زندگی 
گرفته  نظر  در  هم  دولت  مالی  منابع  باید 

شود، اما اصل برای ما این موضوع نیست.

سرگردانی 30 ساله  مردم خوسف
به پایان می رسد

بازدید »شفیعی«، فرماندار شهرستان  این  در 
ترین  مهم  از  یکی  که  کرد  عنوان  خوسف 
مشکالت مردم خوسف که ۳41 خانوار با آن 
درگیر هستند اراضی واگذار شده در سال های 
64 و 80 می باشد. به گفتۀ وی مسئوالن وقت 
قطعه  و 1۳5  در سال 64  زمین  قطعه   206
هم در سال 80 برای ساخت و ساز به مردم 
واگذار کردند و به جای اینکه این ارضی به اسم 
خود اشخاص سند بخورد به اسم دولت سند 
خورده است. وی تصریح کرد: براساس صورت 
جلسه اولیه اراضی به مردم واگذار شده و مردم 
اطالع کافی نداشتند و ساخت و سازهایی انجام 
دادند اما سال 85 راه و شهرسازی سند صادر 
 کرده و مردم دچار سردرگمی شدند و تنها به 
اکنون  اما  کردند  اعتماد  اولیه  جلسه  صورت 
مردم به عنوان مال غیر، درگیر دادگاه شده ند.

وی از معاون وزیر درخواست کرد که به این 
اسناد  مشکل اساسی رسیدگی شود و دوباره 

اراضی به نام مردم انتقال یابد. معاون وزیر هم 
با بیان اینکه مشکل مربوط به 1۳5 قطعه زمین 
بررسی و حل شده است و می تواند اجرایی 
شود، افزود: اطالعات کامل 206 قطعه زمین 
دیگر را هم برای ما ارسال کنید تا در طی 4 
هفته دیگر مورد بررسی قرار گیرد و حل شود.

به دنبال ساختمانی برای فرمانداری
فرماندار  معاون  جلسه  این  در  همچنین   
برخی  تکلیف  تعیین  درخواست  بیرجند 
این  اهم  که  داشت،  را  بیرجند  مشکالت 
خیابان  اراضی  تکلیف  تعیین  شامل  موارد 
اراضی  انتقال  تسریع  جعفر)ع(،  بن  موسی 
معروف به 50 هکتاری، تعیین تکلیف اراضی 
داخل حریم شهر و سهم شهرداری از اراضی 
اینکه  به  با توجه  بود. »رونقی« اضافه کرد: 
وجود  دلیل  به  فرمانداری  کنونی  ساختمان 
ارگ کاله فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی 
است و باید دنبال ساختمان مناسبی برای آن 
باشیم تا جانمایی انجام شود. در این مورد هم 

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  »عظیمیان« 
بیان کرد: مکاتبات انجام تا بررسی شود چون 
به  ها  به شهرداری  و شهرسازی  راه  وزارت 

ویژه شهرهای کوچک کمک می کند.

 450 پروژه  درصدی   38 پیشرفت 
هکتاری زعفرانیه بیرجند

موسسه  شرکت  عامل  مدیر  »اسماعیلی«، 
به  وابسته  توسعه خراسان سابق  و  خدمات 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  آستان قدس رضوی 
اجرای  زمان  از  که  است  سال  یک  حدود 
می  بیرجند  زعفرانیه  هکتاری   450 پروژه 
پروژه  نسبت  به  پروژه  این  افزود:  گذرد، 
و  وضع  کشور  دیگر  نقاط  در  اجرایی  های 

پیشرفت خوبی دارد.
وی از پیشرفت ۳8 درصد پروژه آماده سازی 
این  کار  افزود: حجم  و  داد  خبر  اراضی  این 
پروژه فوق العاده سنگین است و دستگاه های 
اجرایی مرتبط با این پروژه در استان هم باید 
همکاری کنند تا زیرساخت های آن همزمان 

زمان  در  تا  شود  تأمین  عمرانی  پیشرفت  با 
واگذاری طرح مشکلی وجود نداشته باشد.

