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سرمقاله

قانونی برای جلوگیری
 از فرار مالیاتی

صفحه ۷

  تسهیالت میلیاردی دولت  برای 
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی 

صفحه  ۷

ارزیابی کارنامه مدیران
 در اقتصاد مقاومتی

صفحه ۷

نسبت یک پنجمی ازدواج
 به طالق شهرستان بیرجند

صفحه ۷

راه اندازی سایت الگویی تولیدی
 ترویجی پنبه سرایان 

صفحه ۷

مناسب سازی بیش از 47 درصد 
ادارات نهبندان برای معلوالن و جانبازان

صفحه  ۷

حج در فضای واقعی؛
حج در فضای مجازی

*   سردبیر

زایران  حضور  پیرامون  شایعات  بازار  روزها  این 
ایرانی  در مراسم  حج  داغ است. طیف وسیعی 
از  خبرها منجمله شیوع بیماری  ، تابی احترامی 
به حجاج و حتی  مرگ تعدادی از هم وطنانمان 
در عربستان در بین این اخبار وجود دارد . این در 
مستقیم شورای  نظر  با  امسال  که حج  حالیست 
عالی امنیت ملی و با بررسی همه جوانب آن در 
رئیس  که محمدی  .به طوری  است  انجام  حال 
متعاقب    : است  گفته  زیارت  و  حج  سازمان 
و  عربستان  حج  وزارت  دعوتنامه ی  دریافت 
تصمیم شورای عالی امنیت ملی  کشور و تأکید 
مراجع عظام، مذاکرات حج با تأکید بر مطالبات 
کرامت  و  و  عزت  امنیت،  درخصوص  بحق 
از  انجام شد و پس  حجاج و حقوق شهدای منا 
 حصول اطمینان از تأمین . . .  )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

2 ساعت چانه زنی 
برای احیای

 6 واحد تولیدی 
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ها  شیر آبی که نیست...   / صفحه3 بانک  تملک  در  که  تولیدی  واحد   6 مشکالت  بررسی  منظور  به  تولید  موانع  رفع  کارگروه  متوالی  روز  دومین  برای  برزجی- 
شد.  برگزار  کشور  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  و  استاندار  اقتصادی  هماهنگی  معاون  حضور  با  گرفته  قرار 
از مهمترین خواسته های سرمایه گذاران.... ) مشروح  در صفحه 7( با شرایط جدید  استمهال بدهی ها،  نحوه واگذاری و پرداخت وام 

ذوالقدر: عدم معرفی وزیر زن یکی از ایرادهای اصلی کابینه دوازدهم است/کنایه اینستاگرامی روحانی به حاشیه های اخیر/قاضی زاده هاشمی تحمل مخالفت ندارد /رسانه آمریکایی: شهادت »حججی« ایرانی ها را متحد کرد/ ایران مجاز است هر مقدار که مایل است برای برنامه موشکی اش هزینه کند/ داعش  هیچ گاه نتوانست  تصور نزدیکی به مرزهای ایران را در ذهن بگذراند / صفحه 8 

علی مطهری:
 وزیر اطالعات نمی تواند به بسیاری

 از سواالت نمایندگان پاسخ دهد

محمدجواد ظریف :
برجام حاصل اعتماد

 به آمریکا نیست
قدرت ا... علیخانی:

کابینه باید پاسخگوی 
24 میلیون رأی مردم باشد

طیبه سیاوشی شاه عنایتی:
ظریف، ایران را تبدیل به

 بازیگر صلح ساز منطقه  کرد

سیدکمال الدین شهریاری:
کرباسیان اقتصاد را به

 سیاست آلوده نمی کند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آگهی دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

با عنایت به ماده یک قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از آنجا که اداره 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند بر عهده اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند می باشد و هیئت 
مدیره )متولیان( موقوفه بنگاه خیریه آبلوله براساس آرای صادره از  محاکم قضایی دخالتی در 
اداره آن ندارند لذا براساس مواد 14 و 15 اساس نامه موقوفه بنگاه خیریه آبلوله مجمع عمومی 
فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1396/06/12راس ساعت 10 در محل سالن جلسات اداره کل 

اوقاف و امور خیریه برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضای مجمع موقوفه بنگاه خیریه جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید 

ضمناً دعوت نامه کتبی نیز به آدرس هر یک از اعضا ارسال گردیده است.
دستور جلسه: اصالح مواد اساس نامه وتعیین هیئت مدیره جدید

تذکر1: برابر تبصره یک ماده 18 اساسنامه هر فرد نمی تواند بیش از دو نفر وکالت قبول نموده 
و چنانچه وکیل، غیرعضو مجمع و وکالت نامه غیررسمی می باشد باید طبق فرمی که توسط 
بنگاه )اوقاف( به وی تسلیم شده و موید تعهد موکول به آگاهی از توانایی و دانش و تجربه و 

دلسوزی وکیل به امر وقف و آگاهی وکیل از فعالیت ها و اهداف بنگاه 
باشد توسط موکل امضا و ارائه گردد.

تذکر2: رسمیت مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضای 
مجمع خواهد بود.

بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( جهت تکمیل کادر 
درمانی خود به یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد رادیولوژی ترجیحا آقا نیاز دارد. 
متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک تا تاریخ 96/5/28 به امور اداری بیمارستان 
واقع در بیرجند- سایت اداری- بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( مراجعه نمایند.

شماره تماس: 32328505 - 31211455

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

آگهی استخدام کارشناس رادیولوژی

)بقا مختص ذات اوست(
ضمن تشکر و قدردانی از دوستان، اقوام، آشنایان

 و تمامی بزرگوارانی که ما را در مراسم 
تشییع و تدفین و چهلم

 مرحومه مغفوره 

حاجیه طاهره هنری
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

)خواهر شهید حسین هنری( 
)همسر سیدرضا حسینی بازنشسته بانک ملی( 

یاری نموده و همراهی کردند به اطالع می رساند: مراسم اولین سالگرد درگذشت آن مرحومه 
امروز پنجشنبه 1396/5/26 از ساعت 17 الی 18 در محل مجتمع فرهنگی مذهبی

 ابن حسام )طالقانی 13( منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: حسینی،هنری، نیک شعار، کاهنی ، هاشمی و سایر بستگان 

ضمن تقدیر و تشکر از ابراز لطف و همدردی
محترم  فرماندهی  امیر  ویژه  به  ارجمند  سروران  کلیه 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
محترم  ریاست  محترم،  جانشین  و  فرماندهی  امیر 
عقیدتی سیاسی، فرماندهی محترم حفاظت اطالعات، 
فرمانده، جانشین و فرماندهان تیپ دانشجویان و کلیه 
علوم  دانشگاه  دوره 33  سبالن  گردان  دانشجویان 
دریایی امام خمینی )ره( نوشهر، مدیرعامل و کارکنان 
محترم شرکت کویرتایر که در مراسم تشییع و تدفین و 
ترحیم فرزند عزیزمان ناوبان دوم مهندسی مکانیک

 شادروان پوریا حاجی زاده
حضور یافتند، به اطالع می رساند: جلسه چهلم آن عزیز فردا جمعه 96/5/27 
از ساعت 5:30 الی 6:30 بعدازظهر در محل سالن مصلی برگزار می گردد.

     خانواده های: حاجی زاده و تابش

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت نور چشم مان 

شادروان امیر حسین حسین زاده 
)فرزند حاج محمد علی حسین زاده(

در جلسه یادبود امروز پنجشنبه 96/5/26 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی گرد هم می آییم 

تا مهربانی های بی حدش را پاس نهیم.
خانواده های: حسین زاده ، خرم نژاد و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار 

شادروان علی جعفری ماهوک 
جلسه یادبودی  امروز پنجشنبه 96/5/26 از ساعت 16/30  

الی 17/30 در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( )خیرآباد(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند

 در این جلسه موجب امتنان است.
خانواده های: جعفری، طالبی و سایر فامیل وابسته

دهمین سالگرد 
درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز 

شادروان حاج محمد کاووسی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

همسر و فرزندان

با نهایت ادب و احترام بدینوسیله از کلیه دوستان، 
 همکاران، آشنایان، فرهنگیان،اصناف ، بازاریان، ارگان ها 

سازمان ها  و عزیزانی که با حضور در مراسم تشییع 
وتدفین و ترحیم

زنده یاد علی سلیمانی
 ما را مورد لطف و دلجویی قرار دادند و یا از طریق 
تماس تلفنی، ارسال پیام، نصب بنر و درج آگهی 

در روزنامه اظهار همدردی نمودند، متشکر و 
سپاسگزاریم، برای همه سروران ارجمند ضمن آرزوی 

صحت و سالمتی توفیق روز افزون مسئلت داریم.

خانواده های: سلیمانی، بهلگردی و سایر بستگان

ناله را هر چند می خواهم که پنهان پرکشم
سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن

بدینوسیله به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت مادرمان 

مرحومه فاطمه شناسا »خزاعی«
 )همسر مرحوم محمد علی خزاعی بازدید(

 امروز پنجشنبه 96/5/26 از ساعت 17 الی 18 در محل حسینیه آیت ا... آیتی 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی به این جلسه موجب شادی روح

 آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های خزاعی و سایر فامیل وابسته

حـراج شال و روسری در 
گالــری کشمیــر

 نبش معلم 42
09154840717

یک شرکت معتبر راهسازی
 به تعدادی راننده پایه یک ، مکانیک 

و سرویس کار در پروژه های
 سطح استان نیازمند است.

09153612148
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سایپا محصوالت خود را رسماً گران کرد

تسنیم- شرکت سایپا در ابالغیه ای جدید به نمایندگی های فروش قیمت های جدید انواع پراید و تیبا را اعالم کرد.براساس این اطالعیه با توجه به آخرین مصوبه هیئت وزیران 
مرتبط با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال 96 و همچنین با رعایت نرخ های اعالمی براساس مصوبه شورای رقابت و تغییر هزینه ساخت پالک، قیمت جدید محصوالت 

شرکت سایپا از 29 مرداد ماه امسال اجرایی خواهد شد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

حج در فضای واقعی؛
حج در فضای مجازی

*  سردبیر

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( تأمین خواسته ها و انتظارات 

مورد نظر، شورای عالی امنیت ملی با برگزاری 
حج موافقت کرد.« با این حال متاسفانه افرادی با 
سواستفاده از حساسیت مردم نسبت به اخبار هم 
وطنان و عزیزان  شرکت کننده در مراسم حج 
،در اقداماتی مغرضانه وهدفمند  بویژه در فضای 
بی در وپیکر مجازی رعب و وحشت را در دل 
مردم انداخته و مدام با یاداوری مشکالتی که در 
حج سال 94 بوجود آمد،می خواهند به هر شکل 
ممکن  چنین الفا کنند که درحج امسال نیز همان 
مشکالت   وجود خواهد داشت . بادرک اهمیت 
موضوع حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار خود 
به تصمیم مسئوالن  اشاره  با  کارگزاران حج  با 
در  »نگرانی هایی   : فرمودند  حجاج  اعزام  برای 
این خصوص وجود داشت، اما مسئوالن از قوای 
محترم در شورای عالی امنیت ملی همه ی جوانب 
موضوع را سنجیدند و به این تصمیم رسیدند که 
حج برگزار شود.ایشان در ادامه سخنانشان هم با 
بیان اینکه داغی که در دل ایرانی ها به واسطه ی 
آمد، فراموش نشدنی  تلخ حج 94 پیش  حوادث 
حجاج  ایمنی  و  امنیت  فرمودند:بنابراین  است، 
بماند.«این  محفوظ  باید  و  است  مهم  بسیار 
سخنان رهبر معظم انقالب،نشان از توجه کامل 
به مسئله امنیت حجاج از سوی نظام است و از 
آن مهمتر گویای بررسی تمام زوایای فرستادن 
زائران به حج تمتع است. علی رغم همه هجمه 
های موجود در فضای مجازی بر علیه برگزاری 
مراسم حج،خوشبختانه تا این لحظه  برنامه ها   
به خوبی برگزار شده است.به ویژه ان که اولین 
زائرانی که  از استان خود مابه حج تمتع  مشرف 
ماموران   شایسته  و  خوب  برخورد  ،از  اند  شده 
سعودی که حتی با گل به استقبال زائران آمده 
مناسب  فضا  انان  روایت  به  دهند  می  خبر  اند 
همه  این  و  است  شده  تامین  حجاج  وامنیت 
نشان از سیاست های درست نظام در برگزاری 
حج دارد. وشایسته است با مساعدت وپشتیبانی 
از این سیاستها به ارامش جامعه وبرگزاری مراسم 
شکوهمند حج کمک کنیم و از هرگونه جوسازی 
مغرضانه وبی پایه که بی دلیل مایه هراس در 
جامعه می شود خود داری کنیم  فضای مجازی 
شاید از این نظر ظرفیتهای رسانه ای داشته باشد 
مستند  چندان  فضا  این  کرد  فراموش  نباید  اما 
نیست و انصاف و اخالق رسانه ای نیز الزاما در 

ان رعایت نمی شود.

فتا صدور مجوز برای فعالیت
 شرکت های هرمی را تکذیب کرد

ایلنا-رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا با اشاره به شکل گیری فعالیت های غیرقانونی 
در قالب شرکت های هرمی، گفت: در حالی  که از 
نظر قانون فعالیت شرکت های هرمی ممنوع است 
این شرکت ها در ترفند جدید خود تالش دارند تحت 
کنند. فعالیت  شبکه ای  بازاریابی  مثل  عناوینی 
مهدی شکیب با بیان اینکه این روزها شرکت های 
هرمی در شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای 
کاربران  شبکه ای  بازاریابی  عنوان  تحت  و  دارند 
شبکه های اجتماعی را فریب می دهند، اظهار کرد: 
شرکت های هرمی با استفاده از شعارها و تبلیغات 
حالی که  در  می کنند  فعالیت  شبکه ای  بازاریابی 
هیچکدام از این شرکت ها بازاریابی شبکه ای نیستند 
و حتی مجوزی در این خصوص برای فعالیت ندارند.

یارانه مردادماه امروز  واریز می شود

فارس-سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد هفتاد 
و هشتمین مرحله یارانه نقدی خانوار، 24 بامداد 
روز پنجشنبه 26 مردادماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شد.بر این اساس طبق روال 
گذشته یارانه هر فرد 45 هزار و 500 تومان است.

آخرین فرصت انتخاب دانشگاه آزاد

به گزارش تسنیم، طبق اعالم دانشگاه آزاد اسالمی، 
تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که 
متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند، می توانند 
از روز پنج شنبه 19 مرداد ماه تا پایان روز پنج شنبه 
26 مرداد ماه با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی
www.azmoon.org و با توجه به نمره کل 
کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رشته  انتخاب  و کد شناسه 

نسبت به انتخاب 20 رشته محل اقدام کنند.

تازه ترین قیمت ها از بازار طال و ارز

 تسنیم- صرافی های تهران امروز نرخ فروش دالر را در 
تابلوی خود 3819 تومان درج کرده اند.در بازار سبزه میدان 
نیز قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و 211 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 179 هزار تومان، نیم سکه 
بهار آزادی 629 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 369 
هزار تومان و سکه یک گرمی 248 هزار تومان است.

همشهری آنالین- مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان 
از  حمایت  جامع  قانون  اساس  بر  گفت:  کشور  بهزیستی 
حقوق معلوالن و قانون اصالح موادی از خدمت نظام وظیفه 
عمومی، مشمول دارای فرد معلول در خانواده با شرایط و 
ضوابطی می تواند از معافیت خدمت نظام وظیفه عمومی 
باره افزود: هر چند  برخوردار شود.افروز صفاری فرد در این 
شرایط معافیت از سربازی فرد دارای عضو خانواده معلول سال 
هاست که اعالم شده اما اغلب مردم از این قوانین اطالعی 
ندارند و در مواردی، زمانی متوجه مشمولیت معافیت می 
شوند که فقط دو ماه از سربازی آنان باقی مانده است.وی با 
اشاره به قانون افراد برخوردار از امتیاز معافیت خدمت سربازی 

، خاطرنشان کرد: اگر یکی از فرزندان پدر ومادری که معلول 
باشند یعنی پدر یا مادر معلول شدید یا خیلی شدید باشند 
می تواند از معافیت خدمت سربازی استفاده کند.البته اگر 
پدر و مادر باالی 70 سال داشته باشند و ناتوانی آنها ناشی از 
کهولت سن باشد شامل این بند نمی شوند و نیروی انتظامی 
می کند.انتخاب  گیری  تصمیم  آنها  برای  مقررات  طبق 
فرزند برای معافیت نیز بر عهده پدر و مادر است.مدیرکل 
توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: 
همچنین یکی از فرزندان خانواده هایی که دو فرزند معلول 
شدید یا خیلی شدید یا اینکه دارای همسر معلول شدید یا 
خیلی شدید یا افرادی که حداقل یک فرزند معلول شدید 

یا خیلی شدید داشته باشند، می توانند از معافیت سربازی 
که  ای  خانواده  پسر  فرد گفت: تک  کنند.صفاری  استفاده 
حداقل سه فرزند دختر داشته باشد و پدر یا مادر ، مددجوی 
بهزیستی باشند نیز می تواند از این معافیت استفاده کند البته 
اعضای معلول خانواده که به واسطه آنها مشمول معاف می 
شود باید در خانواده نگهداری شوند و در صورتی که در مرکز 
یا محلی دیگر نگهداری شوند معافیت شامل حال مشمول 
نمی شود.مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی 
کشور اظهار داشت: در صورتیکه فردی دارای یکی از شرایط 
باال باشد می تواند به بهزیستی شهرستان محل سکونت 
خود مراجعه و درخواست خود را ارائه کند تا مورد رسیدگی 

قرار گیرد.صفاری فرد درباره چگونگی فرآیند رسیدگی به 
از  معافیت  درخواست  ارائه  از  پس  گفت:  ها،  درخواست 
سوی فرد به اداره بهزیستی شهرستان و در صورت واجد 
استان  بهزیستی  به  مربوطه  ،مستندات  بودن وی  شرایط 
ارسال شده و در شورای معافیت بهزیستی معلولیت فرد 
بررسی خواهد شد و در صورت تایید به اداره وظیفه عمومی 
استان معرفی می شود.صفاری فرد در پاسخ به این سئوال 
تقاضای  به  رسیدگی  برای  معلول  معلولیت  شدت  که 
معافیت چه اندازه باید باشد، افزود: در مورد اعضای معلول 
معلول  پرونده  باشند  داشته  ذهنی  معلولیت  که  خانواده 
ذهنی متوسط هم مورد بررسی برای معافیت قرار می گیرد.

