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فرصتی برای تزریق امید 
در نسل جوان

و  »پ«  بند  چون  مسایلی  همواره 
مناصبی که با البی بدست می آیند، 
هست. و  بوده  جوان  نسل  دغدغه 
آینده  به  چندان  که  جوانی  نسل 
خود امیدوار نیستند و اندک شانس 
های آنان را هم پارتی و بند »پ« 
پیش  روز  گیرد.چند  می  ها  آن  از 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
هرچند  که  قانونی  شد.  تصویب 
هنوز هم جای کار بیشتری دارد،اما 
نشان از مطالبه عمومی این موضوع 
مردم  نمایندگان  توسط  که  است 
در مجلس . . . )  ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4126

7پيش بينی وزش باد شديد و گرد و خاک در مناطق شرقی استان7اجرای طرح تفکيک زباله  نيازمند مشارکت عمومی شهروندان 7جشنواره غذاهای سالم و محلی در نهبندان برگزار شد

قیمت سیمان و مرغ به قبل بازگشت
    صفحه 7

عکس: مهر

در نشست خبری تنظیم بازار استان مطرح شد :

تمهیدات ویژه در زنبورستان ها اجرا شود / 7

قفل۱۳ساله طرح فرزان بازشد؛
اتصال سه راه اسدی به پل موسی بن جعفر)ع(

جعفر)ع(  بن  موسی  خیابان  به  اسدی  راه  سه  معبر  بازگشایی  آغاز  از  بیرجند  شهردار 
بازگشایی  این شهر در طرح فرزان خبر داد. به گزارش مهر، محمدعلی جاوید در مراسم 
)7 صفحه  در  ادامه   (... شده  انجام  تملک  و  توافق  به  توجه  با  کرد:  اظهار  فرزان  طرح 

 کسری مخازن آب در استان 6 درصد بهبود يافت

حسین امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای خراسان جنوبی اظهار کرد: کسری مخازن آب 
استان در سال آبی 94-95 ، 135 میلیون متر مکعب بود که با راهکارهای آب منطقه ای، این 
کسری اکنون به 1۲7 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند 
آب و برق، جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه و تقویت و استقرار 
گروه های گشت بازرسی آب منطقه ای برای جلوگیری از برداشت های ... ) ادامه در صفحه 7(

دولت و مجلس بررسی می کنند:
ماليات براساس توانمندی استان ها

 نشست روزنامه آوای خراسان جنوبی با موضوع مشکالت مالیاتی اصناف، با حضور مدیر کل امور 
مالیاتی، رئیس اتاق اصناف و تعدادی از روسای اتحادیه ها در تاریخ 30 تیر برگزار شد که به دلیل مهلت 
یک روزه برای تسلیم اظهارنامه ها، خبری کوتاه در این باره روز بعد از نشست یعنی 31 تیر به چاپ 
رسید و گزارش کامل آن چه در جلسه مطرح شد به هفته بعد از آن موکول شد. ...) ادامه در صفحه 3(

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی  سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی  قلب های ماست

 نهمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج محمد رحیم یزدانی 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد

همسر و فرزندان

 به مدرک مهندسی پایه 3 
عمران ، معماری یا تاسیسات 

جهت پروانه مجری 
نیازمندیم.

09151641939

به 5 نفر ویزیتور 
با حقوق ثابت و پورسانت

 جهت شرکت پخش
 مواد غذایی نیازمندیم.

09153614425

بانک انصــار:
شماره حساب ها: 4213/43/5555555/001  و  4213/43/6653004/368

شماره کارت: 9273-8110-9614-2697 
IR 700630421304306653004368 :شماره شبا

بانک ملــی
شماره حساب: 0111809637004  شماره کارت: 9889 – 6037-9918-9996 

IR 160170000000111809637004 :شماره شبا

به اطالع مردم شريف استان 
خراسان جنوبی می رساند:

شماره حساب های مقابل جهت 
کمک به برگزاری کنگره ملی 2000 

شهيد استان خراسان جنوبی 
افتتاح گرديده است:

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین و سوم 

زنده یاد دکتر محمود عبادیان
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز يکشنبه 
97/5/7 از ساعت 4/۱5 الی 5/۱5 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

خانواده عبادیان و سایر بستگان

برادران محترم و پرتالش گلرو
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره محترم شرکت چاپ ونشر گلرو 

توسعه وتجهيز اخير چاپخانه افست
 با نصب اولين دستگاه چاپ رول ۱0رنگ در جنوب شرق کشور 

که با افزایش کیفیت ، سرعت وکاهش هزینه  در راندمان تولید باعث تحولی عظیم 
در صنعت چاپ استان و صادرات خدمات به استان ها وکشورهای همجوار شده 

موجب مباهات و افتخار این اتحادیه و استان است.
 این موفقیت بزرگ را به شما به عنوان موسس اولین چاپخانه افست خراسان 
جنوبی و همه دست اندرکاران چاپ آن مجموعه عظیم و فاخر تبریک عرض نموده 
و ضمن تشکر از ارائه خدمات مطلوب و ارزنده تان که موجب رضایتمندی 
مردم بوده، توفیق بیش از پیش شما را در جهت اعتالی فرهنگی و اقتصادی این 

منطقه و اشتغال زایی بیشتر در صنعت چاپ را از خداوند منان  آرزومندیم.

اتحادیه عکاسان وچاپخانه داران بیرجند

جناب آقای فریدون لک زایی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک تجارت  استان خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های صادقانه همکاران شما در شعبه مرکزی

 تشکر و سپاسگزاری می گردد. انشاء ا... شاهد گام های ارزنده تان در استان خراسان جنوبی 
باشیم، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

خانواده محترم استادی
مصیبت درگذشت فرزند عزیزتان

 زنـده یاد علـی استـادی
 را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز

 سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواستاریم.
خانواده های: عباسی، علی پور و ناصری

جناب آقای دکتر غالم پور
انتخاب مجدد جناب عالی به عنوان

 عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های کشور 
بی شک نشان از تعهد، تخصص، اخالص و کارآمدی شما داشته 
و نوید بخش نشاط و تحرک مجموعه طرح مدیریت خواهد بود، 
از خداوند حکیم توفیق شما را در این مسئولیت  خواستاریم. 

همکاران شما در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی: 
* دوره ابتدايی* دوره اول دبيرستان )هفتم، هشتم، نهم( 
* دوره دوم دبيرستان )دهم، يازدهم، دوازدهم( * کنکور
* مشاوره تحصيلی و برنامه ريزی * گروهی- خصوصی

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 
تلفن: 32232943 - 09157571866
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فروش کاالی خارجی دارای مشابه داخلی در اتکا ممنوع است

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح نیز خود را در کنار دولت موظف به حمایت 
از تولید داخلی می دانند، تصریح کرد: هم اکنون در همه فروشگاه های زنجیره ای اتکا، فروش کاالهای خارجی که مشابه آن در 
داخل تولید می شود ممنوع شده و به جد حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار دارد.

فرصتی برای تزریق امید 
در نسل جوان

*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... چند روز پیش قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان تصویب شد. قانونی که 
هرچند هنوز هم جای کار بیشتری دارد، اما نشان 
توسط  که  است  موضوع  این  عمومی  مطالبه  از 
نمایندگان مردم در مجلس پیگیری شد. مردم دیگر 
از گردش افراد در مناصب مختلف خسته شده اند 
و آرزو می کنند شاید روزی دولت به این عزیزان 
تا کمی خستگی در کنند.  استراحت مطلق بدهد 
دور  در  خصوصا  و  دولت  کار  به  شروع  ابتدای  از 
دوم، شعار توجه به جوانان و میدان دادن به آنان 
همیشه عنوان می شد. توجهی که البته در بسیاری 
موارد فقط در حد “شعار” ماند و از حرف به عمل 
نرسید. شاید تجربه وزیر جوان ارتباطات و فناوری 
اطالعات که به راستی نماینده به حقی از توانمندی 
ها و استعداد نسل جوان کشور بوده و دولت پاسخ 
مثبتی از این اعتماد گرفته است، باز هم باید تکرار 
شود. هرچند دل کندن برخی از کرسی های گرم و 
نرم سخت است و گاها حتی دولت هم توان پایان 
دادن به خدمات گرانقدرشان را ندارد اما قانون جدید 
راهی برای شروع فصلی به نام اعتماد به جوانان را 
باز کرده است. در راه رسیدن به جوانگرایی مدیریتی، 
بسترهای فراوانی نیاز است و چالش های متعددی 
پیش روی. اما انگار مجلس به صدای مردم گوش 
داده و در حال اصالح رویه خود است. بهتر است 
قانون  از  و  بشنود  را  مردم  صدای  هم  دولت  که 
جدید استقبال کند. طبق آمار منتشر شده از سوی 
نمایندگان، 15 استاندار و 3 هزار مدیر با اجرای قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید صندلی های 
خود را ترک گفته و جای خود را به جوان تر ها 
دهند. اگر این مهم رخ دهد، مسلما دوباره جان تازه 
دمیده می شود.  روح خسته جوانان کشور  به  ای 
دولت می تواند در این مسئله با تدبیر خود باعث 
تزریق امید به آینده در بین جوانان شده و آنان را به 
گردش نخبگان امیدوار کند. خوشبختانه در استان 
نیز زمزمه هایی برای شروع اعتماد به جوانان شنیده 
می شود و در برخی حوزه ها اقداماتی نیز صورت 
گرفته است. اهمیت دادن بیشتر سازمان ورزش و 
نقش  تر شدن  پررنگ  و همچنین  استان  جوانان 
این نهاد، باعث ایجاد امیدهایی به آینده شده است. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز به 
تازگی از لزوم بررسی آمار پست های بالتصدی در 
استان سخن گفته و تصریح کرده بود باید در اسرع 
وقت نسبت به تعیین تکلیف این پست ها با اولویت 
جوانان اقدام شود. مسئله توجه بیشتر به نسل جوان 
همچون گذشته مورد توجه و تاکید نماینده ولی فقیه 
در استان بوده و هست به طوری که در سخنرانی 
اشتغال  موضوع  اهمیت  بر  نیز  خود  گذشته  هفته 
جوانان تاکید ویژه ای کرده بودند. تصویب قانون 
جدید، تبدیل شدن جوانگرایی و اعتماد به جوانان به 
یک مطالبه عمومی، اقدامات مثبت ادارات و سازمان 
ها در استان در حوزه جوانان و دلگرمی ها و حمایت 
هایی که حداقل در سخن بسیاری از مسئوالن دیده 
می شود، می تواند نوید آینده ای بهتر داشته باشد.
مطمئنا جوانان، نسل آینده مدیران کشور هستند و 
چه بهتر که از هم اکنون آنان را همراهی کنیم تا 
باشیم. توانمندی  و  الیق  مدیران  شاهد  آینده  در 

برخی بانکها ۴۰۰ هزار خانه 
خریدند تا گران شود و بفروشند

ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه تهران گفت: مسأله ای 
که وجود دارد سوداگری بانکها در این آشفته بازار 
است که بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها از 1000 

تا 400 هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند.

قیمت لبنیات رسماً افزایش 
یافت

بعد از مدت ها افزایش قیمت بدون مجوز محصوالت 
این  جدید  نرخ  باالخره  کشور،  صنایع  برخی  لبنی 
محصوالت به طور رسمی همراه با افزایش قیمتی 
چشمگیر، توسط انجمن مربوطه به اعضا ابالغ شد. 
بازار  تنظیم  کارگروه  اخیر  مصوبه  به  نامه  این  در 
درباره حداکثر نرخ 1570 تومانی شیرخام دامدارن نیز 
اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول 
حدود 9 درصد افزایش نرخ یافته، این درحالی است 
لبنی بیش  از محصوالت صنایع  که قیمت برخی 
از 17 و 32 درصد افزایش دارد. به طور مثال نرخ 
)مصوب( شیر پرچرب یک لیتری )3 درصد چربی( 
از 2800 تومان به 3700 تومانی افزایش یافته است.

پیش فروش مشکوک مزدا ۳ 
جنجال راه انداخت

نحوه  نوشت:  صنعت  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
پیش فروش مزدا 3 گروه خودروی بهمن به دلیل 
حاشیه سود و قطع و وصل های مشکوک بحث 
برانگیز شده، به مرکز روابط عمومی وزارت صنعت 
دستور دادم با همکاری سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان ضمن بررسی روند پیش فروش نسبت به 
شفافیت لیست خریداران اقدام کند و اگر تخلفی 

روی داده به تعزیرات معرفی کنند.

کاهش اندک قیمت مرغ در بازار

رییس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ 
نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است، 
را 9750  فروشی  مراکز خرده  در  این کاال  قیمت 
تومان اعالم کرد. یوسف خانی از کاهش حدود 100 
تومانی نرخ مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته خبر 
داد و گفت: نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی به 
9750 تومان رسیده است. وی اضافه کرد: قیمت 
مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه 8800 
تومان، توزیع درب واحدهای صنفی 8950 تومان و 

مراکز خرده فروشی 9750 تومان است. 

سکه ۳ میلیون و 6۰۰ هزار تومان 
شد

بازار طال و ارز در نخستین روز هفته یکپارچه دوباره 
طوفانی شد و سکه و طال رکورد رویایی به ثبت 
رساندند. سکه امامی با رشد 75 هزار تومانی و ثبت 
قیمت  تومان  هزار  و 600  میلیون  تازه، 3  رکورد 
گذاری شد و سکه بهار آزادی با افزایش 50 هزار 
تومانی، 3 میلیون و 251 هزار تومان قیمت خورد. 
با  ربع سکه  تومانی و  با رشد 40 هزار  نیم سکه 
رشد 10 تومانی به ترتیب یک میلیون و 741 هزار 
تومان و 781 هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی 
هم رشد 5 هزار تومانی به 465 هزار و 500 تومان 
رسید. طالی 18 عیار هم با رشد چشمگیر 3690 

تومانی به 280 هزار و 960 تومان رسید.

جهش بورس به ارتفاع ۱۱۱ هزار 
واحد

در جریان دادوستدهای بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد 
و 297میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 523میلیارد 
تومان در 83هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
ارتفاع  با رشد 3077واحدی در  و شاخص بورس 
اثر  بیشترین  گرفت.  قرار  877واحد  و  111هزار 
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام به نام نمادهای 
فوالد  فارس،  خلیج  پتروشیمی  صنایع  معامالتی 

مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شد.

سرمقاله

سردرگمی بازار سکه صدای اتحادیه طال را درآورد

عضو اتحادیه طال و جواهر ضمن اعالم افزایش 110 هزار تومانی قیمت سکه 
از صبح تا ظهر امروز، گفت: شرایط بازار سکه و طال به گونه ای شده که 
حتی تا یک ربع دیگر هم قابل پیش بینی نیست. آن طور که کشتی آرای 
در تحلیل بازار سکه و ارز عنوان کرده است، افزایش قیمت دالر موجب رشد 
قیمت سکه و طال نیز شد، در حالی که قیمت در بازارهای جهانی به دلیل 
تعطیلی ثابت مانده بود. قیمت سکه در ابتدای صبح کمی افزایشی بود اما 
در مقطعی کاهش پیدا کرد و دوباره در روند صعودی قرار گرفت؛ اما جریان 
دیگری که امروز در بازار سکه اتفاق افتاد این بود که بورس کاال اعالم کرد 
که معامالت آتی سکه را متوقف و دلیل آن را تاثیرپذیری بازار از قیمت های 
سکه آتی اعالم کرد. به هر حال در هفته های اخیر سکه های آتی تحویل دی 
ماه تا چهار میلیون تومان نیز قیمت خورده بود که برخی معتقد بودند افزایش 
نرخ این سکه ها موجب انتظاراتی در بازار شده و قیمت ها را افزایش می دهد.

احتمال برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین

 سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان این که احتمال دو نرخی شدن بنزین و 
سهمیه بندی وجود دارد، گفت: در صورتی که مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و 
یا از ناحیه تحریم ها تحت فشار قرار گیریم، بنزین دو نرخی شده و سهمیه بندی 
اعالم می شود که قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین خواهد کرد. قره خانی 
گفت: ما در زمانی بنزین دو نرخی و سهمیه بندی داشتیم آن هم به دلیل 
مقتضیات زمان خود و تحریم ها بود که تولید داخل کفاف مصرف را نمی داد. ما 
افزایش مصرف داشتیم که رو به زیاد شدن بود و به همین دلیل مجبور به دو 
نرخی شدن بنزین و سهمیه بندی آن شدیم که آن زمان کار خوبی بود و نتیجه 
موثری هم داشت. با برداشته شدن تحریم ها و افزایش تولید داخل تقریبا تولید 
ما برابر نیازمان شد و به همین دلیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین کنار 
گذاشته شد. این روند وجود داشت تا این که دولت می خواست ابتدای امسال 
قیمت بنزین و حامل های انرژی را افزایش دهد که مجلس آن را نپذیرفت. 

