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مردم نگاه گذشته را به 
اصالح طلبان و اصولگرایان ندارند

صفحه 6

  بنده در سیاست خارجی 
تصمیم گیر   نیستم

صفحه 6

پیشنهادهایی از  اروپا  که 
ایران را راضی نکرد

صفحه 6

 احتمال وقوع جنگ
 نظامی وجود ندارد

صفحه 6

فضای سبز، »پاشنه آشیل« 
مدیریت شهری 

چند روز پیش فرصتی دست داد تا به 
اتفاق یک همشهری ساعتی را به گشت 
 وگذار در کالن شهر مشهد بگذرانیم .

آنچه  در این میان برای نگارنده بسیار 
جالب بود توجه ویژه به گسترش فضای 
فراگیر  خشکسالی  با  )همزمان  سبز 
وطوالنی  این سال ها ( تنوع گونه های 
گیاهی ،کاربرد هنرمندانه انواع گل وگیاه 
وعنایت خاص به کاشت درختان چتری 
و سایه گستر و از همه مهمتر طراوت 
 چشم نواز فضای سبز این شهر بود .

به گفته همراهم، شهرداری مشهد به 
شدت از فضای سبز...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4155

5آغاز ثبت نام طرح تأمین مالی بنگاه های اقتصادی5روستاهای کمتراز 10 خانوار برق دار می شود 5مشکالت مردم نباید در پیچ و خم های اداری بماند

پرداخت معوقات کارگران در دستورکار
    صفحه 5

عکس : رضایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی عنوان کرد :

  راه اندازی  اولین دستگاه چاپ رول 10رنگ در جنوب شرق کشور /5 

احترام به سادات، احترام به باالترین شخصیت عالم هستی است
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی در گردهمایی بزرگ سبز پوشان علوی که با حضور 700نفر از سادات 
استان برگزار شد ،  بیان کرد: مقام و منزلت سادات برای همه روشن است و سادات باید سیادت خود را 
حفظ کنند و طوری عمل کنند که افراد با دیدن آن ها به یاد اهل بیت بیفتند و  . . .  ) ادامه در صفحه 5( 

سازمان ها  کارآفرینان را حمایت نمی کنند
کلمه »کارآفرینی« مدتی است که مد نظر بسیاری از مردم و مسئوالن قرار گرفته و توجهات و مشوق 
های خاصی از قبیل تسهیالت بانکی، معافیت های مالیاتی و ... به کارآفرینان تخصیص داده شده 

است. کارآفرینی در  خراسان جنوبی به چندین دلیل از جمله تغییر فرهنگ . . .  ) ادامه در صفحه 3( 

کتاب نخواندن باعث رخوت جامعه می شود/5

یی
ضا

 : ر
س

عک

فرا رسیدن دوازدهم شهریور ماه روز بهورز
بر همه تالشگران خط اول عرصه 

سالمت و بهداشت گرامی باد.

 روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقاي مهندس شهرکي
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبي

 انتخاب جناب عالی را به عنوان
عضوششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

را که نماد بارزي از شایستگی،تخصص ارزشمند و تالش هاي خستگي ناپذیرتان 
مي باشد، تبریک عرض می نماییم

سربلندی وتوفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی وکارکنان سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی

مدیران محترم شرکت چاپ و نشر گلرو
بـرادران عزیـز گلـرو

آغاز بهره برداری از بزرگترین ماشین چاپ رول 10 رنگ با ظرفیت 35 هزار 
برگ همزمان با شصتمین سالگرد افتتاح اولین چاپخانه بیرجند )چاپ زرین(
 افتخار بزرگی است که در سایه همت و تالش شما حاصل شد، این موفقیت بزرگ 

را خدمت شما و مردم شریف بیرجند تبریک می گویم.

حسن زرین پناه 

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در پرتو الطاف 
حق بیش از پیش موفق باشید. ضمنا از زحمات ارزشمند شما در خدمت صادقانه و آگاهانه  

در استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی می نماییم.
شرکت بیمه سینا - مدیریت استان خراسان جنوبی 

شرکت بیمه سینا - نمایندگی علی آبادی

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند شما بزرگوار را که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص و تجربه 
وافرتان می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت و سربلندی شما را 

از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
نمایندگی ایران خودرو و مرکز معاینه فنی بنگاه آبلوله بیرجند

جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد متعال سالمتی، سعادت و توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.
نمایندگی ایران خودرو و مرکز معاینه فنی بنگاه آبلوله بیرجند

آقایان رضا و مرتضی گلرو
مدیران پر تالش شرکت چاپ و نشر گلرو

همت شما در توسعه بزرگترین چاپخانه استان و راه اندازی 
دستگاه چاپ رول 10 رنگ ستودنی است. با عرض 

تبریک روز صنعت ملی چاپ ، صمیمانه به شما خداقوت و دست مریزاد می گوییم.  
روزنامه آوای خراسان جنوبی

به مناسبت

 اولین سالگرد درگذشت مرحومه

حاجیه شرف ربزگر
)والده شهید محمدسعید درویشی( 

مراسمی امروز دوشنبه 97/6/12 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( خیرآباد منعقد می گردد

حضور سروران معظم موجب شادی روح آن مرحومه و شهید واالمقام خواهدبود.

خانواده درویشی و سایر بستگان

یک شرکت بیمه ای از پزشک عمومی جهت ویزیت بازنشستگان در خانه امید
 واقع در خیابان جمهوری دعوت به همکاری می نماید.  تلفن: 09355659925

آگهی تجدید مناقصه سلف سرویس
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: از طریق مناقصه، انجام خدمات مربوط به سلف سرویس دانشگاه را برای مدت دو 

نیم سال تحصیلی اول و دوم 98-97 به شرکت های خدماتی معتبر دارای صالحیت و سابقه کاری واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز در ساعات اداری جهت بازدید و دریافت فرم شرکت 

در مناقصه و ارائه پیشنهادات خود در پاکت دربسته به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در بیرجند انتهای 
خیابان آیت ا... غفاری مراجعه نمایند. میزان سپرده جهت تضمین شرکت در مناقصه 10 میلیون ریال می باشد که می بایست به 

حساب شماره 0106062323001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به نام دانشگاه واریز و اصل فیش واریزی را 

همراه با فرم تکمیل شده شرکت در مناقصه در پاکت های جداگانه ارائه و تحویل شود. ضمنا دانشگاه در قبول یا رد پیشنهادات 
اداری اختیار تام دارد و هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
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اعطای وام شهریه با کارمزد 2/5 درصد به دانشجویان دانشگاه آزاد

محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد  تأکید کرد: عالوه بر وام صندوق رفاه که با کارمزد ۴ درصد به دانشجویان ارائه می شود، اخیراً 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی قراردادی با دو بانک منعقد کرده تا دانشجویان بتوانند از وام شهریه با کارمزد ۲.۵ درصد 

بهره مند شوند و ان شاءا... تا سال آینده برنامه های حمایتی بهتر و بیشتری ابالغ خواهیم کرد.

فضای سبز، »پاشنه آشیل« 
مدیریت شهری 

* مهرآیین

سبز   فضای  از  شدت  ...به  اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

محافظت می کند ودر تمام این شهربا همه بزرگی اش 
درخت پژمرده ای به چشم نمی خورد !! این همه در 
حالی است  که این کالن شهر نیزچون بیشتر شهرهای 
ایران طی سالهای اخیر گرفتار مساله خشکسالی وبالتبع 
کمبود منابع آبی بوده است .این اتفاق باعث شد تادر 
عبور از دیگر شهرها نیز با دقت بیشتری به فضای سبز 
آنها توجه کنم وعجب این که قم وکاشان ، شهرهای 
این همه در حالی است  که این کالن شهر نیز چون 
بیشتر شهرهای ایران طی سال های اخیر گرفتار مساله 
خشکسالی و بالتبع کمبود منابع آبی بوده است.این اتفاق 
باعث شد تا در عبور از دیگر شهرها نیز با دقت بیشتری 
به فضای سبز آنها توجه کنم وعجب این که قم وکاشان، 
شهرهای بسیار گرمتر و خشک تر و البته بزرگتر از 
بیرجند فضای سبز بسیار با طراوت تری داشتند! حتی 
قاین شهر دیگر همین استان نیز فضای سبز سرزنده 
وشادابی دارد ونکته شگفت آن که در نقاطی از همین 
شهر و در دل همین اقلیم از جمله دانشگاه بیرجند و 
دانشگاه آزاد و البته محوطه شهرداری وشورای شهر! 
و برخی پارک ها و معابر وضع فضای سبز مطلوب و 
در برخی خیابان ها از جمله خیابان غفاری،معلم ، فرعی 
های آن به سمت مدرس،خیابان حکیم نزاری ، قرنی 
، جنگل کاری پشت آرامستان و....نقاط متعدد دیگر از 
شهر، بویژه تعداد زیادی از درختان حاشیه خیابان ها 
وضع درختان اسفناک است بسیاری از درختان خشک 
شده ویا در حال نابودی هستند مناطقی هم وجود دارند 
که علیرغم ادعای آبرسانی ۲0 روزه ماموران شهرداری 
به روایت مردم و به شهادت آنچه عیان است !از 3 تا 6 
ماه است که رنگ آب به خود ندیده اند! نتیجه این وضع 
نیز روشن است درختان بی برگ و بار، کم رشد و نازیبا 
که بیش از آن که در ایجاد زیبایی موثر باشد زشت می 
نماید و افسردگی می آفریند و افسوس همه را بر می 
انگیزد.این همه در حالی است که یکی از وظایف اساسی 
شهرداری ها توسعه و حفظ فضاهای سبز  به عنوان 
نیاز حیاتی  جوامع  شهری  است . کمتر از سالی پیش 
مسئول فضای سبز شهری بیرجند در رد مقایسه بیرجند 
با کاشان و قم در گفت وگویی با نگارنده مدعی شد آن 
شهرها آب دارند و بیرجند آب ندارد مدتی بعد جانشین 
وی در حاشیه یک جلسه دیگرعنوان کرد: مشکل آب 
برای آبیاری فضای سبز نداریم ! و روزی که گذشت 
یک عضو شورای شهر ۲ ساعت تمام با ما همراه شد 
تا  درختان نابود شده و در حال نابودی شهر را ببیند.البته 
ایشان دالیل خشک شدن برخی درختان کاج را بروز 
آفت ونتیجه سوء مدیریت های... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( گذشته دانست و در ادامه براین نکته تاکید 

کردکه شهر بیرجند برای آبیاری فضای سبز مشکل 
کمبود منابع آبی دارد!!  موضوعی که در گفتگو با دو 
مدیر حوزه آب شهری ، از اساس رد شد انها مدعی بودند 
که  با وجود اعالم  آمادگی برای تامین منابع آبی فضای 
سبز شهری و انجام این کار در 1۲-10 شهر دیگر 
استان از سوی شهرداری بیرجند درخواست یا مراجعه 
ای برای تخصیص آب بیشتر برای فضای سبز انجام 
نشده است !!متاسفانه اندختن توپ در زمین یکدیگربه 
عنوان یک تکنیک !یا پلتیک! سیاستی است که دود آن 
به چشم مردم وآیندگان این شهر  می رود. حاصل این 
همه نابودی سرمایه عظیم وگرانبهایی است که اجداد 
مابه عنوان فضای سبز در دل این شهر کویری به جای 
گذاشته اند. حاال در روزهایی که شهرداری و شورا برای 
اجرای برنامه های بزرگ خیز برداشته اند این نقطه ضعف 
می تواند چون پاشنه آشیلی برای این سازمان باشد و اثر 
زحمات نیروهای زحمت کش آن را بر باد دهد.براین 
اساس و در عبور از این دوران گذار باید به هر شکل 
ممکن برای حفظ ونجات درختان شهر برنامه ریزی 
کرد و تعصب داشت.  در حل  این مشکل هرچند میراث 
گذشته باشد یا بزرگ بنماید شهرداری به طور قطع با 
یک برنامه ریزی دقیق و تالش مضاعف موفق خواهد 
بود.ما بسیار امیدواریم که به زودی درهمین روزنامه خبر 
احیا و نجات درختان شهر را در جای جای شهر بخوانیم 
و برتالش های صادقانه در این راه آفرین بگوییم .      