به گفتۀ وی آستان قدس آمادگی همکاری 
برای ایجاد مجموعه های روبنایی این پروژه 
اقتصادی  نامناسب  اوضاع  با  ولی  دارد  را 
هرچند شاید واحدهای این پروژه به موقع به 
فروش نرسد اما به تعهدی که کردیم پایبند 
آماده  مراحل  زمانبندی  برنامه  در  تا  هستیم 

سازی پروژه انجام شود.

 باقی ماندن ۹50 واحد مسکن مهر
از تعهد استان

در  هم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   
این بازدید اظهار کرد: خراسان جنوبی برای 
مهر  مسکن  واحد   247 و  هزار   ۳1 ساخت 
 90 تاکنون  تعداد  این  از  که  بود  داده  تعهد 
و  ساخت  تنها  و  رسیده  اتمام  به  آن  درصد 
تکمیل 950 واحد، باقی مانده است. به گفته 
بیرجند  تعاونی 04  در  واحدها  این  اکثر  وی 
هستند که این واحدها هم 90 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند و در 600 واحد از مجموع 800 
واحد مسکن آن نازک کاری به اتمام رسیده 
است و خدمات زیربنایی تأمین شده و مشکل 
که  باشد  می  پیگیری  حال  در  آن  فاضالب 
اراضی پادگان 450 هکتار است و 150 هکتار 
آن در حریم گسل قرار دارد. وی ادامه داد: با 
توجه به اهمیت پروژه، قراردادی با دانشگاه 
و  نگاری  لرزه  مطالعات  انجام  برای  بیرجند 
گسل بسته شده و توسط شرکت خدمات و 
توسعه خراسان وابسته به آستان قدس رضوی 
که در این پروژه مشارکت دارد، پیشنهاد شده 
اراضی  این  تفصیلی  طرح  مطالعات  است 
انجام و تصویب  بازنگری شود، که در حال 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  باشد.  می 
میلیارد   120 پروژه  این  کرد:  نشان  خاطر 

تومان هزینه برای آماده سازی نیاز دارد. 

المپیاد  دوره  پنجمین  گذشته   روز  کاری- 
دادرسان  امدادی  مهارت  های  دانش آموزان 
برگزار  بیرجند  در  خراسان جنوبی  هالل  احمر 
شد. معاون جوانان جمعیت هالل  احمر با بیان 
اینکه  این مسابقات در دو گروه خواهران و 
برادران برگزار شد افزود: آزمون برادران 24 
تیرماه برگزار شده و امروز نیز آزمون خواهران 
برگزار شد. فائزه موهبتی ادامه داد:  در آزمون 
از 11 شهرستان  نفره  تیم 14  خواهران 11 
 10 نیز  برادران  آزمون  در  و  کردند  شرکت 
جمعیت  جوانان  معاون  کردند.  شرکت  تیم 
اینکه   بیان  با  جنوبی  خراسان   هالل  احمر 

این آزمون در آیتم های هشت گانه از قبیل 
حمل مصدوم، اطفاء حریق، چادرزنی، کنترل 
پناه گیری  آتل بندی،  و  خونریزی، شکستگی 
عالئم  کنترل  و  آر  پی  سی  ایمن،  خروج  و 
کرد:   نشان  خاطر  می شود.  برگزار  حیاتی 
هدف برگزاری این آزمون را افزایش آمادگی 
ایجاد روحیه کارگروهی  در موانع و حوادث، 
در دانش آموزان عنوان کرد. موهبتی تصریح 
کرد: از هر گروه یک تیم به مسابقات کشوری 
برگزار  ماه  شهریور  در  که  می کنند  پیدا  راه 
می شود و  این آزمون با همکاری آموزش و 

پرورش برگزار شده است.