شرایط معافیت از سربازی اعضای خانواده های دارای معلول

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد بخشی از مواد 
مهم حوزه حمایت و سالمت خانواده در بودجه مصوب سال 
1396 این نهاد را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از سایت خبری کمیته امداد، میر هاشم موسوی با تاکید 
بر اینکه بودجه سال 96 این نهاد نگاه ویژه ای به مناطق محروم 
و مرزی دارد، استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی 
و  حمایتی  خدمات  اثربخشی  افزایش  جهت  مددجویان 
توانمندسازی اقشار نیازمند  را یکی از مواد بودجه امسال اعالم 
کرد و گفت: این طرح اقتصادی- اجتماعی  در چهار بخش 

متفاوت  اجرا می شود.موسوی با اعالم این که حوزه حمایت 
و سالمت خانواده این نهاد طبق بودجه سال 96 موظف شده 
است است، اطالعات خانوارهای تحت پوشش بیمه اجتماعی را 
پاالیش و بازنگری کامل کند، گفت: این اقدام باهدف ایجاد بستر 
الکترونیکی مورد نیاز به منظور فراهم آوردن امکان پیگیری 
نتایج بیمه اجتماعی برای این افراد صورت می گیرد.رئیس 
مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد با اشاره به موضوع 
به دالیل مختلف  زنان سرپرست خانواری که  ازدواج مجدد 
همسر خود را از دست داده اند، از ارائه خدمتی جدید به این قشر 

از مددجویان خبر داد و گفت: طبق بودجه امسال، حوزه حمایت 
و سالمت خانواده موظف شده است زنان سرپرست خانواری 
را که ازدواج مجدد می کنند به حوزه مسکن معرفی کنند تا 
برای مدت یک سال کمک هزینه اسکان دریافت کنند؛ البته 
در صورت فرزند آوری آنها، هزینه اسکان به مدت دوسال دیگر 
تمدید خواهد شد.وی با اشاره به اینکه حوزه حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد باید لیست دانشجویان تحت پوشش در 
دانشگاه های دولتی و غیر دولتی را در ابتدای هر ترم به مرکز 
برنامه ریزی ارائه دهد، گفت: این حوزه طبق بودجه امسال می 

تواند تا مبلغ 20 میلیارد ریال از کل اعتبارات فعالیت پرداخت 
شهریه را در قالب وام قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت کند.

زنان سرپرست خانواری که ازدواج کنند کمک هزینه یکساله مسکن می گیرند 

اخذ مالیات 10درصدی از اساتید
 حق التدریسی دانشگاه

تسنیم-با ابالغ قانون اصالح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی 
مشمول  عالی  آموزش  موسسات  در  التدریس  حق  جمهور،  رئیس 
با نرخ ده  نیز  مالیات 10 درصد شد و مالیات حقوق اشخاص حقیقی 
درصد حداکثر تا پایان ماه بعد باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

دانشگاهها،  پرداختهای  است،  آمده  نیز  مذکور  ماده   2 تبصره  در 
مجوز  دارای  که  فناوری  و  پژوهشی  عالی  آموزش  موسسات  و  مراکز 
اشخاص  به  هستند  وزارتخانه ها  عالی  آموزش  گسترش  شورای  از 
التدریس  حق  قالب  در  خود  کارکنان  غیر  و  کارکنان  از  اعم  حقیقی 
حق  و  التحقیق  حق  و  درصد  ده  نرخ  به  مقطوع  مالیات  مشمول 
بود. خواهند  5درصد  نرخ  به  مقطوع  مالیاتهای  مشمول  پژوهش 

وام 30میلیون تومانی برای 
مستمری بگیران تامین اجتماعی

 
تسنیم-بانک رفاه در طرح کرامت 96 به مستمری بگیران و بازنشستگان 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  بازنشستگان  و  اجتماعی  تامین  سازمان 
یاد شده می توانند برای تهیه و  تسهیالت پرداخت می کند.متقاضیان 
تامین اموال و خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح ساختمانی برای 
تعمیرات واحد مسکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه جهیزیه، ازدواج فرزند، 
مسافرت های زیارتی و سیاحتی در قالب عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 300 
میلیون ریال از این تسهیالت استفاده کنند.نرخ سود تسهیالت این طرح 
18 درصد و مدت بازپرداخت تسهیالت حداکثر 48 ماه خواهد بود.متقاضیان 
برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه اطالع رسانی بانک به 

نشانیwww.refah-bank.ir مراجعه نمایند.

آمار عجیب در سرشماری9۵؛ 
تعداد مردان متاهل از زنان پیشی گرفت

مهر- 60 سال پس از انجام نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
در ایران، فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر از زنان متاهل در سرشماری 
95 تعجب و پرسش جمعیت شناسان و کارشناسان را سبب شده است. در 
سرشماری 95 تعداد مردان دارای همسر 21 میلیون و 259 هزار و 269 نفر 
اعالم شده است در حالی که زنان دارای همسر 21 میلیون و 140 هزار 
و 523 نفر سرشماری شده اند. از آنجا که در شرایط فرهنگی و اعتقادی 
ایرانیان امکان چند همسری از سوی زنان وجود ندارد، جای سوال این است 
که چگونه زنان دارای همسر حدود 118 هزار نفر کمتر از مردان هستند؟ 
جمعیت شناسان هیچ توجیه جمعیت شناختی برای توضیح این آمار ندارند و 
مرکز آمار ایران می گوید جداول نهایی نیست و احتماال اشتباه شده است.

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
  علـی آبادی 

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

 
دعوت نامه 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهانگشت مهر بیرجند به شماره ثبت 530 و شناسه ملی 
10360019120 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/8 ساعت 9 

صبح در محل پایانه مسافربری غرفه شماره 7 حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: تغییر نام شرکت

هیئت مدیره شرکت جهانگشت مهر بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ايجاد لبنيات قهستان )سهامی خاص(  
شماره ثبت: 1371     شناسه ملی: 10360030894

به اطالع کلیه سهامداران شرکت ایجاد لبنیات قهستان  می رساند: در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که ساعت 9  مورخ 1396/6/5 واقع در شهرک صنعتی بیرجند، بلوار کوشش، کوشش 3، کارخانه 

ایجاد لبنیات قهستان کدپستی  9719137486 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : اصالح ماده 33  اساسنامه

هیئت مدیره شرکت

 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت ايجاد لبنيات قهستان  )سهامی خاص(

شماره ثبت: 1371     شناسه ملی: 10360030894

به اطالع کلیه سهامداران شرکت ایجاد لبنیات قهستان می رساند: در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که ساعت 10 مورخ  1396/6/5 واقع در شهرک صنعتی بیرجند بلوار کوشش ، کوشش 3 کارخانه 

ایجاد لبنیات قهستان کدپستی  9719137486 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1.  انتخاب اعضاي اصلی هیئت مدیره

2.  انتخاب بازرسان
3.  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

  هیئت مدیره شرکت

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

طعم خوشمزه پیتزا را مثل ساندویچ در 

پیتزا ساندویچ نیاوران فردوسی 
تجربه کنید... 

تلفن:32443316
 همراه با پیک رایگان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*26 مرداد 1396* شماره 3860

اقامت 2600 خانواده در پایگاههای آموزش و پرورش خراسان جنوبی
صدا و سیما-  2 هزار و 600 خانوار فرهنگی و غیر فرهنگی در قالب 19 هزار نفر روز، از ابتدای تیر تاکنون در پایگاه های اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساماندهی و 
اسکان شدند. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: بیشتر میهمانان تابستانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی زائران حرم رضوی از استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، 
اصفهان و فارس هستند که این استان در مسیرشان است.المعی افزود: پایگاه های اسکان شهرستان های فردوس، طبس، بیرجند، نهبندان و بشرویه میزبان بیشترین مسافر بودند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سالم دوستان فضای سبز شهرداری ممنون که 
درختان رو اب میدین. لطفا به درختان خاک هم 

بدین درختان از بی خاکی زرد شدن. لطفا
915...491

بزرگی همچون  در شهرهای  است؛  سالم،جالب 
وسعت  بیرجند  برابر  چندین  که  مشهد  و  تهران 
دارند با آن همه روشنایی و نورپردازی های زیبا, 
تعدیل روشنایی نمیشود, آن وقت در بیرجند که 
نیست و در  بیشتر  این شهرها  اندازه یک محله 
حالت عادی روشنایی و نورپردازی درست حسابی 
اند!فقط  داده  کاهش  را  خیابانها  روشنایی  ندارد, 
برای بیرجند ما برق کم است و در صرفه جویی 

باید پیشتاز باشد!
990...213

زحمت کش  آوای  خدمت  نباشید  وخسته  سالم 
امروزصبح داشتم میرفتم اداره دوتا ماشین آتش 
تأسف  باکمال  بودن  من  ماشین  جلوی  نشانی 
یکی ازآنها اینقدردود میکرد وهوای پاک صبح را 
آلوده کرده بود که من مجبورشدم شیشه ماشینمو 
کنم  استفاده  تمیزصبح  ازهوای  ونتوانم  ببندم 
مسئولین محترم اگه وقت دارید روزنامه بخونید 
چه  به  مربوط  عمومی  نقلیه  وسایل  این مشکل 
ها  این صحنه  وقتی  میشه شهروند شما  ارگانی 
رو ببینه مطمئنا اگه ماشین خودش ایرادی داشته 
باشه رفع نمیکنه خواهشا رسیدگی کنید با تشکر
935...520

مهر  فاضالب  مشکل  است  قرار  سالم...کی  با 
شهر حل بشه...مردیم از بوی بد هر روزه ماشین 
های تخلیه چاه...درسته مردم منطقه مهر شهر از 
اقشار ضعیف جامعه هستند ولی از کره ی دیگه 
ای که نیومدن...مردم همین شهرن...یکی به داد 
ما هم برسه.... آخه یه کارگر از کجا بیاره که هر 
ماه پول تخلیه چاه رو بده...حاال کثیفی و بوی بد 

و مریضی هاش به کنار...
915...583

نیست  قابل حل  بازار  در  رکود  هرن  ظا  باسالم 
یا  بریم  باید جمع کنیم  دیگه ما مستاجر مغازها 
بریم معتاد بشیم شاید مورد حمایت قرار بگیریم 
یا گدا سر چهاراه یا هم دزد بشیم بریم زندان انجا 
به نانی برسیم دیگه فکر من جای قد نمیده  زن 
وبچه که این چیزا سرشون  نمیشه های بی غیرتا 

بی ... صبر و تحمل هم حدی داره
915...948

چرا  محترم  نماینده  عبادی  آقای  جناب  سالم 
التحصیل  فارغ  دانشگاه  از  که  ازدانشجویانی 
رشته  به  مربوط  ادارات  و  سازمان  در  شوند  می 

خودشان در خدمت سربازی استفاده نمی شود
915...871

رانی  اتوبوس  سازمان  خواهشأ  و  لطفا  سالم 
بکنه.تو  زا  دود  های  اتوبوس  حال  به  فکری 
ایستگاه اتوبوس اونایی که سوار اتوبوس میشن 
که هیچ.اونایی که تو ایستگاه هستن ، از دود خفه 
کوچولو  یه  همیشه  که  خانمها  میشن.مخصوصا 
همراهشونه.بعضی از اتوبوسها هم خیلی داغونند 
.وجه ی خوبی نداره .خصوصا االن که مسافرای 
از اتوبوس استفاده می کنند که خیلی از  زیادی 

اونا مهمانند.
ارسالی به تلگرام آوا

اهالی  بیرجند  شهردارمحترم  خدمت  سالم  با 
احداث  منتظر  که  است  سال   5 اداری  سایت 

فضای سبز در این منطقه هستن
915...765

ازت  باره  در  بود  فرموده  که  دوستی  جواب  در 
اطالع رسانی شود می تواند این شهروند گرامی 
آن  نویسنده  که شخص  ازت  شده  تالیف  کتاب 

بیرجندی می باشد می توانید مطالعه کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

اباد که   ... مسکن حاجی  برای خانه های  سالم 
بانک ... وام 20 میلیون یا10میلیون میدهد بانک 
فیش کسرحقوق می خواهد و به ضامن هم فیش 
عالمه  ازیک  بعد  هم  ما  و  نمیدهند  کسرحقوق 
باشیم  و سرگردان  االف  باید  وام  برای  دوندگی 
به این اقایان مسول بگید تکلیف ما رو مشخص 
کنند باید چیکارکنیم بنیاد... با فیش حقوق وچک 
به خدا  میخواد  بانک کسرحقوق  باز  قبول کرده 

این عدالت علی نیست این همه اذیت وازار
935...167

سالم اوا فقط از دست اندرکاران شهربیرجند یک 
در  العمل  دستور  وهر  هرقانون  چرا  دارم  سوال 
هر زمینه قبل از تصویب در بیرجند اجرایی می 
شود و با جدیت دوستان عمل می کنند حتی اگه 
نگاه  ان  به  باشد  داشته  هم  حلی  راه  و  تبصره 
معطلی  و  شکنی  کار  و  گیری  سخت  نمیکنند. 
هم که در اداره جات  یک فرهنگ شده دربیرجند 
اینجا منطقه محروم و فقیری هست باید مدیران 
وار  . علی  کنند  مدارا  مردم  با  بیشتر  و مسوالن 

خدمت کنند.
915...157
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مهران کدخدائی-  بیرجند به عنوان اولین 
شهری است که لوله کشی آب شهری در آن 
انجام شده است امروزه با مشکالتی فراوانی رو 
به رو شده که یکی از آنها خشکسالی های پی 
در پی است که چهره آن را تغییر داده است و 
مسئوالن را مجبور کرده تا چاره ای برای این 
معضل پیدا کنند ، یکی از این کارها ساماندهی 
وضع مصرف آب در شهر است از این رو لوله 
های قدیمی که برای مصرف آب شرب مردم 
می  آوری  جمع   ، داشته  وجود  ها  خیابان  در 
در  آب  لوله  قطع  و  اقدام  این  پی  در  شود. 
به  از شهروندان  نزاری گروهی  خیابان حکیم 

این موضوع اعتراض کردند.

روحیه جوانمردی زنده است
 و هزینه پرداخت می کنیم

های  لوله  قدمت  به  اشاره  با  کسبه  از  یکی 
: از سالها قبل  آب خیابان حکیم نزاری گفت 
و  است  شده  انجام  بیرجند  شهر  کشی  لوله 
حکیم  خیابان  از  زمان  آن  اصلی  مسیرهای 
نزاری تا چهار درخت بوده که به فاصله های 
برداشت  برای  را  فنری  های  لوله  تعیین شده 
ترتیب  بدین  و  کردند  تعبیه  مردم  شرب  آب 
بنگاه آبلوله بیرجند تاسیس شد . عباس آبادی 
وظیفه  آبلوله  بنگاه  مسئوالن   : کرد  تصریح 
آبرسانی به مردم را برعهده گرفتند و چون این 
باالیی داشت تصمیم گرفتند  کار هزینه های 
حمام نمره را تاسیس کنند تا خرج لوله کشی 
از این راه تامین شود . به گفته وی حمام مقابل 
حسینیه امام رضا )ع( فعلی قرار گرفته بود که 
منافع گرمابه در بنگاه آبلوله استفاده می شد که 
تعدادی از بزرگان شهر به عنوان هیئت امنا این 
بنگاه انتخاب شدند و هنوز هم تعدادی از این 
افراد حضور دارند که چندی پیش این حمام از 
بین رفته و تبدیل به پارکینگ شده است . وی 
با اظهار تاسف  عنوان کرد : از زمانی که اداره 
آب و فاضالب وارد بیرجند شد سختی  مردم 
را  موقوفات  یا  اداره  این  و  است  شده  دوبرابر 
در نظر نمی گیرد یا طوری که شنیده شده ، 

اداره اوقاف این لوله را اجاره داده است . عباس 
مورد  را  مسئوالن شهری  تند  لحنی  با  آبادی 
خطاب قرار داد و اظهار کرد : آیا مسیر لوله آب 
که برای مردم در نظر گرفته شده است ، برای 
تشنه ای که رد می شود ، برای کودکی که در 
خیابان تشنه است و می خواهد آبی به سر و 
صورت بزند باید قطع شود ؟ اگر وقف نیست 
و برای مصارف مردم است که بحث جداست 
زیرا که قدیم برای آب خوردن از آن استفاده 
می شده و برای فاضالب و دیگر مصارف چاه 
داشته اند که از آب چاه استفاده می کرده اند . 
وی افزود : باید برای مسئوالن شهری تاسف 
خورد که بنگاه را اجاره کرده و آب را بر روی 

مردم قطع کنند .
عباس آبادی با تاکید بر اینکه اگر مشکل اداره 
آب و فاضالب  هزینه است این گونه بیان کرد: 
انشعاب  و  کنم  پرداخت  را  ها  هزینه  حاضرم 
داخل مغازه من گذاشته شود تا لوله ای را در 
خیابان بگذارم اما این اوضاع بد اقتصادی که 
گریبان گیر همه است حاضرم یک میلیون و 
پانصد هزار تومان را خودم به تنهایی بپردازم 
لیوان  یک  برای  شهری  :مسئوالن  گفت  وی 

این حرکت  نکنند که  را  کار  این  با مردم  آب 
روش درستی نخواهد بود.