وقتی برای سفر به تایلند و ترکیه ارز هست اما برای کربال خیر!
دو بانک تجارت و پارسیان که مسئولیت تامین ارز مسافرتی 
برای زائران عتبات را داشتند، از پرداخت ارز به این مسافران 
امتناع می کنند در حالی که به راحتی می توان برای مسافرت به 
سایر کشورها ارز دریافت کرد. ماجرای پرداخت ارز مسافرتی برای 
سفرهای خارج از کشور به یکی از پرمناقشه ترین مسایل حوزه 
بانکی کشور طی ماه های اخیر تبدیل شده است و بسیاری از 
کارشناسان نسبت به ضرورت حذف این یارانه برای سفرهای 
غیر ضروری هشدار داده اند. عمده دلیل اصلی که مخالفان 
پرداخت این ارز به مسافران مطرح می کنند، سواستفاده برخی 
شرکت های مسافرتی از این یارانه است به طوریکه هم اکنون 
تعدادی از این تورها در ازای دریافت ارز داده شده به مسافران،  
آن ها را به طور رایگان به مسافرت می برند و در مقابل ارزی را 
که با قیمت حدود 5000 تومان خریداری کرده اند با قیمت بیش 
از 11 هزار تومان به فروش می رسانند. از سوی دیگر، بی توجهی 

و ضعف بانک مرکزی سبب شده، تخصیص این ارز که برای 
هزینه های شخص در کشور خارجی پرداخت می شود تنها 
مختص به سفرهای تفریحی باشد و سایر سفرها بخصوص 
زیارتی از آن محروم بمانند. گرچه بانک مرکزی در بخشنامه ای 

که 14 اردیبهشت امسال صادر کرد، وظیفه پرداخت ارز به 
مسافران عتبات را به دو بانک تجارت و پارسیان محول کرد و 
آن ها موظف به پرداخت 250 هزار دینار ارز مسافرتی به زائران 
عتبات عالیات شدند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که 
هیچ کدام از این دو بانک و بانک های دیگر برای این مسافران 

ارز تخصیص نمی دهند. 
و  تأمین  حاضر  حال  در  که  آمده  مرکزی  بانک  بیانیه  در 
پرداخت ارز مسافرتی )به صورت اسکناس( از طریق 5 بانک 
ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان پذیر است 
و در این بین، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات 
عالیات صرفاً از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می 
شود. حسب هماهنگی های به عمل آمده با سازمان حج و 
زیارت و به منظور تسهیل شرایط مسافرت هموطنان ایرانی 
به عتبات عالیات، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران 

عتبات عالیات اعالمی از سوی سازمان حج و زیارت )به طور 
کلی اعم از زمینی یا هوایی( به میزان 250 هزار دینار عراق 
صرفاً از طریق تمام شعب ارزی منتخب بانک های تجارت 
و پارسیان و با ارایه فهرست مشخصات زائران که توسط 
دفاتر سازمان مورد اشاره تایید شده باشد، بدون ارایه بلیط و 
گذرنامه بالمانع است. در واقع در حال حاضر نه بانک تجارت 
و نه بانک پارسیان هیچ کدام به زائران حرم های اهل بیت، 
باوجود اینکه دسترسی ایران به منابع دینار بسیار راحت تر از 
سایر ارزهاست، هیچ ارزی تخصیص نمی دهند ولی در مقابل 
برای سفرهای تفریحی و گشت وگذار به راحتی دالر و یورو 
می دهند. طبق آمار، بانک مرکزی از 21 فروردین امسال تا 
21 تیر، در مجموع معادل 312 میلیون دالر ارز بابت سفرهای 
خارجی هموطنان پرداخت کرده که با این وجود می توان گفت 

سهم سفرهای زیارتی از این یارانه پرداختی صفر بوده است.

توضیح رئیس اتاق اصناف درباره کمبود کاال

رئیس اتاق اصناف ایران ادعای کمبود کاال در بازار را غیرواقعی و مصنوعی 
دانست و گفت: کمبود کاال در بازار محدود به برخی رسته ها است و در 
بخش کاالهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم. در هفته های اخیر، 
عالوه بر افزایش قیمت برخی کاالها، گزارش ها حاکی از آن است که 
عرضه برخی کاالها در بازار کاهش یافته و کسبه اقدام به احتکار کاال در 
انبارها می کنند؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی را وارد میدان کرده 
تا از بازار و انبارها بازرسی کند. فاضلی گفت: به عنوان کارشناس و کسی که 
سالها در حوزه اصناف فعال هستم، معتقدم تغییر نرخ ارز دلیل اصلی تالطم 
در بازار است. وی ارز را امری حاکمیتی دانست که بازار نمی تواند درباره 
ثبات قیمت آن نظر دهد. فاضلی اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ها متغییر 
است، نمی توان انتظار داشت کاسب کاالیی را بفروشد در حالی که نمی داند 
در چند روز آینده با چه قیمتی می تواند دوباره آن را بخرد و جایگزین کند.

ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت لیست کاالهای هدف مشمول طرح جلوگیری از 
احتکار و اختفا را اعالم کرد. قرار است تمامی کاالهای مشمول 
طرح جلوگیری از احتکار و اختفا پس از ترخیص از گمرکات 
کشور یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع 
www.nwms. انبارها و مراکز نگهداری کاال به آدرس

ir نگهداری شوند. طبق اطالعیه وزارت صنعت در اجرای 
مصوبات ستاد اقتصادی دولت با توجه به نوسانات اخیر قیمت 
کاالها در بازار، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کاالهای 

وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل شده است. براساس تصمیمات این 
ستاد گروه کاالهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و 
اختفا بدین شرح تعیین شد: غالت )گندم خوراکی، گندم دامی، 
جو و برنج سفید(، کاالهای اساسی )روغن نباتی ساخته شده، 
روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره(، مواد پروتئینی )گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک صنعتی(، نهاده ها 
)جوجه یکروزه، تخم مرغم نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، 
سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و 

کانوال(، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی)یخچال، یخچال 
فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی(، لوازم یدکی 
و الستیک سبک و سنگینژ، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع 
پودر شوینده، مصالح ساختمانی)محصوالت فلزی پرمصرف و 
سیمان(، همچنین مقرر شد دستگاه ها و سازمان های نظارتی 
به طور مستمر از محل انبارهای نگهداری کاالهای مذکور، 
بازرسی کرده و گزارش آن را به اطالع عموم برساند. بنابراین 
تمامی کاالهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور 
یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها 

استفاده  یا  و مراکز نگهداری کاال نگهداری شوند.مالکان و 
کنندگان انبارهایی که کاالهای مذکور را نگهداری می کنند، 
موظفند اطالعات ورود و خروج کاالیی خود را در سامانه جامع 
انبار )ثبت رسید / حواله( درج کنند. نگهداری کاال در انبارهایی 
که اطالعات آنها در سامانه جامع انبار درج نشده، حکم احتکار، 
اختفاء، عرضه خارج از شبکه یا قاچاق بر آنها مترتب بوده و 
برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد. از عموم مردم درخواست 
می شود چنانچه اطالعاتی درخصوص احتکار کاالهای اساسی، 
دهند. قرار  سامانه 124  اختیار  در  دارند  و ضروری  عمومی 

احتکارکنندگان این کاالها به گوش باشند

افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل 
از ابتدای سال تاکنون در کنار ادعای مطرح شده توسط 
واحدهای فروش مبنی بر توزیع قطره چکانی محصوالت 
توسط تولیدکنندگان، به روشنی گویای بحران در حوزه لوازم 

خانگی است.
در حالی انگشت اتهام فروشندگان لوازم خانگی به سمت 
تولیدکنندگان لوازم خانگی نشانه رفته است که شاهد افزایش 
تا 40 درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل از ابتدای سال 
جاری تا کنون هستیم. واحدهای فروش مدعی هستند که 
تولیدکنندگان داخلی نه تنها محصوالت خود را به بازار عرضه 
نمی کنند بلکه با تزریق قطره چکانی به واحدهای فروش آن 
هم به قیمت مصرف کننده، بازار لوازم خانگی را با بحران 
تولیدکنندگان داخلی در  این درحالی است  روبرو کرده اند. 
سوی دیگر این ماجرا، موضوع مطرح شده در ارتباط با عدم 

عرضه را تکذیب می کنند و از افزایش تا 100 درصدی قیمت 
برخی از لوازم خانگی با برند خارجی خبر می دهند. در کنار 
افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت لوازم خانگی، کمبود این 
لوازم برای عرضه توسط فروشندگان از دیگر مشکالت قابل 
تامل است. واحدهای فروش مدعی هستند که “تولیدکنندگان 
از فروش عمده محصوالت اجتناب کرده و علی رغم اینکه 
کاالهای درخواستی را با قیمت مصرف کننده به آن ها می 
فروشند، به صورت قطره چکانی کاالها را عرضه می کنند”. 
اگر ادعای مطرح شده مبنی بر عدم عرضه مناسب کاال توسط 
تولیدکنندگان داخلی و فروش محصوالتشان به قیمت مصرف 
کننده به واحدهای فروش درست باشد، سوال مطرح شده این 
است که به چه علت مسئوالن وزارت صنعت در این بخش 
به صورت جدی ورود نمی کنند. از ابتدای سال جاری تاکنون 
شاهد دو مرحله افزایش قیمت لوازم خانگی هستیم که در مرحله 

اول قیمت ها تا حدود 10 درصد افزایش یافت و پس از آن در 
شرایط حاضر در مجموع شاهد افزایش 35 تا 40 د رصدی 
قیمت لوازم خانگی تولید داخل هستیم. در این بین فروشندگان 
معتقدند که تولیدکنندگان لوازم خانگی با انبار کردن کاالهای 

خود و عرضه قطره چکانی به بازار، شرایط را به سود خود پیش 
برده و علی رغم افزایش قیمت لوازم خانگی بازار فروش را با 
چالش جدی جهت عرضه به متقاضیان روبرو کرده اند. این در 
حالی است که تولیدکنندگان معتقدند چنین مسئله ای صحت 
ندارد و علت گرانی لوازم خانگی باال رفتن قیمت مواد اولیه بوده 
و در ارتباط با عرضه محصوالت در بازار صحبت هایی عنوان 
شده توسط فروشندگان درست نیست. در همین رابطه غزنوی،  
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ارتباط 
با افزایش 35 تا 40 درصدی افزایش قیمت لوازم خانگی و نیز 
ادعاهای مطرح شده توسط فروشندگان لوازم خانگی، اظهار 
کرد: لوازم خانگی تولید داخل تا 35 درصد افزایش قیمت داشته 
که 9 درصد آن مربوط به ارزش افزوده بود که قبال توسط 
تولیدکننده پرداخت می شد. سه درصد مربوط به هزینه حمل 
و نقل است و 10 درصد نیز سود عامل فروش لحاظ شد.

لوازم خانگی ایرانی تا ۴۰درصد گران شد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد حسن یوسفی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 7189 فرعی از شماره 250 اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل 
ثبت 109063 صفحه 161 دفتر امالک جلد 645 به نام آقای محمد حسن یوسفی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده 
مراتب را به این اداره اعالم فرمایند، واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر 

خواهد شد.                                                علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بیرجند گلشن )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 377 و شناسه ملی 10360014846

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقایان سید محمد حسین عمادی به شماره ملی 0651477174 و سید کاظم عمادی به شماره ملی 0652681921 و سید عماد 
الدین عمادی به شماره ملی 0651876605 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سید 
 جمال الدین عمادی با کد ملی 0650178327 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی محمدی با کد ملی 0652688411 به عنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
3- روزنامه کثیر االنتشار امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(

تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه کامیون بنز، گازوئیل سوز مدل 1391، رنگ نارنجی روغنی به شماره 
انتظامی 12ع 793 ایران 52 متعلق به آقای محمد امین احمدی فرزند موسی دارنده شماره ملی 5239197016 و شناسنامه 
شماره 465 که به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600615 پس از طی تشریفات قانونی در قبال مبلغ 1/290/000/000 ریال بهای 
تسعیر شده یکصد عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خانم مریم احمدیان طبس فرزند نور احمد دارنده شماره ملی 
5239933863 مستند به سند شماره 2058- 86/2/25 نزد دفترخانه ازدواج 33 اسدیه توقیف شده است. چون پس از  ابالغ مفاد 
اجرائیه متعهد نسبت به ایفای تعهدات خویش اقدام ننموده، به درخواست متعهدله و برابر مفاد صورتجلسات بازداشت اموال منقول 
وارده به شماره 96007917 مورخ 96/11/21 و 96007947 مورخ 96/11/23 و 96008043 مورخ 96/11/25 مامور اجرا سه 
دانگ مشاع کامیون مذکور مالکیت زوج با حضور نماینده دادستان برابر مقررات بازداشت و سه دانگ مشاع از ششدانگ کامیون بنز 
شش سیلندر و به شماره موتور 33592410121992 و شماره شاسی nab374333ca 610914  با ظرفیت 19تن دارای تعداد 
2 محور و تعداد 6 چرخ با در نظر گرفتن جمیع جهات توسط خبره محلی و ارزیاب منتخب به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال 
)850/000/000( ارزیابی و تحویل حافظ شده است. آقای محمد امین احمدیان به عنوان زوج نسبت به بازداشت خودروی مذکور 
معترض که برابر مقررات آئین نامه اجرا به موضوع رسیدگی و به موجب رای شماره 139718708295000036 مورخ 97/3/19 
هیئت نظارت استان خراسان جنوبی اعتراض نامبرده رد گردیده است ، نتیجه ارزیابی به طرفین پرونده اجرایی ابالغ و به علت عدم 
وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز چهارشنبه مورخ 1397/6/7 در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در شهدا در قبال 
طلب زوجه و حقوق دولتی متعلقه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه طال و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین 
به تقاضای هر یک از آنان قیمت سکه مجددا استعالم و تسعیر خواهد شد، کلیه بدهی های احتمالی خودرو از قبیل )خالفی، عوارض، 
مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد پس از استعالم از مراجع ذیربط برعهده برنده مزایده خواهد بود. چون مورد مزایده سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه کامیون است بنابراین برنده مزایده در مال مورد مزایده دخالت داده شده و سند انتقال اجرایی 
به نام خریدار تنظیم خواهد شد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار می گردد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی خویش نماید از انجام مزایده 

خودداری می گردد.  تاریخ انتشار: 97/5/7
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
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آغاز اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در خضری دشت بیاض
صدا وسیما - فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید بهنام محمدی خضری دشت بیاض در مراسم افتتاحیه اردوهای طرح هجرت 3 در این بخش گفت: در طرح هجرت 
دانش آموزی امسال 60 دانش آموز در بخش نیمبلوک برای بازسازی آموزشگاه های فاطمه الزهرا )س( خضری دشت بیاض، مدرسه هفت تیر روستای دهشک و مدرسه 

اتخاذ رسالت نیمبلوک فعالیت می کنند. فرخی ادامه داد : این طرح در دو مرحله  به مدت 7 روز و 10 روز انجام خواهد شد. ترتیبی  محترم  مسئولین  خواهشمندم 
کارکنان  همه  کاری  ساعت  شروع  فرمایند  
و  کوچک  بچه  با  شوهر  و  زن  باشد،  یکسان 
ساعت کار متفاوت چگونه برنامه ریزی کنند به 
همه  در  رجوع  ارباب  شوند،  حاضر  سرکار  موقع 
تفاوتی  کنند  می  مراجعه  ساعت  یک  در  ادارت 
و  اداری  خدمات  و  سالمت  خدمات  ارائه  بین 

حقوقی قائل نمی شوند.
915...982

با گذشت سه سال از سکونت و پرداخت اقساط 
مسکن مهر هنوز پایانکار گرفته نشده، چه کسی 
باید تعاونی را مجبور به اینکار کند.با وجود نواقص 

در ایمنی ساختمان چند سال دیگه باید صبرکرد؟
915...494

حقوق  ماه  شانزده  باقران  سیمان  .چرا  سالم 
؟  این  یعنی  خانوار  واقتصاد  اشتغال  وآیا  نداده 
چرا زورشان به کارگر رسیده و بقیه هم سکوت 

کرده اند؟
935...032

...  از مشکالت خانواده  مسولین تعاونی مسکن 
های اعضا در این شرایط خبر دارید؟بعید می دانم 
زیرا اگر خبر داشتید خانه های آماده را قفل نمی 
کردید و تحویل آن را به آخر سال و در مناسبت 

خاص موکول نمی کردید.
912...012

تپه  شدن  رها  بخاطر  بیرجند  غبار  و  گرد  بیشتر 
بلوار  در  مقدس  دفاع  موزه  پارک  اطراف  های 
صیاد و هتل کویر و اطراف آن است.اگر به فکر 
زیرساختهای گردشگری و فرهنگی و زیبایی شهر 
نیستید حداقل به فکر سالمت مردم مظلوم باشید
937...897

نوش دارو بعد مرگ سهراب شنیده اید، حکایت 
وجود  با  است  سال  سالیان  که  ارتش  دو  فاز 
گرفتن پول کامل خانه ها را تحویل نمی دهند تا 
رسیدیم به این شرایط گرانی که اگر هم تحویل 
دهند دیگر کسی توان تکمیل آن چهار دیواری 

خالی را هم ندارد.
915...312

ها همسان  اداره  در همه  کاری   سالم  ساعت 
باشد  زندگی بعضی کارمندان دچار مشکل شده 
از جمله همکاران مراکز خدمات جامع .چرا  یکی 

به فکر زندگی ما نیست!!!!
937...517

ایستگاه  از  جمعه  روز   ... کد  با  واحد  اتوبوس 
نمازجمعه درخصوص اعتراض مسافران به روشن 
اتوبوس  کولر  گفت  راننده  اتوبوس،  کولر  کردن 
اجازه  فنی  معاینه  و  چرا شهرداری  است.  خراب 
خدمات دهی و حمل مسافر به اتوبوس های فاقد 

کولر می دهند ؟ 
0915...801

چند روز پیش خبری درخصوص منع به کارگیری 
بازنشستگان شنیدم که گویا تبدیل به قانون شده 
است.امیدوارم این مهم در همه کشور اجرایی شود 
و ما اینقدر نبینیم که یک نفر چندین سال است در 
سمت های مختلف در گردش است و از آخر هم 
بازنشسته نمی شود! درست است که برخی خدمات 
خوبی هم می کنند اما کی باالخره قرار است برای 

این همه جوان بیکار فرصت شغلی ایجاد شود؟!
935...408

چند وقتی است که شهر به جنب و جوش افتاده و 
هرمدتی کارگرانی را می بینیم که در حال اصالح 
یک مشکل شهری یا نماسازی شهر هستند.با همه 
انتقاداتی که به شهرداری داشته و داریم، اما نباید 
بی انصاف بوده و چشم بر روی این مسائل ببندیم.