جامعه هدف اقشار کم درآمد و بدون ملک

اندیشي  هم  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
با  اسالمي  شوراي  دوره  پنجمین  منتخبان 
حضور فرماندار بیرجند برگزار شد.  »میری« 
عضو شوراي پنجم با بیان این که مشکالت 
زیادی در بیرجند داریم اما مردم با نجابت خود 
تحمل می کنند عنوان کرد: صنوف مزاحم، 
واقع شدن گورستان در داخل شهر و وجود و 
گسترش بافت فرسوده در مرکز شهر بخشی از 
این مشکالت است. وی مشکل اصلی را مسائل 
استان  به عنوان مرکز  افزود:  و  دانست  مالی 
انتظار نداریم سهم بیشتری دریافت کنیم ولی 
 همان سهم دولت هم کامل پرداخت نمی شود.

شورا را به باشگاه سیاسی
تبدیل نکنید!

طاهری دیگر عضو شورا هم یکي از مشکالت 

در شوراي شهر را ورود اعضا بدون توجه به 
ماهیت شورا در امور سیاسي عنوان کرد و ادامه 
داد: قانون هیچ مجوزی برای ورود به مسایل 
سیاسي در شوراها نداده است و باید به وظیفه 
اصلی خود یعنی نظارت و پیشبرد سریع مسائل 
شهری اعم از اقتصادی، عمرانی ، فرهنگی، 
بهداشتی و فردی عمل کند. وی با تاکید بر 
این که نباید شورا را به باشگاه سیاسی تبدیل 
کرد افزود: یکي دیگر از مشکالت که »نه در 
این جا، بلکه در شهرهای دیگر مشهود است« 

تشکیل گروه دادن توسط اعضا است. 

دستگاه های اجرایی
مقابل شهرداری قرار گرفته اند

»حسني صفت« عضو دیگر شورا نیز با بیان 
این که شهرداري بیرجند 11 میلیارد و 500 

اجرایی طلب  دستگاه های  از  تومان  میلیون 
دارد، تصریح کرد: شهرداري بیرجند حدود 5 
 7 تقریبا  و  خودرویي  عوارض  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان عوارض نوسازي از مردم طلب 
دارد. وی با اشاره به این که شهرداي بیرجند 
دارد،  بدهي  تومان  میلیارد   20 مجموع  در 
افزود: افراد نیازمند به هر سختي عوارض را 
پرداخت مي کنند و مشکل اصلی همواره در 
گرفتن عوارض از افراد متمول است. این عضو 
شورا با انتقاد از این که دستگاه های اجرایی 
مقابل شهرداری قرار گرفته اند ادامه داد: برای 
جایی  جابه  هزینه  ابتدا  معبر  یک  بازکردن 
تیرهای برق را از شهرداری می خواهند، همه 
دستگاه های خدمت رسان ابتدا مطالبه پول می 
کنند. حسنی صفت در پایان سخنانش عنوان 
کرد:کسانی که االن مي گویند نباید سیاسي کار 

 کنیم، چرا خود به سخنشان عمل نمي کنند.

بیرجند در زمره شهرهای محروم
قرار نگرفته است

فرماندار بیرجند در این جلسه با بیان این که 
درآمد  تامین  برای  هایی  محل  شهر  شورای 
پرداخت  باید  داد:  کندادامه  تعریف  شهرداری 
شود.  سازی  فرهنگ  نیز  شهرداری  عوارض 
زمره  در  بیرجند  که  این  به  اشاره  با  ناصری 
شهرهای محروم قرار نگرفته است خاطرنشان 
کرد: این موضوع موجب شده که این شهرستان 
تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت بی بهره 
باشد. فرماندار با بیان این که بیرجند به عنوان 
مرکز استان به نسبت جمعیت نسبت به سایر 
نیست  برخوردار  واقعا   ، محروم  غیر  مناطق 
یادآور شد: امیدواریم با پیگیری ها نقاط محروم 

در کشور به روز رسانی شود. به گفته ناصری، 
باید بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در 
بیرجند تعریف شود و فرمانداری آماده همکاری 
با شورای شهر برای جذب سرمایه گذار است. 
وی همچنین با بیان این که بدون شک بین 
مختلف  های  حوزه  در  اعضای شورای شهر 
اختالف نظر وجود دارد خاطرنشان کرد: ممکن 
است این اختالفات مانع رشد و بالندگی شهر 
شود، اختالفات را در درون شورا حل و فصل 