جوالن دوباره طال، سکه و ارز؛
 بازار آشفته شد 

ابالغ  از  پس  که  بورس  و  ارز  سکه،  طال،  بازار   
سپری  را  آرامی  روزهای  ارز  جدید  سیاست های 
می کرد، پس از رشد مالیم قیمت ها در چند روز اخیر 
به یک باره منفجر شد و جوالن سکه، طال و ارز را 
به نظاره نشست. به گزارش شبکه اطالع رسانی طال، 
سکه و ارز ، قیمت سکه امامی با رشد عجیب و غریب 
۲36 هزار تومانی نسبت به آغاز معامالت و سقف 
شکنی های پیاپی، ۴ میلیون و ۴10 هزار تومان قیمت 
خورد و سکه بهار آزادی نیز با افزایش چشمگیر 1۵0 
هزار تومانی به 3 میلیون و 8۵1 هزار تومان رسید. نیم 
سکه با رشد وحشتناک ۲30 هزار تومانی و ربع سکه 
با افزایش 70 هزار تومانی به ترتیب ۲ میلیون و 100 
هزار تومان و یک میلیون و ۵0 هزار تومان معامله 
شدند. سکه گرمی هم با افزایش ۲0 هزار تومانی، 
۵۵0 هزار تومان قیمت گذاری شد. طالی 18 عیار 
هم با افزایش خیره کننده 13 هزار و 390 تومانی به 

331 هزار و 60 تومان رسید.

سرمقاله

خودرو  بازار  ترمز  که  فروش هایی  پیش  خبر-  آخرین 
سه  فروش  پیش  موضوع  که  گذشته  روز  از  کشید.  را 
شرکت ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور اطالع رسانی 
با  مقایسه  در  قیمت ها  و  داد  نشان  واکنش  بازار  شد، 
روزهای گذشته که به اوج خود رسیده بود، روند نزولی 
قیمت ها  ریزش  بازار  فعاالن  اعتقاد  به  و  گرفت  پیش 
که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی  داشت.  خواهد  ادامه 
فروش،  پیش  خبر  به  نسبت  خودرو  بازار  شد،  باعث 
یک  فروش  در  محدودیت  دهد،  نشان  عکس العمل 
اول  بار  برای  خرید  و  متقاضی  خودرو  نداشتن  ساله، 
است. از طرفی عرضه سراسری سه شرکت خودروساز 
هم نکته دیگری بود که باعث شد قیمت خودرو در بازار 
تحت تأثیر قرار گیرد. از این نکته هم نباید غافل ماند 
باعث  گمرک  از  خودرو  قطعات  از  بخشی  ترخیص  که 
شد که چرخه خودروسازان بچرخد و بتوانند خودروهایی 

را تولید کنند که نقص قطعه نداشته باشد.

توصیه می کنیم مردم فعاًل
 خودرو خریداری نکنند

فعاالن بازار خودرو عنوان کردند که روز چهارشنبه هفته 
گذشته قیمت پراید به ۴3 میلیون تومان رسید، اما این 
نرخ روز گذشته به 3۲ میلیون تومان کاهش یافته است 
و باالتر از این رقم را کسی خرید و فروش نمی کند. البته 
دارندگان خودرو ترجیح می دهند رقم ۴3 میلیون تومان 
را حفظ کنند تا حداقل در وضعیتی که بازار بهم ریخته 
است، سودی عایدشان شود. آن گونه که نمایندگی ها و 
تومان دیگر  میلیون  نمایشگاه ها عنوان کردند، رقم ۴3 
از  می شود.  صحبت  آن  از  تنها  و  ندارد  وجود  بازار  در 
این رو به مردم توصیه کردند که دست از خرید بردارند 
و سراغ نمایشگاه هایی بروند که با قیمت واقعی عرضه 

خود را آغاز کردند.

ریزش قیمت ها ادامه دار است
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو هم 
در گفت و گو با »ایران« از ریزش قیمت ها صحبت کرد 
قیمت  کاهش  گذشته  روز  اولیه  ساعت های  از  گفت:  و 
جاری  هفته  طی  می رسد  نظر  به  و  شد  شروع  خودرو 
روند نزولی قیمت ها ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه 
جلوی  می توانند  بازار  به  خودرو  عرضه  با  خودروسازان 
جهش قیمت ها را بگیرند، خاطرنشان کرد: عدم فروش 
خودرو از سوی خودروسازان طی 1۵ روز باعث شد که 
بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدیدی شود و دالالن 
و واسطه ها ساعتی قیمت ها را گران کنند. در این میان 

یک  مدت  در  فروش  ممنوعیت  شرط  با  خودرو  عرضه 
ماه ها  از  که  است  مهمی  موضوع  خریدار  توسط  سال 
پیش بایستی عملیاتی می شد. اگر از همان ابتدا خودرو 
به خریداران واقعی می رسید، بازار با جهش قیمت روبه رو 
هم  فروش  ممنوعیت  ساله  دو  زمان  معتقدم  نمی شد. 

قابلیت اجرا داشت.

کاهش 30 درصدی قیمت بازار
 در مقایسه با کارخانه

خودرو  فروش  پیش  درباره  سایپا  در  مسئول  مقام  یک 
در هفته جاری که باعث کاهش قیمت ها شده است، به 
»ایران« گفت: گروه خودروسازی سایپا برای آنکه بتواند 
قیمت  بین  فاصله  و  دهد  کاهش  را  بازار  حاشیه  قیمت 
ممنوعیت  پیشنهاد  نکند،  پیدا  افزایش  بازار  و  کارخانه 
در  می خواهد  و  است  داده  را  خودرو  ساله  یک  فروش 
طرح پیش فروش فوری خود آن را اجرایی کند. همچنین 
انجام  یا تاکنون ثبت نام خودرو  افرادی که خودرو ندارند 

ندادند، در اولویت قرار گرفتند. بدین جهت هر فردی که 
خودرو ثبت نام کرده باشد یا دارنده خودرو باشد، به صورت 
فوری  فروش  ثبت نام کنندگان  لیست  از  وار  اتوماتیک 
)تحویل خودرو در مدت ۴۵ روز( حذف می شود. وی ادامه 
داد: فرآیند ممنوعیت فروش یک ساله به این شکل است 
که سایپا 90 تا 9۵ درصد وجه را دریافت می کند و مابقی 
طی اقساط یک ساله است. بدین جهت خودرو به مدت 
یک سال در رهن خودروسازی است. هدف از این تصمیم 
جلوگیری از افزایش قیمت ها و سود بردن دالالن است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازار، 
حداقل 30 درصد باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: روز 
گذشته با فعاالن بازار جلسه داشتیم و آنها عنوان کردند که 
پراید با نرخ 31 و 3۲ میلیون تومان معامله شده و در قیمت 

۴3 میلیون تومان هیچ خریدی ثبت نشده است.

قطعات خودرو در گمرک زنگ زده است
از  بخشی  خودرو  ایران  و  سایپا  اینکه  به  اشاره  با  وی 

گفت:  کردند،  ترخیص  گمرک  از  را  خودرو  قطعات 
گمرک  و  مرکزی  بانک  بین  هماهنگی  عدم  متأسفانه 
بزند  زنگ  گمرک  در  قطعات  از  بخشی  که  باعث شده 
و این امر به صنعت خودرو ضربه سنگینی وارد می کند. 
وی افزود: طی چند وقت اخیر 1۵ بخشنامه و آیین نامه 
تعریف شده است که این امر با تناقض هایی روبه رو است. 
 حال گمرک نمی داند یوزانس را چقدر حساب کند و یا

باید  قیمتی  چه  با  شده  باز  گذشته  در  که  سی های  ال 
باشد. از طرفی ۲0 درصد قطعات باید در گمرک بماند تا 
سند و مدارک از کشور خریدار تکمیل شود. این معطلی 
هم تنها به خاطر ناهماهنگی در وضعیت بانک مرکزی 

و گمرک بوده است.

با افزایش عرضه قیمت ها را کاهش می دهیم
یک مقام مسئول در گروه صنعتی ایران خودرو هم اظهار 
کرد: پیش فروش محصوالت ایران خودرو برای تحویل 
سال 98 تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت و در این 
زمینه محدودیتی لحاظ نشده است. اما در فروش فوری 
تمام  که  چرا  ندارد  وجود  سال  یک  فروش  ممنوعیت 
وجه از خریدار گرفته می شود و خودرو نمی تواند در رهن 
خودروساز باشد.وی ادامه داد: ایران خودرو در تالش است 
تا با افزایش عرضه در بازار، قیمت ها را کاهش دهد و اجازه 

ندهد دالالن و واسطه ها نقش آفرین بازار خودرو شوند.

تنها متقاضیان واقعی امکان خرید دارند
همچنین یک مقام مسئول در شرکت کرمان موتور که 
یکی از عرضه کنندگان خودرو در مقطع فعلی است نیز به 
»ایران« گفت: این مجموعه عرضه سه محصول اس ۵، 
اس 3 و جی ۴ را از نمایندگی های فروش خود آغاز کرده 
بیان  با  دارد.وی  ادامه  تا 1۵ شهریور  مهم  این  و  است 
نمی توان  را  فروش  پیش  طرح  در  فروش  میزان  اینکه 
عرضه  روز  قیمت  با  خودروها  تمام  افزود:  کرد،  اعالم 
متقاضیان  تا  شد  خواهد  باعث  امر  همین  شد.  خواهد 
واقعی برای خرید خودروهای یاد شده اقدام کنند. در این 
میان محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن 
اعالم کرد: مقدمات  و قطعه سازان کشور  نیرو محرکه 
ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم 
به ۲0 هزار  نزدیک  آنها  از  استفاده  با  شده که می توان 
دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد. در طرح پیش 
فروش فوری در سایپا محصوالت پراید، انواع تیبا، ساینا 
خودرو  ایران  است.  برلیانس  محصوالت  از  برخی   و 
اچ سی کراس ، پژو ۴0۵ و کرمان موتور هم سه محصول 

اس ۵، اس 3 و جی ۴ را عرضه می کند. 