امیدواریم شهردار محترم باز هم این روند خود را 
ادامه دهد و بیرجند واقعا مرکز استان شود واقعا!

915...501
امیدوارم اداره ورزش و جوانان و مسئوالن استانی 
بیشتر  را  ما  آور  مدال  و  ورزشکار  جوانان  قدر 
مهری  بی  سبب  به  که  کسانی  بسیار  بدانند.چه 
را  راه خود  یا  و  یا سرخورده شده  های دوستان 
در استان دیگری دنبال کرده اند. جوانان سرمایه 
های استان ما هستند و خراسان جنوبی می تواند 
قوی  انسانی  نیروی  تولید  که  استانی  عنوان  به 
پوشیده  شود.برکسی  شناخته  کند  می  کارآمد  و 
استعداد  و  توانایی  از  خطه  این  مردم  که  نیست 
خاصی برخوردار هستند و اگر حمایت شوند می 
توانند در بسیاری از زمینه ها افتخار آفرینی کنند.
کاش نگذاریم وضع استان از حاال هم بدتر شود.
963...188

این  اما  ممنونیم  هایش  فعالیت  و  شهرداری  از 
قبل  خیلی  از  باید  که  است  ابتدایی  کارهای  ها 
تر از دوره این شهردار انجام می شد. مگر سایر 
کارمندان شهرداری هر بار عوض می شوند که 
در یک دوره هیچ کاری نمی شود و آسیبش برای 

آینده می ماند؟!
903...438

تواند  می  که  را  پیامکی  هر  محترم  شهرداری 
اما  فرستد  می  جوابیه  سرعت  به  دهد،  جواب 
در  آن  به  را  ندارند،خود  جوابی  که  پیامکی  هر 
ارتش و قرنی  می زنند! مثال جواب کی خیابان 

تعریض می شود، چرا داده نمی شود؟؟
939...905

آوا خوش به سعادتمان که لبنیات هم 23 درصد 
خوش  خبر  پس  کی  کرد.  پیدا  قیمت  افزایش 
می شنویم؟ برای یک کارگر که چند ماه است 
می  خوب  اوضاع  دارد،کی  مانده  عقب  حقوق 
شود، یادمه در روزنامه تان گالیه دامداران را از 
کم بودن قیمت شیر زده بودید، حاال گالیه من 

بدبخت را هم چاپ کنید.
ارسالی به سروش آوا

حسینی- نشست روزنامه آوای خراسان جنوبی با موضوع 
مشکالت مالیاتی اصناف، با حضور مدیر کل امور مالیاتی، 
رئیس اتاق اصناف و تعدادی از روسای اتحادیه ها در تاریخ 
30 تیر برگزار شد که به دلیل مهلت یک روزه برای تسلیم 
اظهارنامه ها، خبری کوتاه در این باره روز بعد از نشست یعنی 
31 تیر به چاپ رسید و گزارش کامل آن چه در جلسه مطرح 
شد به هفته بعد از آن موکول شد. مطالب ذیل شرح این 

جلسه است که می خوانید:
علیزاده رئیس اتاق اصناف با بیان این که خشکسالی های 
چند ساله و رکود بازار مشکالتی را برای اصناف ایجاد کرده 
است، اظهار داد: با این حال در خراسان جنوبی هم برای 
 معامالت باید 5 درصد توافقات )ضریب 5 درصد مشاغل(
نیز   ... را بدهیم که در استان هایی مانند اصفهان، یزد و 
همین درصد است. وی دیگر دغدغه اصناف را ماده 139 و 
معافیت مالیاتی اتحادیه ها دانست و افزود: برای این قانون 
نرخ مالیاتی صفر اعالم شده بود، اما به دلیل تمدید نشدن 
برنامه توسعه پنجم ، متاسفانه اتحادیه ها هم به دلیل ارائه 

نکردن دفاتر، شامل مالیات شدند.
علیزاده با تاکید بر این که خیلی از اتحادیه ها با مشکالت 
مالی فراوانی روبه رو هستند، اضافه کرد: حتی برخی حقوق 
مدیر اجرایی را نمی توانند تامین کنند. به گفته وی در مصوب 
کارگروه تسهیل و رفع موانع بر اساس ماده 251 مکرر، قرار 
شد معافیت اتحادیه ها پیگیری شود، با توجه به اعتراض  
بیشتراتحادیه ها ، در صورت امکان در هیئت ها، دفاتر بررسی 

شوند.

مالیات بر اساس وضع مالی
هر اتحادیه تعیین شود

رئیس اتاق اصناف همچنین با اشاره به این که اگر قرار 
است برای اتحادیه ها مالیاتی تعیین شود، بر اساس وضع 
که  داریم  ای  اتحادیه  کرد:  نشان  خاطر  باشد،  آن  مالی 
نزدیک به 700 هزار تومان مالیات برایش تعیین شده، ولی 
اتحادیه ای که وضع بهتری دارد، 150 هزار تومان مالیات 
باید پرداخت کند. علیزاده با بیان این که متاسفانه اشتباهی 
شد و اتحادیه را تحت عنوان موسسه ثبت کردیم،  پرسید: 
اگر موسسه را منحل کنیم آیا باز هم نیاز است دفاتر را ارائه 

کنیم و مشمول مالیات می شویم؟

اداره کل صنعت، معدن و تجارت
شناسه ملی را برای اتحادیه ها تعریف نکرد

اربابی رئیس اتحادیه  مشاوران امالک و عضو هیئت مدیره 
اتاق اصناف هم با اشاره به این که در این استان مردم مالیات 
را حق و مانند خمس و زکات می بینند، یادآور شد: ولی این 
قانون را به نفع این طرف تشریح کنید تا پرداخت مالیات 
بیشتر هم شود، متاسفانه اکنون به گونه ای است که قانون 
پس از تصویب در تهران، در بیرجند اجرا می شود. وی مالیات 
بر ارزش افزوده را حق دانست و ادامه داد: ولی همین موضوع 
برای برخی اصناف کمرشکن است. اربابی با گالیه از اداره 
کل صنعت ، معدن و تجارت که ناظر بر اتحادیه ها است ، 
بیان کرد: زمانی که صحبت از معافیت اتاق اصناف و اتحادیه 
ها شد، باید این اداره کل شناسه ملی را برای اصناف تعریف 
می کرد تا بتوانند اظهارنامه را ثبت کنند که این کار انجام 
نشد. وی درخواست کرد تا در مالیات اتحادیه ها تخفیف 

داده شود.

سردرگمی اصناف بین “اتحادیه” و “موسسه”

اسماعیل زاده دیگر عضو اتاق اصناف هم با اشاره به این 
از جایی شروع شد که موسسه شدیم، عنوان  که مشکل 
کرد: برای موسسات قانون کامال متفاوت با اتحادیه است. 
از طرفی هم قانون نظام صنفی مشخص کرده باید زیر نظر 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت باشیم، حاال اتحادیه ها بین 
این دو بخش مانده اند.وی با تاکید بر این که یک اتحادیه کار 
اقتصادی انجام نمی دهد، اضافه کرد: حق عضویتی تعریف 
شده است که آن را هم از اعضا نمی گیریم تا زمانی که خود 
با 100 عضو می  فرد مراجعه کند، سالی 50 هزار تومان 
شود سالیانه 5 میلیون تومان! اگر برای این مبلغ بخواهیم 
حسابدار بگیریم باید ماهیانه یک میلیون تومان فقط حقوق 
وی را بدهیم ، چون موسسه هستیم اگر قرار باشد، دفاتر 
داشته باشیم که اتحادیه را ورشکسته تصور کنید.به گفته 
وی ، اگر قرار باشد طبق این قانون دفاتر را تحویل دهیم، 
نباید اتحادیه را همین امروز ملزم به انجام آن کنید، بلکه از 
دوسال قبل باید اعالم می شد. این در حالیست که کتبا به 
هیچ اتحادیه ای اعالم نکرده بودید. اسماعیل زاده با اشاره به 
این که خراسان جنوبی استانی ضعیف و قدرت خرید مردم 
پایین آمده است، خاطرنشان کرد: اکنون مغازه ها پر از جنس 
است ولی مشتری ندارد. قبول داریم طبق سیاست های کلی 
مالیات را باید پرداخت کرد اما از اداره کل امور مالیاتی هم 

انتظار همکاری در برخی رسته های صنفی را داریم. 

می گویند “نمی صرفد ببندید”!

به برخی مشکالت  نیز  اتحادیه طالفروشان  آصف رئیس 
این  در  متاسفم  کرد:  گالیه  و  اشاره  اتحادیه  این  مالیاتی 

شهر زندگی می کنم که هنگام مراجعه به همکاران امور 
سال  با 35  من  ببندید”!  صرفد  “نمی  گویند  می  مالیاتی 
فعالیت در بازار چگونه االن مغازه ام راببندم؟ به دلیل حفظ 
آبرو مغازه دارم نه درآمد، آن هم در حالی که می توانم در 
بازار مشهد ، طالی خودم را با مبلغی مناسب اجاره دهم. وی 
به درصدهای تخفیف 10 و 5 درصدی که می دهند ، اشاره 
کرد و افزود: نسبت به درآمدی که اتحادیه های این جا دارند 
درصد تخفیف بدهید، با یزد و اردستانی که هیچ بیکاری ندارد 
نباید یکسان دیده شویم. رئیس اتحادیه طالفروشان انتقاد 
کرد: در کمیسیون ها هم به عنوان یک متهم می رویم و می 

دانیم رای کمیسیون به نفع ما نخواهد بود. 

ابطال 250 پروانه در شش ماهه دوم 96

ساختمان  مکانیکی  تاسیسات  اتحادیه  رئیس  لُر  مجید 
شهرستان بیرجند نیز در این نشست به تبصره یک ماده 21 

قانون نظام صنفی، ماده 7 وفق بند )ی( ماده 139 اشاره کرد 
و گفت: طبق این بند، اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف 
شهرستان و اتاق اصناف ایران از پرداخت مالیات در قبال 
انجام تکالیف قانونی معاف هستند. مشکل این جاست که 
اولیه خود مسلط  به وظایف  این صنف  بیشترکارفرماهای 
نیستند. به گفته وی فعالیت موسسه، تجاری محسوب شده 
و مشمول مالیات می شود، تقاضا داریم مشخص کنید ما با 
این موسسه ها چه کنیم؟ وی از 600 عضوی که این اتحادیه 
داشته، سخن گفت و بیان کرد: متاسفانه به دلیل هزینه های 
سربار ، حقوق کارگری، کرایه محل کسب، تامین اجتماعی، 
در شش ماهه دوم سال 96، 250 عضو ابطال پروانه داشتند. 

این معضلی برای تمام اتحادیه ها است. 

ارجاع پرونده ها به هیئت ها زمان بر است

ماده 169  به  نماینده شرکت های ساختمانی هم  مقری 
مکرر که اکنون برای سال 90 در حال ثبت شدن است 
اشاره کرد و گفت: آن زمان یا شرکت وجود خارجی نداشته 
یا فاکتوری گرفته نشده است، خواستار تعامل در این زمینه 
 هستیم و تمام مبلغ را از شرکت مطالبه نکنید. به گفته وی ،
پول ابتدای سال 95 به شرکت ها واریز شده و همان زمان 

اظهار می کنیم اما ادارات برای این که سال مالی خودشان 
را ببندند سال 94 ثبت می کنند و این موضوع دو بار در 
شرکت ها محاسبه می شود، ارجاع به هیئت ها هم زمان بر 
است.مقری از قانون جدیدی که برای شرکت های بزرگ 
راهسازی و ساختمانی تصویب شده خبر داد و اضافه کرد: 
این شرکت ها موظف به حسابرسی شده اند و مجبوریم 
اسناد خود را به حسابرس رسمی بدهیم، اگر در این زمان 
گروه مالیاتی اعالم کند که قصد بررسی اسناد شرکت را 
داریم، اسنادی نداریم که ارائه بدهیم و جریمه عدم ارائه 
اسناد را باید پرداخت کنیم.گفتنی است، آقایان ارزنی رئیس 
اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی، براتی رئیس اتحادیه آرایشگاه 
های مردانه و صالحی رئیس اتحادیه تعمیرکاران نیز به بیان 

مشکالت مالیاتی اتحادیه خود پرداختند.

معافیت تنها با ارائه دفاتر
یا اسناد و مدارک امکان پذیر است

پس از این سخنان ، پاک گهر معاون مالیات های مستقیم 
اداره کل امور مالیاتی، عنوان کرد: اولین سالی که قرار شد 
اتحادیه ها اظهارنامه مالیاتی بدهند، به دلیل نداشتن شناسه 
ملی به مشکل برخورد کردند و قرار شد این کار را اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و پس از آن در سامانه 
ثبت نام و اظهارنامه تسلیم شود. متاسفانه این کار توسط 
صنعت و معدن پیگیری نشد. وی ادامه داد: عده ای به اداره 
ثبت شرکت ها برای گرفتن شناسه ملی مراجعه کردند که 
پیشنهاد داده شد به “موسسه، اتحادیه، صنف و ... “ تغییر نام 
داده شود. پاک گهر با تاکید بر این که از همان ابتدا اعالم 
کردیم این کار اشتباه است، خاطرنشان کرد: به لحاظ مالیاتی 
تکالیف  باید  و  نداریم  مشکلی  باشید،  اتحادیه  یا  موسسه 
قانونی خود را انجام دهید. متاسفانه تعداد زیادی از اتحادیه ها 
اظهارنامه ندادند یا موفق نشدند و در نتیجه معاف هم نشدند.

معاون مالیات های مستقیم به مکاتبات این اداره کل با اتاق 
اصناف در سال 84 برای شرایط تکمیل اظهارنامه اشاره کرد 
و افزود: این کار باید حتی از سال 81 انجام می شد، سال 
 89 و 90 هم که مشکل اتحادیه ها شروع شده، بخشنامه ای
برای کسانی که اظهارنامه نداده بودند، صادر شد تا آنها هم 
این قضیه  بعد  به  از سال 90  هم معاف دیده شوند، ولی 
پایان گرفت و مالیات آن ها قطعی شد. پاک گهر اضافه کرد: 

اتحادیه هایی که اظهارنامه نداده بودند به ماده 251 مکرر 
انتقال داده شدند اما شرط اصلی این ماده تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی است، مودیانی که اظهارنامه داده بودند پرونده آنها 
حل شد ولی اتحادیه هایی که نداده بودند، برگشت خوردند 
و قابل طرح نیست. به گفته وی از سال 91 تا 95 هم تمام 
اتحادیه ها اظهارنامه مالیاتی را ارائه دادند، اما در سال 95 با 
قانون جدید، اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده 146 مکرر ، 

تنها با ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک امکان پذیر است.

قول تخفیف مالیاتی

با تاکید بر این که ما  فقط  معاون مالیات های مستقیم 
مجری قانون هستیم و دل مان نمی خواهید با این وضع 
چه  قانون  این  با  ولی  داد:  ادامه   ، بیاوریم  فشاری   مالی 
می توانیم انجام دهیم؟ ما نیز به دنبال تعامل هستیم و اگر 
کسی حاضر به توافق باشد، تخفیف مالیاتی خواهیم داد. 

چون اگر به هیئت حل اختالف هم برود جرائم و مسائل 
آن ها سخت می شود. دادن روی  نظر  دارد که   دیگری 

پاک گهر تاکید کرد: برای این که بتوانید از معافیت های 
سال 96 به بعد برخوردار شوید، دفاتر خودتان را مرتب تنظیم 
و ثبت کنید. وی همچنین با اشاره به این که 86 درصد از 
مودیان مشاغل از پرداخت معاف هستند، بیان کرد: جمع 
درصد  تا 7  تنها 6  مشاغل  منبع  از  استان  مالیاتی  درآمد 
کل مبلغ است، ولی با توجه به اطالعات و مدارکی که به 
دست مان می آید، نمی توان حق دولت را نادیده گرفت.

معاون مالیات های مستقیم ثبت اطالعات خرید و فروش 
در سامانه 169 مکرر را الزامی دانست و افزود: اگر این کار 
انجام نشود در اجرای قانون یک درصد جریمه پیش بینی 
قابل  در سامانه  اطالعات  ثبت صحیح  به شرط  شده که 
بخشش است.پاک گهر همچنین در پاسخ به بیانات مقری 
درباره صورت وضعیت شرکت ها تصریح کرد: اگر چکی 
صادر یا قبضی پرداخت می شود، به تاریخ عملکرد، نه تاریخ 

پرداخت، ثبت کنید.

بررسی ضرایب و پایه های مالیاتی
در حال اجراست

نباتی مدیر کل امور مالیاتی استان هم با تاکید بر این که نباید 

به این استان ، دیدگاه مالیاتی داشت، عنوان کرد: بلکه باید 
دیدگاه خدمت رسانی همراه با گرفتن مالیات حقه دولت و مردم 
باشد. وی درباره تبصره ماده 100) ضریب 5 درصد مشاغل( 
توضیح داد: سال گذشته این مقدار، 8 درصد بود و امسال دولت 
به دلیل همسویی و کمک به مشاغل، 3 درصد ان راکاهش 
داد، این مقدار در کشور مبلغ بسیار زیادی است. به گفته وی 
این موضوع مختص استان ها نیست و ابالغ آن به صورت 
کشوری بخشنامه می شود. وی در پاسخ به این سوال که 
چرا قوانینی که در اصفهان ، یزد و ... پیاده می شود در منطقه 
محروم خراسان جنوبی نیز همان گونه و حتی سفت و سخت 
تر است، نیز بیان کرد: این سخن کامال درست است که این 
استان با استان های دیگر فرق دارد ، در همین راستا ، دولت 

و مجلس در حال بررسی ضرایب و پایه های مالیاتی هستند.