کنید و از رسانه ای شدن آن پرهیز شود.
فرماندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به این که استاندار نیز دستگاه های اجرایی را 
مکلف به پرداخت بدهی ها کرده است افزود: 
تا  بیاورند  را  خود  کاری  بیالن  ها  شهرداری 
راه های سهو  یا  تهاتر و  از طریق  بدهی ها 

الوصول پرداخت شوند.

قاسمی- دبیر کمیسیون ماده 55  اعالم کرد: 
شهرداری بیرجند به استناد بند 20 ماده 55 
و  اماکن  است  ، مکلف  ها  قانون شهرداری 
مشاغلی که به نحوی موجب مزاحمت برای 
ساکنین می شود و یا مخالف اصول بهداشتی 

شهر و ایجاد مزاحمت و سر و صدا  باشند، در 
کمیسیون مطرح کند و نسبت به انتقال آنها 
این  اینکه  بیان  با  »میرزایی«،  نماید.  اقدام 
کمیسیون متشکل از ۳ نفر از اعضای شورای 
اسالمی شهر می باشد، افزود: مسائل مطرح 

شده پس از اظهار نظر افراد متخلف، اعضاء 
به  آن  انتقال  و  تخریب  و  تعطیلی  مورد  در 
خارج از شهر  رأی قطعی و الزم االجرا صادر 
اجرای آن  به  می کند که مرتکبین، مکلف 
خواهند بود. وی اظهار کرد: با پیگیری های 

به عمل آمده  و اجرای مصوبات کمیسیون 
صنوف آالینده شهرستان بیرجند در خصوص 
مهرشهر،  هکتاری   5/1 اراضی  به  انتقال 
خودرو  تعاونی  شرکت  توسط  ساز  و  ساخت 
وی  گفتۀ  به  است.  پذیرفته  صورت  کاران 

بیرجند،  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
و  معابر  زیرسازی  و  آسفالت  خصوص   در 
با  را  الزم  مساعدت  داخلی  سازی  محوطه 
اصناف خواهد داشت تا اقدامات در خصوص 

انتقال صنوف، انجام شود.

پنجمین المپیاد مهارت  های امدادی دادرسان هالل  احمر برگزار شد

دوئل

زمین آماده؛ صنوف آالینده، بروند

عکس: توال

تخریب پایان کار

دستگاه های اجرایی رودر روی شهرداری

عکس: قاسمی
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فرامرزیان: رئیس جمهور از ادامه 
همکاری با اصالح طلبان استقبال کرد

»ژاله فرامرزيان« دبیر شورای عالی سیاستگذاری 
برای  برنامه هايی  آيا  اينكه  درباره  اصالح طلبان 
سیاستگذاری  عالی  شورای  اعضای  مجدد  ديدار 
اصالح طلبان با رئیس جمهور در نظر گرفته شده است، 
بیان كرد: پیشنهاد مجموعه تشكیل كمیته ای بود كه 
مشترک باشد و رئیس جمهور هم با ادامه تعامل و 
همكاری با اصالح طلبان موافق بود و استقبال كرد.

پیام مثبت روحانی به نمایندگان فراکسیون 
والیی برای دیدار درباره کابینه

حمیدرضا حاجی بابايی رئیس فراكسیون نمايندگان 
واليی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤالی 
با  ديدار  برای  فراكسیون  اين  درخواست  درباره 
رئیس جمهور در مورد كابینه دولت، گفت: ما برای 
اعالم جمع بندی و نظرات خود درخواست كرديم 
كه ديداری با آقای رئیس جمهور داشته باشیم.وی 
آقای  با  ما  از طرف كسانی كه ديدار  بنده  گفت: 
آقای  مثبت  پیام  می كنند،  پیگیری  را  روحانی 

رئیس جمهور را دريافت كردم.