عکس: اینترنت

بررسی بازار خودرو در ایران ؛

پراید11میلیون تومان ارزان شد

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

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش چهار/ 4 شهرستان سربیشه 

 پیرو آگهی  نوبتی اول اردیبهشت 1343 منتشره به استناد ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک قطعه بند معروف به بند یوسف نره پالک 9 فرعی از 665 اصلی بخش4 سربیشه مشهور به بندسار امیار واقع در دشت مختاران مورد 
تقاضای بانک صادرات خراسان جنوبی در روز سه شنبه 1397/07/24 ساعت 10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:1397/06/12     محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

آگهی ابالغ
در اجرای بند )ز( ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده133قانون برنامه چهارم توسعه اسامی اشخاصی که نسبت به تصرفات 
آنها در محدوده مسکونی روستای حسین آباد رزاق زاده پالک 62 اصلی بخش 5 نهبندان در اجرای ماده 9 آئین نامه 

مذکور رای به صدور سند مالکیت صادر گردیده جهت اطالع مالکین ثبتی به شرح ذیل آگهی می گردد. 62- اصلی مزرعه حسین آباد رزاق زاده 
پالک 9 فرعی آقای جمشید اعتمادی مقدم ششدانگ یکباب منزل لذا مراتب به علت عدم دسترسی به مالکین آگهی تا چنانچه اعتراضی دارند 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد نهبندان تسلیم نمایند. معترضین پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت 20 روز مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه تسلیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت پس 

از اتمام مهلت یاد شده سند مالکیت مربوطه به نام متصرفین صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1397/06/12    رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان- سید مهدی پروین محبی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد ابراهیمی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 

صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل پالک 157فرعی از 545 
اصلی واقع در بخش چهار شهرستان سربیشه که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 9321 صفحه 259 دفتر امالک جلد 87 به نام محمد ابراهیمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2 صادره حوزه 
5 بیرجند ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی است 
سند مالکیت نزد وی می باشد 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.
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه- سید ابوالفضل محمدی
تاریخ انتشار:97/6/12

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه970920 اجرایی آقای عبدالواحد قاسمی طبس فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 32/551/609 
ریال در حق آقای محمد متین فر گردید است و محکوم علیه درقبال بدهی خود یک دستگاه خاموت زن مدل پارس خاموت 

 که کارایی خم میلگرد و ساخت زیگزاگ میلگرد و دارای تب الکتروموتور 3 فاز با قدرت 3 اسب بخار می باشد )به مبلغ12/500/000 ریال( 
دو دستگاه ویبراتور با موتور بنزینی روبین )جمعا مبلغ8/500/000 ریال(، تعداد سی عدد جک سقفی )جمعا12/000/000ریال( معرفی و توقیف 
گردیده و جمعا به مبلغ33/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/06/24 از ساعت 9 الی 9/30 صبح  در 
دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع درخیابان طالقانی- بین طالقانی16و14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 
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برپایی نمایشگاه پاییزه از امروز
ایسنا - نمایشگاه پاییزه از امروز تا هجدهم شهریور در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برپا می شود. مسئول نمایشگاه پاییزه استان گفت: 130 غرفه در نمایشگاه کاالهایی مانند اقالم مورد نیاز مدرسه، 
کیف و کفش، پوشاک، لوازم التحریر، مواد پروتئینی، گوشت و تخم مرغ و غیره را به مردم عرضه می کنند. اربابی افزود: اقالم این نمایشگاه با تخفیف 15 تا 20 درصدی عرضه می شود. وی گفت: 10 
غرفه نیز ویژه کاالهای اساسی و خوراکی با قیمت تنظیم بازار در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.اربابی اظهار کرد: نمایشگاه پاییزه صبح از ساعت 9 تا 12:30 و عصر از ساعت 17 تا 21 دایر است.

رونق گردشگری شهر  برای  فرهنگی  میراث  اداره 
بیرجند به عنوان مرکز استان و کانون و پر جمعیت 
این  چرا  دارد؟  هایی  برنامه  چه  استان  شهر  ترین 
سازمان برای برخی بناهای تاریخی دور افتاده روستاها 
که هیچ گردشگری به آنجا نمی رود اعتبار تخصیص 
می دهد ؟ مگر این بیت المال  نیست ؟ برای توسعه و 
رونق گردشگری به ویژه بیرجند به عنوان مرکز استان 

عزم و مشارکت شهرداری هم ضروری است.
935...316

سالم واقعا جای تاسف دارد تنها چهار راه  چراغ قرمز 
شمال شهر تقاطع رجایی و کارگران است و مسئوالن 
ترافیک هیچ فکری برای نظم دادن این محدوده 
ندارند.لطفا سری درساعت پیک به تقاطع نیرو هوایی 

ورجایی ویا خیابان شعبانیه و...غیره بزنید
915...350

سالم.لطفا معاونت درمان با دقت روی مطب ها و 
مراکز طب سنتی نظارت کنند که بهداشت را رعایت 
می کرده باشند تا خدایی نکرده فردی برای درمان 
یک بیماری مراجعه نکند و دچار یک بیماری دیگر 
شود. البته طبیبان طب سنتی هم باید از نظارت های 
دقیق خوشحال باشند چون باعث اعتماد بیشتر مردم و 

اصالح اشکاالت خودشان می شود
910...673

باسالم خدمت نماینده ولی فقیه و استاندار محترم. در 
این وضعیت اقتصادی مردم مشکالت را هر جور شده 
تحمل می کنند ولی مشکالتی که از سمت مسئوالن 
این شهر برای مردم بوجود می آید آن هم از بی 
مدیریتی و نداشتن تخصص دیگر قابل تحمل نیست. 
هفت سال پیش شهرداری در کار خود کوتاهی کرده 
و بعد از آن متوجه شده و خود شهرداری جلوی نقل 
و انتقال و صدور پروانه را گرفته و با شکایت مردم 
به بازرسی کل و بازرسی استانداری هیچ نتیجه ای 
نگرفته مگر این جواب که حق با شما است و شهردار 
محترم می فرمایند استانداری ومسکن و شهرسازی 
باید جلسه بگیرند این کار را انجام نمی دهند ولی 
مسکن و شهرسازی و استانداری می گویند آقای 
شهردار در جلسات ما حاضر نمی شود حال مردم چه 
گناهی کرده اند که دو سال منتظر گرفتن این جلسه 

هستند؟!
915...757

 سالم آوا جان. مسئوالن نیم نگاهی به چهکند داشته 
باشند هم بد نیست. خیابان اصلی آن پر از تیر های 
چراغ برق ولی معموال اکثر آنها خاموش است و با 
دست اندازهایی که طراحی کردند در آن تاریکی کسی 
که با سرعت بیشتری بخواهد عبور کند به احتمال 
خیلی زیاد باید منتظر تصادفات در این منطقه باشیم. 

مسئوالن فکری بردارند
915...357

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نظر  مد  که  است  مدتی  »کارآفرینی«  کلمه  حسینی-   
بسیاری از مردم و مسئوالن قرار گرفته و توجهات و مشوق 
های خاصی از قبیل تسهیالت بانکی، معافیت های مالیاتی 
به کارآفرینان تخصیص داده شده است. کارآفرینی   ... و 
در  خراسان جنوبی به چندین دلیل از جمله تغییر فرهنگ 
قدیمی کارمند پروری در این منطقه، خشکسالی ها و نبود 
این  کند.  می  پیدا  بیشتری  اهمیت   ، پررونق  کشاورزی 
بین نیز افراد یا کارآفرینانی هستند که با در نظر گرفتن 
این  در  قدم  ها،  کمبود حمایت  از جمله  ها  تمام سختی 
 راه گذاشته و در راستای ایجاد فرصت های شغلی تالش 
می کنند. در این گزارش با سه نفر از کارآفرینان برتر هفته 

ملی مهارت مصاحبه شده است.

 کسب رتبه برتر به دلیل
 ایجاد اشتغال در روستاها

فاطمه ساالری از کارآفرینان برتر هفته ملی مهارت ،  که 
سال 84 دوره آموزشی رشته نازک دوزی در فنی و حرفه 
ای را فرا گرفته، ادامه داد: با این مدرک کارگاه کوچکی 
در شهرستان سربیشه راه اندازی کردم. پس از آن شرکت 
تعاونی صنایع دستی را برای توسعه کار با همکاری دوستانی 
که در همین رشته آموزش دیده بودند، تاسیس کردم. وی 
به راه اندازی فروشگاه صنایع دستی برای فروش تولیدات 
احیای صنایع دستی شهرستان سربیشه  و  معرفی  و هم 
اشاره کرد و افزود: تاکنون از ظرفیت نمایشگاه های سراسر 
کشور نیز برای معرفی کاالهای تولید خود استفاده کرده 
ایم. ساالری کسب رتبه برتر را به دلیل ایجاد اشتغال در 
روستاها اعالم کرد و گفت: بیشتر افرادی که با ما همکاری 
می کنندساکن روستاها هستند، آن ها کار را انجام و سپس 
تحویل من می دهند و من کاالی تولیدی را می فروشم، 
همچنین با این کارگاه و شرکت تعاونی توانستیم برای 45 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد کنیم.
 

ظرفیت صادرات به آلمان را داریم

با اشاره به سایر هنرهایی که در قالب صنایع دستی  وی 
در این کارگاه تولید می شود، اضافه کرد: رودوزی الحاقی، 
رومیزی، سرمه دوزی روی ترمه داخل کارگاه ، گلیم بافی و 

حوله بافی در روستاها انجام می شود.
این کارآفرین سربیشه ای با تاکید بر این که شاغل شدن 
افراد بیشتر بسته به میزان فروش ما دارد، خاطرنشان کرد: 
و  توریست  نیست و  باال  داخل شهرستان ظرفیت فروش 
رهگذر چندانی ندارد، در نمایشگاه ها هم که به ناچار شرکت 

می کنیم با مشکالت متعددی روبرو هستیم، برای مثال من 
به عنوان یک صنعتگر روستایی با صنعتگر قدرتمند اصفهانی 
با همان نرخ متری 150 هزار  یکسان دیده شده و غرفه 
تومان محاسبه می شود. به طور کلی تخفیفی برای مناطق 

محروم نمی دهند.
کل  اداره  نمایشگاه،  برخی  در  که  این  بیان  با  ساالری 
میراث فرهنگی همکاری کرده و غرفه رایگان در اختیار 
های  هزینه  هم  باز  حال  این  با  داد:  ادامه  گذارند،  می 

اسکان و خورد و خوراک هست.

وی با اشاره به این که شاید فروش در تهران خوب باشد 
یادآور  برای صادرات محصوالت فکری کنیم،  باید  ولی 
به  را  تولیدی خود  از صنایع دستی  تعدادی  تاکنون  شد: 
آلمان فرستاده ام و با استقبال خوبی رو به رو شد. ظرفیت 
انجام این کار را نیز در حد سفارشات رسمی داریم ولی 

مشروط به کمک و پشتوانه فکری است. 
وی تقاضا کرد: اداره کل میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی 
صادرکننده یا تاجرانی که در این حرفه فعالیت دارند را به 
ما معرفی کنند، کارشناسانی باشند تا روی حوله، فرش و 

گلیم ما نظرات موثری بدهند.

دوندگی ها مرا از گرفتن وام پشیمان کرد

 صالح کرمی، جوان 26 ساله، دیگر کارآفرین دارای رتبه 
در هفته ملی مهارت در گفتگو با ما عنوان کرد: اهل طبس 
هستم و 7 سال است مکانیکی دارم، مدرک تعمیر کاری 
اتومبیل ماشین های سواری و برق اتومبیل های سواری 
را سال 89 از فنی و حرفه ای گرفتم. وی که در سن 11 
سالگی شاگردی تعمیرکاری را تجربه کرده بود، بیان کرد: 
سال ها شاگردی کردم تا توانستم تعمیرگاه خودم را راه 

بیاندازم، سابقه کار در ایران خودرو و سایپا را نیز دارم. به 
گفته وی اکنون در شهرستان کسی که تعمیرکار نیسان 
دیزل باشد، نداریم و فقط من این کار را انجام می دهم. 
همچنین نمایندگی کمک و تغییر ارتفاع ماشین خراسان 
جنوبی را در طبس دارم.کرمی از مشکالتی که تاکنون سد 
راه وی بوده است سخن گفت و افزود: ابتدای کار از فنی و 
حرفه ای طبس وام می خواستم که مرا به یکی از صندوق ها 
معرفی کردند، آن جا قرار شد آچارهایی که نیاز دارم را گرفته 
و فاکتور را برای این صندوق بیاورم تا پول را پرداخت کنند، 
توانستم آچارها را با قیمت مناسب  خریداری کنم اما هنگامی 

که فاکتور را بردم قبول نکردند و  دوندگی ها باعث شد از 
گرفتن هر گونه وامی پشیمان شوم.

 توسعه کار و ایجاد فرصت شغلی مشروط 
به داشتن زمین است

 وی خواستار زمین یا وامی برای تامین مکان مغازه خود بود 
و خاطرنشان کرد: سال گذشته که به عنوان کارآفرین نمونه 
از استان به تهران رفتیم، نامه ای را به آقای ربیعی وزیر کار 

نوشتم ولی به جایی نرسید. فنی و حرفه ای شهرستان نیز 
قول پیگیری داد اما هنوز که کاری انجام نگرفته است.