درآمدمالیاتی خراسان جنوبی از 100 درصد
درآمدهای کشور، فقط 27 صدم درصد است

مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به این که تمام درآمد 
تخصیص داده شده مالیاتی خراسان جنوبی از 100 درصد 
درآمدهای کشور، فقط 27 صدم درصد است، ادامه داد: در 
سفرهایی که به تهران داشتم بارها از خراسان جنوبی دفاع 
کردم و گفتم با وجود خشکسالی های چندین ساله به این 
استان نباید دیدگاه صد درصد مالیاتی داشت، بلکه باید دید 
خدمت رسانی نیز باشد، در همین راستا این اداره کل با تمامی 
قوا آمادگی خدمت رسانی و تعامل با مودیان را دارد. نباتی 
با بیان این که خراسان جنوبی جزو استان های ضعیف از 
نظر درآمدهای مالیاتی است، اضافه کرد: شرکت های بزرگی 
در همین استان داریم که با بازی کردن با بخش نامه ها 
و قوانین قصد فرار مالیاتی را داشته که متاسفانه این امر، 
به قشر آسیب پذیر استان فشار خواهد آورد. این اداره کل 
به شدت پیگیر مطالبه حقه دولت و مردم عزیز این استان 
خواهد بود. وی با تاکید بر این که باید تا جایی که می توان، 
مردم را تکریم کرد و احترام گذاشت ، خاطرنشان کرد: هر 
اتحادیه و هر صنفی که دچار مشکل شده باشد ؛ در خدمت 

شان خواهیم بود.
گفتنی است در این نشست قرار شد اصناف فهرست اتحادیه 
هایی که شناسه ملی دریافت نکردند را به اداره کل امور مالیاتی 

تحویل دهند تا از طرف تهران این موضوع پیگیری شود. 

مالیات براساس توانمندی استان ها
دولت و مجلس بررسی می کنند:

 *در خراسان جنوبی هم برای معامالت باید 5 درصد توافقات )ضریب 5 درصد مشاغل ( را بدهیم ، در استان هایی مانند اصفهان، یزد و ... نیز همین درصد است.* متاسفانه اکنون به گونه ای
 است که قانون پس از تصویب در تهران، در بیرجند اجرا می شود. * زمانی که صحبت از معافیت اتاق اصناف و اتحادیه ها شد، باید این اداره کل شناسه ملی را برای اصناف تعریف می کرد 
تا بتوانند اظهارنامه را ثبت کنند، که این کار انجام نشد. * اگر قرار باشد چون موسسه هستیم، دفاتر داشته باشیم که اتحادیه را ورشکسته تصور کنید.* اگر قرار باشد طبق این قانون دفاتر 
را تحویل دهیم، نباید اتحادیه را همین امروز ملزم به انجام آن کنید، بلکه از دو سال قبل باید اعالم می شد. * قبول داریم طبق سیاست های کلی مالیات باید حق را پرداخت کرد اما از شما 
هم انتظار همکاری را در برخی رسته های صنفی داریم. * هنگام مراجعه به همکاران امور مالیاتی می گویند “نمی صرفد ببندید”! من با 35 سال فعالیت در بازار چگونه االن ببندم؟ * نسبت به 
درآمدی که اتحادیه های این جا دارند درصد تخفیف بدهید. * در کمیسیون ها هم به عنوان یک متهم می رویم و می دانیم رای کمیسیون به نفع ما نخواهد بود. * متاسفانه به دلیل هزینه 
های سربار ، حقوق کارگری، کرایه محل کسب، تامین اجتماعی در 6 ماهه دوم سال 96، 250 عضو ابطال پروانه داشتند. این معضلی برای تمام اتحادیه ها است. * به لحاظ مالیاتی موسسه 
یا اتحادیه باشید، مشکلی نداریم و باید تکالیف قانونی خود را انجام دهید. متاسفانه تعداد زیادی از اتحادیه ها اظهارنامه ندادند یا موفق نشدند و در نتیجه معاف هم نشدند. * معافیت 
مالیاتی تنها با ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک امکان پذیر است. * برای این که بتوانید از معافیت های سال 96 به بعد برخوردار شوید، دفاتر خودتان را مرتب تنظیم و ثبت کنید. *  86 درصد 
از مودیان مشاغل از پرداخت معاف هستند. * با وجود خشکسالی های چندین ساله به این استان نباید دیدگاه صد درصد مالیاتی داشت، بلکه باید دید خدمت رسانی نیز باشد. * شرکت 
های بزرگی در همین استان داریم که متاسفانه با بازی کردن با بخش نامه ها و قوانین قصد فرار مالیاتی را داشته که متاسفانه این امر، به قشر آسیب پذیر استان فشار خواهد آورد. * هر 

اتحادیه و هر صنفی که دچار مشکل شده باشد ؛ در خدمتشان خواهیم بود. 
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 قرار گرفتن ایران در جایگاه اول دنیا در شاخص کمیت تولید علم 
دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: کمیت تولید علم کشور در سال 2017 نسبت به سال 2016 
به میزان 8.9 درصد رشد داشته؛ از این رو ایران باالترین نرخ رشد کمیت تولید علم در میان 25 کشور برتر دنیا را دارد. کشورهای 
روسیه و چین نیز با رشد 6.7 درصد و 4.3 درصد در جایگاه های بعد قرار دارند.

یکشنبه * 7 مرداد 1397 * شماره 4126

سینما و تلویزیون

اکران فیلم »تنگه ابوقریب« 
از 17 مرداد

توکلی  بهرام  کارگردانی  به  ابوقریب«  فیلم »تنگه 
که جایزه بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره ملی 
فیلم را از آن خود کرده بود از چهارشنبه 17مرداد 
اکران می شود. این فیلم که یکی از آثار مرکز فیلم 
و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج در جشنواره 
ملی فیلم فجر بود، برنده 6 سیمرغ بلورین از این 
سینمایی  روایتی  ابوقریب«   »تنگه  شد.  جشنواره 
است از یکی از عملیات روزهای پایانی جنگ که 
سرنوشت روزهای آخر جنگ را دستخوش تغییر کرد.

پرویز پرستویی با »خانه کاغذی« 
در شبکه نمایش خانگی

شورای پروانه نمایش خانگی، با عرضه فیلم سینمایی 
زاده  صباغ  مهدی  کارگردانی  به  کاغذی«  »خانه 
موافقت کرد. پرویز پرستویی بازیگر اصلی فیلم خانه 
فیلم  برای  جلسه  این  در  همچنین  است.  کاغذی 
های سینمایی ایرانی »یک قناری یک کالغ« به 
کارگردانی اصغر عبداللهی، »مادری« به کارگردانی 
شد. صادر  خانگی  نمایش  پروانه  توکلی  رقیه 

مژده لواسانی با »کامال دخترونه« 
آمد

تهیه  به  برنامه »کامال دخترونه«  با  لواسانی  مژده 
کنندگی علی زاهدی از شبکه سه روی آنتن می رود 
و به دغدغه ها و مسایل مربوط به دختران می پردازد.
برنامه »کامال دخترونه« هر هفته شنبه تا چهارشنبه 
حوالی ساعت 11 روی آنتن شبکه سه می رود که از 
آیتم های گزارش و دعوت از مهمان تشکیل شده است.

 ماهیت سینما با سرگرمی
 گره خورده است

سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما گفت: باید 
بدانیم اصالت سینما سرگرمی است؛ حاال می توان 
حوزه اندیشه آن را هم حدود ده درصد وارد این چرخه 
کرد، البته من معتقدم تولید فیلم هایی با اهداف سرگرم 
کننده و مفرح نباید سخیف باشد و به لحاظ تکنیکی، 
فرم و محتوا و موضوع و قصه باید قوی و حرفه ای باشد.

حسن خاوري متولد 1317 روستاي چرمه از توابع شهرستان 
فردوس خراسان جنوبی و داراي دکتراي رشته خاك شناسي 
است.   1349 سال  در  فرانسه  نانسي  علوم  دانشگاه  از 
دانشگاه  خاك شناسي  علمي  دانشکده  هیئت  عضو  وي 

شهید چمران اهواز با درجه استاد ي است.
تحصيالت رسمي و حرفه اي: 

در  را  ابتدایي  تحصیالت  اول  سال  چهار  خاوري  حسن 
دبستان امیرکبیر روستاي چرمه و دو سال آخر دبستان را 
در دبستان مسعود سعد شهر کاخک در سال 1333 گذراند.
تحصیالت سیکل اول دبیرستان را در دبیرستان ناصرخسرو  
گناباد در سال 1336 و تحصیالت سیکل دوم دبیرستان را 
در دبیرستان شوکتي شهرستان بیرجند به پایان رسانید و 
سال 1339 موفق به اخذ دیپلم متوسطه در رشته طبیعي 
گردید.مقطع کارشناسي ارشد پیوسته جنگل )کشاورزي( را 
در دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران واقع در شهرکرج در 
سال 1344 و  کارشناسي ارشد ناپیوسته خاك شناسي جنگل 
را در دانشکده علوم شهر نانسي کشور فرانسه در سال 1348 
و دکتري خاك شناسي جنگل را در همین دانشکده  در سال 

1349 به پایان برد.
بررسي  ایشان:  ارشد  کارشناسي  دوره  نامه  پایان  عنوان 

موقعیت یک توده از نراد 21 ساله در رابطه با عمق خاك
و عنوان پایان نامه دکتري ایشان: پراکندگي ، تجدید حیات 
و رشد دو گونه بلوط دمگل بلند و دمگل کوتاه در جنگل 

آمانس است.
همسر و فرزندان: 

حسن خاوري متاهل و داراي همسر )خانم خدیجه ضرغامي( 
و 2 فرزند پسر )به نام هاي بهروز و بهنام ( و 2 فرزند دختر 

)به نام هاي بهناز و بهنوش ( مي باشد.
وقایع میانسالي: حسن خاوري پس از کسب دکتري در رشته 
خاك شناسي از دانشگاه نانسي فرانسه ، در سال 1351 با 

مرتبه علمي استادیاري در دانشگاه شهید چمران مشغول به 
خدمت شد. وي هم اکنون با رتبه علمي استادي مشغول به 
تدریس و تحقیق است. وي همچنین از سال 1357 تا 1358 

از فرصت مطالعاتي استفاده نمود.
مشاغل و سمت هاي مورد تصدي : 

دانشگاه شهید  استاد  و  حسن خاوري عضو هیئت علمي 
علمي  مجله  تحریریه  هیئت  عضو  است.  اهواز  چمران 

کشاورزي از سال 1359 تا 1367
دبیر هیئت تحریریه مجله علمي کشاورزي از سال 1364 

تا 1367
از  اهواز  دانشکده کشاورزي  ترجمه  و  تالیف  عضو کمیته 

شهریور 1370 تا دي 1372
عضو هیئت ممیزه دانشگاه شهید چمران از اسفند 1362 

تا اسفند 1379
عضو کمیته تخصصي گروه کشاورزي در همین مدت

دبیر کمیته تخصصي گروه کشاورز ي هیئت ممیزه دانشگاه 
شهید چمران از اسفند 1362 تا اسفند 1377

و  تخصصي  مشاغل  ارزیابي  و  تشخیص  شوراي  عضو 
تحقیقي از آبان 1364 تا پایان اعتبار دوره 

عضو هیئت داوري کتب کشاورزي و منابع طبیعي در گروه 
طبیعي در گروه کشاورزي از سال 1359 به مدت 2 سال

فعاليت هاي آموزشي : 
به تدریس  اهواز  حسن خاوري در دانشگاه شهید چمران 

دروس ذیل مشغول است: 
اکولوژي، درختان و  مرتعداري،  جنگلداري، جنگل کاري، 
درختچه هاي زینتي، اکولوژي گیاهان زراعي، تنش هاي 
محیطي در گیاهان.ایشان همچنین به راهنمایي و نظارت و 
مشاوره پایان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري مي پردازد 

که به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:
- بررسي اثرات رقم و تاریخ کشت در شهریور بر رشد و 

عملکرد سیب زمیني در شرایط اقلیمي خوزستان،کارشناسي 
ارشد 1369

رشد  بر  مرداد  در  کشت  تاریخ  و  رقم  اثرات  بررسي   -
خوزستان  اقلیمي  شرایط  در  فرنگي  گوجه  عملکرد   و 

کارشناسي ارشد  1371
چگونگي عرضه آثار : حسن خاوري داراي 5 تالیف کتب 
است.وي همچنین مولف 5 مقاله به زبان فارسي ،یک تک 
نگاشت چاپ شده به زبان فارسي و یک یادداشت علمي 
مولف 4  و  علمي  در مجالت  فارسي  زبان  به  چاپ شده 
مقاله کامل چاپ شده به زبان فارسي در مجموعه مقاالت و 
سمینارها و 4 خالصه مقاله چاپ شده در مجالت مي باشد.

ایشان دو پایان نامه را راهنمایي و دو پایان نامه را در مقطع 
کارشناسي ارشد داوري کرده است. دکتر خاوري در کنار 
تدریس به تحقیق در زمینه هاي ذیل مي پردازد: بررسي 
هاي شمال  در جنگل  گیري  نمونه  نحوه  بهترین  تعیین 
ایران، بررسي مشکالت تکثیر گیاهان جنبشي در خوزستان،  
بررسي و مقایسه پرورش سیب زمیني در خوزستان، بررسي 
فنولوژي و تعیین هویت عده اي از درختان و درختچه هاي 

زینتي خوزستان
آثار: 

1  آب مورد استفاده بشر و رابطه آن با پوشش گیاهي
2  اثر رقم و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد سیب زمیني 

در خوزستان
3  اکولوژي محیط زیست

4 بررسي مشکالت کشت گیاه سیب زمیني در خوزستان
5  جنگلداري  
6  جنگل کاري

7  صنوبر در ایران و جهان
8  کاج معمولي در خوزستان

 9  مسائل پژوهشي پوشش گیاهي ایران.
10  معرفي سیب زمیني به عنوان یک محصول زراعي پائیزه 

در منطقه خوزستان

دکتر حسن خاوری؛ چهره برجسته خاک شناسی ایران
علم و فناوری

یک شکل سه بعدی جدید در بدن 
کشف شد

گروهی از محققان هنگام مطالعه روی سلول هایی 
که به افزایش نطفه ها منجر می شود و در رگ 
های خونی و الیه های اعضای بدن وجود دارد، 
متوجه یک شکل سه بعدی شدند که هنگام انحنا 
و سازماندهی سلول ها به وجود می آید. این شکل 

انرژی سلول ها را حفظ می کند.

پژوهشگران ایرانی دستگاه کنترل 
چاه های کشاورزی ساختند

پژوهشگران پارك علم و فناوری همدان موفق به 
طراحی و ساخت دستگاه »کشاورزیار« برای کنترل 
عملکرد و حفاظت از چاه های آب کشاورزی شدند.
دستگاه کشاورزیار برای حفاظت، نظارت و کنترل 
چاه های کشاورزی بدون حضور دائم کشاورز در 

مزرعه ساخته شده است. 

تولید ساختمان های محکم تر
 با استفاده از هویج و چغندر

از ریشه گیاهان،  استفاده  با  محققان موفق شدند 
زیست  محیط  دوست دار  که  کنند  تولید  سیمانی 
ریشه  ترکیبات  تاثیرات  است. محققان  مقاوم تر  و 
تا  کردند  بررسی  را  سیمان  تولید  روی  گیاهان 
روش های قوی تر و پایدارتری در حوزه ساختمان 
سازی به دست آید. در فرآیند تولید این ترکیب بتنی، 
با افزودن تنها »چغندر« و »هویج«، »دی اکسی 

کربن« ) CO2( کمتری نیز تولید می شود.

عکس: آرشیو

عالیه پیشه ور
خبرنگار

با مشاهیر  خراسان جنوبی 

بسیاری از رازهای تاریخی به دالیلی مثل از بین رفتن 
اسناد و مدارك باقی مانده اند. این جا با کشفیاتی که 
 حتی در قرن 21 هم باستان شناسان توضیحی برای

آن ها ندارند، آشنا شوید.

کاالهاری در صحرای  شهر گمشده 
در سال 1885 ویلیام لئونارد هانت که به فارینی بزرگ 
هم معروف است گزارشی درباره شهری مرموز که در 
بیابان کشف کرده بود، نوشت. به گزارش او این شهر 
به شکل هالل ساخته شده و بخش هایی از آن زیر 
A. J. Clem� پروفسور است.  شده  پنهان   خاك 
این  که  رسید  نتیجه  این  به  گزارش  بررسی  با   ent
کوهستانی  های  از سنگ  ای  واقع مجموعه  در  شهر 
بررسی  از  بعد   2016 سال  در  است.  دیوار  شکل  به 
دوباره صحرای کاالهاری دانشمندان دیوارهایی که در 
گزارش فارینی بزرگ نوشته شده بود را کشف کردند 

واقعی  دیوارها  آیا  که  نیست  مشخص  هم  هنوز  اما 
هستند یا نه.

مکزیک سرخ،  ملکه  آرامگاه 
در  ای  مقبره  شناسان  باستان   1994 سال  در 
با  تابوتی  Palenque کشف کردند. در آن مقبره 
بقایای جسد زنی که با پودر قرمز رنگ پوشانده شده 
بود، به عالوه روی جمجمه جسد یک عدد تاج و نقاب 
وجود داشت. بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که 
مومیایی متعلق به یک زن 60 ساله است. نکته جالب 
ارث  به  قدرت  مردان  فقط  دوره  آن  در  که  اینجاست 
سپرده  خاك  به  روش  این  به  زنی  هیچ  و  بردند  می 

نمی شده است.