اظهار نارضایتی یک اصالح طلب
 از لیست کابینه دوازدهم

عضو  و  تهران  مردم  نماينده  حضرتی  الیاس 
فراكسیون امید مجلس شورای اسالمی از كابینه 
احتمالی دولت دوازدهم كه در برخی رسانه ها طرح 
شده، انتقاد كرد. وی در صفحه اجتماعی خود نوشت: 
اخبار خوب و خوشايندی از بستن لیست كابینه به 
گوش نمی رسد؛ مخصوصا در تیم اقتصادی. امیدوارم 

اين اخبار درست نباشد.

هاشمی:  دولت شرکت سهامی نیست
 که کسی سهم خواهی کند

محمد هاشمی گفت:  دولت شركت سهامی نیست 
كه كسی از آن سهم خواهی كند و مناسب فضای 
اسالمی كشورمان نیست. وی با اشاره به افرادی 
كه برای انتخاب رئیس جمهور كمك كرده اند، بیان 
داشت: اگر كسی كمكی كرده، خدا خیرش دهد ولی 
نبايد به خاطر يك سخنرانی و يا بیانیه سهم خاصی 

را از دولت طلب كند.

حمله تند  روزنامه  اصولگرا 
به اصولگرایان طرفدار  تتلو

نظر  به  روزها  اين  نوشت:  روز  سیاست  روزنامه 
می رسد كه اصولگرايان در روش های تبلیغاتی خود 
دچار سردرگمی و اشتباه شده اند، اشتباه استراتژيكی 
كه موجب بهره برداری رقبا و تحلیل غلط مردم از 
اين رفتار آنها شده است.   گويا اثرات منفی ديدار تتلو 
با رئیسی درس آموزی الزم برای آنها نداشت و معلوم 
نیست كه چه تفكری آنها را بر آن داشته تا همچنان 

تتلو را با نمادهای اصولگرايان پیوند زنند.

سردار سلیمانی: حوادث خیلی سنگینی 
برای ما تدارک دیده بودند 

و  منطقه  تحوالت  به  اشاره  با  سلیمانی  سردار 
شد،  برگزار  موصل  سازی  آزاد  برای  كه  جشنی 
گفت: در تحوالت منطقه، حوادث خیلی سنگینی را 
بودند كه همه اش هم فقط  برای ما تدارک ديده 
به خاطر نابودی انقالب اسالمی بود كه شكست 
نظام  نیز،  مفتضحانه ای متحمل شدند. در سوريه 
قانونی سوريه پلی به جبهه مقاومت است، چه در 
لبنان و چه در فلسطین، هر آدم عاقلی بايد درک 
ما  برای  اين جنگ شكست  در  كه شكست  كند 
محسوب می شود كه به لطف خدا جبهه مقاومت در 

اين مناطق بر مستكبرين پیروز شده است.

کاظم جاللی: آمریکایی ها بهتر
 است رفتار خود را اصالح کنند

مجلس  های  پژوهش  مركز  رئیس  كاظم جاللی 
شورای اسالمی با تاكید بر اينكه ملت ايران همواره 
در مقابل زياده خواهی آمريكايی ها مقاوم بوده و 
ايستادگی كرده است، گفت: اگر آمريكايی ها بخواهند 
علیه ايران اقدام كنند با رفتار مقابله جويانه ما مواجه 
می شوند از اين رو بهتر است رفتار خود را اصالح 
كنند. جمهوری اسالمی ايران پای میز مذاكره رفت 
زيرا ما همواره بر اساس حق طلبی عمل كرده ايم و 

اين آمريكايی ها بودند كه زير حرف خود زده اند.

دیپلمات آمریکایی: ایران به دنبال 
محاصره اسرائیل است

در  سوريه  در  آمريكا  سابق  سفیر  فورد«  »رابرت 
گفتگو با يك روزنامه اسرائیلی گفت: »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوريه در درجه نخست با پشتیبانی 
ايران و در درجه دوم با پوشش هوايی روسیه در حال 
پیشروی و پیروزی است. وی اظهار كرد: آمريكا و 
روسیه نخواهند توانست مانع رسیدن ايران به مرز 

اسرائیل شوند.