وی با اشاره به این که اجاره باالی مغازه مشکلی است که 
مانع پیشرفت کار شده است، ادامه داد: اگر زمینی داشته باشم 
می توانم توسعه کار بدهم و نیروی بیشتری را جذب کنم، 
توان آن را هم دارم ولی اکنون شرایط به گونه ای شده که هر 

فردی برای کار می آید، مجبورم جواب رد بدهم.

کارآفرینی متناسب با شرایط اقلیمی استان
علیرضا رمضانی دیگر کارآفرین نمونه نیز در گفت وگو با آوا 

بیان کرد: از سال 82 کار تاسیسات مکانیک ساختمان را 
شروع کردم و مدتی به طور معمولی کار می کردم اما سال 
85 با شرکت در دوره های فنی و حرفه ای بیرجند، مشهد 
و تهران و اخذ 16 مدرک در رشته های مختلف تاسیسات 
به طور حرفه ای کار من آغاز شد. به گفته وی سال 94 وارد 
حوزه سیستم نوین تهویه مطبوع ساختمان شدم و عالوه بر 
دفتر تاسیسات، دفتری نیز برای سیستم های تهویه مطبوع 
راه اندازی کردم.رمضانی با بیان این که اکنون با 5 نیروی کار 
و 4 کارورز فعالیت می کنم، یادآور شد: اکنون در مشهد برای 
هتل ها و مهمان پذیرها و در بیرجند برای ساختمان های 

تجاری، پزشکی و اداری پروژه انجام می دهیم.
 وی به بازار کار فعلی اشاره کرد و افزود: جا افتادن این 
قبیل سیستم ها زمان بر است، از طرفی ادارات هنوز به 
سمت استفاده از این سیستم ها نیامده اند با این که مصرف 
برق آن بسیار پایین بوده و از همه مهمتر حتی یک لیتر آب 
نیز مصرف نمی کند که این ویژگی ها در شرایطی اقلیمی 
فعلی بسیار ارزشمند است.این کارآفرین نمونه توضیح داد: 
جای  به  ساختمان  مطبوع  تهویه  نوین  سیستم های  در 
دیگر  مؤلفه های  از  بسیاری  و  کولر  کانال های  و  رادیاتور 
یک دستگاه کوچک 80 در 90 با ارتفاع 30 سانت نصب 

می شود و دمای هوا را به صورت متعادل نگه می دارد.

 سازمان ها کارآفرینان را 
حمایت نمی کنند

 رمضانی که هرسال آن چه را که فراگرفته به عده ای نیز 
آموزش می دهد، خاطرنشان کرد: بهترین لحظه زندگی من 
زمانی است که می بینم یکی از شاگردانم که به او این مهارت 
را آموزش داده ام با استفاده از این حرفه و مهارت برای خود 

یک فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وی در ادامه با گالیه از نظام مهندسی استان خاطرنشان 
کرد: متاسفانه سازمان ها کارآفرینان را حمایت نمی کنند، 
در زمینه کار من نظام مهندسی می تواند بسیار موثر عمل 
از  استفاده  سمت  به  را  ها  ساختمان  سازندگان  و  کرده 
سیستم های تهویه مطبوع هدایت کند. به گفته وی دولت 
نیز می تواند همان طور که برای المپ برق یارانه داد، به 
این سیستم ها هم یارانه بدهد، بسیاری از مالکان ساختمان 
ها با توجه به کم بودن هزینه های این قبیل سیستم ها 
مایل به استفاده از آن می شوند. این کارآفرین در پایان با 
اشاره به عوامل موفقیت خود در عرصه شغلی عنوان کرد: 
برای کار و  انگیزه  بود که  در زندگی من همسرم فردی 
تالش می داد که به عنوان شریک زندگی و کاری  از ایشان 

تشکر و قدردانی  می کنم.  

سازمان ها کارآفرینان را حمایت نمی کنند
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جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(



در 10 کیلومتری تون قلعه ای بوده که با توجه به قرارگیری آن در قله کوه به کوه قلعه مشهور می باشد؛
این قلعه در شش سطح و به صورت پلکانی بر کوهی در جنوب فردوس بنا شده است.

 داده نما

دویدن از سرما خوردگی 
پیشگیری می کند 

ایجاد  به  دویدن  داد  نشان  محققان  نتایج 
عضله در اندام بدن کمک می کند. همین 
مقابل  در  دفاعی  عامل  بهترین  عضالت 
سرماخوردگی هستند. محققان توصیه می 
کنند افرادی که در شرایط سرد زندگی می 
کنند باید ورزش کنند تا از خودشان در مقابل 
ضعف و خستگی عضالت شان محافظت 

نمایند.

نقش انگیزه در موفقیت و حرکت رو به جلو

برای شروع هر کاری ما نیاز به یک انگیزه هر چند کوچک داریم. در 
واقع این انگیزه اولیه می تواند دلیل ما برای انجام آن کار باشد. این 
 دلیل را می توان در میان نیازهای خود پیدا کنیم. هر هدفی که ما در سر 
می پرورانیم یک یا چند نیاز را در ما ارضا می کند. هر قدر که یک هدف 
نیاز بزرگتر و مهمتری را در ما پوشش دهد و ما شانس بیشتری برای 
تحقق آن در خود حس کنیم، انگیزه بیشتری برای انجام آن در ما شکل 
می گیرد و هرچه در این مسیر پیش رفته و به هدف نزدیکتر می شویم 
انگیزه ما افزایش می یابد. اگر باور ما نسبت به شانسی که برای تحقق 

این هدف برای خود قائلیم تغییر کند انگیزه ما کاهش و یا افزایش یابد.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

دختر دست پدرش را گرفته از ماشین بیرون می کشید و می گفت : 
زودتر بابا ، حاال یکی دیگر می آید می خرد. پدر و دختر می خواستند 
داخل مغازه شوند که دیدند من جلوشان ایستاده ام و راه را بسته ام. نمی 
دانم چه حالی داشتم. می ترسیدم؟ گریه ام می گرفت؟ غصه چیزی را 
می خوردم؟ نمی دانم چه حالی داشتم. همین قدر می دانم که جلو پدر 
و دختر را گرفته بودم و مرتب می گفتم: آقا، شتر فروشی نیست. مرد مرا 
محکم کنار زد و گفت: راه را چرا بسته ای بچه ! برو کنار و دوتایی داخل 
مغازه شدند. مرد شروع کرد با صاحب مغازه صحبت کردن. دختر مرتب 
بر می گشت و شتر را نگاه می کرد. چنان حال خوشی داشت که آدم 
خیال می کرد توی زندگیش حتی یک ذره غصه نخورده . من انگار زبانم 
الل شده بود پاهایم بی حرکت ، دم در ایستاده بودم و توی مغازه را می 
 پاییدم. میمون ها، بچه شترها ، خرس ها ، خرگوش ها و دیگران مرا نگاه

می کردند و من خیال می کردم دل شان به حال من می سوزد. پدر 
و دختر خواستند از مغازه بیرون بیایند. پدر یک سکه دو هزار ریالی به 
طرف من دراز کرد. من دست هایم را به پشتم گذاشتم و توی صورتش 

نگاه کردم.
ادامه دارد....

آیه روز  

هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد و کسی که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا]ست که[ به 
هر چیزی داناست. سوره التغابن/ آیه 11

حدیث روز  

: هرکس قبر عّمه ام ـ حضرت معصومه )س( سالم ا... علیها ـ را با عالقه و معرفت در قم زیارت 
کند، أهل بهشت خواهد بود. امام جواد  علیه السالم
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دلیل نارضایتی همیشگی
 برخی از افراد چیست؟

افراد زیادی از زندگی کنونی خود خرسند و راضی هستند و در مقابل 
نیز بسیاری افراد همیشه از همه چیز و همه افراد احساس  نارضایتی 
می  کنند. شاید شما منشاء آن را، نداشتن شانس می دانید و فکر می 
از این  اما غافلید  کنید، شانس حتی آدرس خانه شما را نمی داند. 
موضوع که به دلیل رفتارهایتان، منفی نگری آدرس خانه شما را، خوب 
می شناسد و هر روز به سراغ تان می آید. معموال آدم های ناراضی چند 
دلیل عمده در ذهن شان دارند  و متأسفانه باید گفت اگر درمان نشوند، 

این امر درخت پربار زندگی شان را خشک می کند.
نادیده گرفتن توانایی ها

تفسیرهای مضطرب کننده و جهت گیری سوء  نسبت به آینده، اولین 
مشکل است. جوانی20 ساله را فرض کنید که با خودش فکر می کند 
شد،  مشکل  فالن  دچار  بچه ام  و  بچه دار شدم  و  کردم  ازدواج  اگر 
این فرد احتماال مشکالت کودکی خود  چه خاکی بر سرم بریزم؟ 
یا کودکان دیگر در فامیل را به  خاطر سپرده و تجربیات زندگی او 
را به سمت تفسیر مضطرب کننده نسبت به آینده کشیده. این فرد 
روی توانایی هایش حساب نکرده، نقشی برای خود در تنظیم آینده اش 
متصور نیست. جایگاه خدا را در زندگی اش فراموش کرده است. اگر 
شما هم از این دسته آدم ها هستید، بهتر است هرچه زودتر جلوی این 

افکار خودتان را بگیرید و به آنها اجازه جوالن دادن ندهید.
نشخوار شکست های قبلی

بدترین قسمت ماجرا نشخوار ذهنی اتفاقات گذشته است. یک اتفاق 
در  اضطراب آور   موقعیت  یک  عاطفی،  شکست  یک  نگران کننده، 
گذشته اتفاق افتاده و تمام شده، ذهنی که دائم به بازسازی مسائل 

و مشکالت و شکست های قبلی می اندیشد و دوباره آنها را نشخوار 
می کند نیاز به بازسازی و درمان دارد. این ذهن خوبی ها و سفیدی  ها را 
به زودی فراموش می کند اما به خاطرش می ماند که چهل و اندی سال 

قبل، دوستش به او طعنه زده است.
شناسایی دقیق زمان ابراز نارضایتی

برای حل مشکل باید دقیقاً از زمان دقیق بروز نارضایتی ها آگاه باشیم. 
حتی جزئی ترین دغدغه ها را نیز باید مشخص کرده و از زمان بروز 
واکنش منفی در مورد آن مطلع باشیم. آگاهی دقیق از تعداد دفعات 

ابراز نارضایتی، انگیزه  بیشتری برای برطرف کردن آن به ما می دهد.
تبدیل مسائل آزاردهنده به نکات مثبت

در هرلحظه ای که مشکالت و مسائل آزاردهنده به ذهن شما خطور 
با تمرکز بر نکات مثبت و شادی بخش افکار خود را  می کند، فوراً 
منحرف کنید. در این مرحله نیز تعداد دفعاتی که مجبور شده اید با تکیه 
 بر افکار مثبت، مسائل ناخوشایند را از ذهن خارج کنید، دقیقاً به خاطر 
داشته باشید زیرا تنها راه برای مؤثر بودن این راهکار، ثبت این اعداد و 

سعی در کاهش آن است.
دوری کردن از افراد منفی باف

این افراد به معنای واقعی همه  انرژی مثبت شما را گرفته و موجی 
از نارضایتی و نگرانی با خود به همراه می آورند. معاشرت با این افراد 

به معنای استقبال از احساسات منفی و بروز شرایط ناخوشایند است.

یک لحظه مکث کن . . . 