۱۹۴۷ مرد الونتا، مکزیک، 
در تصویر پایین باستان شناسان را می بینید که در حال 

تحقیق روی مجسمه سر سنگی الوانتا هستند. حدود 
17 سر سنگی کشف شد و سواالت زیادی را در ذهن 
باستان شناسان بی جواب گذاشت. چگونه و با چه ابزاری 
مردم آن زمان مجسمه هایی به این بزرگی می ساختند؟ 
چگونه ابزار کار را جا به جا می کردند؟ علت ساخت این 
مجسمه های بزرگ چه بود؟ در حالی که مجسمه های 

کوچک تری هم در کنار آن ها دیده می شود.

کبير اسکندر  مقبره 
طبق نظریه ای جسد این فرمانروا داخل تابوت طالیی 
رنگ ابتدا به ممفیس و سپس به اسکندریه مصر جایی 
که ناپدید شد، فرستاده شد. گفته شده تابوت اسکندر در 
صیدون لبنان پیدا شده است. اما بعدها مشخص شد که 
این تابوت متعلق به پادشاه صیدون است. در سال 2014 
اسکلتی در مقدونیه مرکزی پیدا شد و دانشمندان حدس 

زدند که این اسکلت به اسکندر تعلق دارد. 

کلمبيا برناردو،  سن  های  موميایی 
در سال 1957 یک قبرستان محلی را سیل گرفت و در 
حالی که مردم به اجبار اجساد قبرستان را منتقل می کردند 
با جسدهای مومیایی شده به صورت طبیعی مواجه شدند. 
به گفته بومیان علت مومیایی شدن آن ها برنامه غذایی 
 chayote نام  به  ای  میوه  از  آن  در  که  بود  خاصی 
برای سالم ماندن  اما هنوز پاسخی  استفاده می کردند. 

لباس های این مرده ها پیدا نکرده اند.

خان چنگيز  مقبره 
در  خان  چنگیز  که  مکانی  دانشمندان   15 قرن  در 
شناسی  باستان  کردند.  کشف  را  شد  پیروز   جنگ 
کردن  پیدا  وقف  سال   40 کراویتس  مائوری  نام  به 
تالش  علیرغم  اما  است.  کرده  خان  چنگیز  مقبره 
همچنان  فرمانروا  این  دفن  محل  شناسان  باستان 

کشف نشده باقی مانده است.

باستان شناسان هیچ توضیحی برای این کشفیات ندارند

دولت های سوئد، دانمارك و نروژ بیش از سایر 
کشورهای اروپایی دست به استخدام زده اند.

تا پایان سال 2016، سهم دولت های اروپایی از 
استخدام افراد، مختلف بوده است. با این حال نروژ 
از سایر کشورها بخش دولتی بزرگ تری دارد و 30 
درصد کارکنان نروژی در مشاغل دولتی استخدام 
شده اند. پس از نروژ، سوئد با 29 درصد، دانمارك 
با 28 درصد و فنالند با 25 درصد بیشترین اشتغال 
زایی را در سمت های دولتی داشته اند. استونی، 
لیتوانی، فرانسه و مجارستان به ترتیب با استخدام 
23 و 22 درصد از کل شاغالن این کشورها، از 
قاره سبز محسوب  دیگر کشورهای بزرگ در 
می شوند. از طرف دیگر احتمال یافتن کار دولتی 
در آلمان کمتر از سایر کشورهای اروپایی است و 
تنها 10 درصد شاغالن آلمانی در بخش دولتی 
کار  می کنند. بعد از این کشور، لوکزامبورگ با 
12 درصد، هلند با 13 درصد و ایتالیا با 14 درصد، 
کمترین اشتغال زایی دولتی را داشته اند. پرتغال 
و ایرلند از دیگر کشورهای با دولت کوچک در 
با سال 2000، سهم  مقایسه  در  اروپا هستند. 
و  یونان، رومانی  مشاغل دولتی در کشورهای 
فرانسه،  در کشورهای  و  یافته  افزایش  پرتغال 
انگلیس، ایتالیا، هلند و آلمان کاهش یافته است. 

شغل دولتی در کدام 
کشورهای اروپایی بیشتر است

کشور  داخل  بانکی  شبکه  شعب  کل  تعداد 
اسفند  پایان  به  نسبت   97 خرداد  پایان  در 
96، 0.6 درصد کاهش یافت و به 20598 
شعبه  رسید. بر این اساس و در پایان خرداد 
1397، تعداد شعب بانک های دولتی 8681 
خصوصی  بانک های  درصد(،   42.1  ( شعبه 
شده 6461 شعبه )31.4 درصد( و بانک های 
خصوصی و موسسات اعتباری 5456 شعبه 
کل  تعداد  همچنین  است.  درصد(   26.5(
شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی کشور بالغ 
بر 3787 شعبه، تعداد شعب شهری 19،735 
و شعب روستایی 863 شعبه است. بر اساس 
کشور  از  خارج  شعب  تعداد  گزارش  این 
باجه  تعداد  و  شعبه   48 تعداد  بانکی  شبکه 
 ، پایان خرداد 1397  در  بانکی کشور  های 
2274 باجه است و213 شعبه بانکی نیز در 

مناطق آزاد تجاری قرار دارند.

اتفاق تازه در شبکه بانکی 
کشور

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

....من گفتم: باشد. ماشین سواری براقی آمد روبروی ما 
کنار خیابان ایستاد و جای خالی را پر کرد. آقا و خانمی 
جوان و یک توله سگ سفید و براق از آن پیاده شدند . 
پسر بچه درست همقد احمد حسین بود و شلوار کوتاه و 
جوراب سفید و کفش روباز دو رنگ داشت و موهای شانه 
خورده و روغن زده داشت . در یک دست عینک سفیدی 
داشت و با دست دیگر دست پدرش را گرفته بود . زنجیر 
توله سگ در دست خانم بود که کفش پاشنه بلند داشت 
و از کنار ما که گذشت عطر خوشایندی به بینی هایمان 
خورد. قاسم پوسته از زیر پایش برداشت و محکم زد پس 
گردن پسرک . پسرک برگشت نگاهی به ما کرد و گفت: 
احمق ها  !... احمد حسین با خشم گفت : برو ، بچه ننه ! 
... من فرصت یافتم و گفتم : حاال می آیم شکمت را سفره 

می کنم  بچه ها همه یک دفعه زدند زیر خنده .
 پدر دست پسرک را کشید و داخل هتلی شدند که چند 
متر آن طرف تر بود . باز همه ی چشمها برگشت به طرف 
کفشهای نو محمود . محمود دوستانه گفت : کفش برای 

من زیاد هم مهم نیست. اگر می خواهید مال شما باشد.
 

ادامه دارد...

اگر مردم بتوانند فقط کمی بیشتر 
همدیگر را دوست داشته باشند، 
می توانند بسیار خوشحال باشند.

هدف زندگی، شاد بودن نیست. بلکه مفید بودن، 
آبرومند بودن، دلسوز بودن است. اینکه تفاوتی 

ایجاد کنی که نشان دهد زندگی کردی،

عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

کسی که دندان درد دارد فکر می کند تمام کسانی 
که دندانشان سالم است خوشحال هستند. انسان فقیر 

هم همین اشتباه را راجع به افراد ثروتمند می کند.

خدایا من شکایت دارم .من شاکي ام . پس کو 
رحمانت؟ پس کو رحیمت؟ آخه چرا اینجا؟ چراحاال؟ 
چرا اینطوري؟ من شکایتمو پیش کي ببرم؟ به کي 

بگم؟ )علي دهکردي- از کرخه تا راین(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

اوست کسی که شما را آن گونه که می  خواهد در رحمها صورتگری می  کند هیچ 
معبودی جز آن توانای حکیم نیست. آل عمران/ 6

حدیث روز  

چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد .
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

 سنگ نوردی با دستان زنانه
الناز رکابی از آن دسته دخترهایی است که با دستان قدرتمند 
خویش تا بلندترین بام های قهرمانی صعود کرده است. وی در 
گفتگویی گفت: به رشته سنگ نوردی وقتی عالقمند شدم که 
برادرم نایب قهرمان آسیا شد و آن رقابتها در زنجان زادگاه آنها 
برگزار شده بود. از سال 1380 به صورت رسمی سنگ نوردی 
آغاز شد، رشته ای که به معنای واقعی خاص و منحصر بفرد 
است، چرا که به غیر از جسم و فیزیک با روح و روان انسان نیز 
سروکار دارد و هوش حرکتی و فکری هر دو از عناصر اصلی 

این رشته هستند.
جنسیت مانعی برای پیشرفت نبود

سنگ نوردی در آغاز خشن و سخت به نظر می رسد، اما کمی 
که در عمق این رشته می رویم، متوجه ظرافتهای کار می 
شویم، جاییکه دقیقا بهانه ای می شود برای موفق تر بودن 
دخترها در این رشته ورزشی و شرایط فیزیکی دخترها باعث 
می شود تا معماها و مسیریابی ها در سنگ نوردی راحتر حل 
شود. بر همین اساس نیز در سراسر دنیا دخترها پابه پای پسرها 
فعالیت کرده و حتی از نظر سطح یکسان هستند، بنابراین 
جنسیت در این رشته ورزشی چندان حائز اهمیت نیست. حتی 
اغلب تماشاگران در مسابقات سنگ نوردی بسیار با لذت و 
هیجان بیشتر مسابقات دخترها را مشاهده می کنند و تکنیک 

دخترها در این ورزش قدرتی بسیار مثال زدنی است.
تقریبا پانزده سال است در رشته های لید، بولدرینگ و سرعت 
مسابقات  طالی  و  هستم  کشور  قهرمان  نوردی  سنگ 

سنگ نوردی »آدیداس راک استارز« در شهر اشتوتگارت آلمان، 
طالی کاپ آسیا در رشته لید، نقره آسیا در رشته بولدرینگ، 
نقره اورال در مسابقات آسیا به میزبانی ایران، برنز قهرمانی آسیا 
در رشته لید در کشور اندونزی را کسب نموده و در مجموع بهتر 
است بگویم که هشتاد و چهار مدال در سطوح مختلف به دست 

آورده ام که هفتاد و هشت تا از آنها طال است.
به گفته رکابی، ورزش سنگ نوردی در ایران سالهای اخیر 
پیشرفت چشمگیری داشته و آقای رضا علی پور رکورد دار 
رشته سرعت جهان هستند و البته در رشته بولدرینگ نیز نفرات 
خوبی داریم که نزدیک به برترین های جهان رقابت می کنند، 
البته هنوز نتوانستیم سکویی کسب کنیم، اما امیدوارم که این 
اتفاق بزودی حاصل شود که این امر تنها با برنامه ریزی خوب 
از سوی فدراسیون برای نسل جدید، حمایت مسئوالن، وجود 
اسپانسرهای خوب و اردوهای آمادگی منظم حاصل می گردد.

فینالیست در رشته سنگ نوردی
حتی  نورد  سنگ  بانوان  گذشته  در  گوید  می  رکابی  الناز 
فینالیست هم نداشتند، اما این اواخر نه تنها جزء فینالیستها 
هستند، بلکه سکو نیز کسب نموده و در رده سنی نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن مدال کسب می نمایند، بنابراین سطح 
کیفی ورزش سنگ نوردی بانوان در ایران را می توان رضایت 
بخش دانست که رقیبی جدی در سطح بین المللی به شمار 
می آیند.فدراسیون کوهنوردی اخیرا برنامه ریزی های خوبی 
برای این رشته داشته و مسابقات مختلفی را ترتیب می دهد 

که در گذشته اینطور نبود. االن بچه ها از سنین هفت یا هشت 
سال مسابقه می دهند که این چشم انداز خوبی را به همراه 
خواهد داشت، اگرچه فدراسیون حمایت مالی چندانی به دلیل 
حضور  برای  اما  ندارد،  ورزشکاران  از  اقتصادی  مشکالت 
ورزشکاران در مسابقات جهانی بسیار عالقمند است وبرای 
کسب الیسنس و ویزا اعضاء تالشهای خوبی انجام داده است.

شرکت در مسابقات جام جهانی
الناز و چند تن از دوستان وی که از نفرات اصلی تیم ملی 
هستند با هزینه شخصی خودشان در مسابقات جام جهانی 
حضور یافتند والبته همین مشکالت مالی یکی از دالیل مهمی 

است که ما از رقابتهای جهانی باز می مانیم. 
امسال دومین سالی است که در مسابقات جهانی شرکت می 
کنم چراکه »چینی زرین« و شرکت »DWX« اسپانسرهای 
من شدند و لوازم فنی را نیز شرکت »دکلیو« تهیه می کند و 
اگرچه کمک بسیار بزرگی است اما برای من تقریبا دیر است و 
اگر این اتفاقات زودتر پیش می آمد موفق به کسب رتبه های 
جهانی بیشتری می شدم. الناز رکابی امکانات سخت افزاری 
این رشته در ایران را قابل قبول و ضعف های موجود در این 
عرصه را در عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب به ویژه 
روی حرفه ای ترها می داند.الناز در سال 2018 بازیهای آسیایی 
 جاکارتا را پیش روی دارد و آن را جزء مهمترین مسابقاتی
می داند که در آن شرکت یافته و خوشبختانه سهمیه حضور 
در این رقابتها را کسب نموده، همچنین در آینده المپیک 2020 

پیش رو است که به کسب سهمیه برای حضور در این رقابت 
جهانی بزرگ نیز بسیار امید دارد. رکابی رشته اصلی خود را 
بولدرینگ معرفی نموده و برای دریافت رتبه های بهتر در 

مسابقات جهانی این رشته بسیار تالش می کند.
الناز حدود هشت سال است که به عنوان مربی سنگ نوردی 
هم در زنجان و هم در تهران مشغول به فعالیت است و دو 
دوره مربی گری تیم ملی نوجوانان و جوانان را عهده دار بوده 
که شاگردان وی در سطوح آسیایی موفقیتهای خوبی کسب 
نموده اند و می توان به محیا دارابیان، مینا آرامیده، نسیم 
بیارجمندی اشاره نمود. الناز موفقیت شاگردان خود را موفقیت 
خود می داند و امیدوار است تا شاگردانش به قهرمانی جهان 
آرزوی وی در شاگردانش جامه عمل  این  تا  بیابند  دست 
سایر کشورهای  دیدگاه  نوردی  قهرمان سنگ  بپوشد.این 
جهان نسبت به ورزشکاران ایرانی را مثبت ارزیابی می کند 
و حضور قهرمانانی ماند رضا علی پور به عنوان رکورد دار 
جهان را در این ارزش گذاری بسیار ارزشمند می داند، عالوه 
بر آن داوران و طراحان ایرانی که در مسابقات بین المللی 
فعالیت دارند نیز حاکی از سطح قابل قبول ایران در رشته 

سنگ نوردی است.
به  سفر  را  خود  روی  پیش  اهداف  منجمله  رکابی  الناز 
و  بیشتر  تمرینات  تجربه،  برای کسب  اروپایی  کشورهای 
استفاده از مربیان خارجی می داند، چراکه کمبود مربی خوب 

و سخت افزار حرفه ای برای وی بسیار محسوس است.
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چگونه تصمیم بگیریم؟

1. حاشیه های تصمیم  خود را مشخص کنید:آیا تصمیمی 
که می خواهید بگیرید تصمیمات دیگری هم در پی دارد یا 
تحت تاثیر تصمیمات دیگری است؟ برای تصمیم گیری 
مساله  اصلی را از عوامل فرعی جدا کنید. اگر تصمیمی 
که می خواهید بگیرید برایتان واضح نیست، سعی کنید 
اطالعات بیشتری کسب کنید. تا زمانی که صورت مساله 
را به خوبی نشناسید، نمی توانید سریع تصمیم بگیرید. مانند 
مساله ریاضی، اگر یکی از پارامترهای مساله را درک نکنید 

قادر به حل آن نخواهید بود.
را در تصمیم گیری  احساسات خود  امکان  تا حد   .2 
دخالت ندهید:از خودتان بپرسید آیا نتیجه  این تصمیم روی 
زندگیتان تاثیر زیادی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، می توانید 
با کنار گذاشتن استرس و ناامیدی ذهن  خود را باز کنید و 

هوشمندانه تر تصمیم بگیرید.
 3. معیار های تصمیم گیری  خود را مشخص کنید:عوامل 
الزم برای عملی کردن تصمیم معیار های تصمیم گیری 
هستند. مثال اگر می خواهید تصمیم بگیرید برای شام چه 
غذایی آماده کنید، معیار تصمیم گیری  شما ممکن است 

مواد غذایی موجود یا عالیق فرزندتان باشد.
 4. در مواجهه با گزینه های پیِش رو صادق و صریح 
حذف  ندارید،  انتخاب  قصد  که  را  باشید:گزینه هایی 
کنید. هر چه تعداد گزینه ها کمتر باشد، تصمیم گیری 
آسان تر می شود. حواس تان باشد در بیشتر مواقع عدم 
نیست در چنین مواقعی  انتخاب  تصمیم گیری، یک 
تصمیم نگرفتن از تصمیِم بد گرفتن بدتر است. مثال اگر 
می خواهید تصمیم بگیرید برای خانواده تان چه غذایی 
تهیه کنید، نمی توانید تصمیم بگیرید هیچ غذایی تهیه 
نکنید. به ندرت پیش می آید انتخابی بدون نقص باشد؛ 

هر انتخابی عواقبی دارد.
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امروناراپوتلاپ1
سیدارهتیلناوی2
مایننایکنیهاش3
انانامکهیهنن4
لبیانتسدرتسه5
داسشودمیوقتا6
ردکتاردیهیمید7
هباراومنندار8
ناماهدیازمراپ9
داینوگررکمقا10
وقامارددیدبن11
سرهیرمیانناک12
تهاقنکاسبماسر13
اسورسیپامارکا14
نوناقفارگومسیس15

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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00

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

آماده همکاری: راننده پایه یک با 
مدارک کامل و چند سال سابقه کار 
با هوشمند باری  09157201488

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

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

مفقـــــودی
پــروانـه نظـــام مهنـدسی 
اینجانــب امیـــد یوسفــی 
محمـــد  فرزنــد  طبــس 
امیـن به شمـــاره پـــروانه   
3930000299مفقود 
درجـــــه  از  و  گردیــــده 

اعتبـــار ساقط می باشد.
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بهترین گیاهان دارویی 
جوان کننده و ضدپیری پوست

پونه کوهی یک گیاه ضدپیری قوی می باشد. 
اگر کمی روغن پونه  کوهی در پاک کننده تان 
بریزید، می توانید یک پاک کننده  معمولی را به 
یک پاک کننده  ضدپیری تبدیل کنید. عصاره  
پونه  کوهی، میکروب ها را از بین خواهد برد و 

از جوش جلوگیری می کند. زردچوبه حاوی آنتی 
اکسیدان  است و از پوست در برابر آسیب های 
محیطی و فشار هوا محافظت می کند و مانع 
از پیری زودرس می شود. آووکادو مانند عسل، 
حاوی ترکیبات تسکین دهنده است که سوزش، 
التهاب و تورم را کاهش می دهد. انار سرشار از 
ویتامین های ضروری و آنتی اکسیدان هایی است 
که پوست را درخشان و روشن نگه می دارند.