کاش بودم و من را هم 
آنجا آسفالت می کردند

یکی از کسبه های قدیم دیگر این خیابان هم 

گفت: زمانی که 15سال داشتم برای یاد گرفتن 
حرفه کفاشی از علی آباد به بیرجند می آمدم و 
شاهد صف عظیمی از مردم برای برداشت آب 
شیرین بودم با این حال 65 سال است در این 
خیابان فعالیت می کنم و در تمامی این مدت 
لوله های آب وجود داشته اند . علی آبادی از 
مسئوالن شهری گله مند بود و اظهار کرد:به 

کسانی که شب لوله را قطع کرده اند و صبح 
آن را آسفالت کرده اند چه می شود گفت؟

منتظرم مسئوالن
 جواب سوال های مرا شفاف بدهند

کاسب دیگری با اشاره به اینکه در شهرهای 
می  استفاده  خیلی  عمومی  های  آب  از  دیگر 
شود ولی در بیرجند برعکس است ، می گوید 
، سفری  ما  متولیان شهر  و  : کاش مسئوالن 
به طبس انجام دهند و ببیند آب شیرین برای 
این شهر  نقاط  استفاده راحت مردم به تمامی 
کشیده شده است که اینجا سوال پیش می آید 

که فرق بین طبس و بیرجند چیست؟
دیگر  بار  یک   : کرد  نشان  خاطر  بین  نیک 
زحمت  با  که  شده  قطع  آب  لوله  این  هم 
آقای  زمان  آن  فاضالب  و  آب  وقت  کارمند 
سوال  به  پاسخ  در  .وی  شد  احیا  دوباره  فتاده 
خبرنگار ما مبنی بر پیگیری برای نصب مجدد 
به  پیگیری  برای  داد:  پاسخ  اینگونه  آب  لوله 
بنگاه خیریه آبلوله بیرجند رفته ام و مسئوالن 
آنجا پیگیر کار شده اند ، همچنین نامه به اداره 

آب و فاضالب داده اند که هاشم آبادی آن را 
و  آب  اداره  اما  کند  نصب  انشعاب  و  پیگیری 
فاضالب شهری به شرط پرداخت هزینه قول 
نصب انشعاب را داده است . وی با  سواالتی از 
مسئوالن خواستار پاسخگویی شد : سوال اول 
بودن  شرعی  درباره  شهری  مسئوالن  از  وی 
قطع این لوله آب بر اساس وقف نامه پرسید؟ 

نیک بین استاندار را هم مورد خطاب قرار داد 
که آیا بهتر نیست نشستی را با مسئوالن استان 
و بنیاد خیریه برگزار کنند و از بنگاه بخواهند 
و  کرده  اضافه  را  عمومی  آب  شیرهای  تعداد 
یک ستون و جایگاه خاصی که برازنده بنگاه و 
واقفین باشد در سطح شهر برپا کند و باقیات 
اند  کرده  وقف  را  آب  که  افرادی  صالحات  و 

خوانده  خیرشان  کار  به  ای  فاتحه  و  زنده  را 
شود ؟ وی ادامه داد: هر شیر آب با بیشترین 
خواهد  هزینه  ماه  در  تومان  هزار   50 مصرف 
داشت که 10 شیر آب یک میلیون هزینه دارد 
 ، آبلوله  بنگاه خیریه  پولی است که  این  آیا  و 

آب و فاضالب شهری از آن سر باز می زنند؟

در  آب شرب  برای مصرف  سکوهایی 
سطح شهر ایجاد شود

عنوان  هم  بیرجندی  دیگر  شهروند  مویدی 
کرد : در زمان گذشته خیرین تصمیم گرفتند 
 . کنند  خریداری  را  آباد  علی  آب  از  سهم   6
بزرگان  از  که  زینب  مال  افزود:حاجی  وی 
و  خریداری  را  سهم   6 بود  درخش  روستای 
لوله کشی در سطح  بر  درخواست کرد عالوه 
او دیگر  آبرسانی شود و  او هم  شهر به منزل 
پول آب ندهد که انجمن بزرگان آن زمان شهر 
ترتیب  بدین  پذیرفتند  را  پیشنهاد  این  بیرجند 
این سهم وقف مردم شد که وقف نامه آن در 
بنگاه خیریه و اداره اوقاف باید موجود باشد.بعد 
گذشت دو نسل خانه به آقای شریف فرماندار 

خود  سلیقه  به  او  که  رسید  زمان  آن  وقت 
اکنون  هم  آب  منبع  و  کرد  بازسازی  را  خانه 
در مجاورت خانه او قرار دارد بدین ترتیب که 
لوله کشی آن زمان را بنگاه خیریه انجام داد و 
لوله را تا سینما بهمن فعلی رساند و از آنجا به 
داخل منبع می رفت و بعد از آن به دیگر نقاط 
وضع  بهبود  برای  پیشنهادی  مویدی   . شهر 

و  کرد  عنوان  است  شده  وقف  که  هایی  لوله 
گفت: پیشنهاد من این است که شهر بیرجند 
اینکه  اولین شهر لوله کشی شده و  به عنوان 
قبل از دیگر شهر های کشور  آبلوله داشته ، 
سکوهایی را به نام بنگاه خیریه آبلوله در شهر 
ایجاد شود . وی در پایان تاکید کرد : تا زمانی 
که اداره آب و فاضالب نداشته ایم تمامی این 

لوله های آب وجود داشته اما از زمانی که این 
آب  قدیمی  های  لوله  آمد  شهرستان  به  اداره 

از بین رفت.

تصفیه  و  آب شرب  حل شدن مشکل 
خانه به شرط بازگشت به هدف اصلی

امور  و  اوقاف  اداره  به  موضوع  پیگیری  برای 
واز  کردیم  مراجعه  بیرجند  شهرستان  خیریه 
سوال  موقوفات  مورد  در  مربوطه  کارشناس 
هر   : داد  پاسخ  اینگونه  »مومنی«  که  کردیم 
باشد حال  ماندگار  باید  چیزی که وقف شود  
می تواند آب باشد و این شامل پول نمی شود.
وی ادامه داد : اگر کسی چیزی وقف کرد فرد 
دیگری حق دخل و تصرف بدون اجازه متولی 
اینکه  باشد مگر  واقف  اگر خود  ندارد حتی  را 
متولی آن را اجاره بدهد و از درآمد اجاره که به 
قیمت روز است باید اجاره نیت پرداخت شود.
مومنی این موقوفه را بزرگترین در سطح کشور 
: در سال 1302 حدود  دانست و تصریح کرد 
به دست هم  منطقه دست  بزرگان  از  نفر   30
را حل  منطقه  آب شرب  مشکل  تا  دهند  می 

، در  لوله خریداری می کنند  از هند  کنند که 
به سطح  و   خرند  را می  هایی  چاه  آباد  علی 
شهر لوله کشی می کنند تا به تمامی مناطق 
 : کرد  بیان  وی   . شود  آبرسانی  را  زمان  آن 
نسل دوم بنگاه خیریه آبلوله تغییراتی را انجام 
اقتصادی  کارهای  سمت  به  بعد  و  دهند  می 
می روند همچنین این بنگاه خیریه به نحوی 

موقوفه است ولی چون موقوفه متولی دار است 
هدف  از  که  است  جدا  اوقاف  اداره  از  کامال 
رفته  اقتصادی  کار  در  و  شده  منحرف  اصلی 
تاکید  پایان  در  اند.وی  التصرف  ممنوع  و  اند 
کرد : اگر این موقوفه به هدف اصلی برگردد 
آب شرب بیرجند و مشکل تصفیه خانه بیرجند 

به طور کامل حل خواهد شد.

ظرف چند روز آینده لوله آب 
در همان محل نصب خواهد شد

کارمند تحقیق اداره اوقاف و امور خیریه عنوان 
لوله  است که موضوع قطع  روزی  : چند  کرد 
آب به ما ارجاع شده و پیگیر حل آن بوده ایم 
از این جهت با اداره آب و فاضالب استان نامه 
نگاری ها انجام شده است و در چند روز آینده 
همان لوله آب و در همان محل نصب خواهد 
انجام  با توافقات   : . درخشی تصریح کرد  شد 
شده با اداره آب و فاضالب شهرستان در این 
محل کنتور نصب می شود و قرار است یکی 
از کسبه های خیابان حکیم نزاری در ساعاتی 
که مغازه ها تعطیل می شوند لوله را قطع کرده 
تا برداشت های غیر مجاز دیگر انجام نشود . 
وی با اشاره به اینکه اداره آب و فاضالب هم 
این شهر  در  بداند  خواهد  می  دارد چون  حق 
چقدر مقدار از آب مصرف می شود اظهار کرد 
فاضالب  و  آب  مسئوالن  با  را  گفتگوهایی   :
که  اظهاراتی  بنابر  که  گرفته  صورت  شهری 
اداره  نماینده   . است  بوده  آنها  با  حق  داشتند 
قطع  مورد  در  آبلوله  خیریه  بنگاه  در  اوقاف 

کار  مورد  این  در   : کرد  بیان  آب  لوله  شبانه 
اداره آب و فاضالب که شبانه لوله را برداشته 
انتظار داشتیم که ما را در  اند ، اشتباه بوده و 
جریان این امر می گذاشتند . درخشی در پایان 
خاطرنشان کرد : در آخر هم قول می دهم در 

چند روز آینده این مشکل حل شود.

برای نصب آبخوری به نام بنگاه
 در سطح شهر آمادگی کامل داریم

لوله  قطع  دلیل  آبلوله  خیریه  بنگاه  کارمند 
از   : گفت  و  دانست  منطقه  آب  کمبود  را  آب 
لوله آب شرب در خیابان حکیم  زمان گذشته 
نزاری بوده ولی به دلیل کمبود آب ، اداره آب 
و فاضالب لوله را قطع کرده و با پیگیری انجام 
شده قرار است انشعاب نصب شود و این لوله 
در آنجا نصب خواهد شد.کوهستانی ادامه داد :  
رو به روی دبستان حکیم نزاری و دو منزل در 
لوله کشی هستند  نزاری دارای  خیابان حکیم 
که متولی آن بنگاه خیریه آبلوله است . وی با 
بنگاه  نام  به  آبخوری  نصب  برای  اینکه  بیان 
در سطح شهر آمادگی کامل داریم عنوان کرد 
جایگاه  داریم  آمادگی  شود  داده  دستور  اگر   :
نصب  شهر  در  آب شرب  استفاده  برای  هایی 

کنیم.

برای ساماندهی مصرف آب
 باید کنتور نصب شود

رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان  با اشاره 
به اینکه هر نوع برداشت و مصرفی باید پرونده 
، متولی و اشتراک داشته باشد گفت : در شهر 
مکان  و  ها  حسینیه  و  مساجد  تمامی  بیرجند 
در  زیرا  اند  شده  سازماندهی  عمومی  های 
چند سال گذشته مصرف آب های به حساب 
نیامده در شهر زیاد و همیشه از سوی مقامات 
کشوری زیر سوال بوده ایم که چرا آب مصرفی 
ما بدون کنتور و بی رویه است . هاشم آبادی 
در مورد تقبل مسئولیت از سوی بنگاه خیریه 
آبلوله برای نصب مجدد این لوله آب در خیابان 

حکیم نزاری تصریح کرد : در خیابان جمهوری 
این امر ساماندهی شد و کنتور آب نصب شد 
برای خیابان حکیم نزاری به دنبال متولی بوده 
ایم که کسی حاضر نشد و این کار را از طریق 
بنگاه خیریه آبلوله پیگیری کردیم زیرا در شرح 
از  پس  ترتیب  بدین  است  آمده  آنها  وظایف 
قانع  خیریه  بنگاه  فراوان  های  قوس  و  کش 
شد که این کار را  انجام دهیم . وی در پاسخ 
آب  لوله  شبانه  قطع  بر  مبنی  ما  خبرنگار  به 
اظهار کرد : ما به هیچ عنوان لوله را قطع نمی 
کنیم مگر اینکه اصالح شبکه ، ترکیدگی و یا 
لوله آب  اگر  امر  این  از  بعد  باشد که  نوسازی 
به کنتوری متصل نباشد آن را قطع می کنیم 
و این مورد در قوانین ما ذکر شده است و بر 
طبق قانون عمل کرده ایم همچنین در خیابان 
این  و  انجام شده  اصالح شبکه  نزاری  حکیم 
باعث شده لوله قطع شود . در حال حاضر نامه 
ای دریافت کرده ایم و برای نصب کنتور ،  لوله 
آب اقدامات الزم را انجام خواهیم داد . رئیس 
اداره آب و فاضالب شهرستان در پایان تاکید 
کرد : اگر مسئوالن و متولیان این امر عملکرد 

بهتری میداشتند این اتفاق رخ نمی داد.

شیر آبی که نیست ...
قطع شبانه آخرین شیر برداشت آب شرب وقفی بیرجند

وعده نصب مجدد شیر برداشت آب شرب در چند روز آینده

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند  می  استحضار  به   96/5/19 مورخ  شما 
تعویض   ، آب  های  شبکه  اصالح  موارد  در 
هزینه  هیچگئنه  شده  انجام  شرکت  توسط  لوله 
در  فقط  و  گردد  نمی  دریافت  مشترکین  از  ای 
موارد جابجایی انشعاب به دلیل تغییرات در ملک 
انشعاب جدید هزینه  و نصب  متقاضی جابجایی 

های مربوطه به عهده متقاضی می باشد   
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یادداشت

چرا بیشتر سپاهیان 
امام مهدی)عج( جوانند؟! 

* حجت االسالم محمدرضا نصوری

ویژگی های جوان آن قدر مهم و باارزش است 
که در تشکیل حکومت جهانی امام مهدی )ع( وجود 
یاران جوان چشم گیر و نمایان است. امیرالمومنین 
حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: »یاران 
مهدی عجل ا... تعالی فرجه جوانند و پیر در آنها 
نیست، مگر به قدر سرمه چشم یا به اندازه نمک در 
زاد و توشه سفر؛ و نمک کمترین وسیله سفر است.« 
در این حدیث تعداد یاران غیر جوان امام)عج( به 
مقدار سرمه در چشم و نمک در وسایل سفر بیان شده 
است. بسیار روشن است که این تعبیر کنایی، اشاره 
مستقیم به کثرت یاران جوان در حکومت جهانی امام 
عصر علیه السالم است. در روایت دیگری صادق 
آل محمد )ص( این شکوه و زیبایی را این گونه 
 بیان می فرماید: »جوانان شیعه، بر پشت بام های 
خانه های خویش استراحت می کنند که ناگهان به 
ندای صاحب خود، در یک شب، بدون وعده قبلی 

پاسخ می دهند و صبح را در مکه حضور دارند؛«
در روایت دیگری این اجتماع بی نظیر و باشکوه 
جوانان، به اجتماع پاره ابرهای پاییزی تشبیه شده 
است که گویا کنایه از سرعت اجتماع  جوانان باشد.

حکومت  در  حد  این  تا  جوانان  حضور  چرا  اما 
به  با توجه  مهدوی مورد توجه قرار گرفته است؟ 
خصلت، مرام و شخصیت جوانان در عصر ظهور 
گروه  این  از  السالم  علیه  مهدی  امام  یاران  اکثر 
سبب  که  ها  ویژگی  این  از  برخی  هستند.  سنی 
بدین  جوانان می شود،  عاشقانه  و  عارفانه  حضور 
شرح است: صفای باطن؛ نداشتن لجاجت، همراه 
فطرت پاک از خصوصیات منحصر به فرد جوانان 
است. جوان به سبب داشتن فطرت پاک، همواره 
با پویایی و هیجان به دنبال سعادت و گذشت از 
رسوم و عقاید تقلیدی است. اگر چه برخی در تعیین 
مصداق خیر و نیکی و یافتن راه دچار سردرگمی 
و اسیر و گرفتار چاه می شوند، خود این حرکت و 
تالش و نداشتن توقف و سکون، ناشی از روحیه 
حقیقت طلبی جوانان است. مقام معظم رهبری در 
این باره می فرماید: »طبیعت جوان، میل به معنویت 
و میل به صفا است... طبیعت جوان، پاکی و میل به 
پاکی، محبت و میل به محبت، معنویت و میل به 
معنویت، روشن بینی و میل به روشن بینان است. 
طبیعت جوان مقابله با زورگویی ها است. شما در 
هیچ جای دنیا سراغ ندارید نهضتی از طرف جوانان 
به نفع دخالت بیگانگان درست شده است. همیشه 
در هر کجای دنیا که نهضت جوان، درست شده 
همه  در  لذا  است.  بوده  بیگانگان  دخالت   علیه 
دوران ها شاهد حضور جوانان هستیم. این مسأله در 
انقالب اسالمی ایران نیز ازهمین حقیقت سرچشمه 
گرفته است. مقام معظم رهبری می فرمایند: »در 
پیروزی انقالب، جوانان و نوجوانان ما نقش اساسی و 
تعیین کننده ای داشتند«. هنگام ظهور آخرین حجت 
الهی، جوانان گروه گروه عاشقانه و عارفانه گرداگرد 
قب  زیرا  کنند؛  می  ارادت  اظهار  )ع(  زمان   امام 
آن ها خالی از هر شائبه است. آرزوهای رنگارنگ 
مانند  بزرگساالن  تنیده  درهم  عقاید   همچنین 
به  سریع  حرکت  از  مانع  محکم  های  قفل 
که  آن  از  قبل  شود.  می  عصر)عج(  امام   سوی 
برخاسته و قدمی پیش  از سرعقاید خود  آن ها 

نهند، جوان فرسنگ ها راه پیموده است.     