ظریف: اگر آمریکا به برجام پایبند 
نباشد، چند سناریو داریم

الجزيره  با شبكه  در گفت وگو  محمد جواد ظريف 
اعالم كرد: اگر دولت آمريكا به توافق هسته ای با 
ايران پايبند نباشد، تهران هم چندين سناريو دارد.

علیه  تحريم ها  كه  كرد  تاكید  ظريف  جواد  محمد 
ايران فايده ای ندارد و واشنگتن بايد در مواضع خود 
ايران تجديد نظر كند. با  در قبال توافق هسته ای 

برخی نماینده ها وکیل الدوله هستند

جواد كريمی قدوسی گفت: برخی نماينده ها وكیل 
الدوله هستند و به جای دفاع از منافع و مشكالت 
كل ملت، در حال دفاع از دولت هستند. وی افزود: 
وقتی استیضاح وزرا رای نمی آورد و يا وقتی وزيری 
در صحن مجلس به سواالت نمايندگان جواب قانع 
كننده نمی دهد اما مجلس به قانع كننده بودن جواب وزير رای می دهد، 

ديگر نمی توان انتظاری از اين عده از نمايندگان داشت.

 جناح بندی در انتخاب وزرا کار درستی نیست

نايب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اينكه 
تفاهم و وحدت در كابینه  تأثیرگذاری اقدامات آنها 
را بیشتر می كند، گفت: وحدت نظر و تفاهم بايد 
باشد. مسعود پزشكیان گفت:  انتخاب وزرا  محور 
جناح بندی در انتخاب وزرا كار درستی نیست، در 
واقع در مرحله اول توانمندی و تجربه افراد بايد مورد نظر قرار گیرد و پس 

از آن به همسويی فكری اين افراد توجه شود.

تالش کردیم فضای انتخابات دوقطبی نشود

بادامچیان نايب رئیس شورای مركزی حزب موتلفه 
اسالمی  با تاكید بر اينكه ما در طول انتخابات در واقع 
حركت عمومی نظام را دنبال كرديم، گفت: ما سعی 
كرديم طبق آنچه مقام معظم رهبری می خواستند، 
نامزد  نشود.  دوقطبی  انتخاباتی  رقابت های  فضای 
موتلفه اسالمی با وجود فضای رقابتی كه در انتخابات وجود داشت و همچنین 
تخريب های شديدی كه از ناحیه رقیب صورت می گرفت، ستاره مناظرات شد.

نوبخت درباره چینش كابینه گفت: 
برای  كه  مجموعه  و  حوزه  يك 
دارد  وجود  جديد  كابینه  انتخاب 
دولت  هیئت  فعلی  اعضای  همین 
هستند و رئیس جمهور اگر تشخیص 
دهد كه هر كدام از آنها موفق بوده 
اند از آنها مجددا دعوت خواهد كرد 
در  تغییراتی  است  ممكن  حتی  و 
گفت:  وی  بدهد.  وزرا  اين  جايگاه 
از  بیرون  هم  ديگر  مجموعه  يك 
كابینه هستند كه اگر رئیس جمهور 
توانند  آنها هم می  دهد  تشخیص 
بردارند.  دولت  دوش  روی  از  باری 
پیشنهادات  اينكه  بیان  با  نوبخت 
جريانات سیاسی برای معرفی افراد 
قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت، 
افرادی  دنبال  رئیس جمهور  گفت: 

زيادی  بخش  بتوانند  كه  هستند 
بكشند. دوش  به  را  دولت  بار  از 
وی با تاكید بر اينكه يكی از ويژگی 
گرايش  كابینه جديد  انتخاب  های 
چه  گفت:  بود،  خواهد  اعتدالی 
اصالح  چه  و  معتدل  اصولگرايان 
در  است  ممكن  معتدل  طلبان 
كابینه بعدی حضور داشته باشند و 
و  همدل  دولت  با  اصولگرايی  اگر 