تاثیرات مصرف توت و انگور  بر ریه ها 

نوعی  حاوی  خوراکی  مواد  بیشتر  که  افرادی 
می  آنتوسیانین مصرف  به  موسوم  فالوونوئید 
افزایش  با  حتی  را  ریه  عملکرد  بهترین  کنند 
سن خواهند داشت. آنتوسیانین ها در میوه ها 
نظیر  تیره  های  رنگدانه  دارای  سبزیجات  و 
انگور قرمز و توت فرنگی یافت می شود. رژیم 

غذایی سرشار از میوه و سبزیجات می تواند از 
ریه ها در مقابل آسیب و صدمه حفاظت کند، 
به  ابتال  ریسک  و  کرده  را حفظ  عملکردشان 
بیماری های تنفسی را در سنین باالتر کاهش 
دهد. مواد غذایی فرآوری شده با اُفت عملکرد 
ریه ها مرتبط هستند. افرادی که مقدار زیادی 
میوه و سبزیجات تیره رنگ می خورند با روند 
مواجه هستند. ها  ریه  ُکندتر کاهش عملکرد 

غذایی که مثل کولر در تابستان 
شما را خنک می کند 

آب  دوغ خیار نقش موثری در آبرسانی سریع به 
بدن، رفع تشنگی، گرما زدگی و دفع سموم دارد.
خون ساز  و  خواب آور  آرام بخش،  خیار  آب  دوغ  
است و انرژی بدن را هم افزایش می دهد. این 
استحکام  سالمتی،  در  چشمگیری  تاثیر  غذا 

دارد  مفاصل  تقویت  و  دندان ها  و  استخوان ها 
و مانع از بروز پوکی استخوان در افراد می شود.
آب  دوغ  خیار به کاهش قند، فشار و چربی خون 
کمک شایانی می کند و در کارکرد بهتر سیستم 
قلبی و عروقی موثر است. این غذا سیستم ایمنی 
بیماری های  برابر  در  را  بدن  و  تقویت  را  بدن 
مختلف و انواع سرطان ها به ویژه سرطان سینه، 
می کند. محافظت  پروستات  و  تخمدان  رحم، 

خانم ها اگر زیاد چای می نوشند 
مراقب تغییر ژن های خود باشند

  
اپی ژنتیک  تغییرات  به  منجر  چای  نوشیدن   
در زنان می شود که با سرطان و سوخت وساز 
تحقیقات  است.  ارتباط  در  استروژن  هورمون 
ژن  می نوشیم،  و  می خوریم  آنچه  داده،  نشان 
هم  معمولی  غذایی  رژیم  می دهد.  تغییر  را 

تغییرات  به  منجر  روده  باکتری های  تغییر  با 
اپی ژنتیک می شود. محققان با بررسی مصرف 
که  است  ممکن  کردند:  اظهار  قهوه  و  چای 
این نوشیدنی ها منجر به تغییرات اپی ژنتیک 
تغییر  به  منجر  چای  مصرف  شود.  زنان  در 
ژن های DNAJC۱۶ و TTC۱۷ می شود 
که با متابولیسم استروژن و سرطان مرتبط است. 
مصرف چای در ژن مردان تغییر ایجاد نمی کند. 

اشعه آفتاب مهم ترین عامل بروز 
سرطان پوست

و  رطوبت  توازن  حفظ  نگهداشتن،  پاکیزه 
جلوگیری از خشکی و چربی بیش از حد پوست 
همچنین مراقبت در برابر اشعه فرابنفش خورشید 
از نکات اصلی و اولیه نگهداری پوست است. 
اشعه  پوستی  های  سرطان  عامل  ترین  مهم 

افرادی که در  آفتاب است، به خصوص  مضر 
مکان های روباز و در معرض مستقیم خورشید 
و  سوالر  های  حمام  همچنین  دارند.  فعالیت 
زیر  مداوم  کردن  برنزه  های  روش  از  استفاده 
نور آفتاب و افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد 
سرطان هستند باید دقت بیشتری داشته باشند. 
از  پیشگیری  مهم  عوامل  از  ها  توصیه  این 
سرطان پوست و نوع خطرناک آن مالنوم است.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

برگزاری مسابقات اتومبیلرانی بانوان در بیرجند

بیرجند  در  بانوان  اساللوم  رشته  اتومبیلرانی  مسابقات  دوره  اولین 
برگزار شد. رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی بیرجند با بیان اینکه 
مسابقات اتومبیلرانی رشته اساللوم بانوان به مناسبت دهه کرامت و هفته 
عفاف و حجاب برگزار شد، گفت: این مسابقات با حضور 25 شرکت 
کننده در دو کالس منهای 2 هزار سی سی و منهای هزار و 500 سی 
سی در پیست چند منظوره امیرآباد برگزار شد. اکبری افزود: در پایان 
مسابقات، صاحبی نژاد، ایوبی، افضلی به ترتیب در کالس منهای 2 هزار 
سی سی مقام اول تا سوم را کسب کردند و در کالس منهای ۱500 سی 

سی هم به ترتیب حمزه ای، عباسی و قربانی نفرات اول تا سوم شدند.

مسابقات دارت، فوتبال روی میز و اسپوکس 
در فردوس برگزار شد

پنجمین دوره مسابقات دارت آزاد، فوتبال روی میز و اسپوکس خراسان 
جنوبی با حضور ۷5 شرکت کننده شامل 40 مرد و 35 زن در مجموعه 
هیئت  رئیس  شد.  برگزار  فردوس  شهرستان  درخشان  شهید  ورزشی 
انجمن های ورزشی استان، هدف از برگزاری این مسابقات را معرفی 
برگزیدگان به مسابقات کشوری عنوان کرد. علیرضا علیزاده افزود: در این 
دوره از مسابقات که به مدت یک روز در شهرستان فردوس برگزار شد، 
سه نفر در هر رشته ورزشی انتخاب و به عنوان تیم استان به مسابقات 
ابزارهای  انواع  از  برگرفته  اسپوکس  ورزش  می شوند.  اعزام  کشوری 

جنگی و غیر جنگی ایران باستان به شکل ایمن )اسفنجی( می باشد

هفته پر تلفات در جاده های خراسان جنوبی

حوادث تلخ رانندگی، هفته گذشته در جاده های خراسان جنوبی ۶ کشته 
و 89 زخمی بر جای گذاشت. جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: این 
افراد در ۶3 فقره تصادف کشته یا زخمی شدند. نیک مرد با بیان اینکه 
بیشتر تصادفات هفته گذشته به شکل واژگونی و برخورد وسیله نقلیه با 
موتور سیکلت بوده، افزود: بی توجهی به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و 
رعایت نکردن حق تقدم عمده ترین علل تصادفات این مدت بود. بیشترین 
تصادفات هفته گذشته در بازه های زمانی ۱۶ تا 20 و 20 تا 24 رخ داده است.

 102 کیلو گوشت غیرقابل مصرف در قاین معدوم شد
  

۱02 کیلوگرم گوشت چرخ شده غیر قابل مصرف در قاین ضبط و معدوم 
شد. محمودی رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: در بازدید و نظارت 
بهداشتی تیم های نظارتی دامپزشکی، کارشناسان نظارت شبکه از یک 
واحد عرضه در شهرستان مقدار ۱02 کیلوگرم گوشت چرخ شده غیر قابل 
مصرف به دلیل رعایت نکردن شرایط بهداشتی، ضبط شد. پس از مشخص 

شدن نتایج آزمایشگاهی محموله مذکور در محل شبکه معدوم شد.  

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور/ پاکسازی سوریه از  لوث هم پیمانان آمریکایی - رحیمی  داده نما

یبوست یکی از شایع ترین مشکالت گوارشی در سنین مختلف است. 
فرصت  روده  های  سلول  باشد  کندتر  بزرگ  روده  حرکات  قدر  هر 
خواهند داشت تا آب بیشتری از مواد دفعی باز جذب کرده و به این 
ترتیب مدفوع خشک تر و سخت تر می شود. در خیلی موارد یبوست 
مزمن می تواند نشان دهنده یک بیماری زمینه ای باشد. برای تمام 
افراد باالی 50 سال که از یبوست مزمن رنج می برند انجام تست 
غربالگری کولونوسکوپی و رد کردن مشکالت روده بزرگ ضروری 

شود.  می  توصیه  شامل  غذایی  رژیم  در  تغییر  درمان  برای  است. 
مصرف مواد غذایی پر فیبر مانند سبزیجات و افزایش مصرف، افزایش 

تحرک و فعالیت بیمار نیز توصیه می شود. 
مهم ترین عامل افزایش حرکات روده فعالیت بدنی است و در صورتی 
که با نوشیدن مایعات کافی همراه گردد باعث اجابت مزاج راحت و 
منظم می شود. اگر آب و سایر نوشیدنی ها به میزان کافی مصرف 
نشود باعث می شود سلول های روده مجبور به بازجذب آب و حفظ 

آن شوند و مدفوع خشک شود.
 راه های کمک کننده به برطرف شدن یبوست: آلو به عنوان بهترین 
داروی طبیعی برای برطرف شدن یبوست در افراد شناخته شده است. 
ورزش و فعالیت بدنی: بین وعده غذایی و ورزش حداقل یک ساعت 
فاصله بیندازید تا بدن فرصت هضم غذا را داشته باشد. ۱5-20 دقیقه 
پیاده روی سه بار در هفته می تواند در کاهش یبوست موثر باشد. 
جلوگیری  یبوست  بروز  از  تواند  می  کافی  آب  و  مایعات  همچنین 

نماید. بیشتر بزرگساالن روزانه به نوشیدن 8 تا ۱0 لیوان آب خنک 
یا نوشیدنی های بدون کافئین نیاز دارند.  اگر دچار نارسایی قلبی یا 
کلیوی هستید، پیش از تصمیم به افزایش نوشیدن آب و مایعات حتما 

با پزشک  مشورت نمایید. 
موقت  شدن  برطرف  موجب  مسهل  داروهای  از  استفاده  همچنین 
اما به عنوان یک راه حل دائمی و موثر و بدون  یبوست می شود 

تجویز پزشک نمی توان از آنها استفاده نمود. 

چه طور از یبوست پیشگیری کنیم؟

امالک و 
مستغالت

فروش زمین کارگاهی پشت میدان 
تره و بار، متراژ ۵۰۰ متر 
سند تک برگ، ششدانگ

تلفن تماس:
۰91۵666146۰

فروش 
مغازه در بازار سرپوش 

تلفن تماس:
۰9۳۳۰۷۵1696 

ملک مزروعی بدون 
درخت،2۵۰۰متر

با یک ساعت آب چاه شش اینچ 
واقع در2 کیلومتری سیوجان 

۰91۵۷418۷42   
 

آپارتمان فروشی در سجادشهر
1۰۷متر، جهت هماهنگی و بازدید

به دفتر امالک امامت2۷
مراجعه فرمایید

۰91۵۳2286۳8

خریدار واحد آپارتمان 
در حد 6۰ میلیون

تلفن تماس:
۰91۵۷۵۵۰۰۵۷

منزلی ویالیی در حسین آباد سادات 
16۰متر، 9۰متر زیربنا 

یک خواب، با کلیه امکانات
فی: ۷۵م

۰91۵16۳4698

جویای کار

)فوری( به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت ) با درآمد باال ( نیازمندیم.  

۰9۳8۵61۵244

به تعدادی راننده 
با ماشین جهت کار در آژانس 

اینترنتی نیازمندیم. 
تلفن تماس:

۰9۳8۵61۵244

فوری به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت ) با درآمد باال ( نیازمندیم.  

۰9۳8۵61۵244
 

به تعدادی راننده
 با ماشین جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰91۵۵619۰۷2

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
۰91۵۵61186۰

 
به یک نفر فروشنده آقا 

جهت کار در پوشاک محدوده معلم 
 نیازمندیم

 حقوق ۵۰۰ تومان
۰912۰69684۵

 

به تعدادی راننده با خودرو جهت کار 
در آژانس با زنگ خور باال 

برای دو شیفت صبح و عصر 
نیازمندیم

۰9۳6۰۵64۳4۳

به تعدادی راننده جهت آژانس 
بیمارستان با زنگ خور باال

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰91۵6۰4۰۳۷۳

همکار آشنا به کامپیوتر
ترجیحا محدوده مهرشهر جهت 

همکاری در مشاور امالک نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9129۷۳۰6۷۷

خودرو

فروش فوری پی کی نقره ای، 
مدل84 ، بدون رنگ، فنی سالم 

تا برج 9 بیمه دارد 
 فی: توافقی 

۰91۵164۳۳18

فروش
 ماشین جک جی ۵

تلفن تماس:
۰9۳۳۰۷۵1696

لودر تمیز
 تا سقف 8۰ میلیون نقد

خریداریم
تلفن تماس:

۰91۵86۵9648

فروش پی کی 
مدل 84 
تلفن تماس:

 ۰91۵861۰18۷

فروش موتورسیکلت 1۵۰ پیشتاز،
 با دزدگیر، رنگ آلبالویی

 مدل 9۳ ، تمیز ، 2/1۰۰ م 
تلفن تماس               

۰91۵۷2۵۵۵۰9

متفرقه

فروش
 دستگاه برش مرغ

تلفن تماس:
۰91۵96۳294۵

   

خریدار صندلی اداری
 دست دوم ، سالم

تلفن تماس:
۰91۰۰4۰۰92۵

باالبر ساختمان، دست دوم 
خریداریم

تلفن تماس:
۰91۵16۰8۳۵۳

   
 

فروشگاه پوشاک
 با سابقه و فروش تضمینی 

به علت مهاجرت واگذار می شود
تلفن تماس:

۰91۵164684۵

فروش آهن 18، نو  
قیمت مناسب
تلفن تماس:

۰91۵۷2۳6۳41

فروش کریر نوزاد
بسیارتمیز و سالم

 نصف قیمت بازار،۵۰ تومان
تلفن تماس:

۰91۵۷۵۵۳641

دستگاه ورزشی دراز و نشست
 همراه سی دی آموزشی سالم 

قیمت 6۰ تومان
۰91۵۷۵۵۳641

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181



7
یکشنبه * 7 مرداد 1397 * شماره 4126

7
وزش باد شدید و گرد و خاک در مناطق شرقی خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل هواشناسی از پیش بینی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی استان طی سه روز آینده 
خبر داد و بیان کرد: طبق مدل های هواشناسی در سایر نقاط استان گاهی وزرش تند باد پیش بینی می شود. خندان رو 
اضافه کرد: از روز دوشنبه نیز با روند افزایش جزئی دما رو به رو خواهیم بود که این روند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

*سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای درمیان 
گفت: از ابتدای سال جاری ۳۴۰ گواهی مهارت در 
مرکزفنی و حرفه ای این شهرستان صادر شده است.

در  قاین  پاالس  انجمن  وحش  حیات  حامیان   *
ساخت یک آب انبار و 5 آبشخور برای منطقه حفاظت 

شده شاسکوه این شهرستان مشارکت داشتند.
با  همراه  هالل«  افق  رضوی،  »کرامت  جشن   *
برنامه های شاد به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت به 

میزبانی جمعیت هالل احمر نهبندان برگزار شد.
 *

* به  مناسبت هفته ملی مهارت  نمایشگاه دستاوردهای 
آموزشی و کارگاه های گذر مهارت برای معرفی 5۴ 

حرفه مختلف در نهبندان برپا است.

اخبار کوتاه

آغاز عملیات روکش آسفالت گرم
در محور روستایی به طول 6.5 کیلومتر

نقل  اداره راهداری و حمل و  صداوسیما- رئیس 
افزایش  برای  گفت:  زیرکوه  شهرستان  جاده ای 
مواصالتی  محورهای  نگهداری  و  ایمنی  ارتقاء 
شهرستان و به منظور رفاه حال کاربران جاده ای، 
طول  به  شط  چاه   - پایاب  چاه  آسفالت  روکش 
2.5 کیلومتر به اتمام رسیده و ۴ کیلومتر  نیز در 
حال اجراست.ضامن افزود: این عملیات به صورت 
پیمانی و در مدت ۳ ماه از ابتدای اردیبهشت آغاز 
شده که برای اجرای آن حدود 16۰ میلیون تومان 
از محل اعتبارات بحران هزینه می شود.وی گفت: 
طرح ایمن سازی محور زهان - اسفدن از جمله 
اقدامات در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای شهرستان زیرکوه در سال جاری است.