دانستنی های مذهبی

فواید انجام کار خیر از دیدگاه علم 

که  است  کرده  ثابت  علم  تازگی  به  تکناز- 
انجام کارهای نیک و خیر می تواند تاثیر زیادی 
نوع  فعالیت های  در  بگذارد. مشارکت  انسان  در 
دوستانه تاثیر قابل توجهی بر سالمت خیرین دارد 

که مواردی از آن به شرح ذیل است:
* کار خیر ساده ترین راه برای مقابله با استرس 
افرادی که  آرامش است: طبق تحقیقی،  و حفظ 
رفتارهای محبت  دیگران  از  بیشتر  روز  در طول 
تاثیر  تحت  کمتر  احساسی  لحاظ  به  دارند،  آمیز 
گیرند.  می  قرار  کار  از  ناشی  عصبی  فشارهای 
گفت:  یل  دانشگاه  روانشناس  انسل’   ‘امیلی 
یافته های این مطالعه نشان می دهد که با حتی 
کارهای کوچکی که برای دیگران انجام دهیم، در 
روزهای پر استرس احساس ناخشنودی نخواهیم کرد.
* کار خیر روند پیری مغز را کاهش می دهد: 
نظر سنجی  در یک  که  داوطلبانی  از  درصد   68
اعتقاد  به درستی  در سال 2010 شرکت کردند، 
از حس  ناشی  آنها  سالمت  احساس  که  داشتند 
با  روانشناسی  بولتن  نشریه  است.  دوستی  نوع 
آنالیز نتایج 73 مطالعه در باره مزایای داوطلب کار 
رفتارهای  و  اقدامات  میان  ارتباط  از  بودن،  خیر 
خیرخواهانه با کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر 

و عالئم افسردگی خبر داد.
است:  لذتبخش  خیرخواهانه،  مالی  کمک   *
با  افراد  ساینس،  مجله  در  ای  مطالعه  براساس 
مبادرت به کمک نقدی به مراکز خیریه، فعالیت 
که  کردند  تجربه  را  مغز  از  ای  ناحیه  در  عصبی 
احساس لذت و نشاط قابل توجه را موجب می شود.
* نیکی کردن به دیگران سالمت قلب را افزایش 
آمریکا  پزشکی  انجمن  در  مطالعه  یک  دهد:  می 
نشان داد در افرادی که داوطلبانه به مدت 10 هفته 
در یک فعالیت خیرخواهانه کوچک شرکت کردند، 
میزان التهاب و کلسترول خون کاهش یافت. اما 
شرکت کنندگانی که فعالیت های نوع دوستانه آنها 
گسترده تر بود، کاهش قابل توجه عالئم بیولوژیکی 

بیماری قلبی در آنها مشاهده شد.
جسمی  درد  کاهش  سبب  دوستی  نوع   * 
دهد  می  نشان  تحقیق  یک  نتایج  شود:  می 
آسیب  شما  به  طوالنی  مسافت  دویدن  اگر   که 
از مسابقه  می زند، کمک کردن به دیگران بعد 
اساس،  این  بر  شود.  می  شما  حال  بهبود  باعث 
بیمارانی که درد مزمن داشتند و به عنوان مشاور 
همکار آموزش دیده بودند، متوجه شدند که پس از 
کمک به حل مسایل دیگران، درد کمتری دارند.

فواید ذکر »الحمد ا...«

با  که  است  این  ا...«  »الحمد  ذکر  پیام 
از  را  نعمت  و  نشده  مغرور  نعمتی  به  رسیدن 
نعمت  تنها  نه  این صورت  در  بدانیم،  او  جانب 
امام  یابد.  می  فزونی  بلکه  ماند،  می  باقی 
صادق )ع ( فرمود: کسی که در صبح چهار بار 
تردید شکر  بی  العالمین،  رب  ا...  الحمد  بگوید 

آن روز را به جای آورده است.
 ) )ص  خدا  رسول  فرمود:   ) )ع  صادق  امام 
را حمد  خدا  بار   360 روز  هر  که  بوده  شیوه   را 
می  و  انسان،  تن  رگهای  شماره  به  کرد،  می 
کل  علی  کثیرا  العالمین  رب  )الحمد هلل  فرمود: 
است  جهانیان  پروردگار  آن  از  سپاس  حال( 
امام  اصحاب  از  یکی  حال.  هر  در  است  بسیار 
صادق )علیه السالم( از ایشان نقل می کند که 
حمد  آن  از  پیش  که  دعایی  هر  فرمود:  ایشان 
حمد  است،  بریده  پی  و  است  نیمه  نباشد،  خدا 
نمی  گفتم:  من  او.  ستایش  سپس  و  باید  خدا 

دانم چه اندازه از تحمید و تمجید بس است؟
حضرت فرمود: بار خدایا! تویی آغاز و پیش از 
تو چیزی نیست و تویی انجام و پس از تو چیزی 
نیست، تویی آشکارا و فرازتر از تو چیزی نیست و 
تویی نهان و در برابر تو چیزی نه و تویی عزیز و 

حکمت دار )اصول کافی، ج 6، ص 11۵.(
امام صادق )ع ( فرمود: کسی که در صبح چهار 
بار بگوید الحمد هلل رب العالمین. بی تردید شکر 
آن روز را به جای آورده است.  کسی که در شب 

آن را بگوید، شکر آن شب را ادا کرده است.
امام صادق)ع( فرمودند: کسی که هنگام خواب 
سه بار ذکر زیر را بگوید، مانند روزی که از مادر 

متولد شده است، از گناهان بیرون می آید:
همه ثناها مخصوص خداوندی است که پیروز 
خداوندی  مخصوص  ثناها  همه  است،  غالب  و 
است،  چیز  آشکار همه  و  نهان  به  دانا  که  است 
همه ثناها مخصوص خداوندی است که مالک و 
تواناست،همه ثناها مخصوص خداوندی است که 
مردگان را زنده نموده و زندگان را می میراند و او 
بر هر چیزی تواناست. )ثواب االعمال، ص 32۹(

آفریز، گذرگاه تاریخ

»روستای آفریز« مرکز دهستان آفریز از توابع بخش 
سده شهرستان قاین می باشد که در تاریخ 1381/01/18 
وجه  رسید.  تصویب  به  آفریز  دهستان  مرکز  عنوان  به 
تسمیه آفریز برگرفته از آبریز بوده که به معنای کثرت 
قنوات و پر آبی محل می باشد و هم اکنون نیز طویل 
ترین قنات شهرستان قاینات همین قنات آفریز به طول 
تغییر  آفریز  به  به مرور زمان  نام  این  8 کیلومتر است. 
یافت. آفریز پیشینه کهن داشته بخشی از تاریخ آن را 
سال  در  زیدالنار  امامزاده  شهادت  تاریخ  از  توان  می 
203 هجری شمسی در این آبادی دانست که در آنجا 
بارگاه امامزاده احداث شد. گرچه معتصم والی قهستان 
بعدا  اما  رساند؛  شهادت  به  را  ایشان  مامون  بدستور 
چون نادم شد خود بر آن مزار بارگاهی ساخت که این 
موضوع بر کتیبه درب مزار مشهود است. در قرن پنجم 
بهرامشاه  مشهور  وزیر  نخست  قاینی  ابوالمفاخر  شیخ 
تعمیراتی  داشت  امامزاده  به  خاص  ارادتی  که  غزنوی 
به  مربوط  آن  ای  فیروزه  گنبد   ، داشته  بارگاه  آن  بر 
در  الملک  اعتصام  خانلرخان  میرزا  است.  صفویه  دوره 
:» در روز شنبه  نامه خود در ص 2۹3 می گوید  سفر 
ششم ربیع االول12۹۵ هجری قمری در آفریز ماندیم 

کنند  می  زندگانی  موسوی  سادات  از  جمعی  اینجا  در 
که جد خویش را حضرت زیدبن موسی بن جعفر )ع( 
است  مدفون  اینجا  در  النار  زید  امامزاده  و  دانند  می 
بعد  است که  )ع(  بن جعفر  پسر موسی  که می گویند 
از شهادت امام رضا )ع( خروج کرد و برجمعی از بنی 
عباس ظفر یافت و خانه های آنها را آتش زد و ملقب 
قبل  از  که  نامی  معتصم  باالخره  شد«.  النار  زید  به 
است.  کرده  شهید  را  او   ، بوده  قاینات  حاکم  مامون 
است.  ساخته  الملک  امیر حشمت  را  او  و صحن  بقعه 
جنگ  وزارت  اثر   ۵ جلد  ایران  جغرافیایی  فرهنگ  در 
چنین  آفریز  به  راجع  میالدی   1۹03 سال  در  بریتانیا 
در  قاین  بلوک  در  واقع  روستایی  »آفریز   : نویسد  می 
کنار جومند به بیرجند و از جومند 82 مایل ) ۹/131 
کیلومتر( است . جمعیت آن 100 خانوار عرب و عجم 
مالیات  از  30 خانوار سید که  از  و یک کلنی مشترک 
امام  برادر  نزدیکی روستا مزار زید  معاف هستند و در 
نشین  چادر  خانوار   100 تقریبا   . دارد  قرار  )ع(  رضا 
عرب ایام بهار و تابستان را در چادر ها بسر می برند 
و احشام خودرا در منطقه می چرانند و در زمستان به 
قلعه قدیمی که در عصر تهاجم  باز می گردند.  روستا 

خراب شده  اکنون  داشته  قرار  آن  در  مسکن  ترکمنها 
در  را  خود  منازل  مردم  و  است  استفاده  قابل  غیر  و 
مصرفی  آب  اند.  نهاده  بنا  باز  فضای  در  آن  اطراف 
آفریز از یک رشته قنات ویک بند )سد( که برای جمع 
آوری سیالب احداث شده تامین می شود. اراضی زیر 
انار،  آفریز  محصول  و  است  شخم   60 حدود  کشت 
فاصله  است«.  پنبه  و  هندوانه  خربزه،  انگور،  انجیر، 
کیلومتر   8۵ بیرجند  از  و  کیلومتر   ۵۵ قاین  از  آفریز 
روستا  این  کنار  از  فردوس   - بیرجند  جاده  و   است 
شده  تشکیل  محله  سه  از  آفریز  روستای  گذرد.  می 
با 7۹ خانوار که اغلب سادات  1. محله سرمزار  است: 
آن  در  امامزاده  بارگاه  و  آفریز  قدیمی  محله  و  بوده 
واقع است. 2. محله باال واقع در بخش شمالی با 76 
3.محله  است.  معروف  قلعه  پشت  محله  به  که  خانوار 
چون  که  خانوار،   ۵3 با  کوه  پای  در  واقع  آباد  مفت 
اند  نموده  تصرف  مجانی  را  زمینها  محل  آن  ساکنین 
آفریز  روستای  جمعیت  است.  یافته  شهرت  نام  بدین 
 11 روستا  این   . است  نفر   1300 و  خانوار  حدود270 
شهید تقدیم انقالب کرده است. محصوالت کشاورزی 
پنبه  و  هندوانه  خربزه،  انگور،  انجیر،  انار،    آفریز 

می باشد. صنایع دستی این روستا قالی و جاجیم است.

جاذبه های تاریخی و گردشگری آفریز

جاذبه های تاریخی و گردشگری آفریز عبارتند از: 1. 
زیارتگاه امامزاده زیدالنار )ع(. 2. قدمگاه آفریز که کوهی 
مامون،  لشکر  تعقیب  هنگام  است.  روستا  این  جوار  در 
امامزاده بر فراز آن رفته تا از آسیب دشمن در امان باشد 
با  پایین آمده و به جنگ  با محاصره کوه  انجام  اما سر 
دشمن پرداخته وبه شهادت می رسد. امروزه این محل 
مورد تقدس بوده و اهالی به زیارتش می روند. 3. قلعه 
آفریز که متعلق به دوره صفویه بوده و از آن بعنوان دژ 
استفاده می شده است.  برابر حمالت دشمن  دفاعی در 
دارای دو دروازه بوده و درب آن با سنگی بزرگ بسته 
دسترسی  تا  حفرشده  خندقی  دورش  تا  دور  شود.  می 
دشمن به آن کمتر گردد حوادث طبیعی و انسانی هر 
اقدامی  اگر  و  قرارداده  نابودی  معرض  در  را  آن  دو 
صورت نگیرد نابود خواهد شد. 4. درخت کهنسال بنه 
که  باشد  می  طوالنی  قدمتی  با  امامزاده  جوار  در  که 
حاکی از تاریخی بودن محل می باشد. / سیری در ایران

عکس از : سیری در ایران

به  بهانه ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی 

مردانى از قبیله غیرت و حماسه 

نسرین کاری- روز 26 مرداد 136۹ ایران اسالمی 
شاهد بازگشت آزادگان سرافرازی بود که پس از تحمل 
به  پای  عراق،  اردوگاههای  در  خود  اسارت  سالهای 
خود  خانواده های  آغوش  به  و  گذاشتند  اسالمی  میهن 
اشغال  از  پس  هفته  دو  بزرگ،  رویداد  این  بازگشتند. 
آن  از  روز پس   2 و  ارتش صدام  توسط  نظامی کویت 
هاشمی  آقای  به  نامه ای  در  صدام  که  گرفت  صورت 
رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، بار دیگر عهدنامه 
1۹7۵ الجزیره را پذیرفت و از جمله قول عقب نشینی از 

مرزهای ایران و آزادسازی اسیران ایرانی را داد. 

222 نفر آزاده در قید حیات در استان 

معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان جنوبی با بیان اینکه 222 نفر آزاده در قید حیات در 
استان داریم گفت: در راستای سالروز ورود آزادگان حرکت 
نمادین آزادگان با لباس اسارت در شهر بیرجند را خواهیم 
داشت. مهدی نارمنجی در دیداری با اصحاب رسانه بیان 
آزادگان  ورود  سالروز  مرداد  راستای 26  در  امسال  اینکه 
برنامه همایشی به صورت استانی در مرکز خراسان جنوبی 
برگزار می شود افزود:  قبل از برگزاری این همایش قرار 

است آزادگان خراسان جنوبی به دیدار نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی بروند.معاون فرهنگی اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی  خاطر نشان کرد: 
از دیگر برنامه های سالروز ورود آزادگان، غبارروبی مزار 
شهدا توسط آزادگان استان در قطعه 2 مزار شهدا روز پنج 

شنبه ساعت 17 برگزار خواهد شد.

حرکت نمادین آزادگان در مرکز استان 

نارمنجی با بیان اینکه قرار است در قالب حرکت نمادین 
این عزیزان در مرکز  اتوبوس حامل  آزادگان دو دستگاه 
استان حرکت کند افزود: از دیگر برنامه های سالروز ورود 
آزادگان شرکت در برنامه زنده تلویزیونی از شبکه خاوران، 
قسمت های  تمامی  مسئولیت  و  نمازجمعه  در  شرکت 
نمازجمعه آن روز توسط آزادگان که به صورت نمادین با 
لباس اشارت انجام می شود همچنین همایش پیاده روی از 
دیگر برنامه های این روز است. وی  با اشاره به اینکه  28 
مرداد اردویی با مشارکت تمامی آزادگان استان به استان 
اصفهان خواهیم داشت ادامه داد:  اعزام خانواده های شهدا 
به ارودهای قم، کرمانشاه، سرعین اردبیل، مشهد و طبس 

از برنامه های این بنیاد از اول امسال بوده است.

همه موجودات غیر از انسان ها دربند هستند

بزرگ  همایش  در  گذشته  سال  فقیه   ولی  نماینده 
موجودات  همه  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  آزادگان 
غیر از انسانها یا در بند هستند یا آزادند مانند کبوتری 
انسان  اما  آزاد و کبوتری که در قفس است گفت:  که 
در  هم  حتمًا  زیرا  است  استثنا  واژه ها  این  با  رابطه  در 
علیرضا  است. حجت االسالم سید  آزاد  و هم  است  بند 
عبادی در خراسان جنوبی افزود: انسان موجودی است 
که ناگزیر دربند یک چیزی است زیرا او این گونه آفریده 
شده است. وی افزود: آزادی و دربند بودن برای انسان 
بعد خدای،  بعد نخست  بعد خالصه می شود که  دو  در 
معنوی، شرافت، کرامت و ایمان است و اگر این گونه 
دربند باشد دربند خدا خواهد بود و از بندهای غیرخدای 
در  که  انسانی  کرد:  تصریح  باشد.عبادی  آزاد  می تواند 
بند خداوند است هرگز در بند شکم، شهوت، مال و مقام 
نمی شود و در مسیر خدا قدم برمی دارد که این بندگی 
الزمه آزادی است. وی بیان کرد: اما دربند غیرخدا قرار 
در  است که  بی وجدانی   و   مال پرستی  گرفتن شامل 
قرار  باطل  و  بند شهوت  در  را  خود  انسان  بندگی  این 
می دهد. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به 

اینکه انسان خود باید تشخیص بدهد که در کدام جبهه 
حال  عین  در  که  بودند  انسانهایی  افزود:  بگیرد  قرار 
خود  تالش  و  استقامت  با  ولی  بودند  اسارت  و  دربند 
در برابر ظلم، به انقالب و نظام آبرو دادند و در جهت 

سربلندی آن گامهای مؤثری برداشتند. 

آن کس که در بند رای خداست
بنده چیز دیگری نیست

اینکه دربند  با توجه به  عبادی تصریح کرد: آزادگان 
بودند. آزاد  اما  بودند  دور  نیز  اولیه  امکانات  از  و  بودن 

وی بیان کرد: آن کسی که دربند رضای خدا است بنده 
نیست و شکنجه، تهدید و گرسنگی  هیچ چیز دیگری 

را تحمل می کند چون از اینها آزاد است. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
اسالم  زنجیر  و  بند  در  که  آنانی  می فرمایند  خداوند 
است  ما  وعده  زیرا  می گیرند  قرار  عنایت  مورد  هستند 
گفت: شما آزادگان دوران طوالنی شکنجه ها و مصایب 
تحمل  خانواده هایتان  را  بیشتر  رنج  و  کردید  تحمل  را 
کردند که خداوند به همه شما آزادگان ارج و به ما توان 

و اراده انجام وظیفه خدمت به شما را بدهد.