شایع ترین علل سرگیجه
 در سالمندان 

تغییر وضع سر، بدن و چشم یکی از مهمترین 
پوکی  است.  سالمندان  در  سرگیجه  دالیل 
استخوان، ضعف ماهیچه ها، کاهش بینایی، 
مشکالت عروقی و سبک زندگی بی تحرک 
برخی دالیل سرگیجه هستند. ممکن است 
سرگیجه از عوارض جانبی داروهای سالمند 
سرگیجه،  دالیل  مهم ترین  از  یکی  باشد. 

مشکالت مربوط به گوش داخلی است.

هنگام پیاده روی آدامس بجوید

محققان دریافتند میانگین ضربان قلب هنگام 
پیاده روی در افراد گروه نخست یک ازمایشکه 

ادامس می جویدند
 باالتر بود. همچنین مردان مسن و میانسال 
در گروه نخست نسبت به شرکت کنندگان 
گروه کنترل تاثیرات مثبت بیشتری را دریافت 
کرده اند. جویدن آدامس به انطباق ریتم قلب 
و ریتم لوکوموتور )دستگاه ماهیچه ای اسکلتی( 

محققان عنوان می کنند ورزش در طول عمر موجب جوان ماندن قلب 
می شود. محققان دریافتند افرادی که عادت به ورزش منظم در طول 
زندگی شان دارند، روند پیری قلب و عروق خونی شان ُکند و آهسته 

است.
افرادی که سالیان سال است دو یا سه بار در هفته و هر بار حداقل به 
مدت نیم ساعت ورزش می کنند عروق خونی متوسط شان به مراتب 
جوان تر است. عروق خونی با اندازه متوسط اکسیژن مورد نیاز سر و 

گردن را تامین می کنند. 
همچنین مطالعات نشان داد شرکت کنندگانی که به طور مرتب چهار تا 
پنج بار در هفته ورزش می کردند رگ های بزرگ مرکزی شان جوان تر 
بود؛ رگ های بزرگ مرکزی تامین کننده خون قفسه سینه و ناحیه شکم 
هستند. حال یک تیم تحقیق قصد دارد به بررسی این مسئله بپردازد که 
آیا دو سال ورزش در دوره میانسالی می تواند به بازگشت روند پیری قلب 

و عروق خونی کمک کند.

قلب افراد ورزشی دیرتر پیر می شود

جدول کلمات                        

و  قراري  بیالن - بي  افقي: 1-  
پریشاني 2-ایمني - اخترشناسي-  
فراري   - گردنده    -3 زوجه 
زبان    -4 شرط  کلمات  از    -
عالمت   - گنجه    - گنجشک 
قرآني -  جمع هدف 5- پیشگاه 
اتاق - نامی برای آقایان -  تذکره 
براده    - پیامبر  پیروان یک   -  6
فلز - حلزون 7- فرومایه  - دوري 
پایان  بي  زمان   - دوستان  از 
بیماري   - عراق  خبرگزاري   -  8
تنه  و  سر  بین  عضوي   - قندي 
ریاح   ناسازگار -   و  9-  سرکش 
داخلي  صفحات    -10 چارپایان 
یگانه - گلخن  و  روزنامه - تک 
با  فیلمي  پوستین-   حمام 11-  
شرکت هدیه تهراني-  سلول 12-  
رقص مذهبي آفریقاییان - حرف 
صریح - ازهم پاشیده - یازده 13-  
ورود-  صاحبخانه - چرم خوشبو 
14-  آمد  -تخمک - دندان نیش 

15-  قند سوخته - فیلم مستند

 - محرم  نهم  روز   -1 عمودي: 
نور    - آلود  چرک   -2 کشمش 

آبشارهاي  بلندترین  از    - دهنده 
وحده   متکلم  ضمیر   -3 جهان 
گرد  چیز  هر   - سفید  الکل   -
4- ذکاوت - ویتامین انعقاد خون 
آخر  رمق   - لقمان  آموختني   -
5-  الفباي موسیقي -  بنیانگذار 
کشور  شمال   - مرغوب  برنج   -
برادر   - سوماترا  شهرهاي  از   -6
مادر - موي گردن شیر 7- به رخ 
کشیدن نیکویي - سیاره زهره - 
امید 8- یورش - زیبارویي - رنگ 

کوه  دو  میان  سیلي 9- گشادگي 
- مرد خداشناس -  غربال 10-  
دستور - ابزار  -  آسیاب آشپزخانه 
مادر  درون-    - قرآن  قلب   -11
قرآن  بیستم  سوره    -12 عرب 
کریم -  بریدن شاخه هاي زائد - 
پهلوان - قادر 13-  خاکستر-  از 
ورزش هاي رزمي - شریعت 14-  
 سپهر و فلک - متعفن و گندیده - 
ماه   - انقراض    -15 ها  نشانه 

یازدهم میالدي
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123456789101112131415
ماجتبرتینوردنا1
عبهزورمانازوس2
یرونلباقمسدسم3
نوفیاتیودهموا4
وتنسدتاکادن5
زجرهتسهرفاو6
بوداباهمهریاد7
اجکیرتاوگدنوا8
نهربمنیجنالرش9
سانشزرابمهت10
کدیشرامهسلج11
ییناوریاهاریب12
ونمسرانیدیبسن13
توریبدیدناکنج14
ورامهپتاینازال15

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

شعبه دیگری ندارد         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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

12ساعت آب از قنات بیجار بر مدار 
13 به همراه یک زمین زرشکی حدود 
2000 متر با 120 متر حاشیه رودخانه 

با مجوز دیوارکشی و ماشین رو ، آب 
هرساعت 3 میلیون و زمین مترمربعی 

20000 تومان
09151643855 -09120750177

فروش یک باب سوله 
در60 کیلومتری بیرجند

09159151324
09150905729

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر 

آبگرمکن،نورپردازی ، لوله بازکنی 
با فنر، نصب  سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی به یک نفر 
حسابدار خانم با سابقه کار آشنا به نرم افزار 

محک نیازمند است.
09365403880-05632237887

به یک فروشنده خانم 
به طور تمام وقت نیازمندیم.

  09151630685 - 32338386

کارگر ساده آقا و خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
32404190 - 09359280927

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل به تعدادی 

راننده لودر و راننده کامیون 
نیاز دارد. 06532442886 

09155624889
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجرای 
پلیس  نامحسوس  تقویت گشت کنترل  طرح 
راهنمایی و رانندگی در مرکز استان با هدف توسعه 
فرهنگ خودکنترلی در رانندگان و برخورد جدی با 
تخلفات حادثه آفرین رانندگان در ساعات پایانی 
شب خبر داد. به گزارش تسنیم،سرهنگ علیرضا 
عباسی دیروز در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر 
اظهار کرد: برخورد با تخلفات حادثه ساز و الزام 
مقررات  و  اصول  رعایت  به  متخلف  رانندگان 

راهنمایی و رانندگی خصوصاً در ساعات پایانی 
شب که مزاحمت هایی برای شهروندان به وجود 
آورده از خواسته های به حق مردم است بنابراین 
پلیس راهنمایی و رانندگی با افزایش گشت های 
نامحسوس با رانندگان این خودروها برخورد جدی 
می کند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
خاطرنشان کرد: ثبت و اعمال قانون تخلفات، 
توقیف 72 ساعته خودروهای متخلف و معرفی به 
مراجع قضایی در انتظار رانندگانی است که با انجام 

آلودگی صوتی، سرعت های  نمایشی،  حرکات 
غیرمجاز، حرکت   مارپیچ و در خالف مسیر مجاز 
و عبور از چراغ قرمز امنیت ترافیکی شهروندان را 
به خطر می اندازند. وی تصریح کرد: از خانواده ها 
و والدین درخواست می کنیم فقط به در اختیار 
گذاشتن خودرو به فرزند خود بسنده نکنند بلکه 
باید نظارت الزم بر رانندگی درست و بی خطر 
آنها صورت گیرد تا برای فرزندان آنها و شهروندان 

مشکلی رخ ندهد.

رضایی- مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی در 
گردهمایی بزرگ سبز پوشان علوی که با حضور 
700 نفر از سادات استان برگزار شد ، بیان کرد: 
مقام و منزلت سادات برای همه روشن است و 
سادات باید سیادت خود را حفظ کنند و طوری 
عمل کنند که افراد با دیدن آن ها به یاد اهل بیت 

بیفتند و این مسئولیت بسیار سنگینی است.
رضایی ادامه داد: سادات از مقام باالیی در جامعه 
برخوردار هستند و مقام سادات را قرآن مشخص 
فرزندان  منزلت  و  مقام  متعال  خداوند  و  کرده 

پیامبران را به انسان ها آموخته است.
احترام  سادات،  به  احترام  اینکه  بیان  با  وی 

یعنی  هستی  عالم  شخصیت  باالترین  به 
پیامبراکرم)ص( است، گفت: خلقت عالم هستی 
به دلیل مادر سادات بوده و اصل خلقت به دلیل 
حضرت زهرا)س( است. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
با بیان اینکه به دلیل وجود امام علی )ع( دین 
اسالم شکل گرفت و احیا شد، افزود: پشتوانه 
اقتصادی دین اسالم حضرت خدیجه )س( بود 
و اگر آن فداکاری ها و ایثارگری های علی)ع( در 
میدان جنگ نبود، اسالم حفظ نمی شد.رضایی 
تصریح کرد: پیامبراکرم)ص( می فرمایند شفاعت 
که  می شود  کسانی  شامل  قیامت  فردای  من 
با دست، زبان و مال شان به ذریه من کمک و 

حمایت کنند.وی افزود: سادات باید در بین مردم 
آبرومندانه با علم  و عمل زندگی کنند و با و توکل 
به خدا با مشکالت برخورد کنند. اسدی استاد حوزه 
و دانشگاه  نیز با اشاره با واقعه غدیر بیان کرد: 
اهمیت غدیر را می توان از جهات گوناگون بررسی 
کرد و باید نسبت به پیام های آن توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: روز عید غدیر روز اکمال دین است 
و نقش اساسی در مسائل مهم زندگی دارد که  
 باید در تمام امور رعایت شود. اسدی تصریح کرد:

سید ها باید الگوی شان امیرالمومنین)ع( باشد و 
همچنین  در راه شناخت و عملکرد به دستورات 

اهل بیت  سرآمد و الگوی دیگر افراد باشند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی از برگزاری اختتامیه دهمین دوره 
جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در بیرجند 
خبر داد و گفت: از بین ۱۴7 نفر دانش آموز شرکت 
کننده استان در این جشنواره ۱۴0 نفر موفق به 

دریافت دیپلم افتخار شدند.
 به گزارش تسنیم، یکه  خوانی دیروز در مراسم 
اختتامیه جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 
آموزش و پرورش دچار ساختار  اظهار کرد: در 
رسمی و محدودیت ها از جمله منابع مالی هستیم.