برخورد قضائی
 با پرنده فروشان دوره گرد

قاین  دامپزشکی  شبکه  رئیس   - سیما  و  صدا 
بیماریهای  شیوع  از  جلوگیری  هدف  با  گفت: 
مهلک طیور و حفظ سالمت عموم مردم ، شبکه 
انواع  با دست فروشان طیور بومی و  دامپزشکی 
ماکیان  با هماهنگی دادستان شهرستان برخورد 
قضایی می کند. رضا محمودی زاوه افزود: در این 
خصوص و با همکاری شهرداری نیز طیور بومی 
و پرندگان که در روز بازار ها عرضه می شد جمع 
آوری و تنها افرادی امکان فروش و عرضه پرنده 
را دارند که مجوز از دامپزشکی اخذ کرده باشند.

کسری مخازن آب در استان 
6 درصد بهبود یافت

ایسنا - حسین امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
 ای خراسان جنوبی اظهار کرد: کسری مخازن آب 
استان در سال آبی 9۴-95 ، 1۳5 میلیون متر مکعب 
بود که با راهکارهای آب منطقه ای، این کسری اکنون 
به 127 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. وی 
افزود: نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، جایگزینی 
پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه 
آب  بازرسی  گشت  گروه های  استقرار  و  تقویت  و 
منطقه ای برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، 
از مهم ترین عوامل بهبود کسری مخازن آب استان 
است.مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای خراسان جنوبی 
خراسان  در  آب  مخازن  کسری  اکنون  شد:  یادآور 

جنوبی، شش درصد بهبود پیدا کرده است.

دشمن در مقابل انقالب اسالمی
هیچ چیزی برای نشان دادن ندارد

استان صبح شنبه در  فقیه در  نماینده ولی  مهر- 
دیدار با جمعی از ائمه جماعات منطقه دو شهرستان 
بیرجند، اظهار کرد: اگر حیات را به معنای صحیح 

تعریف کنیم آثارش این است که انسان دارای ایده 
ایده ها تالش می کند. است و برای تحقق این 

حجت االسالم سید علیرضا عبادی با بیان اینکه 
که  است  مسجدی  صحیحش  معنای  در  مسجد 
پیامبر )ص( تعریف کرده نه مساجدی که استعمار بنا 
کرده است، افزود: اهل بیت و پیروان آن ها به دلیل 
سلطه ظلمه در انزوا بودند و نوعا اداره امور در دست 
ستم گران بوده است. نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی با بیان اینکه امروز بسیارند افرادی که چه 
بالفعل و چه بالقوه تا پای جان برای حفظ اسالم و 
دین خود ایستاده اند، اظهار داشت: روحانیون باید 
به رغم مخالفین و انسان های بزهکار از نیروی 
موجود حداکثر بهره برداری را داشته باشند چراکه 
پیروزی از آن شما است.وی با اشاره به اینکه باید 
رهبری  معظم  مقام  هنگامی  که  برویم  جایی  به 
نکته ای را می فرمایند تمام مساجد نیز در راستای 
فرمایش رهبری قدم بردارند، افزود: دشمن امروز 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل انقالب اسالمی 

هیچ چیزی برای نشان دادن ندارد.

۱۲۰ کالس درس در خراسان جنوبی
 به بهره برداری می رسد 

و تجهیز مدارس  توسعه  نوسازی،  مهر- مدیرکل 
با بیان این که اکنون ۴۰۰ کالس درس در 15۰ 
مدرسه در حال ساخت است، ادامه داد: پیش بینی 
می شود تا مهرماه سال جاری 12۰ کالس درس 
در ۳۰ مدرسه استان به بهره برداری برسد. بیکی با 
اشاره به این که مسکن های مهر با ۳97 کالس 
درس بیش ترین میزان کمبود کالس را دارند، افزود: 
امید است با بهره برداری از این تعداد کالس درس 
شاهد تغییر محسوسی در سرانه فضای آموزشی این 
مناطق باشیم. وی به ۴۰ میلیارد تومانی که طی 
سال جاری تاکنون از محل منابع استانی  و ملی 
برای این امر اختصاص یافته اشاره کرد و افزود: طی 
ورزشی  و  چندمنظوره  سالن  پنج  نزدیک  آینده ای 
در استان به بهره برداری می رسد. به گفته وی 1۳ 
درصد کالس های استان تخریبی است و بیش از 

۴۰ درصد کالس ها نیاز به مقاوم سازی دارند.

اجرای عملیات کمپ
 کویرنوردی حیدرآباد

صدا و سیما -مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
نهبندان  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفت: از محل اعتبارات تملک دارایی  های سرمایه 
ای استان و اعتبارات ملی، ایجاد زیرساخت های 
کویرنوردی  کمپ  اجرایی  عملیات  لوت  بیابان 
اعتبار  با  روستا  این  حاشیه  در  حیدرآباد  روستای 
1۳۰ میلیون تومان آغاز شد. حسین شبانی افزود: 
محوطه  شامل  طرح  این  عملیاتی  مرحله  اولین 
و  استراحت مسافر  آالچیق، محل  اجرای  سازی، 

سکوسازی در سال جاری اجرا می شود.

درخواست بسیج دانشجویی استان
CGT برای تصویب طرح

تسنیم-   بسیج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان 
جنوبی با صدور نامه ای به نمایندگان خراسان جنوبی 
با اشاره به مشکالت اقتصادی خواستار پیگیری جدی 
تصویب طرح CGT شدند. در بخشی از متن نامه 
دانشجویان بسیجی 1۰ دانشگاه بزرگ استان آمده 
است: حجت  االسالم عبادی، امیرحسن خانی، افضلی 
و فالحتی همان طور که مستحضر هستید اکنون در 
شرایطی به سر می بریم که وضع اقتصادی کشور و 
مردم با بحران های جدی روبه رو شده است و دشمنان 
قسم خورده اسالم و انقالب نیز بر این مسائل دامن 
می زنند. از آنجا که چند روزی است طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه )CGT( در مجلس شورای اسالمی 
مطرح شده و با توجه به اینکه این طرح در 2 مرحله  
قبل توسط جریان های صاحب نفوذ، قدرت و ثروت 
از دستور کار مجلس خارج شده است از جنابعالی به 
عنوان نماینده متعهد مردم والیتمدار و شهید پرور 
استان خراسان جنوبی درخواست می کنیم تا عالوه بر 
تبیین ضرورت این طرح برای سایر نمایندگان به فکر 
معیشت مردم و صالح کشور باشید و در همین راستا 

اقدامات الزم و انقالبی را عنایت فرمائید.

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
در  مبدا  از  زباله  تفکیک  اجرای طرح  گفت: 
مردم  عمومی  مشارکت  نیازمند  شهر  این 
از مدیریت  به نقل  است. به گزارش مهر و 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، 
حسن خانزاد اظهار کرد: امروزه توجه به حفظ 
اولیه  مواد  محیط زیست و محدودیت های 
اجتماعی،  وظایف  زمره  در  طبیعی  منابع  و 
فرهنگی و اخالقی شهروندان محسوب می 
شود. خانزاد افزود: یکی از اقدامات اساسی در 
این زمینه تفکیک مواد زائد قابل بازیافت از 
زباله های خانگی در مبداء و بازیابی آنها به 
صورت اصولی و بهداشتی است.به گفته وی 

جذب سرمایه گذار برای استفاده از فن آوری 
آوری  جمع  آالت  ماشین  خرید  نوین،  های 
اجرای  سیستم(،  نمودن  )مکانیزه  پسماندها 
آموزش  و  مبدا  و  مقصد  در  تفکیک  طرح 
در  شهرداری  اقدامات  جمله  از  شهروندان 
نیز  آن  بودجه  که  باشد  می  جاری  سال 
است.معاون  شده  بینی  پیش   97 سال  در 
ضرورت  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات 
جمع آوری  در  را  نوین  شیوه های  به  توجه 
زباله و مدیریت پسماند یادآور شد و افزود: با 
همراهی مردم بهتر می توانیم طرح تفکیک 
از مبدا را در این حوزه اجرایی کنیم که قطعا 
و  مباحث  شدن  فراگیر  و  اطالع رسانی  با 

زمینه  این  در  توان  می  مختلف  موضوعات 
حرکت موثری را به سرانجام رساند.

امیدواریم شهروندان نهایت
همکاری را داشته باشند

خانزاد در ادامه اظهار کرد: چون اکثر زباله ها 
قابل بازیافت هستند، بهتر است همه مردم با 
رعایت اصول بهداشتی به تفکیک زباله هایی 
همچون کاغذ، شیشه، آلومینیوم، زباله های تر 
از خشک و سایر زباله ها بپردازند تا شهر و در 
نتیجه محیط زندگی سالمی را داشته باشند.

شهروندان  امیدواریم  گفت:  پایان  در  وی 
نهایت همکاری را برای اجرای موفق طرح 

زیرا  باشند  داشته  را  مبدا  در  زباله  تفکیک 
کمک شایانی به سیستم مدیریت پسماندها 

خواهد بود و زیبایی شهر و بهداشت محیط 
عمومی را به دنبال خواهد داشت.

راه  سه  معبر  بازگشایی  آغاز  از  بیرجند  شهردار 
در  شهر  این  جعفر)ع(  بن  موسی  خیابان  به  اسدی 
محمدعلی  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  فرزان  طرح 
اظهار کرد:  بازگشایی طرح فرزان  جاوید در مراسم 
با توجه به توافق و تملک انجام شده با تخریب سه 

راه  معبر سه  متر   ۳۰ از  متر   12 تجاری،  واحد  باب 
باز و یک  اسدی به سمت پل موسی بن جعفر )ع( 
بر  عالوه  کرد:  اضافه  وی  شد.  آزاد  خیابان  طرف 
سه مغازه تخریب شده در این طرح، به زودی باقی 
شهردار  شود.  می  تخریب  و  تملک  تجاری  امالک 
بیرجند از پیشرفت ۸5 درصدی پل موسی بن جعفر 
)ع( در این طرح خبر داد و یادآور شد: تاکنون بالغ 
هزینه  پل  این  ساخت  برای  تومان  میلیارد   ۳.5 بر 
در  پروژه  این  امسال  شود  می  بینی  پیش  که  شده 
است؛  گفتنی  برسد.  برداری  بهره  به  دولت  هفته 
اتصال بافت فرزان از سال ۸۴ در بیرجند آغاز شده 
تملک  متعدد همچون  به دالیل و مشکالت  بنا  که 
نشدن امالک واقع در این طرح پس از 1۳ سال از 
واقع  مسکونی  ملک  هفت  تملک  با  امسال  ابتدای 

در این طرح به طور مجدد آغاز شده است.

 125 گفت:  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
برای  استان  در  شرایط  واجدان  از  نفر   2۴۳ و  هزار 

اقدام نکرده اند. دریافت کارت ملی هوشمند 
کرد:  اظهار   ، ایسنا  با  گفت وگو  در  فاطمی  مجتبی 
از ابتدای شروع طرح در استان تا 21 تیرماه امسال 
دریافت  هوشمند  ملی  کارت  نفر   77۸ و  هزار   ۴۴7
هزار   ۳95 تعداد  این  از  اینکه  بیان  با  وی  کردند. 
افزود:  است،  شده  داده  تحویل  کارت  فقره   9۰5 و 
مبنی  پیامک  دریافت  از  پس  است شهروندان  الزم 
بر صدور کارت ملی هوشمند، به ادارات ثبت احوال 
جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل  کنند.  مراجعه 
با بیان اینکه 125 هزار و 2۴۳ نفر در استان برای 
افزود:  نکرده اند،  اقدام  هوشمند  ملی  کارت  دریافت 
باتوجه به اینکه کارت های ملی تا پایان سال اعتبار 
دارد، از هم استانی ها درخواست داریم مراجعه برای 

پایانی  روزهای  به  را  هوشمند  ملی  کارت  دریافت 
جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل  نیندازند.  سال 
ادارات ثبت  به  با مراجعه  داد: مردم می توانند  ادامه 
احوال، ادارات پست و مراکز پیشخوان برای گرفتن 
اقدام کنند. فاطمی اظهار کرد:  کارت ملی هوشمند 
پایان  تا  قدیمی  ملی  کارت های  اینکه  به  باتوجه 
ارائه  در  تاریخ،  این  از  پس  و  دارند  اعتبار  امسال 
مشکل  می شود  انجام  بستر  این  از  که  خدماتی 
داریم  درخواست  شهروندان  از  شد،  خواهد  ایجاد 
اسرع  در  خود  هوشمند  ملی  کارت  صدور  برای 
سه  در  همچنین  شد:  یادآور  وی  کنند.  اقدام  وقت 
695 فقره شناسنامه  ۸ هزار و  امسال  ماهه نخست 
شهرستان  که  شده  صادر  سال   15 باالی  مکانیزه 
خود  به  را  شناسنامه  صدور  میزان  بیشترین  بیرجند 

اختصاص داده است.

اجرای طرح تفکیک زباله در بیرجند نیازمند مشارکت عمومی شهروندان است

اتصال سه راه اسدی به پل موسی بن جعفر)ع(
بیش از 125 هزار نفر در استان

برای کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند
قفل1۳ساله طرح فرزان بازشد

در نشست خبری تنظیم بازار استان مطرح شد :

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  حسینی- 
و  سیمان  قیمت  بازگشت  از  استان  تجارت 
مرغ خبر داد. دومین نشست خبری مرتبط با 
تنظیم بازار استان در سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان برگزار شد. شهرکی رئیس 
با  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
اشاره به دو بخش گران فروشی و یا گرانی 
گرانی  از  بخشی  کرد:  عنوان  بازار  در  کاال 
ها از خارج استان به ما تحمیل می شود و 
بخش دوم مربوط به کاالهای داخل  استان 
شود.  می  فروشی  گران  به  منجر  که  است 
ابتدای  از  بازرسی  هزار   15 انجام  به  وی 
طرح  در  افزود:  و  کرد  اشاره  تاکنون  سال 
بازرسی اصناف که از 16 تیر آغاز شده بود، 
از  بازرسی  مورد  هزار   11 از  بیش  تاکنون 
اصناف انجام شده که 2۰۰ پرونده به ارزش 
165 میلیون تومان در رابطه با آن تشکیل 
مبالغ  تومان  میلیون   12۰ فقط  اما  شد 

برگشتی به شکات است.

۱6۰۰ بازرسی در حوزه آرد و نان 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
اشاره به بازرسی در بخش آرد و نان نیز بیان کرد: 
16۰۰ مورد بازرسی انجام و 56 پرونده به ارزش 
25 میلیون تومان تشکیل شده است. شهرکی 
از هزار 5۸۰ بازرسی در حوزه قاچاق کاال و ارز 
خبرداد و یادآور شد: در این بازرسی ها 5۴ پرونده 
به ارزش 12 میلیون تومان تشکیل شد که عمدتا 

مربوط مواد غذایی خارجی یا چای است.

قیمت سیمان و مرغ به قبل بازگشت
وی با بیان این که در چند روز گذشته قیمت 
در  نگرانی  و  داشت  افزایش  سیمان  و  مرغ 
بود، خاطرنشان کرد: طی  ایجاد شده  مردم 

مکاتبه با دو کارخانه سیمان در استان مقرر 
قبل  قیمت  به  سیمان  قیمت  دیروز  تا  شد 
ها  قیمت  پنجشنبه  خوشبختانه  که  برگردد 
به قبل برگشت داده شد. وی علت افزایش 
توسط  قیمت  اعالم  تغییر  را  سیمان  قیمت 
انجمن سیمان کشور عنوان کرد و ادامه داد: 
تولید  و  کننده  مصرف  از  حمایت  سازمان 

را  خودسرانه  قیمت  افزایش  کشور  کننده 
قیمت  افزایش  از  شهرکی  است.  نپذیرفته 
در  ریزی  جوجه  کمبود  دلیل  به  نیز  مرغ 
این  کرد:  بیان  و  گفت  است  سخن  کشور 

موضوع نیز در ستاد تنظیم بازار استان مورد 
بررسی قرار می گیرد و تعدیل خواهد شد.

کشور  اساسی  اقالم  جدید  لیست   
اعالم شد / عدم درج قیمت برروی 

کاال بیشترین تخلف اصناف
علی تهوری معاون بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان نیز عنوان کرد: درج نشدن قیمت برروی 
کاال و ارائه نکردن فاکتور خرید به بازرسان پایه 
تخلفات اصناف است. وی با اشاره به این که 
واحد های صنفی باید فاکتور خرید کاالهای 

خود را در واحد صنفی داشته باشند و به بازرسان 
ارائه دهند گفت: واحد صنفی موظف به نصب 
درج قیمت بر روی کاالها است. وی به ایجاد 
کارگروه مبارزه با احتکار در استان اشاره کرد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  داد:  ادامه  و 
اقالم غالت، گندم خوراکی دامی، جو و برنج 
نهاده های کشارزی،   ، پروتئینی  مواد  سفید، 

یدکی،  لوازم  خانگی،  لوازم  تولید،  اولیه  مواد 
الستیک سبک و سنگین، مصالح ساختمانی، 
محصوالت فلزی پر مصرف، کاغذ و سیمان 
است.  کرده  اعالم  اساسی  کاالهای  جزء  را 
تهوری تاکید کرد: تمام واحد های تولیدی، 
تجار، عمده فروشان، وارد کنندگان باید انبار 
محل نگهداری کاالهای مذکور را به معاونت 
سازمان  کننده  از مصرف  و حمایت  بازرسی 

صنعت، به صورت ماهانه اعالم کنند.