عکس از : پایگاه خبری اطالع رسانی گناباد 20

خواندنی ها

صرفه جویى در مصرف انرژی
چالش مهم امروز

در سال های اخیر، افزایش نگرانی ها در خصوص 
تبعات زیست  محیطی  مصرف  انرژی  و  گرم  
شده  کره  زمین،  اهمیت  صرفه جویی در انرژی  
را  دو  چندان  کرده  است.  از  سوی  دیگر  سهم  
بخش  ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل 
توجه است و به همین دلیل در چند دهه اخیر، در  
اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه 
دبیر  است.  گرفته  صورت  مصرف  الگوی  اصالح 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  انرژی  کمیته 
استان گفت: در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود  
 40 درصد از کل مصرف  انرژی را به خود اختصاص 
 می دهد. متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام شده در 
نداشته  را  انتظار  اثر بخشی مورد  اخیر  سال های 
است. بهدانی  افزود:  مقررات  ملی  ساختمان  به  
عنوان  فراگیرترین  ضوابط  موجود  در  عرصه  
ساختمان بی تردید نقش مؤثری در نیل به اهداف 
صرفه  و  سالمت  بهداشت،  ایمنی،  تأمین  عالی 
اقتصادی فرد و جامعه دارد و در همین راستا، مبحث 
1۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان صرفه جویی 
انرژی تدوین گردیده است که بخش  در مصرف 
اعظم آن ضوابط طراحی عایق کاری حرارتی پوسته 
خارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی و روشنائی 
های  شیشه  نظیر  نوین  های  فرآورده  ساختمان، 
دوجداره با پوشش های خاص و ... می باشد. ضمنًا 
به منظور  مقاوم  سازی  ساختمان ها  و  اصالح  
بخش  در  انرژی  مصرف  بویژه  مصرف   الگوی  
 ساختمان می بایست اقدامات جدی صورت پذیرد و 
رعایت  الزام  درج  به  نسبت  مکلفند  ها  شهرداری 
پروانه های ساختمانی  در  ملی ساختمان  مقررات 
اقدام نموده و برای حصول اطمینان از روند اجرای امور، 
صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای 
این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
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»دحو االرض« روزی که زمین
 از کعبه دامن گسترانید

»دحو االرض« مطابق با بیست و پنجم ماه ذی القعده، 
روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان 
از کره  روز، بخش هایی  این  از  خاکی حیات بخشید، 
زمین ـ که سراسر از آب بود ـ شروع به خشک شدن 
خشکی های  چهارم  یک  شکل  به  کم  کم  تا  کرد 
امروزی درآمد.مطابق روایات، اولین نقطه ای که از زیر 
آب سر برآورد، مکان کعبه شریف و بیت ا... الحرام بود.

»َدحو« به معنای گسترش است و برخی نیز آن را به 
تفسیر  از محِل اصلی اش  معنای تکان دادن چیزی 
کرده اند، منظور از »دحواالرض« )گسترده شدن زمین( 
آب های  را  زمین  سطح  تمام  آغاز،  در  که  است  این 
فراگرفته  نخستین  سیالبِی  های  باران  از  حاصل 
زمین جای  گودال های  در  تدریج  به  آب ها،  این  بود، 
گرفتند و خشکی ها از زیر آب سر برآوردند و روز به 

روز گسترده تر شدند.
و  پستی ها  صورت  به  آغاز  در  زمین  دیگر،  سوی  از 
بود،  سکونت  غیرقابل  و  تند  شیب های  یا  بلندی ها 
بعدها باران های سیالبی مداوم باریدند، ارتفاعات زمین 
زمین هاِی  اندک  اندک  گستردند،  دره ها  و  را شستند 
مسطح و قابل استفاده برای زندگی انسان، کشت و زرع 
پدید آمد، مجموع این گسترده شدن، »دحو االرض« 

نام گذاری می شود.
که  است  شده  روایت  علیه السالم  امیرالمومنین  از 
فرمودند: »نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل 
شد، در بیست وپنج ذی القعده بود. کسی که در این 
روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت 
صد سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده 

است خواهد داشت.«

هنوز اسیر نفس خویشی

عزلت  و  نشین  گوشه  عابدی  بر  سلجوقی  سلطان 
سر  و  بود  مطالعه  سرگرم  حکیم  شد.  وارد  گزین 
سان  بدان  نکرد،  تواضع  ملکشاه  به  و  نداشت  بر 
تو آیا  گفت:  او  به  و  شد  اندر  خشم  به  سلطان   که 
نمی دانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری هستم 
که فالن گردنکش را به خواری کشتم و فالن یاغی 
تصرف  به  را  کشوری  و  کشیدم  زنجیر  و  غل  به  را 
از تو  نیرومند تر  در آوردم.حکیم خندید و گفت: من 
هستم، زیرا من کسی را کشته ام که تو اسیر چنگال 
بی رحم او هستی.شاه با تحیر پرسید: اوکیست؟حکیم 
گفت: آن نفس است. من نفس خود را کشته ام و تو 
هنوز اسیر نفس اماره خود هستی و اگر اسیر نبودی 
از من نمی خواستی که پیش پای تو به خاک افتم و 
عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون 
من انسان است.شاه از شنیدن این سخن شرمنده شد 

و عذر خطای گذشته خود را خواست.

هر وقت عاشق می شویم، همیشه تالش می کنیم تا تبدیل 
به فردی بهتر شویم. وقتی تالش می کنیم بهتر از فردی که 

هستیم شویم همه چیز اطراف ما هم بهتر می شود.

کودکان به بزرگساالن سه چیز را یاد می دهند: بدون هیچ 
دلیلی خوشحال باشی، همیشه با چیزی مشغول باشی، و 
چطور با تمام توانت چیزی که می خواهی را طلب کنی.

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت

این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت )سعید عندلیب(

برای فکر کردن زمان بگذار، ولی هنگامی 
که وقت اقدام کردن رسید، فکر کردن 

را کنار بگذار و وارد عمل شو.

نه، من هیچ وقت فرشته ای ندیدم، 
ولی این مهم نیست که یکی دیده ام یا نه. 

من حضور آن ها را در اطراف خود حس می کنم.

های  بزرگراه  در  و  بگیرید  تصمیمی  خواهید  می  اگر 
زندگی ، سردرگم شده اید،بهتراست چراغ قوه های تان 
را روشن کنید. برای بار اول است که وارد این جاده شده 
اید، راهنمایی هم همراه تان نیست، می خواهید مسیری 
را طی کنید که نسبت به آن آگاهی ندارید. هوا تاریک 
است و تمام جاده با نور ضعیف مهتاب روشن شده است، 

چگونه می خواهید راه را طی کنید؟
در چنین شرایطی به طور طبیعی باید نگران این باشید 
ادامه دهید و  تان  راه  به  اگر  افتد.  اتفاقی می  که چه 
بر  که  قدمی  هر  نکنید،  موجود  وضعیت  برای  فکری 
می دارید ممکن است شما را از هدف تان و مسیری 
که صحیح است،دور تر کند و حتی ممکن است آسیبی 

هم به شما برسد.

باید فکری کنید 
نوری، چراغی و یا منتظر بمانید تا صبح شود وبتوانید 

تصمیم بگیرید از کدام طرف حرکت کنید.
حکایت این جاده و مسافرانش ،حکایت زندگی است و 
ما آدم ها که از صبح ،وقتی چشم باز می کنیم تا آخر 
.تصمیم  انتخاب هستیم  حال  در  خوابیم  می  که  شب 
،آنقدر زیاد  گیری های بزرگ و کوچک در طول روز 
لحظه  همین  کنیم  می  فراموش  گاهی  که  هستند 
کردن«  انتخاب  گیر»  در  نوعی  به  هم  جا  همین  و 

هستیم.شما تصمیم می گیرید که این مقاله را تا انتها 
پیشنهاد می کنم  به شما  ادامه ندهید.من  بخوانید ویا 
که  این شما هستید  اما  باشید  ما  با  مطلب  اخر  تا  که 

تصمیم می گیرید.
از همین تصمیمات کوچک و ساده ،روش تصمیم گیری 
مهم است تا زمانی که در دوراهی های مهم زندگی باید 
تر  مواقع کار سخت  برخی  در  و  انتخاب کنید  را  یکی 
می شود و در بزرگراهی چندین راه متفاوت مقابل روی 
برای  بدانید  باید  آنوقت است که  قرار می گیرد و  تان 
انداخت. خط  یا  شیر  شود  ،نمی  مسیر صحیح  انتخاب 

تصمیم گیری صحیح برای خود قوانینی دارد.
برخی از تصمیم های ما در زندگی می تواند به کلی بر 
اینده ی ما و حتی اطرافیانمان تاثیر می گذارد.  روی 
آینده  شغل  یا  و  تحصیلی  ی  رشته  میخواهیم  وقتی 
مان را انتخاب کنیم ، درگیر یک تصمیم گیری مهم 
گیرد  فرد می  ترین تصمیمی که هر  اما مهم  هستیم 
 ، گذارد  می  تاثیر  اش  زندگی  های  جنبه  تمام  بر  و 

انتخاب همسر است.

 1- فضای روشن ،انتخاب صحیح
اولین شرط یک تصمیم گیری درست این است که باید 
که  بگیرد.همانطور  صورت  شفاف  مسیر  در  اتفاق  این 
 اگر در یک جاده باشید و نور کافی وجود نداشته باشد،

های  انتخاب  در   ، کنید  پیدا  را  درست  راه  توانید  نمی 
زندگی نیز باید فضایی ایجاد کرد که تصمیم گیری در 
شرایطی بدون ابهام و با در نظر گرفتن کلیه ی جوانب 
صورت بگیرد.البته هر قدر هم که تصمیم گیری بر پایه 
توان  را می  باز هم درصدی خطا   ، باشد  ی عقالنیت 
برایش متصور شد اما هر چه جوانب کار بیشتر سنجیده 
شود ، می توان امیدوار بود که تصمیم صحیح تری و 

ضریب خطای کمتری ،گرفته شده است.

 2- وقتی فکر ها جمع می شوند
یکی از عادت های خوب انسانهای موفق ، مشورت و 
نظر  از  قدر هم  است. هر  زندگی  در مسائل  همفکری 
باز هم  اما  باشید  را سنجیده  کار  جوانب  تمام  خودتان 
مطمئن باشید که چند فکر بهتر از یک فکر عمل خواهد 
کرد.البته تصمیم گیرنده ی نهایی شما هستید اما وقتی 
نظر دیگران را هم دریک مورد خاص بشنوید و تحلیل 
های آن ها را مورد توجه قرار دهید ،ممکن است که 
قسمت هایی از موضوع که از چشمان شما مخفی مانده 

است،نمایان شود و در تصمیم نهایی تان تاثیر بگذارد.

 3- یک پیش نیاز اساسی
تحقیق  صحیح،  گیری  تصمیم  یک  ملزومات  از  یکی 
در آن موضوع است.چیزی که در فرهنگ ما در مورد 

ازدواج تقریبا به صورت یک رسم در آمده و در اغلب 
فرد  مورد  ،در  اولیه  آشنایی  از  بعد  پسر  و  ،دختر  موارد 
مورد نظر و خانواده اش ،تحقیق می کنند.تحقیق برای 
از جنبه هایی که در فرصت کوتاه  اطمینان  انتخاب و 
حتی  است.  مناسب  راهکار  نیست،یک  بررسی  قابل 
تحصیل  ی  ادامه  برای  را  خاصی  رشته ی  که  زمانی 
انتخاب می کنید ، پرس و جو از چند نفر که ان رشته را 
خوانده اند وپرسش هایی از چگونگی درس و بازار کار 
آن می تواند به شما کمک کند واقع بینانه تر عمل کنید.

 4 - فرار از مسئولیت
انتخاب های شان شانه  از مسئولیت  آنکه  برخی برای 
خالی کنند و در صورت اشتباه ،تقصیر را گردن تقدیر و 
روزگار بیندازند ، به استخاره و فال روی می آورند که 
انتخاب صحیحی نیست.البته توکل بر خدا در هر کاری 
الزم و ضروری است اما به شرطی که در هنگام تصمیم 
گیری بر پایه ی عقل و شواهد موجود ،تمام تالش تان 
را برای استفاده از فرصت انتخاب که خداوند به انسان 

داده است ، بکنید.
زندگی و حرکت در جاده ی آینده نیاز به تحقیق،تعقل 
و بررسی های شفاف و همفکری دارد.وقتی تمام این 
جوانب را رعایت کردید ، با توکل بر خدا می توانید در 

جاده ی زندگی قدم بردارید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

چون عیسی دالیل آشکار آورد گفت به راستی برای شما حکمت آوردم و تا در باره آنچه در آن 
اختالف می کردید برایتان توضیح دهم پس از خدا بترسید و فرمانم ببرید. سوره الزخرف / آیه ۶۳

حدیث روز  

حق، سنگین و تلخ است و باطل، سبک و شیرین و بسا خواهش و هوا و هوسی که لحظه ای بیش نمی ماند، اما غم و اندوهی طوالنی 
به دنبال می آورد. پیامبر )ص(

مناسبت ها

 قبل تصمیم گیری کلیک کنید

385
9482

8931
1245
96
3981

4715
6728

184
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.

شماره 3859                         

631784295

275169348

489532716

913857624

726413859

854926137

168345972

592671483

347298561

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به یک همکار خانم ترجیحا آشنا به 
کاالی دندانپزشکی و  کامپیوتر با روابط 

عمومی باال نیازمندیم.  32229253

به یک نفر جوشکار و تعدادی 
برقکار نیمه ماهر و ماهر

 با بیمه و شرایط حقوقی خوب  
نیازمندیم.

09159624680
09038614830

بیمه ایران کد 70583 
جهت تکمیل کادر بازاریاب خود 

تعدادی بازاریاب
 به کار می گیرد.

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
پورسانت عالی + آموزش رایگان

09156706306

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

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

قالیشویــی ملکــه

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

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

09157213571 - صالحی منش

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

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

 پالک 58
09155610111



یک تحقیق نشان می دهد که قند طبیعی موجود در 
عسل می تواند از ابتال به حمالت قلبی پیشگیری 
کند. به نقل از دیلی میل، این مطالعه نشان داد قند 
معروف  ›ترهالوز‹  به  که  در عسل  موجود  طبیعی 
است پروتیینی را فعال می کند که باعث می شود 
سلول های ایمنی، پالک های چرب را از شریان ها 

پاک کنند. مطالعه در موش ها نشان داد که ترهالوز 
اندازه این پالک را تا حدود 30 درصد کاهش می 
دهد. پالک ها در وضعیتی معروف به آترواسکلروز یا 
تصلب شرایین در شریان ها تشکیل می شوند؛ این 
وضعیت که باعث سخت شدن شریان ها و کاهش 
خاصیت ارتجاعی آنها می شود مردم را در معرض 

خطر شدید ابتال به فشار خون، بیماری قلبی و حتی 
حمالت قلبی قرار می دهد. جالب است بدانید عسل 
یک روش بی نظیر برای تمیزکردن سیستم گوارش 
توصیه  مفصلی  دردهای  بیماران  برای  هست. 
با شکم  از صبحانه و  به طور منظم قبل  میشود 

خالی مخلوطی از عسل و دارچین مصرف کنند.

پیشگیری از حمله قلبی با یک ماده غذایی
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 دو پیروزی اسکواش جوانان ایران 
در روز نخست قهرمانی آسیا

 
ایرنا- در نخستین روز رقابت های اسکواش قهرمانی جوانان آسیا، دو 
نماینده ایران به میدان رفتند و توانستند با شکست حریفان به مرحله 
قهرمانی  اسکواش  مسابقات  دوره  چهارمین  و  بیست  یابند.  راه  بعد 
جوانان آسیا از روز سه شنبه در شهر امان پایتخت اردن آغاز شد و 
مقابل  برتری  با  پور«  »محمدرضا جعفرزاده« و »امیر حسین فیض 
حریفان خود از لبنان و سری النکا به مرحله بعد راه یافتند. جعفرزاده 
)رده سنی کمتر از 17 سال( در نخستین گام مقابل »آنتونی حاتم« 
با این  او  او را شکست دهد.  لبنان قرار گرفت و توانست 3 - 0  از 
پیروزی فردا باید به مصاف حریفی از هند برود. فیض پور نیز در رده 
کمتر از 19 سال در مقابل »موتو نیالکشان« از سریالنکا با حساب 
نفر  به جمع هشت  برای صعود  یافت و  برتری دست  به  بر صفر   3
برتر باید به مصاف حریفی از هنگ کنگ برود. »دانیال قارونی« و 
»علیرضا شاملی« نیز امروز مقابل حریفانشان به میدان خواهند رفت.

پیروزی تیم دونفره بدمینتون ایران برابر بلغارستان

بدمینتون  المللی  بین  مسابقات  ادامه  در  ایران  بدمینتون  نفره  دو  تیم 
بلغارستان، برابر تیم اول کشور میزبان به پیروزی رسید. به گزارش ایرنا، 
از سه شنبه در  بلغارستان  المللی بدمینتون  دومین روز مسابقات بین 
دونفره  رقابت های  در  و  پیگیری شد  اختصاصی شهر صوفیه  سالن 
سنی  رده  پوش  ملی  دو  انصاری«  »مهدی  و  جباری«  »امیر  مردان 
جوانان بدمینتون ایران برابر حریفان بلغاری خود به پیروزی دست یافتند. 

 والیبال بانوان ایران در رده نهم آسیا ایستاد

ایرنا- تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با 
نتیجه 3 بر 2 تیم استرالیا را شکست داد و در جایگاه نهم آسیا ایستاد. 
صابری،  مهسا  برهانی،  مائده  ترکیب  با  فیلیپین  کشور  در  تیم  این 
مهدیه خواجه کالیی، نگار کیانی، سودابه باقرپور، مینا روستا، فالنک 
بابلیان بر تیم استرالیا غلبه کرد. در این دوره 14 تیم از آسیا حضور داشتند.