از  رئیس جمهور   باشد چرا  همراه 
آنها استفاده نكند؟ وی با بیان اينكه 
رئیس جمهور فعال در حال رايزنی 
هدف  يك  تنها  ما  گفت:  هستند، 
كارآمد  كابینه  تشكیل  آن  و  داريم 
كرد  اضافه  هم  را  اين  وی  است. 
مقاومی  انسان  بسیار  روحانی  كه 
است و زير بار هیچ يك از فشارهای 
جريان های سیاسی نخواهد رفت.

محمدباقر قالیباف با بیان اينكه خدا 
و  پابرهنگان  هرگز  كه  شاكريم  را 
آنهايی را كه روزهای سخت انقالب 
آور خانواده  نان  و دفاع مقدس هم 
بودند و هم شیفت جبهه خود را می 
رفتند؛ فراموش نكرده ايم، گفت: ما 
هرگز نتوانستیم آن طور كه بايد و 
محبت  همه  آن  پاسخگوی  شايد 
باشیم اما خدا را شكر می كنم كه 
هیچگاه از اين افراد غفلت نكرديم 
نسپرديم.  فراموشی  به  را  آنها  يا  و 
وی گفت: اگر دلسوز واقعی انقالب 
، نظام و كشور هستیم، مهم نیست 
با چه گرايش سیاسی فقط بايد تالش 
كنیم مشكالت را حل و فصل كنیم.

وی با اشاره به  بهره برداری همزمان 
گفت:  نشانی  آتش  ايستگاه   7 از 

مقدس،  دفاع  شهدای  از   دارد  جا 
مدافعین حرم و شهدای آتش نشان 
خصوصا شهدای حادثه پالسكو ياد 
ايم  ايستاده  اينجا  كه  امروز   كنیم. 
می دانیم كه در دو كشور پیشرفته 
دنیا حادثه آتش سوزی اتفاق افتاد 
و مردم ديدند كه چگونه آن كشورها 
مسئله را مديريت كردند. اينجاست 
نشان  آتش  شهدای  عظمت  كه 

حادثه پالسكو مشخص می شود؛ 
نقطه  ترين  شلوغ  در  كه  افرادی 
تهران با عملیات درست و با گذشتن 
از جان خود تالش كردند تا از تخلیه 
امروز  شوند.  مطمئن  ساختمان 
مشخص  بیشتر  آنان  كار  عظمت 
شد و مردم متوجه شدند در روزهای 
سخت چه كسانی به جای كمك چه 

زخم زبان ها كه نزدند.

محمدباقر نوبخت: اگر اصولگرایی با دولت همدل
 و همراه باشد چرا رئیس جمهور از آنها استفاده نکند؟ 

پنجمین المپیاد مهارت های امدادی دادرسان دختر عضو جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی * عكس : احسان توال آغاز برداشت محصول شاتوت از درختان 400 ساله روستای »ربیع آباد« درمیان * عكس:ايرنا

قالیباف: در روزهای سخت پالسکو
عده ای به جای کمک فقط زخم زبان زدند

فروش فوری فروشگاه انحصاری با 12 سال سابقه 
قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     09377715227

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحوم ابوالقاسم مقرنسی
 )پیشکسوت ورزش شهرستان بیرجند(

 را به جامعه ورزش استان تسلیت عرض می نماییم.
 مراسم تشییع وتدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه 96/4/28 
ساعت 17  از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می گردد. 

کانون پیشکسوتان ورزش استان خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای محمدرضا داوری
با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 کربالیی محمدرضا  ابراهیمی مقدم 
را حضور جناب عالی و خانواده های داغدار وابسته تسلیت عرض نموده 
خود را در غم شما شریک دانسته و از خداوند آمرزش ابدی برای آن 

مرحوم و صبر برای بازماندگان محترم مسئلت داریم.
کارگزاران دفاتر و شرکت های زیارتی حج و زیارت استان