بازرسی از باشگاه های ورزشی
و مدارس غیرانتفاعی آغاز شد

معاون بازرسی سازمان صنعت به بازرسی ها 
در باشگاه های دولتی و غیر دولتی اشاره کرد 
و افزود: کلیه متصدیان باشگاه های ورزشی 
دولتی و خصوصی موظف اند نرخ اعالمی از 
اداره کل ورزش و جوانان را نصب و رعایت 
کنند در غیر این صورت گران فروشی محسوب 
می شود. تهوری به مدارس غیر انتفاعی که 
برای ثبت نام از والدین وجه بیشتری نسبت 
به نرخ اعالمی دریافت کنند هشدار داد و بیان 
و  باشد  می  تخلف  اضافه  وجه  دریافت  کرد: 
شهریه مهد کودک ها از سوی دستگاه های 
متولی از جمله بهزیستی اعالم می شود که 
تاکید  وی  گیرد.  قرار  والدین  اختیار  در  باید 
کرد: مردم شریف استان می توانند تخلفات را 
به ستاد خبری سامانه 12۴ معاونت بازرسی و 
حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اعالم کنند.

قیمت سیمان و مرغ به قبل بازگشت
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رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
به  اشاره  با  دامپزشکی خراسان جنوبی  طیور 
تأثیر منفی گرما بر فعالیت زنبورستان ها، گفت: 
زنبورداران تمهیدات الزم برای مقابله با گرما را 
پیش بینی کنند. به گزارش مهر، قاسم عجم 
در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که زمانی 
که هوای داخل کندو خیلی گرم شود، فعالیت 
عادی زنبورها مختل شده و شدت یافتن این 
رفتن کلنی  از دست  به  است  شرایط ممکن 
منجر شود، بیان کرد: در صورت باالرفتن بیش 
از حد دمای کندو ملکه تخم ریزی را کاهش 

یا حتی متوقف می کند. وی ادامه داد: در این 
بر خنک کردن  زنبورها  فعالیت  تمام  شرایط 
 کندو متمرکز می شود و بیشترین نیروی آن ها

به جای حمل شهد به کندو، صرف حمل آب 
جهت خنک نگهداشتن آن می شود.

عجم با اشاره به راهکارهای کاهش اثر گرمای 
تابستان بر تولید عسل، گفت: زنبورداران می 
از کندوهای  با خارج کردن یک قاب  توانند 
1۰ قابی، گردش هوا در کندو را افزایش داده 
و سبب خنک شدن کندو شوند. وی، ایجاد 
خنک  راهکارهای  از  دیگر  یکی  را  سایبان 

دادن  قرار  افزود:  و  کرد  عنوان  کندو  ماندن 
کارتن یا شاخ و برگ درختان روی در کندو و 
جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به کندو به 
خصوص فلز روی در، چند درجه هوای داخل 
کندو را خنک تر خواهد کرد. وی، قرار دادن 
کندو بر روی یک پایه، پر کردن داخل درب 
بهداشتی و  دادن آب  قرار  یونولیت،  با  کندو 
سالم در نزدیکترین فاصله ممکن از کندوها، 
روی  تهویه  های  سوراخ  بودن  مسدود  عدم 
بدنه و در کندو را از دیگر راهکارهای مقابله با 

گرمای هوا در کندو برشمرد.

تمهیدات ویژه در زنبورستان ها اجرا شود

6696 نفر در استان
خون اهدا کردند

این که در  بیان  با  انتقال خون  ایسنا - مدیرکل 
5 مرکز اهدای خون در استان فعال است، اظهار 
نفر  امسال، 6696  نخست  ماهه  چهار  کرد: طی 
ماهه  چهار  طی  افزود:  عاملی  کردند.  اهدا  خون 
اهدای خون  مراکز  به  نفر  امسال ۸۴۴۳  نخست 
استان مراجعه داشته اند که از این تعداد  5۰ نفر 
برای اهدای پالکت مراجعه کرده اند. به گفته وی 
از این تعداد، 5۳7 نفر بانو و 6159 نفر آقا بوده اند.

ارسال ۲6 متن نمایشی 
به جشنواره تئاتر خراسان جنوبی

صدا و سیما- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت: این متون پس از بازخوانی ، به مرحله بازبینی 
نمایش ها که از 2۰ مرداد آغاز می شود، راه خواهند یافت.

نبی زاده با بیان اینکه کمیته انتخاب دوازدهمین جشنواره 
تئاتر استان پس از بازبینی آثار ،حداکثر ۸ نمایش را برای 
راه یابی به بخش رقابتی این جشنواره انتخاب می کند، 
افزود: نمایش های برگزیده در اختتامیه این جشنواره به 
جشنواره فجر راه خواهند یافت.وی گفت: این نمایش ها 
در بخش رقابتی به مدت سه روز در شهرستان قاین به 
روی صحنه می رود که دیدن آن برای عموم آزاد است. 

جشنواره غذاهای سالم و محلی
در نهبندان برگزار شد

ایسنا- به مناسبت هفته ملی مهارت، جشنواره غذاهای 
سالم و محلی در نهبندان برگزار شد. مرتضی مالدار 
تنها رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای نهبندان، بیان 
کرد: در جشنواره غذاهای سالم و محلی 2۴ نفر با  

بیش از 6۰ نمونه غذا شرکت کردند که پس از داوری 
و جمع بندی امتیازات، نفرات برتر این جشنواره اعالم 
خواهند شد. وی با بیان اینکه این مسابقه با تاکید بر 
بومی و سنتی و شیوه های پخت  پخت غذا های 
برگزار شد، افزود: مالک های انتخاب غذای برتر 
از رنگ های  تازه، استفاده  از مواد غذایی  استفاده 
طبیعی و سبزیجات بیشتر و استفاده کمتر از روغن 

و نمک در فرایند پخت است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند:
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پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
ََّک تَكوُن  هوِر یَِزِد ا... فیُعمِرَك، وإِن استََطعَت أن تَكوَن بِاللَّیِل والنَّهاِر علی َطهاَرةٍ فافَعْل؛ فإن أکثِْر مِن الطَّ

هاَرةِ َشهید إذا مُتَّ علَی الطَّ
فراوان وضو بگیر تا خداوند عمر تو را زیاد گرداند و اگر توانستی شب و روز با طهارت باشی این کار 

را بكن؛ زیرا اگر در حال طهارت بمیری، شهید خواهی بود.
)امالی شیخ مفید : ص60 ، ح 5(

به واقعیت های فضای موجود 
حتما نقد داریم

  حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی با 
تأکید بر اینکه به واقعیت های فضای موجود حتما 
نقد داریم، گفت: به وضع موجود باید منتقد باشیم 
وگرنه فرو می افتیم؛ اگر به نقطه ای رسیدید که فکر 
کردید همه چیز خوب است، این شروع افول است. 
اما به امید نیز نیازمندیم، زیرا بدون امید می شکنیم. 

وزیر روحانی به طور منظم 
به دیدار حصرنشین ها می رود

رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: روحانی 
در دیدار با فراکسیون امید درباره رفع حصر گفته در 
نتیجه کارهایی که در دولت یازدهم شده است، از 
حصر فقط پوسته اش مانده است. ماه ها طول کشید تا 
چند روزنامه برای محصورین آزاد شد. رئیس جمهور 

افزود: وزیر من به طور منظم به دیدار آنها می رود.

اگر به جای نوبخت،»آدام اسمیت« 
هم بیاید چیزی عوض نمی شود

صادق زیباکالم، تحلیلگر سیاسی گفت: اگر تمامی 
وزرای روحانی هم تغییر کند و اگر به جای نوبخت 
و  »کینز«  چون  بزرگی  اقتصاددانان  کرباسیان،  و 
»ریکاردو« و »آدام اسمیت« مسئول تیم اقتصادی 
دولت شوند، چیزی عوض نمی شود. اینکه افراد را 
مسئول مشکالت اقتصادی معرفی کنیم در واقع 
آدرس اشتباه داده ایم و هرکس دیگری هم جای 

این افراد بیاید، چیزی عوض نمی شود.

امیدوارم تغییرات جامعه روحانیت 
به جامعه مدرسین هم برسد

محمدعلی پورمختار فعال سیاسی گفت: حضور و 
تاثیر گذاری جامعه مدرسین از جامعه روحانیت هم 
کمتر شده و دلیلش این است که آنها محدود شدند 
به قم که امیدوارم تغییرات جامعه روحانیت به جامعه 
مدرسین هم برسد و یک جوان فعال را در راس 
کار قرار دهند که اثرگذارتر شوند. ما امروز نیاز داریم 

نیروهای انقالبی حضور بیشتری داشته باشند.

اگر نظام تصمیم بگیرد 
با آمریکا مذاکره  می کنیم

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ما 
همواره اهل مذاکره بوده ایم و نمونه آن موضوع هسته 
ای است که دوازده سال مذاکرات هسته ای را در دولت 
های مختلف داشته ایم. اینکه ما با آمریکا پای میز مذاکره 
می رویم، تصمیمی است که نظام باید بگیرد و مجموعه 
حاکمیت باید به این نتیجه برسند و اگر به نتیجه برسند 
که باید مذاکره ای انجام شود، قطعا انجام می شود.

منافع مان به خطر بیفتد
منافع شان را به خطر می اندازیم

سردار جوانی معاون سیاسی سپاه درباره توان ایران 
برای بستن تنگه هرمز و یا ناامن کردن دریای سرخ، 
گفت: اگر آمریکایی ها بخواهند مبنا را بر زورگویی 
ایران  مسلح  نیروهای  که  است  طبیعی  بگذارند، 
توانمندی ها  از  ملت  منافع  از  حفاظت  راستای  در 
کسانی  اگر  کنند.  بهره برداری  خود  قابلیت های  و 
بخواهند منافع ایران را به خطر بیاندازند، ایران هم 
منافع آنها را با امکاناتی که دارد، به خطر می اندازد.

 کره  از ما نفت نخرد ، خرید 
»ال جی«  و»سامسونگ«را ممنوع کنیم

بازار  نباید   توکلی نماینده سابق مجلس گفت: ما 
گسترده داخل را به  این راحتی به خارجی ها بدهیم. 
به عنوان مثال در صورتی که کره نفت ما را نخرد، چرا 
باید اجازه داد بازار لوازم خانگی مان با این گستردگی در 
اختیار دو برند معروف کره ای )ال جی و سامسونگ( 
قرار گیرد؟! ما هم باید مانند آنها شرط و شروطی 
لحاظ کنیم.دولت باید اعالم کند کشورهایی که به 
تبعیت آمریکا از ما نفت خریداری نمی کنند ما هم از 
این کشورها هیچ کاالیی خریداری نخواهیم کرد.

طرح سؤال از روحانی 
به هیئت رئیسه مجلس رفت

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی از تقدیم 
طرح سؤال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه پارلمان 
کمیسیون  ارزیابی های  به  اشاره  با  وی  داد.  خبر 
تعداد  که  صورتی  در  شد  مقرر  گفت:   اقتصادی 
امضاهای سؤال از رئیس جمهور از عدد 74 بیشتر 

بود، سؤال ظرف یک هفته در مجلس مطرح شود.

قصد تغییر نظام ایران را نداریم

ماتیس وزیر دفاع آمریکا در واکنش به خبر منتشر 
شده از سوی رسانه استرالیایی مبنی بر قریب الوقوع 
تاسیسات هسته ای  به  آمریکا  نظامی  بودن حمله 
ایران، گفت: سیاست واشنگتن تغییر نظام در ایران 
نیست. نمی دانم رسانه استرالیایی این ایده را از کجا 
آورده. اطمینان دارم این مسئله ای نیست که فعاًل 
مورد نظر ما باشد و صادقانه بگویم فکر می کنم این 

خبر در حد داستان سرایی است.

هر اصالح طلبي را به نوعي رد صالحیت مي کنند

الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتمادملی گفت: 
ریشه دار  میوه های  عنوان  به  را  اصالح طلبان  باید 
اما هر اصالح طلبی  باشیم،  داشته  نظر  انقالب در 
را که می بینند به عرصه وارد می شود به نوعی رد 
صالحیت می کنند. من حتی از اختالفاتی هم که در 
اردوگاه اصولگرایان به وجود می آید، ناراحت می شوم. آدم رقیب قوی داشته 

باشد خوشحال تر است. منافع کشور این است که به دنبال اختالف نباشیم.

قوه قضائیه نباید باز دور بخورد

با  نماینده شاهین شهر  دلیگانی  حسینعلی حاجی 
اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر 
اینکه فرزندان سیف تابعیت کشور بیگانه دارند و در 
خارج از کشور زندگی می کنند، گفت: با توجه به 
این قضایا قوه قضائیه از همین االن باید به فکر در 
دسترس بودن این افراد باشد و نباید باز دور بخورد و اتفاقی بیفتد که مردم 

باز عدم کارایی دستگاه قضا و یا ذهنیت نسبت به برخی افراد پیدا کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی، با بیان اینکه 
عده ای به نیابت از آمریکا در داخل 
کارشکنی می کنند که باید در برابر 
آن ها ایستاد، گفت: ما ضمن اینکه 

پشتیبانی می کنیم  را  رئیس جمهور 
از  دهد  سامان  را  امور  بتواند  که 
وزرای  از  بعضی  می خواهیم  وی 
گفت:  وی  کند.  برکنار  را  ناکارآمد 
نامناسب  وضعیت  ساماندهی  در 

نهایت همکاری  اقتصادی مجلس 
را با دولت دارد و رئیس جمهور باید 
خود برای اصالح کابینه اقدام کند و 
اگر وزرای ناکارآمد را عوض نکند، 

مجلس ورود پیدا می کند زیرا بعضی 
ناکارآمد  که  داده اند  نشان  مدیران 
کسانی  باید  گفت:  وی  هستند. 
مردمی  که  شوند  مسئول  و  مدیر 
بازی  پول  با  که  کسانی  و  باشند 

شوند.  مسئول  نمی توانند  می کنند، 
وی با بیان اینکه آقای وزیر دخترش 
همه کاره شده، پسر و داماد وزیری 
و  شده اند  اختیارات  تمام  صاحب 
می گیرند،  تصمیم  مملکت  برای 
گفت: امروز ملت ایران علیرغم تمام 
بزرگ ترین  و  ایستاده اند  مشکالت 
با  برخورد  مردم  خواسته  و  حرف 
فساد است. وی با بیان اینکه کسانی 
که با پول، انتخابات راه می اندازند و 
با پول مسئولیت کسب می کنند و با 
پول این وآن را می خرند، نمی توانند 
و  بسوزانند  دل  مردم  این  برای 
مسئولین  گفت:  کنند،  برنامه ریزی 
این نظام باید برای مردم بایستند و 
برای عموم کارکنند نه اینکه برای 
دو یا سه نفر دلسوزی و جانب داری 
تحت الشعاع  را  مردم  و  کنند 
دهند. قرار  خاص  گروهی  منافع 

پسر و داماد وزیری صاحب تمام اختیارات شده  
و برای مملکت تصمیم می گیرند

سید کمال سجادی، سخنگوی جبهه 
درباره  رهبری  و  امام  خط  پیروان 
جدایی اصالح طلبان از روحانی، گفت: 
اصالح طلبان با انداختن یک نخود در 
آش انتخابات خود را شریک روحانی 
کردند. وی با بیان اینکه امروز اکثر 
مدیران در پست های کلیدی اصالح 
طلب هستند، گفت: اصولگرایان در 
کابینه یا سازمان های مهم حضور 
ندارند. وی با تاکید بر اینکه اصالح 
دولت  از  را  الزم  استفاده   طلبان 
برده اند، گفت: اصالح طلبان در منافع 
دولت خود را شریک کردند، اما اکنون 
در پی واگذاری مشکالت به روحانی 
نظریه  از  یکی  گفته  به  و  هستند 
برای  دولت  طلب،  اصالح  پردازان 
این جناح سیاسی یک رحم اجاره ای 
بود. سجادی خاطر نشان کرد: اصالح 
طلبان با افزایش مشکالت در کشور، 

به دنبال جداکردن خرج شان از رئیس 
جمهور مورد حمایت خود هستند تا 
ساختار  در  کاری  سیاسی  با  بتوانند 
انتخابات  قدرت شریک باشند و در 

آینده مجلس و ریاست جمهوری پیروز 
میدان شوند. آنها با وجود آنکه امروز در 
پست های مهم اجرایی حضور دارند، 
ولی مشکالت کشور را با کارنامه خود 
بی ارتباط می دانند. سجادی با بیان 

به  در پی کمک  اصولگرایان  اینکه 
برای حل مشکالت هستند،  دولت 
گفت: اصالح طلبان در صدد عبور 
اهداف  به  برای دستیابی  روحانی  از 

قدرت  ساختار  به  ورود  یعنی  شان 
پی  در  فقط  طلبان  اصالح  هستند. 
روحانی  دولت  منافع  از  گیری  بهره 
اکنون  سیاسی  جناح  این  و  هستند 
کند. می  مطرح  را  روحانی  از  عبور 

اصالح طلبان در صدد عبور از روحانی برای دستیابی 
به اهداف شان یعنی ورود به ساختار قدرت هستند

اعتراض مردم در الیه های مختلف بسیار جدی است

ابراهیم اصغرزاده دبیرکل انجمن اسالمی مهندسان 
با بیان اینکه اعتراض مردم در الیه های مختلف در 
شرایط فعلی بسیار جدی است، گفت: بخش هایی 
از تهیدستان شهری، کارگران و حتی طبقه متوسط 
جامعه از وضعی که پیش آمده، ناراضی هستند و این  
نگرانی باعث شده هر نقطه ضعفی که در دولت رخ می دهد، به پای اصالح طلبان 
نوشته شود و به همین دلیل اصالح طلبان در شرایط برزخی به سر می برند.
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