 نتایج هشتمین روز بسکتبال کاپ آسیا؛ حذف عراق و سوریه

ایرنا- هشتمین روز مسابقات بسکتبال کاپ آسیا با 2 بازی پیگیری شد که 
طی آن تیم های اردن و چین با شکست عراق و سوریه موفق به صعود 
به مرحله یک چهارم نهایی شدند. سه شنبه شب تیم ملی اردن )تیم دوم 
گروه 1( در مقابل عراق )تیم سوم گروه 2( قرار گرفت که در پایان این تیم 
را با نتیجه 84 بر 70 شکست داد. اردن در مرحله یک چهارم نهایی حریف 
تیم قدرتمند نیوزیلند خواهد بود. در دومین بازی، تیم سوریه با چین مسابقه 
داد که در پایان تنها با اختالف دو امتیاز و به رغم بازی خوب با نتیجه 79 
بر 81 مغلوب چین شد. چین با صعود به مرحله بعد حریف استرالیا شد.

بیماری پنهان پشت جوش های صورت 

سندرم تخمدان پلی کیستیک عارضه ای شایع 
و مزمن بین زنان در سنین باروری است که 
نفر  میلیون ها  شده  منتشر  آمار های  براساس 
در دنیا به این بیماری مبتال هستند. براساس 
تحقیقات کارشناسان از هر 1۵ زن  یک نفر 
بیماری سندرم تخمدان  به  بارداری  در سنین 

پلی کیستیک )PCOS( مبتال هستند. عالئم 
این بیماری در زنان متفاوت است، اما اکثر آن ها 
دارای نشانه هایی همچون چاقی و اضافه وزن، 
بروز آکنه و جوش صورت در سنین بزرگسالی 
و دهه بیست یا سی زندگی، وجود مو های زائد 
ضخیم و مشکی در بدن، برهم ریختن چرخه 
قاعدگی، تغییرات در خلق و خو، ناباروری و 

ریزش مو با الگوی طاسی مردانه هستند.

فواید سالمتی کدوسبز 

مصرف کدوسبز باعث افزایش میزان دریافتی 
ماده معدنی ضروری منگنز خواهد شد. همانند 
برابر  در  ها  بافت  از  نیز  منگنز   ،C ویتامین 
رادیکال های آزاد مخرب محافظت می کند. 
به  که  بوده  تابستانی  کدوی  نوعی  کدوسبز 
رنگ های زرد تا سبز تیره در دسترس است. 

این ماده غذایی بافت ترد و کمی طعم شیرین 
داشته و هر فنجان از آن تنها 21 کالری دارد، 
به طوریکه برای رژیم های غذایی کنترل شده 
انتخاب مناسبی است. کدوسبز به دلیل وجود 
ویتامینی،  و  موادمعدنی  گیاهی،  موادمغذی 
فواید  بسیاری برای سالمتی بدن دارد. مصرف 
کدو سبز همچنین ابتال به بیماری چشمی که 
منجر به نابینایی می شود را کاهش می دهد.

نزاع دسته جمعی مرگبار بخاطر چشم چرانی

نمناک- شب هفدهم مرداد چند جوان به سمت یکی از خیابان های مشهد حرکت کردند تا با عده 
کشی محله ای، زهرچشمی از افرادی بگیرند که به خیال خودشان در محله آن ها چشم چرانی 
کرده اند. طولی نکشید که قدرت نمایی »نوقداره بندها« آغاز شد. در اثنای همین درگیری ناگهان 
تیغه زنگ زده چاقوی بزرگ آشپزخانه بر گردن جوان 21 ساله ای فرود آمد و او نقش بر زمین شد. 
اگرچه جوان مجروح بالفاصله به مرکز درمانی انتقال یافت اما به دلیل شدت خونریزی جان سپرد. 
بدین ترتیب تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با صدور دستورهایی 
از سوی قاضی ویژه قتل عمد در این باره آغاز شد. قاضی کاظم میرزایی پس از انجام بررسی 
های مقدماتی در مرکز درمانی، عازم محل وقوع نزاع شد و به تحقیقات خود ادامه داد. ساعاتی بعد 
ماموران انتظامی چهار تن از عوامل این نزاع خونین را دستگیر و به پلیس آگاهی هدایت کردند. 
یکی از دوستان مقتول دربازجویی ها گفت:عبدا... با فرد دیگری در حال صحبت بود که ناگهان 
»علی-ع« )متهم به قتل( از پشت سر و به صورت کلنگی ضربه چاقو را بر گردن او فرود آورد.

ضربات چاقوی زورگیران بر پهلوی مسافر سمند 

تسنیم- چند روز قبل مردی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران اعالم کرد که از سوی سرنشینان یک خودروی 
سمند مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته است. وی درباره جزئیات به  قاضی سهرابی گفت: حدود ساعت 10 شب 
برای رفتن به منزلمان سوار بر یک خودروی سمند شدم، دو مرد در صندلی عقب نشسته بودند و من جلو نشستم، 
هنوز دقایقی از سوار شدن من بر خودرو نگذشته بود که سرنشینان عقب خودرو یک کیسه بر سر من کشیده و با 
چاقو دو ضربه به پهلویم زدند آنها در مدت زمان کوتاهی، تلفن همراه، مدارک، ۵00 هزار تومان وجه نقد و کارتهای 
عابر بانکم را دزدیده،  مرا در کنار جاده رها کردند که من به کالنتری رفته و ثبت شکایت کردم. پس از این اظهارات، 
تیمی از مأموران اداره آگاهی برای شناسایی سارقان زورگیر دست به کار شده و با ردیابی تلفن  همراه شاکی موفق 
به بازداشت دو پسر جوان شدند. دو پسر جوان پیش از ظهرروز گذشته به دادسرای تهران منتقل شدند اما هر دوی 
آنها منکر هرگونه دخالت در زورگیری بودند. یکی از این متهمان گفت: من تلفن  همراه را از مرد جوانی خریدم 
و نمی دانستم که این تلفن دزدی است، من و دوستم نقشی در سرقت و زورگیری نداشتیم. پس از این اظهارات، 
متهمان با دستور قاضی سهرابی در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

6 قاتل پای چوبه دار از قصاص گریختند

جداگانه  پرونده های  در  که  قاتل   6 قطره- 
صلح  واحد  تالش  با  بودند  شده  قتل  مرتکب 
امور جنایی تهران در پای  و سازش دادسرای 
از  مهلت  و  رضایت  گرفتن  به  موفق  چوبه دار 
این  قصاص  حکم  بود  قرار  شدند.  دم  اولیای 
قاتالن صبح روز گذشته )چهارشنبه 2۵ مرداد( 
یک  قاتالن  این  بین  در  همچنین  شود.  اجرا 
زن نیز وجود داشت که چند سال قبل به علت 
شوهرش  قتل  مرتکب  خانوادگی  اختالفات 
بود  مردی  نیز  قاتالن  از  دیگر  یکی  بود.  شده 

که در جریان سرقت مرتکب قتل شده بود. 

کوتـاه از

آوای خراسان جنوبی

موز رسیده و سیاه بخورید!
موزهای خیلی رسیده را که نمی توان به 
مهمان تعارف کنیم، دور نریزید. زیرا ترکیبات 
ضدسرطانی خیلی خوبی دارند که عالوه بر 
پیشگیری باسلولهای سرطانی هم میجنگند.

فواید لیمو ترش برای افراد مختلف

خانم ها: کاهش عفونت های رحمی و ضد 
از تعریق زیاد  سرطان. آقایان: جلوگیری 

بدن در تابستان و ضد سرطان
کودکان: افزایش اشتها به مواد غذایی

11 خوراکی مضر برای دندان ها را بشناسید
میوه های خشک، ترشی ها، شکر، نوشابه های گازدار، الکل، آبنبات های سفت، 

آبنبات های جویدنی نرم، آب میوه ها، چای و قهوه، کراکر

مهمترین دالیل بزرگ بودن شکم

* استرس
* غذای چرب

* خستگی
* کمبود پروتئین

* نوشیدنی های گاز دار
* شام دیر وقت

* افسردگی
* کمبود فیبر

بیماری هایی که دخترها از مادرشان به ارث می برند

پوکی استخوان، چروک های پوستی، مشکالت چشمی، میگرن، آلزایمر، بیماری 
قلبی و دیابت، مشکالت بارداری مثل سقط جنین، سرطان پستان و تخمدان

سالمتی

چطور بفهمیم قند خونمان باالست؟!

 از ترفندهای شناسایی زیر استفاده کنید:

* خشک شدن دهان
* تکرر ادرار

* احساس خستگی عمومی
* تاری دید

* دیر بهبود پیدا کردن کبودی یا زخم
* کاهش وزن

هشدار
* نگه داشتن ادرار موجب عفونت و سوزش ادرار و بیماریهای 

مرتبط می شود! جدی بگیرید بخصوص در مسافرت.

* استفاده از شیاف زمانی ارجح است که بدلیل تهوع یا 
مشکل بلع فرآورده خوراکی قابل استفاده نیست. این تصور 

که شیاف بهتر تب را پایین می آورد صحیح نیست.

* بیماران دیابتی که دارو مصرف می کنندبه خصوص انسولین و گلی 
بن کالمید،  حتماً در موقع خروج ازخانه چند عدد قند یا شکالت در 

جیب خود داشته تا درصورت افت قند ازآنها استفاده کنند.

* مبتالیان به فشارخون باالکه کاپتوپریل یااالناپریل مصرف میکنند
استفاده  دیکلوفناک  بروفن  ناپروکسن  های  دارو  از  درد  تسکین  برای 
نکنندچون باعث نارسایی کلیه میشودقبل مصرف باپزشک مشورت کنند.

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

تـاالر و رستـوران سیمـرغ 
آماده پذيرايي از جلسات عروسي و میهماني شما مي باشد

ورودي رايگان / هزينه پذيرايي رايگان
نهار و شام همه روزه ١١ظهر تا ١١شب / ظرفیت ٧٠٠ نفر
معلم 3۶/١ جنب باشگاه مالک اشتر ٠٩١۵٨۶٠٩۶۶١   

تلفن رزرو : 3٢۴۴۴٠۴٨  

با نازل ترین قیمت

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی
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امحاء 3 تن میوه و کاالی قاچاق در بیرجند

صدا و سیما-2 تن و 900 کیلوگرم میوه و کاالی قاچاق در بیرجند امحاء شد. این کاالها شامل انبه، انواع لوازم آرایشی، کفش و البسه مستعمل، چای، انواع آبمیوه و کنسرو ماهی قاچاق است. 
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: این کاالها شامل 800 کیلوگرم انبه و 2 تن و 100 کیلوگرم انواع لوازم آرایشی، چای، انواع آبمیوه، کنسرو ماهی، مواد خوراکی 
و آشامیدنی، کفش و البسه مستعمل است.غالم حسین مهری، ارزش کاالهای قاچاق را 244 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این کاالها توسط 40 قاچاقچی از پاکستان وارد کشور شده بود 

  تسهیالت میلیاردی دولت
  برای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی 

برزجی- عضو هیات مدیره شرکت شهرک های 
صنعتی از تالش دولت برای حل مشکل نقدینگی 
واحد های تولیدی خبر داد و گفت: امسال 30 میلیارد 
تومان تسهیالت برای این منظور در نظر گرفته شده 
است. اسماعیلی در حاشیه کارگروه رفع موانع تولید 
به خبرنگار ما اظهار کرد: این تسهیالت با نرخ 18 
درصد و متناسب با تورم به واحدهای تولیدی داده 
می شود. وی تسهیل در امر واگذاری وام های راکد 
را از مهمترین اقدامات پیش روی دولت دانست و  
افزود: به دلیل وضعیت بحرانی تحریم ها بخش 
اعظمی از پروژه ها زیر چتر ستاد تسهیل قرار گرفته 
تا بتوان در جهت احیای مجدد آن تالش نمود. عضو 
هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی همچنین 
از بازدید دو واحد صنعتی احیا شده در خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: در بازدید های انجام شده از روند 

اجرایی پروژه ها رضایت داشتیم.

راه اندازی سایت الگویی تولیدی
 ترویجی پنبه سرایان 

درباره  سرایان  جهادکشاورزی  مدیر  قاسمی- 
اجرای سایت الگویی تولیدی و ترویجی پنبه این 
کشت  سابقه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  شهرستان 
و  کشاورزان  مندی  عالقه  همچنین  و  در  پنبه 
الگویی  این کشت سایت  به  وابسته  وجود صنایع 
ترویجی-  تولیدی پنبه عملیاتی گردید. »سلیمانی« 
معرفی ارقام جدید و توسعه آن در شهرستان، توسعه 
مکانیزاسیون در کشت پنبه، صرفه جویی و مصرف 
بهینه آب، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش 
هزینه های تولید را از اهداف اجرای سایت الگویی 
تولیدی - ترویجی پنبه عنوان کرد. وی خاطر نشان 
کرد که در تاریخ دهم تا سی ام اردیبهشت ماه سال 
انجام شد و  پنبه در سایت  جاری عملیات کشت 
آبیاری آن هم به شیوه تیپ با هدف ترویج این نوع 
سیستم آبیاری بود که شاهد کاهش هزینه های آب 

و در مجموع کاهش هزینه های تولیدی بودیم. 
پرداخت بیش از 55 میلیون تومان

برای اجرای طرح
به گفتۀ وی این سایت با اراضی تحت پوشش ۵۷ 
هکتار و سطح 3 هکتار در واحد اصلی به منظور 
برای  آبیاری  نوین  های  روش  از  استفاده  ترویج 
افزایش راندمان آب و افزایش عملکرد در زراعت 
پنبه در موتور پمپ رضائیه سرایان با تعداد 29 خانوار 
بهره بردار عملیاتی شد. مدیر جهادکشاورزی سرایان 
اجرای  برای  شخص،  این  به  شده  پرداخت  مبلغ 
آبیاری تحت فشار را ۵۵ میلیون و 300 تومان از 
محل اعتبارات ملی بالعوض دولتی عنوان کرد. به 
گفتۀ »سلیمانی« در مدیریت آفات پنبه بیشترین 
بوده  پیشگیرانه  های  روش  اجرای  مبارزه  روش 
و روش مبارزه با آفات به صورت شیمیایی به 20 
درصد رسیده که کاهش چشمگیری داشته است. 
وی تصریح کرد که ارتقا دانش، بینش، مهارت و 
توانمندسازی تولیدکنندگان، اصالح مدیریت مزرعه 
به نحوی که کشاورزان توصیه های فنی کارشناسان 
را رعایت نمایند، ارتقاء عملکرد مزارع تحت پوشش 
به میزان حداقل ۵ درصد میانگین موجود،کاهش 
 30 میزان  به  آب  در  جویی  صرفه  و  مصرف 
درصد،کاهش مصرف آالینده های شیمیایی شامل 
کود و سم به میزان ۵ درصد از مهمترین اهداف کمی 
 اجرای سایت الگویی تولیدی- ترویجی می باشد.

مناسب سازی بیش از 47 درصد ادارات 
نهبندان برای معلوالن و جانبازان

شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس  قاسمی- 
گرفته  صورت  بازدیدهای  به  اشاره  با  نهبندان 
بیان  شهرستان،  ادارات  سازی   مناسب  درباره 
ارزیابی  مورد  زمینه  این  در  ادارات  تمامی  کرد: 
شده  مناسب سازی  هم  درصد   4۷ و  گرفته  قرار 
است. »بارانی« با بیان اینکه ارزیابی های صورت 
گرفته بر اساس شاخص ورودی ادارات و سطح 
افزود: هدف  است،  انجام شده  )رمپ(  دار  شیب 
ازاجرای این شاخص ها در ادارات برابری فرصت 
وی  باشد.  می  افراد  همه  برای  اجتماعی  های 
خاطر نشان کرد که دولت شاخص مناسب سازی 
ادارات برای جانبازان و معلوالن را از سال 9۵ در 
اداری،  و سالمت  مردم  حقوق  از  صیانت  محور 
وظیفه  و  داده  قرار  ارزشیابی  و  عملکرد  مالک 
بهزیستی  عهده  بر  را  شاخص  این  بر  نظارت 
و  هزار  اداره  این  وی  گفتۀ  به  است.  گذاشته 
و  مستمر  خدمات  حمایت  تحت  را  معلول   120
غیر مستمر دارد که در سال 9۵ برای این افراد 
بالغ بر 213 میلیون و 300 هزار تومان در زمینه 
های گوناگون از قبیل درمان، تحصیل، اشتغال، 
لوازم کمک توانبخشی، نگهداری و ارائه خدمات 
است.  و مشاوره سرمایه گذاری کرده  مددکاری 
»بارانی ادامه داد: از این مبلغ 11 میلیون تومان 
برای مناسب سازی منزل، محیط کار و اتومبیل 

معلوالن جسمی حرکتی هزینه شده است.

تحویل بار حجاج خراسان جنوبی به پست

گروه خبر-اداره کل پست خراسان جنوبی از امروز، 
را  استان  این   96 تمتع  حج  زائران  وسایل  و  بار 
دریافت می کند. مدیرکل پست با اشاره به انجام 
سفرهای حج تمتع خراسان جنوبی برای اولین بار از 
فرودگاه بیرجند گفت: حمل و نقل چمدانها و وسایل، 
یکی از دغدغه های  حجاج در این سفر معنوی است 
که اداره پست با دریافت آن از مسافران در مبدا و 
تحویل آن در مقصد و درب هتل محل استقرار، این 
دغدغه را برطرف می کند. صابریان افزود: در زمان 
بازگشت هم، بار و وسائل حجاج دریافت و ظرف 

24ساعت، درب منازلشان تحویل می شود.