ریاضی سرمایه  های  دبیران  اینکه  بیان  با  وی 
که  زمانی  افزود:  هستند،  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان درس ریاضی را بفهمند با استقالل 
منطقی به رفع مشکالت پرداخته و در تدریس 

ریاضی جنبه تربیتی مهم تر از آموزشی است.
و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش گفت: اوضاع فعلی در کشور به گونه ای 
است که تمام گرایش ها فارغ از توانایی و استعداد 
افراد به سمت رشته های پزشکی است و باید 
با تناسب توانایی و نیاز فرد برنامه های تبلیغاتی 

انجام شود.یکه  خوانی افزود: اگر به دنبال تحقق 
می تواند  که  جایی  تنها  هستیم  خود  اهداف 
برگزاری  بیاید  پرورش  و  آموزش  کمک  به 
نشست های عملی بوده چون هر چه معلمان و 
دانش آموزان در حوزه های علمی فعال تر باشند 
به ارتقای آموزش و پرورش نزدیک تر می شویم. 
وی بیان کرد: جایگاه تولید علم در جامعه به 
خوبی دیده نشده و دانش آموزان رشته ریاضی 

می توانند با کسب مهارت تولید علم کنند.
مسئول روابط عمومی انجمن معلمان ریاضی 

بین المللی  این مراسم گفت: جشنواره  نیز در 
ریاضیدان  گرامیداشت  راستای  در  کانگورو 
برجسته خراسان جنوبی مرحوم میر غالمرضا 
مزیدی معلم ریاضی و دانش آموخته مدرسه 

شوکتیه بیرجند برگزار شد.
چالش  دومین  برگزاری  به  اشاره  با  خواجه 
هندسه چیتا انتخابی المپیاد هندسه ایران گفت: 
پایه های پنجم  برای دانش آموزان  این چالش 
برگزار  گذشته  اسفند سال  در ۱0  دوازدهم  تا 
شد و ۱9 دانش آموز خراسان جنوبی به مرحله 

بین المللی هندسه ایران راه یافتند.وی اظهارکرد: 
در دهمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 
که 30 فروردین ماه همزمان با سراسر کشور در 
استان خراسان جنوبی برگزار شد از بین ۱۴7 
نفر دانش آموز شرکت کننده ۱۴0 نفر موفق به 

دریافت دیپلم افتخار شدند.
در این مراسم از ۱00 دانش آموز شرکت کننده در 
دهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 
و معلمان و دبیران ریاضی، مدیران و معاونان 

مدارس استان تقدیر شد.

اختتامیه  مراسم  در  روز گذشته  رضایی-  جواد 
هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی که با حضور 
مدیران استانی برگزار شد ،فرمانداربیرجند بیان کرد: 
از کارهای ارزشمند که امروزه به فرهنگ سازی 
نیازمند است موضوع کتاب و کتابخوانی است 
و کمبود مطالعه در جامعه باعث گرفتاری های 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: وقتی مشکالت اجتماع بررسی  می 
شودعلت بسیاری از ناهنجاری ها  ناشی از ناآگاهی 
است که با ترویج فرهنگ کتابخوانی می توان از 

بروز این آسیب ها جلوگیری کرد.
باعث  نخواندن  کتاب  اینکه   بیان  با  ناصری 
مجازی  فضای  شود،افزود:  می  جامعه  رخوت 
مانند غذاهای  فست فودی است که نیاز انسان 

به مطالعه را مورد آسیب قرار می دهد و بسیاری از 
افراد این شیوه  کسب اطالعات را به کتاب خواندن 
ترجیح می دهند.ناصری تصریح کرد: هر فرد برای 
درست فکر کردن نیاز به اندوخته ذهنی مناسبی 
دارد که این اندوخته با کتاب خواندن به دست می 
آید که باید جزو برنامه های روزمره افراد قرار گیرد.
فرمانداربیرجندگفت:برای جلوگیری از تاثیر پذیری 
از  فرهنگ های بیگانه نیازمند  آشنایی با فرهنگ 
خودمان هستیم که  راه حل آن کتابخوانی است 
و برای این منظور نهضت کتابخوانی در مدارس و 

ادارات در حال انجام است..
ناصری همچنین جشنواره های کتابخوانی را  
فرصتی مناسب برای کشف استعدادها دانست و 

بر حمایت از افراد برتر در این زمینه تاکید کرد.

مشارکت 3.6 درصدی کتابخانه های 
استان در جشنواره رضوی

حاجی، جانشین نهاد کتابخانه های استان نیز بیان 
کرد: نهاد کتابخانه ها، نهادی عمومی و غیر دولتی 
است که از سال 82 شروع به فعالیت کرده است .

تعداد 52.9۴3  با  کتابخانه  داد: 92  ادامه  وی 
عضو در استان  مشغول به فعالیت است  که  از 
این  تعداد 7۱ کتابخانه در مناطق شهری ، 20 
کتابخانه در مناطق روستایی و یک کتابخانه سیار 
است که در سال های اخیر با توجه به اقدامات 
کمی  و  کیفی  پیشرفت  شاهد  گرفته،  انجام 
کتابخانه ها در استان بوده ایم. حاجی با اشاره به 
مشارکت 3.6 درصدی کتابخانه های استان در 
جشنواره رضوی افزود: جشنواره رضوی توسط 

بنیاد امام رضا)ع( برگزار می شود  که در سال 97 
استان با مشارکت 23هزار و600 نفری نسبت 

به  نُرم کشوری )۱.07درصد( درصد باالتری از 
مشارکت را داشته است.

گروه خبر-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  
در دیدار با نماینده ولی فقیه به مناسبت هفته تعاون 
گفت: پرداخت معوقات کارگران توسط واحدهای 
تولیدی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
 آیت ا... عبادی نیز در این دیدار اظهار کرد: چند 
سال متمادی است که رهبر معظم انقالب به 
ماهر  پزشک  و  دقیق  کارشناس  یک  عنوان 
هر سال روی مسائل اقتصادی تکیه می کنند 
چون درمان درد جامعه را اقتصاد مقاومتی می 
با  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده  دانند. 
اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده سال گذشته 

در استان گفت: آماری که سال گذشته ارائه شد 
بیشتر جنبه سرگرمی بوده و اشتغالی که ایجاد 
می شود برای افراد بیکار نبوده بلکه کسی که 
شاغل است طرح شغل می دهد. عبادی عنوان 
باید نظارت ها در کشور به درستی انجام  کرد: 
شود و برطرف کردن مشکالت اقتصادی جامعه 
نیازمند کاری جهادی و حضوری میدانی است 
را می طلبد.  قانون  اجرای  و  دقیق  و شناسایی 

نتیجه پرداخت تسهیالت مهم است
وی بیان کرد: در تعدیل ها همان کارگری که 

دستش به جایی بند نیست را بیرون می کنند، اینها 
به نفع هیچکس نیست لذا به کار گرفتن بیکار، 
توزیع عادالنه اعتبار و نظارت بر حسن اجرا بسیار 
مهم است و اینکه نتیجه پرداخت تسهیالت چه می 
 شود. وی گفت: گاهی اطالعات نگران کننده ای
که  رسد  می  گوش  به  کارگران  خصوص  در 
عوارض ناسالم سوء دارد و شنیده می شود برخی 
کارگران 9 ماه حقوق و دستمزد دریافت نکرده اند 
و هنوز هفت ماه تا تسویه حساب نهایی باید منتظر 

باشند که این موضوع قابل قبول نیست.

اشتغال ۱۰ هزار نفر در بخش تعاون
مدیرکل تعاون  گفت: در قالب کمیسیون های 
کار و کارگری برای کارخانه های کاشی نیلوفر و 
سیمان باقران که با مشکل عدم پرداخت دستمزد 
کارگران مواجه اند، پیگیری های زیادی انجام 
گرفت. رکنی افزود: براساس آخرین جلسه ای که 
با فرماندار درمیان برگزار شد جدول زمان بندی 
دریافت شد که تا پایان سال معوقات کارگران به 

طور کامل تسویه شود.
کاشی  معوقات  در خصوص  کرد:  اظهار  وی   
نیلوفر نیز در حال پیگیری هستیم که تاکنون 

چندین بار علی الحساب پرداخت شده اما با توجه 
به مشکالت کنونی در زمینه پرداخت دستمزد با 

مشکل برخورد کرده اند.
۲هزار اشتغال پایدار روستایی و 

عشایری ایجاد می شود
تومان  میلیارد  اختصاص ۱33  به  اشاره  با  وی 
پایدار روستایی و عشایری،  اشتغال  تسهیالت 
گفت: با اجرای کامل طرح نزدیک به دو هزار 
فرصت شغلی ایجاد می شود. رکنی همچنین از 
فعالیت یک هزار و 53 تعاونی در استان خبر داد 
و گفت: هم اکنون  ۴۴7 هزار و و 98 نفر عضو 
این تعاونی ها بوده که از این رقم 388 هزار و ۱33 
نفر عضو عادی مرد و 59 هزار و 633 نفر عضو 
عادی زن هستند. وی میزان سرمایه این تعاونی 
را 35 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این تعاون 
ها بالغ بر ۱0 هزار نفر اشتغال زایی در استان داشته 
اند. وی  با بیان اینکه در پنج ماهه 97 بالغ بر 3۴ 
تعاونی در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: 
این رقم در پنج ماهه سال گذشته 29 مورد بوده 
است.رکنی، نخستین راهبرد تعاونی ها را  ترویج 
دانست و افزود: یکی از اقدامات مهم در این زمینه 
آموزش است که هر ساله نزدیک به چهار هزار نفر 

ساعت دوره آموزشی در این راستا برگزار می شود.

تعیین تکلیف ۷۰ درصد تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
درزمینه  کارهای مهمی  اکنون  اینکه هم  به 
تسهیالت  و  آموزی  مهارت  خانگی،  مشاغل 
بخش فراگیر و روستایی و عشایری در حال 
تسهیالت  بخش  در  کرد:  بیان  است،  انجام 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای استان 
۱33 میلیارد تومان تسهیالت از محل صندوق 

توسعه ملی ابالغ شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار و 32۴ 
نفر با مبلغ یکهزار و 923 میلیارد تومان در سامانه 
کارا ثبت نام کردند که متقاضی استفاده از این 
تسهیالت بودند، عنوان کرد: از این رقم تاکنون 
دو هزار و 30  طرح به مبلغ 650 میلیارد تومان 
مصوب و به بانک ها معرفی شده است.وی اضافه 
کرد: از این میزان نیز ۴۴9 طرح با ۱03 میلیارد 
تومان تعیین تکلیف و با بانک قرارداد منعقد شده 
است که می توان گفت نزدیک به 70 درصد این 

تسهیالت تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی عنوان کرد :

درمراسم اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی بیان شد:

احترام به سادات، احترام به باالترین شخصیت عالم هستی پیامبراکرم)ص( است

طرح تقویت گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی در بیرجند اجرا می شود

اختتامیه دهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در بیرجند 

پرداخت معوقات کارگران استان در دستور کار

کتاب نخواندن باعث رخوت جامعه می شود

*۱6 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی در 
دهه والیت آزاد شدند.

*به  گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان بیش از 7 میلیارد تومان از مطالبات 

گندمکاران خراسان جنوبی پرداخت شده است.
*دوره آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک بین 
انسان و دام ویژه خواهران بسیجی پایگاه مقاومت بسیج 
محدثه مسجد امام حسن مجتبی)ع( نهبندان برگزار شد.

*مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت: از ابتدای دولت 
تدبیر و امید تاکنون یکهزار و 57 میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه در استان پرداخت شد.
*رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از پرچم داری خوسف در سوادآموزی استان خبر داد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ من از شما می خواهم که امام و رهبری را تنها نگذارید و از روحانیت 
مبارزی همچون آیت ا... خامنه ای تا می توانید پشتیبانی کنید “

شهید احمد صفایی

کاهش 54 درصدی حریق و حادثه
در دو ماهه اول تابستان 97 در بیرجند

دادرس مقدم-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در دو ماهه اول تابستان 
سال جاری، میزان حریق و حادثه در شهر بیرجند 5۴ 
درصد کاهش داشته است.حسینی روز گذشته اظهار 
کرد: در تیر و مرداد سال جاری، ۱37 مورد حریق و 
حادثه گزارش شده در حالی که این میزان در مدت 
مشابه سال گذشته 298 مورد بوده است.حسینی یادآور 
شد: برای داشتن شهری ایمن باید رعایت توصیه های 

ایمنی در فرهنگ شهروندی نهادینه شود.

عضو شورای راهبردی جمعیت  استان 
تعیین  شد

غالمی- طی ابالغ صادر شده از سوی محمدمهدی 
مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی، خامسان رئیس 
دانشگاه بیرجند به عنوان عضو شورای راهبردی جمعیت 
استان تعیین گردید. شورای مذکور جهت برنامه ریزی 
و اجرای سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم 
رهبری در استان تشکیل شده و دبیرخانه آن در اداره کل 

ثبت احوال خراسان جنوبی مستقر می باشد.