برزجی- برای دومین روز متوالی کارگروه رفع 
موانع تولید به منظور بررسی مشکالت 6 واحد 
با  گرفته  قرار  ها  بانک  تملک  در  که  تولیدی 
استاندار  اقتصادی  هماهنگی  معاون  حضور 
های  شهرک  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  و 
ها،   بدهی  استمهال  برگزار شد.  صنعتی کشور 
نحوه واگذاری و پرداخت وام با شرایط جدید از 
مهمترین خواسته های سرمایه گذاران جدید این 
6 واحد تولیدی بود که بیشتر در زمینه صنعت 
ساختمان ، سنگبری، تولید مقوا و خاک صنعتی 
رئیس  جرجانی  که  آنطور  اند.  داشته  فعالیت 
گزارشی  ارایه  در  استان  صنعتی  های  شهرک 
عنوان کرد 2۵ طرح صنعتی در تملک بانک ها 
بوده که با تالش های صورت گرفته 14 طرح 
به سرمایه گذار جدید واگذار شده و 6 طرح نیز از 
ابتدای امسال در حال واگذاری بوده است. اولین 
شرکتی که در این جلسه پرونده آن روی میز 
مذاکره بانک ها و مسئولین استانی گشوده شد 
شرکت ابتکار قاین بود که 340 میلیون تومان 
از تسهیالت بانکی استفاده نموده و  بانک به 
علت بدهی های مالی مجبور به تصرف و تملک 
جدید  گذار  سرمایه  که  آنطور  است.  شده  آن 
این طرح گفت: هم اکنون  بانک سپه تملک 
طرح را  به صورت اقساطی تملک واگذار نموده 
. خواسته  دارد  فیزیکی  پیشرفت  و  ۷0 درصد 
ی این سرمایه گذار از بانک آزاد ساختن سند 

نیز تخفیف قائل شود .  اینکه در قیمت  بود و 
چهاردهی رئیس بانک سپه در توضیح واگذاری 
این طرح اظهار کرد:30 درصد قیمت کارشناسی 
از مبلغ طرح کم شده و در قالب تسهیالت اجاره 
به شرط تملیک 36 ماهه تقسیط نموده ایم که 
هر 6 ماه یک قسط آن پرداخت شود وی که در 
چانه زنی مسئوالن برای درخواست این سرمایه 
گذار مصر بود تمامی تخفیفات الزم داده شده 
در  نیست  بانک ساخته  از دست  و هیچ کاری 
نهایت گفت: درخواست ها به صورت  مکتوب 
ارایه شود  تا با هیات مدیره تهران مکاتبه کنیم 
و در صورتی که مجوزی از مرکز داده شده پاسخ 

را خواهیم داد. 

7 میلیارد تومان وثیقه 
برای 1 میلیارد تومان تسهیالت

دومین طرح مربوط به بخش معدن بود که به 
نزد  وثیقه  تومان  میلیارد   ۷ گذار  سرمایه  گفته 
تومان  میلیارد  و 1  دارد  معدن  و  بانک صنعت 
هم تسهیالت گرفته که حدود 6 قسط آن معوق 
مانده است. درخواست این سرمایه گذار از بانک 
صنعت و معدن این بود که ۷0 درصد وثیقه را 
آزاد کنند یا تسهیالت جدید بدهند . وی خاطر 
نشان کرد که طرح برای ادامه کار  حداقل به 3 
میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. امینی 
رئیس بانک صنعت و معدن استان نیز در پاسخ 

تسهیالت  برای  کرد:  اظهار  درخواست  این  به 
جدید باید بخشی از مطالبات بانک پرداخت شود 
که در نهایت مقرر شد ظرف 1۵ روز قسمتی از 

بدهی های معوق توسط سرمایه گذار به حساب 
مشکل  حل  برای  آن  از  پس  و  واریز  بانک 
سرمایه در گردش تصمیم گیری شود. سرمایه 
گذار واحد تولیدی دیگری که در زمینه تولید پنل 
های سه بعدی فعالیت دارد نیز با این توضیح 
ابتدای کار جزو مشتریان خوش  از  که همواره 
حساب بانک صنعت و معدن بوده به مشکالت 
سال های اخیر در رکود بازار مسکن اشاره کرد 
و گفت: ورود محصوالت غیر استاندارد از بازار 
مشهد نیز باعث شده که فروش محصوالت این 

کارخانه با مشکل مواجه شود . 

بانک بیشتر از 30 درصد مجاز به تخفیف 
در قیمت کارشناسی نیست

تدابیری  باید  که  درخواست  این  با  برزگانی 

اندیشیده شود تا مهندسان ناظر موظف باشند 
که استاندارد مصالح را در ساخت و ساز لحاظ 
سرمایه  برای  تسهیالت  ارایه  خواستار  کنند 
تولید  این  درخواست  به  پاسخ  در  شد.  ثابت 
به  کرد  ادعا  معدن  و  بانک صنعت  نیز  کننده 
لحاظ سیستمی نمی تواند وام جدید بدهی مگر 
اینکه طرح مجدد ارزیابی شده و  بانک از وثیقه 
برداشت  را  خود  بدهی  دارد  خود  نزد  که  ای 
نموده و تولید کننده بتوانند با ضمانت جدید از 
بانکی دیگر وام دریافت نماید. شرکت یاقوت 
سبز نیز که در زمینه معدنی فعالیت دارد با این 

درخواست که بانک صادرات قیمت کارشناسی 
را 1۵  بازپرداخت  و شرایت  آورده  تر  پایین  را 
ساله نمایند خواستار همکاری مسووالن شد که 
رئیس بانک صادرات نیز در پاسخ، از این سخن 
گفت که بیشتر از 30 درصد مجاز به تخفیف در 
قیمت کارشناسی نیز و نرخ تسهیالت نیز 12 
درصد با بازپرداخت ۵ ساله است.وی که مدعی 
بود شرایط بانک برای سرمایه گذار بسیار ایده 
آل است خاطر نشان کرد: باید پیشنهاد جدید 
کامل تر ارایه شده تا به تهران ارسال شود در 
صورت موافقت مرکز می توان تخفیفات جدید 

اعمال نمود. 
طرح دیگری نیز از بانک صادرات با 142 میلیون 
گذار  که سرمایه  واگذار شده  تسهیالت  تومان 
جدید خواستار مدت زمان بیشتری برای شروع 
بود که مقرر شد تسهیالت جدید  اقساط شده 
معادل 3 ماه تنفس به  این واحد تولیدی داده 
خواستار  که  دیگری  شرکت  مدیرعامل  شود. 
تولید  برای  ملت  بانک  سوی  از  ملکی  تامین 
خاک صنعتی بود نیز گفت: ظرف یک هفته آینده 
ملک مورد نظر باید واگذار شود در غیر اینصورت 
به درد تولید آنها نمی خورد  . وی توضیح داد که 
نمی تواند برای برگزاری مزایده صبر کند چون 
بسته  خود  محصول  فروش  برای  قراردادهایی 
که اگر در موعد مقرر تولید انجام نگیرد مجبور 
به تحمل ضرر میلیاردی خواهد بود. که بانک 

ملت موافقت کرد ظرف یک هفته آینده مزایده 
ملک را برگزار نماید. طرح تولیدی دیگری که 
عمده مشکلش مطالبات عمرانی از دستگاه های 
اجرایی بود نیز خواستار ارایه تسهیالت جدید بود 
که مقرر شد با پیگیری شخص معاون استاندار 
مطالبات این شرکت پرداخت تا مشکل سرمایه 

و تملک واحد تولیدی برطرف شود. 

جذب  منظور  به  استاندار  معاون  ها:  حاشیه 
از  تولیدی  های  واحد  از  یکی  برای  تسهیالت 
بانک ها تا حدی چانه زنی کرد که خطاب به 
مالی  مدیر  شما  گفت”  بانک  مدیران  از  یکی 
دست و دلباز و مهربانی هستید فکری به حال 

تسهیالت این واحد بکنید!
برای تامین تسهیالت مورد نیاز یکی از واحد های 
تولیدی بانک صادرات خطاب به بانک صنعت و 
معدن گفت: شما بچه را بزرگ کرده اید آیا نمی 
بانک  رئیس  که  بدهیم  را  ازدواجش  خواهید 
صنعت و معدن در پاسخ اظهار کرد: ازدواجش 
داده ایم شما زحمت طالقش را بکشید! شرایط 
بانک  با شرایطی که  یاقوت سبز  تولیدی  واحد 
سخت  و  نداشت  همخوانی  بود  گرفته  نظر  در 
کارگروه  این  مهمان  که  رسند  می  توافق  به 
مدام اصرار داشت که کلمه “ بله “ را از زبان این 
سرمایه گذار بشنود که در آخر هم گفت:” ما از 

تهران این همه راه آمده ایم یک بله بگو”

حسینی- مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند با 
بیان این که در 4 ماهه نخست امسال 210 واقعه 
طالق در شهرستان بیرجند به ثبت رسیده است 
گفت: شاخص نسبت طالق به ازدواج در این بازه 
زمانی 20.6 بوده ، یعنی در ازای هر 100 واقعه 

ازدواج 21 واقعه طالق به ثبت رسیده است.
شهرستان  احوال  ثبت  شورای  دیروز  صبح 
فرمانداری  سیاسی  معاون  حضور  با  بیرجند 
که  این  به  اشاره  با  سریع السیری  شد.  برگزار 
در 4 ماهه نخست امسال 2 هزار و ۵۵8 واقعه 
والدت در بیرجند به ثبت رسیده است عنوان 
 1.2 گذشته  مشابه سال  به مدت  نسبت  کرد: 
درصد کاهش داشته است، که یکی از علل آن 
تمایل نداشتن چند خانواده گرفتار در اعتیاد به 

گرفتن شناسنامه برای فرزند خود بود. با بیان 
این که 99.3 درصد والدت ها در مهلت قانونی 
میانگین  از  پایین تر  درصد   3 حدود  که  بوده 
استانی است اضافه کرد: در این مدت 2 هزار 
و ۵08 مورد از والدت ها تک زایی و 40 مورد 
جمعیت  طبیعی  رشد  نرخ  که  بوده  دوقلوزایی 
نفر   2.۵ وفات  و  عامل والدت  دو  احتساب  با 
به ازای هر صد نفر از جمعیت این شهرستان 
با  بیرجند  شهرستان  احوال  ثبت  مدیر  است. 
بیان این که بیشترین نام های انتخاب شده این 
شهرستان در گروه پسرها امیرعلی، ابوالفضل، 
است،  بوده  و حسین  امیرحسین، محمد  علی، 
اضافه کرد: و در گروه سنی دختران نیز فاطمه، 
فاطمه زهرا، زینب، یسنا، نازنین زهرا و ریحانه 

بیشترین محبوبیت را داشته است. 

کاهش 5.8 درصدی طالق 
در 4 ماهه اول سال

در  فوت  واقعه   434 ثبت  به  سریع السیری 
بیرجند در 4 ماهه ابتدای سال اشاره و یادآور 
 9.8 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  شد: 
درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به این 
که هزار و 19 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که 
نسبت به مدت سال گذشته 8.2 درصد کاهش 
تعداد  همچنین  کرد:  خاطرنشان  است،  داشته 
است  رسیده  ثبت  به  نیز  طالق  واقعه   210
 ۵.8 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
احوال  ثبت  مدیر  است.  داشته  کاهش  درصد 

نسبت  شاخص  کرد:  اضافه  بیرجند  شهرستان 
طالق به ازدواج در این بازه زمانی 20.6 بوده، 
یعنی در ازای هر 100 واقعه ازدواج 21 واقعه 
با  سریع السیری  است.  رسیده  ثبت  به  طالق 
بیان این که از ابتدای طرح کارت هوشمند ملی 
تا پایان تیرماه 96 تعداد 6۵ هزار و ۵43 فقره 
متقاضیان  از  ملی  هوشمند  کارت  درخواست 
 ۵2 تعداد  این  از  کرد:  عنوان  است  شده  اخذ 
متقاضیان  تحویل  و  فعال  فقره   6۷۵ و  هزار 
از صدور61 هزار و ۵39 جلد  شده است. وی 
و  داد  خبر  سال   1۵ باالی  مکانیزه  شناسنامه 
افزود: حدود 28.8 درصد از کل شناسنامه های 
صادر شده در استان را به خود اختصاص داده 

است.

آمار باالی سقط جنین
متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل  بهدانی 
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  شهرداری 
بیماری  بیشترین علت های مرگ ومیر  این که 
و  سرطان  رانندگی،  سوانح  و  حوادث  تنفسی، 
سقط جنین بوده است ادامه داد: در این میان 
است.  داشته  باالیی  آمار  همواره  جنین  سقط 
وی از ثبت 4۵9 واقعه وفات در سازمان بهشت 
اختالف  علت  و  داد  خبر  شهرستان  متقین 
آماری سازمان بهشت متقین با ثبت احوال را 
این گونه دانست: موارد فوتی به ویژه تصادفات 
بهشت  ولی  و  می شود  ثبت  مقصد  شهر  در 
متقین فقط به آن دسته که خدمت می رساند 
را ثبت می کند. به گفته وی آمار فوت بین 0 

بوده که 20 مورد سقط  تا 10 سال ۵۵ مورد 
جنین و ۵ مورد نارس شدید است. گفتنی است 
در این جلسه مصوب شد تحویل شناسنامه به 

طور کامل به دفاتر پیشخوان واگذار شود.

در حاشیه:
نماینده مرکز بهداشت بیرجند با بیان این که 
نیاز به اطالعات و تشخیص های بین المللی 
یک  متاسفانه  کرد:  عنوان  داریم  تخصصی  و 
سال است که پزشکی قانونی، بیمارستان تامین 
نداده  ما  به  آماری  میالد  و  ارتش   ، اجتماعی 
اند. مدیر ثبت احوال شهرستان بیرجند پیشنهاد 
مرکز  توسط  آمار  برای کسب  مکاتبات  تا  داد 

بهداشت انجام گیرد.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  قاسمی- 
از  جنوبي  خراسان  استانداری  منابع  توسعه 
تشکیل کمیته ارزیابی مدیران استان خبر داد و 
تصریح کرد: در این کمیته انجام هر گونه فعالیت 
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رویکردهای آن و نوع 
نگاه مدیران به این برنامه ها بررسی می شود. 
»بی بی عصمت سرفرازی« روز گذشته در ستاد 
راهبری مدیریت اقتصاد مقاومتی استان افزود: در 
حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید عالوه 
بر دستورالعمل و بخش نامه ها، مباحث فرهنگی 
و باور مدیران هم بسیار مهم است. وی ادامه داد: 
عالوه بر این بحث فعالیت های نوآورانه، خالقانه، 
ابتکار و میزان مشارکت مردمی در آن مد نظر قرار 
خواهد گرفت. به گفتۀ وی موانع اجرای برنامه 
های اقتصاد مقاومتی باید مشخص و رفع شود و 
هر آنچه در فعالیت های مختلف اقتصاد مقاومتی 
مبتنی بر رویکردها است در استان نیز تعریف و 

ویژه به آن پرداخته شود.

نیاز به تالش مضاعف مدیران برای حل 
مشکالت معیشتي مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره 
به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: به 
و  معیشتی  مشکالت  به  پرداختن  ایشان  گفتۀ 
اصلی  های  گیری  جهت  جزء  مردم  اقتصادی 

»سرفرازی«  باشد.  می  مختلف  های  فعالیت 
تأکید کرد که اگر در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و فعالیت های دستگاه ها این موضوع 
مدنظر قرار گیرد و این مسائل و مشکالت مردم 
با  داریم  می  بر  که  هایی  گام  باید  شود،  درک 
سرعت و تالش بیشتری همراه باشد. وی با توجه 
به سخنان رئیس جمهور در مراسم تنفیذ، مبنی بر 
اینکه دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گروی 
ایجاد ثروت در کشور است، افزود: اگر این عدالت 
نباشد نه تنها باعث رفع فقر نمی شود بلکه آن را 
توزیع می کند. به گفتۀ وی رفع فقر در گرو ایجاد 
با موجی  امروزه کشور  باشد، چون  اشتغال می 
امور  هماهنگی  معاون  است.  مواجه  بیکاری  از 
اقتصادی استانداری عنوان کرد: به گفتۀ رئیس 
جمهور شرایط اشتغال هم نیاز به سرمایه گذاری 
های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های 
پیشرفته دارد و دولت دوازدهم نیز اولویت اصلی را 

افزایش تولید و اشتغال قرار داده است.

ارزیابی هر دو هفته مدیران 
در حوزه اقتصاد مقاومتی

بودجه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان هم در این جلسه با بیان اینکه عملکرد 
مدیران دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی هر 2 هفته یک بار ارزیابی 

اختصاصی  های  پروژه  کرد:  اظهار  شود،  می 
مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، 
استانی،  و  ملی  حوزه  در  برجسته  های  پروژه 
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه 

ای از جمله محورهای ارزیابی مدیران خواهد بود. 
از رکود،  بنگاه ها  تولید و خروج  »آرین« رونق 
توسعه صادرات غیرنفتی، جذب و جلب سرمایه 
با اقتصاد  گذاری های داخلی و خارجی، مبارزه 
زیرزمینی، قاچاق کاال و ارز، توسعه شرکت های 
دانش بنیان، اقدامات بهره ورانه و مشارکت های 
عملکرد  ارزیابی  محورهای  دیگر  از  را  مردمی 
بیان  اجرایی دانست. وی  مدیران دستگاه های 
پروژ  فیزیکی  پیشرفت  پایش  و  ارزیابی  کرد: 

های اقتصاد مقاومتی هر کدام از دستگاه های 
اجرایی استان برای رسیدن به هدف نهایی، هر 
2 هفته یکبار بر اساس مصوبات و رویکردهای 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. به گفتۀ 

وی نتیجه ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط 
مدیران برای ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال 
می شود تا در سال جاری میزان پیشرفت فیزیکی 

در هر کدام از پروژه ها تعیین شود.