آغاز ثبت نام طرح تأمین مالی 
بنگاه های  اقتصادی

صدا و سیما-ثبت نام طرح تأمین مالی بنگاه های 
سازمان  رئیس  شد.  آغاز  جاری  سال  در  اقتصادی 
صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح تأمین مالی بنگاه 
های اقتصادی برای  ارتقای توان تولید ملی و کمک به 
حفظ اشتغال و تقویت و تحرک بنگاه های اقتصادی و 
برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و 
تأمین مالی طرح های بازسازی و نوسازی و تأمین مالی 
واحد های، صنعتی، معدنی وصنوف تولیدی در سال 
۱397 فراهم شده است.شهرکی افزود: از متقاضیان 
واجد شرایط برای دریافت تسهیالت سرمایه در گردش 
طرح رونق تولید سال 97 و طرح های نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد دعوت می شود براي 
ثبت درخواست خود برای اخذ تسهیالت مورد نیاز در 
سامانه بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir در 
قسمت تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 

و طرح های نیمه تمام اقدام نمایند.

مشکالت مردم نباید در پیچ و خم های 
اداری بماند

مشکالت مردم نباید در پیچ و خم های اداری بماند و باید 
 به بهترین نحو مدیریت شود.به گزارش صدا و سیما ،

 استاندار در هجدهمین کارگروه اشتغال و هماهنگی 
بانک ها گفت: با توجه به شرایط کشور و استان باید 
بیش از گذشته تالش کنیم مشکالت مردم رفع شود 
و از بن بست اقتصادی عبور کنیم. مروج الشریعه بر 
پیگیری مسائل و رفع مشکالت موجود بر سر راه 
اشتغال و اخذ تسهیالت تأکید کرد و افزود: کشور در 
مقابل جنگ اقتصادی بین المللی قرار دارد و همه باید 
به دولت کمک کنند. نماینده مردم شهرستان های 
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس هم در 
این جلسه با توجه به ظرفیت های استان در تولید 
شیر، احداث یک کارخانه بزرگ فرآورده های لبنی 
را خواستار شد.امیرحسنخانی همچنین از مسئوالن 
خواست همانند کمیته امداد و بهزیستی، به افراد جویای 

کار تسهیالت پرداخت کنند.

جشن میثاق ۲ هزار جوان با ۲ هزار شهید 
برگزار شد

جشن میثاق و عهد و پیمان دو هزار جوان با دو هزار 
شهید خراسان جنوبی برگزار شد.به گزارش ایسنا، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند، در این 
جشن با بیان اینکه در کشور استعدادها و ظرفیت های 
بسیاری وجود دارد که یکی از آن ظرفیت ها، جوانان 
هستند، تصریح کرد: امیدواریم تجدید پیمان و عهد 
جوانان با شهدا مقدمه ای باشد تا از تمام ظرفیت های 
وجودی خود برای اجرای برنامه های فرهنگی استان 
قدم بردارند. وی یادآور شد: مسئوالن کشوری جوانان 
را بیشتر باور کنند و به آن ها اعتماد داشته باشند و 

بسیاری از امور را بر عهده این جوانان بگذارند.

بیش از ۳ هزار بسته تحصیلی بین 
دانش آموزان نیازمند توزیع می شود

تسنیم-معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت: در آستانه سال تحصیلی 
جدید و به منظور همبستگی و هم افزایی و در راستای 
تفاهم نامه  نیازمندان  به  مطلوب تر  خدمات  ارائه 
همکاری بین این نهاد و آستان قدس رضوی منعقد 
شد. رفیعی دیروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و آستان قدس رضوی 
اظهارکرد: 3 هزار و ۱۴5 بسته تحصیلی به ارزش هر 
بسته 220 هزار ریال با مشارکت کمیته امداد استان 
و آستان قدس رضوی بین دانش آموزان نیازمند و 
محروم توزیع می شود. وی ارزش کل بسته تحصیلی 

را بالغ بر 5۱9 میلیون ریال عنوان کرد.

راه اندازی اولین دستگاه چاپ رول 
10رنگ در جنوب شرق کشور

رضایی-به مناسبت ۱۱شهریور روز ملی صنعت چاپ از 
اولین دستگاه چاپ رول ۱0 رنگ در جنوب شرق کشور 
با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان،فرماندار  بیرجند 
و مدیران استانی  بهره برداری شد. مدیر عامل چاپخانه 
گلرو بیان کرد: هزینه خریداری این دستگاه 2.5میلیارد 
بوده که 500 میلیون تومان توسط مجموعه چاپ گلرو 
تامین  و ما بقی به صورت تسهیالت توسط بانک سپه 
پرداخت شده است. وی ادامه داد: هدف از خریداری این 
دستگاه باال بردن راندمان تولیدات و همچنین حرکت به 

سمت تولید برای دیگر استان ها و صادرات می باشد.

روستاهای کمتراز 10 خانوار برق دارمی شود

صداوسیما- روستاهای  زیر ۱0 خانوار کشور به همت 
کمیته امداد  برق دار می شوند. معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد کشور در سفر به روستاهای زاغو، 
دوبشک، گلرگی و تل زردکی نهبندان گفت: در تالش 
برای به برق دار شدن روستاهای زیر ۱0 خانوار کشور 
هستیم. رهبر گفت:  در مرحله اول تاکنون  ۱80 روستا را 
در ۱0 استان کشور شناسایی کردیم که تا ۱5 شهریور کار 
بازدید  از روستاها تمام می شود. وی افزود: در این بازدید ها 
در کنار تامین لوازم مایحتاج خانواده ها شامل سبد غذایی، 
فرش و  موکت  نیازهای جدید آنها را هم شناسایی کردیم 

که تامین منبع آب، اشتغال و برق از جمله آنهاست.

گروه های جهادی در  رزمایش سپاهیان 
محمد رسول ا...)ص( حضور می یابند

تسنیم- رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی از اعزام 
220 گروه جهادی در قالب رزمایش سپاهیان محمد 
رسول ا...)ص( 2، به مناطق حاشیه شهرهای استان خبر 
داد و گفت: از 9 شهریور این رزمایش آغاز شده و تا 
پایان شهریور ادامه دارد. هنری روز گذشته در حاشیه 
بازدید از گروه های جهادی در روستای مهردشت اظهار 
کرد: با هماهنگی که با دستگاه های اجرایی استان 
گردیده، مقرر شد همه دستگاه های اجرایی از گروه های 
جهادی حمایت و پشتیبانی الزم را داشته باشند تا با 
اعزام تیم های تخصصی در حوزه  فعالیت همان دستگاه 
با توجه به موج خدمت رسانی که شکل گرفته، کمک 
کنند و تامین اعتبار هم انجام شده و برای ارزیابی تفاهم 
نامه ای با آستان قدس امضا شده که بخشی از هزینه ها 
توسط کمیته امداد تامین شود و بخشی از اعتبارات از 

طریق آستان قدس رضوی انجام شود.

استاندار با خانواده شهید سبزیان دیدار کرد

دادرس مقدم- استاندار روز گذشته در دیدار صمیمی با 
خانواده  شهید واالمقام سبزیان که جمعی از مسئوالن 
استان و شهرستان نیز حضور داشتند، ضمن تجلیل از 
خانواده شهدا، مسائل و مشکالت آنان را از نزدیک 
بررسی کرد.شهید محمدرضا سبزیان سال ۱366 در 
عملیات نصر به درجه رفیع شهادت نائل شد.استاندار 
همچنین روز گذشته وارد شهرستان قاین شد و با حضور 
در گلزار شهدای گمنام این شهرستان با آرمان های 
شهیدان واالمقام تجدید میثاق کرد. حضور در جلسه 
شورای اداری استان و جلسه ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی استان از دیگر برنامه های سفر یک 

روزه استاندار به این شهرستان بود.

کشف ۲ میلیارد  ریالی احشام قاچاق

در  ریال  میلیارد   2 ارزش  به  قاچاق  شتر  نفر   33
خوسف کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي خوسف 
گفت: مأموران انتظامي شهرستان هنگام کنترل جاده 
به سه کامیون مشکوک شدند و در  های عبوری 
بازرسی از آنها این احشام را که فاقد هرگونه مجوز 
از دامپزشکي بودند، کشف کردند.صادقي افزود: در این 
زمینه  خودروها توقیف و سه متهم با تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

معدوم کردن بیش از 7 تن مرغ منجمد

7 تن و 500 کیلوگرم مرغ منجمد آلوده به باکتری 
سالمونال در بیرجند معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
گفت: در بازرسی های مستمر صورت گرفته از محموله 
های ورودی به این شهرستان توسط اکیپ دامپزشکی 
سالمونال،  باکتری  به  آلوده  منجمد  مرغ  مقدار  این 
شناسایی و توقیف شد. علیزاده افزود: پس از نمونه 
برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه، ابتالی محموله 
مرغ منجمد به میکروب سالمونال و غیرقابل مصرف 

بودن آن تایید و با دستورمرجع قضایی معدوم شد.
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   پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله :
والیَُة َعلِيِّ بِن أبي طالٍِب ِوالیَُة ا... و ُحبُُّه ِعباَدةُ ا... َو اتِّباُعُه فَریَضٌة مَِن ا...

والیت علی  بن ابی  طالب علیه  السالم والیت خدا ، و محبّت او عبادت خدا و پیروی از او فریضه  ای 
از جانب خدا است.
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روزنامه جمهوری اسالمی: 
احمدی نژاد با ۵ میلیون رای 

نمایندگان را می خرید

برخی  نوشت: عملکرد  اسالمی  روزنامه جمهوری 
عناصر مجلس به ویژه در طیف همیشه در صحنه 
برای استیضاح وزرای کابینه به وضوح نشان می دهد 
که آنها بدون رعایت مصالح نظام و بی اعتنا به منافع 
ملی مایلند یا دولت را به زمین بزنند و یا حداقل آن 
را زمین گیر کنند.این روزنامه در ادامه در خصوص 
 نحوه برخورد روسای جمهور با استیضاح، نوشت :
و  نمی دانست  امور هم  ذیل  در  را  »یکی مجلس 
با پرداخت 5 میلیون تومان پول توجیبی به برخی 
و  می کرد  معامله  را  آنها  نظر  و  رای  نمایندگان، 
دیگری با تکریم و حفظ حرمت مجلسیان برای رای 

و نظر آنها احترام خاصی قائل می شود.«

مردم نگاه گذشته را به 
اصالح طلبان و اصولگرایان ندارند

واعظ آشتیانی عضو جبهه یاران انقالب خاطرنشان 
کرد: امروز شاهد هستیم که مردم آن نگاه گذشته را 
به اصالح طلبان و اصولگرایان ندارند و دلیل آن این 
است که مدیران اجرایی و تولید فکر از این دو گروه 
بروز نمی کند. همواره شاهد آن هستیم که حرف های 
تکراری گفته می شود و به همین دلیل پشتوانه خود را 
از دست داده اند و مردم یاد ندارند که این دو گروه عمده 
سیاسی بتوانند کاری انجام دهند و به همین دلیل ممکن 

است مردم به سوی افراد دیگری سوق پیدا کنند.

مشایی جلسه دادگاه را با 
رفتار های نامتعارف آغاز کرد 

خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: اسفندیار رحیم مشایی، 
دومین جلسه دادگاه خود را نیز با رفتار های نامتعارف 
آغاز کرد و حتی هنگام تالوت قرآن، با صدای بلند 
مشغول صحبت بود. در پی استمرار اسائه ادب های 
متهم به ساحت دادگاه، قاضی از همه کسانی که در 
جلسه دادرسی حضور دارند خواست که بر خالف 
حضار  از  و  نگویند  سخن  نزاکت  و  ادب  وجدان، 

خواست که نظم و انضباط جلسه را رعایت کنند.

کارگزاران: الیاس حضرتی دنبال 
ریاست جمهوری آینده است

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزان در گزارشی مشروح 
به احتمال حضور الیاس حضرتی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ پرداخته است. این گزارش با 
این  در  الیاس حضرتی  و سخنان  رفتارها  بررسی 
چند ماه ، نوشت: برخی معتقدند که حضرتی چراغ 
خاموش در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ است تا در غیاب دبیر کل حزبش 

بتواند کاندیدای این حزب برای انتخابات باشد.

پیشنهادهایی از اروپا که 
ایران را راضی نکرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پیشنهادهای 
این  اما  کردیم  دریافت  ها  اروپایی  از  متعددی 
و  ضمانت ها  هنوز  ما  و  نیست  کافی  پیشنهادها 
تعهدات الزم و عملی را دریافت نکردیم. قاسمی 
افزود: ما منتظر هستیم پیشنهادهای عملی دریافت 
برخوردار  اجرایی  الزم  ضمانت های  از  که  کنیم 
باشند، بعد از دریافت این پیشنهادها ایران تصمیم 

مقتضی را درباره موضوع برجام خواهد گرفت.

سوریه: روابط با ایران 
قابل چانه زنی نیست

با  گفت وگو  در  سوریه  خارجه  وزیر  المعلم  ولید 
به سوالی  پاسخ  در  الیوم«  شبکه خبری »روسیا 
کشورهایی  چه  اینکه  و  سوریه  بازسازی  درباره 
کشورهای  که  گفته اند  برخی  و  داده اند  پیشنهاد 
عربی پیشنهاد کرده اند که مقابل کاهش روابط با 
ایران، به بازسازی سوریه کمک می کنند، گفت: 
روابط سوریه و ایران قابل چانه زنی از جانب هیچ 
کس نیست. این روابط راهبردی است که از زمان 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران در سال ۱979 
شکل گرفته و این به دلیل موضع ایران در مقابل 
فلسطین است. اگر مواضع جمهوری اسالمی را 
با زمان شاه مقایسه کنید، تحولی واقعی را شاهد 

خواهید بود.

شرایطی که ممکن است چین و 
روسیه هم به تحریم ها بپیوندند

میدل ایست آی نوشت : ایران تا اکتبر فرصت 
 دارد 9 اقدامی که هنوز آن ها را کامل نکرده ،

لیست  در  صورت  این  غیر  در  دهد  انجام 
اقدام  شامل  و  می گرد  قرار   FATF سیاه 
سازمان  این  متقابل  اقدام  می شود.  متقابل 
است  بین المللی  تحریم های  مشابه  عملکردی 
تحمیل  قدرت  سازمان  این  که  تفاوت  این  با 
آمریکا  تحریم های  موضوع  در  ندارد.  تحریم 
آمریکا  فشار های  مقابل  چین  و  روسیه  اروپا، 
اما   ،FATF موضوع  در  می کنند.  مقاومت 
نه  لیست سیاه شود  وارد  ایران  در صورتی که 
هم  چین  و  روسیه  بلکه  غربی  کشور های  تنها 

تجارت با ایران را متوقف خواهند کرد.

اصولگرایان فهمیدند حرکت های خیابانی دولبه  دارد

از  ا... کرم در پاسخ به این سوال که یکی  حسین 
انتقادات وارد بر برخی اصولگرایان ، تشویق و تشدید 
مطالبات مردمی است؛آیا به نظر شما این انتقاد وارد 
است، گفت: شاید بخش هایی از جریان اصولگرا دست 
به این کار می زدند یا آنکه تالش می کردند این 
وضعیت را مورد بهره برداری قرار دهند اما بالفاصله در همان دی ماه سال 96 

متوجه شدند که این حرکت های خیابانی به طور دو لبه عمل می کند.

دولت از مجلس دلخور است/ استیضاح  بس است

  غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفت :
 به هر حال دلخور بودن دولت از مجلس شورای 
اسالمی در شرایطی که کشور با چالش های جدی 
مواجه شده به مصلحت نیست و بهتر است که در 
شرایط خطیر کنونی اصطکاک بین دو قوه مقننه و 
مجریه کاهش پیدا کند و ادامه این روند و استیضاح دیگر وزرا به مصلحت نیست 
و شائبه دخالت مجلس در رویکرد دولت را در بین افکار عمومی ایجاد می کند.

محمدجواد ظریف در جلسه علنی 
روز یکشنبه مجلس ، حاضر و به 

سواالت نمایندگان پاسخ داد.
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزیر 

کریمی قدوسی، با بیان اینکه باند 
نیویورک یک مفهوم ساختگی در 
دهه 7۰ بود که در شب نامه های 
توزیع شده در وزارت خارجه از آن 

نام برده شد، گفت: من نه رئیس 
نیویورک  باند  نه  نیویورکم،  باند 
بار  یک  موضوع  این  دارد.  وجود 
هم در روزنامه کیهان مطرح شد با 

عنوان مقاله »با ما به سی تی بی 
تی« بیایید که فردای آن روز بابت 
آن مقاله عذرخواهی کردند.ظریف 
سفارتم  زمان  در  اینکه  بیان  با 

و  نگذاشتم  جای  به  بدی  سابقه 
اگر شک دارید، می توانید از دفتر 
افزود:  کنید،  سوال  انقالب  رهبر 
بارها از سوی رهبر انقالب بابت 5 
سال خدمتم در سازمان ملل مورد 

تشویق و تقدیر قرار گرفتم.
بخش  در  ظریف  محمدجواد 
تصریح  خود  سخنان  از  دیگری 
کرد: ما باید برای منافع ملی خود 
را قربانی و فدای منافع ملت کنیم 
کنیم.  خود  فدای  را  نظام  نباید  و 
وزیر امور خارجه اظهار کرد: بنده 
گیر  تصمیم  خارجی  سیاست  در 
تصمیم  که  است  نظام  نیستم، 

گیری می کند.
نمایندگان   ، جلسه  این  پایان  در 
قدوسی  کریمی  سواالت  مجلس 
های  پاسخ  از  و  ندانستند  وارد  را 

ظریف قانع شدند.

ظریف :  بنده در سیاست خارجی تصمیم گیرنیستم
  نظام است که تصمیم گیری می کند 

خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
روز  قوا  کل  معظم  فرمانده 
و  فرماندهان  دیدار  در  گذشته 
هوایی  پدافند  قرارگاه  مسئوالن 
ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش 
بسیار  بخشی  را  قرارگاه  این 
و  مسلح  نیروهای  از  حساس 
دشمنان  با  مقابله  مقدم  خط  در 
افزایش  بر  و  خواندند  ایران 
توانمندی های  و  آمادگی ها 
آن  کارکنان  و  هوایی  پدافند 

کردند. تأکید 
از  نقل  به  خبرآنالین  گزارش  به 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه 
که  دیدار  این  در  رهبری،  معظم 
هوایی  پدافند  روز  مناسبت  به 
ا...  آیت  حضرت  شد،  برگزار 
از  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای 
احتمال  سیاسی  محاسبات  لحاظ 

ندارد،  وجود  نظامی  جنگ  وقوع 
نیروهای  حال،  عین  در  افزودند: 
با  و  هوشیاری  با  باید  مسلح 
چابک،  و  کارآمد  مدیریت 

تجهیزاتی  و  انسانی  توانایی های 
و  دهند  ارتقا  روز  به  روز  را  خود 
جهت  در  که  گامی  هر  بدانند 
مسلح  نیروهای  آمادگی   تقویت 

و  عبادت  یک  شود،  برداشته 
متعال  پروردگار  نزد  در  حسنه 
امیر  دیدار،  این  در  است. 
صباحی فرد  علیرضا  سرتیپ 

هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
گزارشی  ارتش  خاتم االنبیاء)ص( 
این  برنامه های  و  اقدامات  از 

بیان کرد. قرارگاه 

سرمایه اجتماعی اصالح طلبی هزینه دولت می شود

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در وضعیت خیلی 
سختی قرار داریم هم باید مراقب باشیم شیطنت نکنند 
و هم نمی توانیم نسبت به مطالبات مردم بی توجه 
باشیم.  علی رغم اینکه نگران استیضاح پشت سرهم 
نمایندگان هستم اما عملکردها قابل توجیه نیست.ما 
داریم سرمایه اجتماعی اصالح طلبی را هزینه این دولت می کنیم چون رئیس 

جمهوری به مطالبات و دیدگاه های ما اصال توجهی ندارد. 

مراسم آغاز شروع به کار دستگاه چاپ رول شرکت چاپ و نشر گلرو عکس : رضایی

احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد
رهبر معظم انقالب :

آژانس ایـران
 شماره های جدید ما را 

به خاطر بسپارید:

 3246۵0۵0
  32465252 - 32465080 

32465200  - 32465060

آدرس: خیابان 15 خرداد، 

22 بهمن 1 ، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل )ع(

شماره مدیریت : 

09158644731 - مقری

 

 

                        
 "یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی"

 21/60/79تاریخ:
 414522شناسه آگهی :    55131شماره

را تر  ییاران   خدمات تامین نیرزوی انسرانی در سراس اسرزاننسمان مرشدی       تزونسپاری  شزکت آب و فاضالب خزاسان جنوتی در نظز دارد

 نالشامی و داشزن گواهی صالحیت ایانی رفاه اجزااػیو  ساسمان کار ای گواهی تؼیین صالحیت اسواگذارنااید. لذا اس کلی  شزکزهای خدماتی ک  دار

  سایت ملی منالصرات و سرایت   روس ت 4تاریخ درج آگهی ت  مدت سایز شزایط منالص  اس هت تهی  اسناد منالص  و اطالع اسدػوت می شود ج،توده 

روتزوی یست تزق مزاجؼ  و یرا   -دفزز لزاردادها شزکت والغ در تیزجند:تلوارشهدای ػثادیب وفاضالب اسزان خزاسان جنوتی و هاچنین شزکت آ

 تااس حاصل فزمایید. 056-32234014-32234013تلفن: شااره جهت کسة اطالػات تیشزز تا

 توضیحات ضروری:

 هی منالص روس یس اسدرج آگ4و زانسمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی منالصات،سایت شزکت آب وفاضالب اس -1

ترا  تصرورت ک  ومهرز شرده     دتیزخان  شزکت آب وفاضالب خزاسان جنوتیت   31/06/97شنث  تاریخ :محل تحویل اسنادسمان و -2

 تحویل ناائید. ػصز 14ساػت 

 صثس 10ساػت 01/07/97شنث  تاریخیکروس اتاق جلسات  محل و سمان تاسگشایی یاکات ییشنهاد لیات: -3

تزاسراس فزمرت جدیرد     ک  میثایست صزفاً تصورت ضراانزنام  ترانکی و  ریال 412.250.000مثلغمنالص :میشان تضاین شزکت در -4

 ضاانت فزایند ارجاع کار صادر و در یاکت الف تحویل شود.

ب خزاسان جنوتی ترامین شرده   سزمای  ای شزکت آب وفاضال -محل اػزثارات جاریک  اسریال8.244.992.000:اولی  منالص تزآورد -5

 است.

        . ملرری منالصررات لاتررل دریافررت خواهررد تررود سررایت طزیررك سررایت آب وفاضررالب خزاسرران جنرروتی و    اساسررناد منالصرر -6

khj.ir-WWW.abfa 

                                                                                                                     //iets.mporg.ir http:

                        

 دفتر قراردادها                                                                                                                                                 

 فاضالب خراسان جنوبیشرکت آب و                 

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

ردب  ضدسرقت خالقی
بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44

32462090 - 09153614899

تحویـل بـه روز

عرضه کننده انواع 
درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(