برخی پروژه ها ماهیت استانی ندارد
بودجه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
عنوان کرد: به تناسب تکالیف ملی، دستگاه های 
اجرایی استان نیز تکالیفی دارند که باید نسبت 

به انجام آن اقدام کنند، ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان هم با همکاری مدیران دستگاه 
بررسی  را  ها  دستگاه  مشکالت  اجرایی  های 
خواهد کرد. »آرین« رفع موانع تولید و خروج از 
قاینات،  فوالد  تولیدی،  واحدهای  رکود  مراحل 
را  به بخش های خصوصی  ها  پروژه  واگذاری 
فرماندهی  ستاد  های  پروژه  مهمترین  جمله  از 
اقتصاد مقاومتی در استان دانست و افزود: تالش 
داریم هر چه زودتر به بهره برداری برسند. وی در 
باره پروژ های مصوب اقتصاد مقاومتی در استان 
هم گفت: برخی پروژه ها ماهیت استانی ندارد و 
برخی برنامه ها هم توسط خود دستگاه ها تعریف 
شده و بخشی بر اساس ابالغیه ها می باشد. به 
گفتۀ وی تدوین بسته های استانی رونق تولید و 
اشتغال، تدوین برش استانی پروژه های ابالغی 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تصویب برنامه 
ها و پروژه های خاص استان متناسب با پتانسیل 
ها و هسته های کلیدی اقتصاد مقاومتی مصوب 
ستاد استان، از جمله محورهای این ستاد در سال 

96 می باشد.

رعایت نکردن برخی محورهای
 اقتصاد مقاومتی

وری  بهره  و  ریزی  برنامه  آمایش  گروه  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این 

ستاد با اشاره به محورهای ۵ گانه اقتصاد مقاومتی 
عدالت  بنیان،  دانش  بودن،  مردمی  شامل  که 
کرد  اظهار  است،  زا  برون  و  زا  درون  محوری، 
که معموال دستگاه های اجرایی در انجام پروژه 
این محورها  از  به برخی  اقتصاد مقاومتی  های 
توجه نمی کنند. »محبوبه فالح« افزود: مدیران 
در اجرایی کردن ۵ بسته رونق تولید و اشتغال 
باید برنامه ریزی داشته باشند تا این خأل های 
کمی  های  به شاخص  وی  کنند.  پر  را  موجود 
عملکرد  ارزیابی  10گانه  محورهای  کیفی  و 
اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی اشاره کرد 
پروژه  ارزیابی  این  نخست  محور  داد:  ادامه  و 
های اختصاصی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خواهد بود. به گفتۀ وی اجرای پروژه 
های شاخص در راستای توسعه استان یکی دیگر 
از شاخص های این ارزیابی است و در تعامالتی 
که با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته ایم 
این شاخص اهمیت خاصی در ارزیابی ها خواهد 
داشت. دبیر این ستاد واگذاری پروژه های تملک 
از  و خروج  تولید  رونق  ای،  دارایی و سرمایه  و 
غیر  صادرات  توسعه  تولیدی،  واحدهای  رکود 
نفتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، توسعه شرکت های دانش بنیان، 
اقدامات بهره ورانه و مشارکت های مردمی را از 

دیگر شاخص های این ارزیابی برشمرد.

عنوان  تحت  موضوعی  پیش  چندی  حسینی- 
اخذ مالیات طبق ماده 169 مکرر با روزنامه مطرح 
شد که فقط در استان خراسان جنوبی در حال 
اجراست و باری اضافی را بر دوش هم استانی ها 
که در منطقه ای کم برخوردار هستند وارد کرده 
است. در همین راستا با سرپرست اداره کل امور 
مالیاتی گفتگو کردیم. پاک گهر با رد این موضوع 
و با تاکید بر این که این قانون در تمام استان 
ها در حال اجراست عنوان کرد: ما حتی تا 31 
تیر امسال کاری در این زمینه نکرده بودیم که 

از تهران تماس گرفتند و گزارش خواستند. وی 
در توضیح این قانون با اشاره به این که شرط 
الزم برای توسعه و برنامه ریزی های اقتصای 
ادامه  است  ابعاد  تمام  در  شفافیت  جامعه  یک 
داد: قوانین مالیاتی به عنوان مهم ترین قوانین 
اقتصادی یک کشور، موثرترین ابزار در این زمینه 
هستند. سرپرست اداره کل امور مالیاتی یکی از 
با فساد و فرار مالیاتی را وجود  راه های مبارزه 
ماده  افزود:  و  دانست  کامل  و  جامع  سیستمی 
169 مکرر دقیقا به منظور ایجاد شفافیت فعالیت 

های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعاتی 
تبیین شده است. به گفته پاک گهر باید پایگاهی 
اطالعاتی شامل داده های مالی، پولی، اعتباری ، 
معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی 
و حقوقی توسط وزارت خانه ها، شهرداری ها، 
موسسات وابسته، بانک ها و موسسات اعتباری و 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اختیار اداره 

امور مالیاتی قرار بگیرد.
فرصت یک ماهه

 برای ثبت فهرست معامالت

وی با اشاره به این که باید افراد تمام اطالعات 
خرید و فروش خود را در سامانه ای که در راستای 
ماده 169 مکرر ایجاد شده ثبت کنند اضافه کرد: 
به ازای مبلغی که ثبت نکرده اند، یک درصد آن 
به عنوان جریمه باید اخذ شود. سرپرست اداره کل 
امور مالیاتی با تاکید بر این که این گونه چرخه 
تبادل کاال شفاف می شود، خاطرنشان کرد: از 
تاریخی که اعالم می کنیم، مودی 30 روز فرصت 
دارد تا اطالعات خود را کامل ثبت کند، اگر کامل 
ثبت شد که شامل بخشودگی 100 درصد جرائم 

می شوند. اگر فرد در مهلت یک ماهه مراجعه 
نکند،  به هیئت حل اختالف ارجاع داده شده و 
باز هم آن جا مهلت ثبت دارد. پاک گهر همچنین 
از تمدید مهلت اعالم فهرست معامالت بهار تا 
آبان و همزمان با فهرست تابستان خبر داد. وی با 
تاکید بر این که نباید به این قانون به چشم مالیات 
نگاه کرد تصریح کرد: اصال قرار نیست مالیاتی 
اضافه گرفته شود، هر سه ماه یکبار باید اطالعات 
کامل ثبت شود و کسیکه این کار را نکند غیر از 
این است که می خواهد فرار مالیاتی داشته باشد؟!

2 ساعت چانه زنی برای احیای 6 واحد تولیدی در استان

ارزیابی کارنامه مدیران در اقتصاد مقاومتی

نسبت یک پنجمی ازدواج به طالق شهرستان بیرجند

قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

عکس:اکبری

عکس:اکبری
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ذوالقدر: عدم معرفی وزیر زن یکی از 
ایرادهای اصلی کابینه دوازدهم است

فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در مجلس با 
بیان اينکه ضمن موافقت نسبت به كلیات كابینه 
گفت: يکى از ايرادات اصلى كابینه دوازدهم عدم 
حضور زن در آن مى باشد. ذوالقدر با اشاره به عدم 
معرفى وزير علوم از سوی دولت در كابینه دوازدهم 
خاطرنشان كرد: رئیس جمهور هنوز فردی را برای 
وزارت علوم در نظر نگرفته اين در حالى است كه 
روحانى  و  دارد  وجود  انتخاب  اين  برای  فرصت 
مى تواند از میان بانوان حاضر يك فرد توانمند را 

برای اين پست انتخاب كند.

دلیل پزشکیان برای
 رای به کابینه روحانی

گفت:   اسالمى  شورای  مجلس  رئیس  نايب 
معتقدم روحانى آنچه در چنته داشته رو كرده و 
در نتیجه اگر ما هر يك از وزرا را رد كنیم انتخاب 
نخست  گزينه  از  ضعیف تر  فردی  قاعدتًا  دوم 
خواهد بود. مسعود پزشکیان  يادآور شد: متاسفانه 
هیچ  كه  غربال شده هستیم  افرادی  دنبال  به  ما 
كه  است  حالى  در  اين  و  باشند  نداشته  ايرادی 

ما چنین گزينه هايى را هرگز پیدا نخواهیم كرد.

کرباسیان اقتصاد را به 
سیاست آلوده نمی کند

بررسى  جلسه  در  شهرياری  الدين  سیدكمال 
در  دوازدهم  دولت  پیشنهادی  وزيران  صالحیت 
پیشنهادی  وزير  كرباسیان«  »مسعود  با  موافقت 
به  نگاهى  كرد:  اظهار  دارايى  و  اقتصادی  امور 
كارنامه 30 ساله كرباسیان در دستگاه های مختلف 
نشان مى دهد كه وی با دولت های مختلف در 
اين سال ها كار كرده است. كرباسیان اقتصاد را 
آلوده به خط و خطوط سیاسى نکرده و نمى كند و 
اين برای اقتصاد كشور يك نعمت و ضرورت است.

کنایه اینستاگرامی روحانی
 به حاشیه های اخیر

به  اعتماد  از جلسه رای  رئیس جمهور تصويری 
وزرای پیشنهادی دولت دوزادهم را با چند جمله 
كوتاه از سخنرانى در صحن علنى مجلس منتشر 
آمده  روحانى  حسن  اينستاگرام  پست  در  كرد. 
دوازدهم،  دولت  در  داشتم  تمايل  خیلى  است: 
و  افراد  كنم،  معرفى  وزير  عنوان  به  را  زن  سه 
بودم.... كه  نظر گرفته  در  را هم  جايگاه هايشان 
نشد. طبق قانون وظايفى بر عهده وزارت ارشاد 
گذاشته شده است؛ اگر بناست يك آقايى در يك 
مداخالت  جور  اين  و  كند  سلیقه ای عمل  جايى 
به  را  وظايف  اين  مجلس  كه  است  بهتر  باشد، 
بدانند  همه  كه  نمايد  واگذار  مداخله گران  همان 

وزارت ارشاد ديگر وظیفه ای بر دوش ندارد.

رسانه آمریکایی: شهادت »حججی« 
ایرانی ها را متحد کرد

است  نوشته  گزارشى  در  آمريکايى  رسانه  يك 
شهادت »محسن حججى« باعث ايجاد اتحاد میان 
گروه های مختلف ايرانى  شده است. وبگاه المانیتور 
نوشته تصاوير مربوط به بدن بدون سر »محسن 
اجتماعى  شبکه های  در  گذشته  هفته  حججى« 
منتشر شد. بسیاری از كسانى كه تصوير دستگیری 
آقای حججى را منتشر كرده اند چهره وی را با فردی 

كه او را دستگیر كرده مقايسه كرده اند. 

ایران مجاز است هر مقدار که مایل است 
برای برنامه موشکی اش هزینه کند

گفته  روسیه  خارجه  امور  وزير  الوروف  سرگئى 
پول  مى خواهد  چه  هر  مى تواند  »ايران  است، 
قطعنامه  چون  كند  موشکى اش  برنامه  صرف 
موشکى  برنامه  برای  محدوديتى  امنیت  شورای 

ايران ايجاد نکرده است.«

دیپلمات آمریکایی: به تهدیدهای
 ایران پاسخ خواهیم داد

در پى هشدار رئیس جمهور كشورمان درباره خروج از 
توافق هسته ای، يك مقام وزارت امور خارجه آمريکا 
گفت اين كشور به تهديدهای ايران پاسخ مى دهد. 
آمريکا  خارجه  امور  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
رئیس  تهديد  به  واكنش  در  الحیات  با  گفتگو  در 
جمهور ايران كه گفته بود اگر واشنگتن تحريم های 
جديدی وضع كند از توافق هسته ای خارج خواهد 
شد، با مطرح كردن ادعاهايى علیه كشورمان گفت: 
»ما همواره به طور واضح اعالم كرديم به اعمال 
كه  ايران  هسته ای  فعالیت های  علیه  تحريم ها 
بى ثباتى ايجاد مى كند، ادامه خواهیم داد و اين امر 

غافلگیركننده ای نیست.«

داعش  هیچ گاه نتوانست  تصور نزدیکی 
به مرزهای ایران را در ذهن بگذراند

اينکه   آمادگى  بیان  با  ارتش  فرمانده  جانشین 
ارتش در مرز بسیار عالى است، گفت:  يگان های 
داعش  هیچ گاه نتوانست  تصور نزديکى به مرزهای 
برای  بنابراين هر چقدر  بگذراند  را در ذهن  ايران 
يکى  افزود:  دارد. وی  ارزش  آمادگى تالش شود، 
امنیت  ايجاد  بودن  آماده  محسنات  مهم ترين  از 
روانى برای مردم است چرا كه وقتى مردم آمادگى 

نیرو های مسلح را ببینند، آسوده خاطر خواهند شد.

کابینه باید پاسخگوی 24 میلیون رأی مردم باشد

دوره  در  مجلس  نماينده  علیخانى  ا...  قدرت 
تأكید  با  اسالمى  شورای  مجلس  اسبق  های 
بر اينکه كابینه بايد پاسخگوی 24 میلیون رأی 
مردم باشد، گفت: وزرا بايد نقش آفرينى كرده و 
مشکالت فعلى كشور كه اشتغال و معیشت مردم 
است را با جديت پیگیری و بهبود بخشند. همچنین بايد دلسوز و فداكار 

باشند تا انتظار جامعه و مردم برآورده شود.

قاضی زاده هاشمی تحمل مخالفت ندارد 

با  مخالفت  در  شهر  مشکین   نماينده  ملکى  ولى  
وزير پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
هاشمى  زاده  قاضى  آقای  اينکه  گفت:   پزشکى 
وزير توانايى است و از لحاظ مادی و علمى بى نیاز 
برای  آمده،  وزارت  برای  اصرار  با  البته  و  است 
همگان مشخص است. اما ايشان تحمل مخالفت را ندارد و به سرعت از 

كوره درمى روند كه زيبنده يك مسئول جمهوری اسالمى نیست.

ظریف، ایران را تبدیل به بازیگر صلح ساز منطقه  کرد

طیبه سیاوشى شاه عنايتى در جريان رای اعتماد به 
كابینه دوازدهم و موافقت با محمدجواد ظريف وزير 
پیشنهادی امور خارجه، اظهار كرد: اقدامات ظريف 
نه تنها موجب دستیابى به توافق هسته ای شد بلکه 
زمینه خروج ايران از انزوای بین المللى را فراهم 
كرد. گسترش همکاری های سازنده با ساير كشورهای همسايه، ايران را 

تبديل به بازيگر صلح ساز در عرصه سیاست منطقه ای كرده است.

امور خارجه گفت:  پیشنهادی  وزير 
آمريکا  به  اعتماد  حاصل  برجام 
نشانگر  آن  جمله  جمله  نیست. 
به  نسبت  ما  جدی  اعتمادی  بى 

سیاست های آمريکا از نخستین روز 
مذاكرات تا واپسین روز مذاكرات و 
است.  بوده  برجام  اجرای  مسیر  تا 
وزير پیشنهادی امور خارجه اضافه 

كرد: اصل برتری غرب در جهان به 
سر آمده است. در دوران پساغربى 
قدرت  چند  در  جهانى  سیاست 
و  قدرت  نمى شود.  منحصر  بزرگ 

ثروت در جهان در حال جابه جايى 
است. منطقه ما يکى از سخت ترين 
مى  را  خود  تاريخى  دوران های 
منطقه ای  كنشگران  برخى  گذراند 

جمع  حاصل  بازی  پیگیری  با 
هزينه   ديگران  و  خود  برای  صفر 

مى تراشند. 
وی گفت: اين مجموعه ايران را به 
تبديل  منطقه  در  كشور  تنهاترين 
خود  درون  از  را  امنیتش  كه  كرده 
و  لبخند  با  و  مى گیرد  مردمش  و 
اخم ديگران خوشحال و مضطرب 
توان  و  قدرت  ايران  نمى شود. 
اقتصادی خود را از درون مى گیرد. 
خود  منطقه ای  مسئولیت  به  ايران 
كه  قدرتى  عنوان  به  و  است  آگاه 
به دنبال بازی با حاصل جمع صفر 
امن،  منطقه ای  دنبال  به  نبوده 
باثبات و پیشرفته است و همکاری 
ثبات  و  صلح  مبنای  را  منطقه ای 
را  منطقه ای  پیوندهای  و  مى داند 

ضرورتى اجتناب ناپذير مى شمارد.      

على مطهری اظهار كرد: ما نقص 
داريم  ساختاری در حوزه اطالعات 
نظارت  قدرت  كاهش  باعث  كه 
مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح 
شده  اساسى  قانون  سوم  فصل  در 
است. وی با اشاره به اينکه ما نیاز 
به وزيری داريم كه زمینه رفع اين 
نشان  خاطر  كند،  فراهم  را  نقص 
كرد: ما بايد وزيری را انتخاب كنیم 
سازمان ها  و  نهادها  ساير  به  كه 
وزارت  كار  حیطه  در  دخالت  اجازه 
اطالعات را ندهد. قانون هم همین 
مجلس  رئیس  نايب  مى گويد.  را 
شورای اسالمى افزود: در چند سال 
اخیر دايره كار اين نهاد البته با انگیزه 
پاسداری از انقالب اسالمى وسیع تر 
شده است و به موضوع رسانه ها و 
مطبوعات و ...  گسترش پیدا كرده و 

طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند 
چون آن كه مى تواند مورد سوال و 
استیضاح قرار بگیرد وزارت اطالعات 
امروز  مشکل  داد:  ادامه  وی  است. 

اين  اطالعات  وزارت  با  مجلس 
به خاطر وضعیت موجود  است كه 
وزير اطالعات نمى تواند به بسیاری 
از سواالت ما نمايندگان پاسخ دهد.

نايب رئیس مجلس شورای اسالمى 
با اشاره به اينکه روشن است كه اين 
وضع قابل دوام نیست، گفت: وزير 
اطالعات بايد فردی باشد كه بتواند 

اين معضل را با كمك مقامات عالى 
كشور حل و فصل كند، به نحوی 
كه متولى اصلى اطالعات در كشور 

وزارت اطالعات باشد.

برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست
 مطهری: وزیر اطالعات نمی تواند 

به بسیاری از سواالت نمایندگان پاسخ دهد
محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه :

اجرای نمايش بیگانه در بیرجند * عکس : مجتبى گرگى

مشتریان عزیز و گرامی به اطالع می رساند: عروس سرای ویولت از خیابان مدرس 
به خیابان معلم 3/1 انتقال یافت.
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