
ابتكار جوانان بيرجندى تحولى در صنعت ساختمان

ساخت دستگاه بلوك و پوكه سبك صنعتى ؛
 احتمال تصويب تعطيالت زمستانى

رئيس سازمان ميراث فرهنگى از پيگيرى جدى براى 
طرح تصويب تعطيالت زمستانى در روزهاى 16 تا 22 
بهمن خبر داد. به گزارش جهان، سلطانى فر ادامه داد: 
10 استان كشور از نظر اقامت استان هاى مازندران، 
گيالن، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس، خراسان 
رضوى، اصفهان، كرمانشاه و خراسان جنوبى بودند. 

 آزمون  استخدامى آموزش و پرورش 
و  آموزش  وزير  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
تابستان  در  استخدامى  آزمون  برگزارى  از  پرورش 
اظهار  بطحايى  جهان،  گزارش  به  داد.  خبر  امسال 
داشت: اميدواريم بتوانيم پذيرفته شدگان را براى يك 
كنيم.  پذيرش  فرهنگيان  دانشگاه  در  يكساله  دوره 
افراد پذيرفته شده پس طى دوره يك ساله در مهرماه 

سال 95 در مدارس فعاليت خود را آغاز مى كنند.

 سقف خريد كارتى 500 ميليون شد
به گزارش مهر، بانك مركزى با ارسال بخشنامه اى 
هر  مبلغ  حداكثر  ها،  بانك  عامل  مديران  به  خطاب 
 94 فروردين   20 تاريخ  از  را  كارتى  خريد  تراكنش 

معادل 500 ميليو ن ريال تعيين نمود.

شرايط بازنشستگى فرهنگيان 

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتيبانى  معاون 
بازنشسته  توانند  مى  خدمت  سال   25 با  فرهنگيان 
شوند.بطحايى افزود : با درخواست بازنشستگى معلمان 
دارند و  فرهنگيانى كه  كسر ساعت خدمتى  مازاد و 
آموزش و پرورش نياز به فعاليت آن ها ندارد موافقت 
مى شود. فرهنگيان زن سرپرست خانوار و فرهنگيانى 
كه بيمارى هاى صعب العالج دارند براى بازنشستگى 

پيش از موعود در اولويت هستند.

به  بود.  نخواهد  چندان شديد  خودرو  قيمت  افزايش  تحريم  لغو  از  پس  گفت:  خودروسازان  انجمن  دبير 
گزارش تسنيم، احمد نعمت بخش، در مورد وضعيت بازار خودرو پس از لغو تحريم ها مى گويد: اكنون با 

لغو تحريم ها توسعه محصوالت خودرو سازى تنها به چينى ها محدود نمى شود . (ادامه در صفحه 2)

پس از مذاكرات افزايش قيمت داريم!

8

7

ظريف : از دلواپسان متشكرم  ؛
  3 ماه به ما فرصت دهيد

محمد جواد ظريف ضمن تشكر از رسانه ها كه مردم را در جريان 
مذاكرات قرار دادند، گفت:  از همه تشكر مى كنم حتى از كسانى 
كه خرده به ما مى گيرند و دلواپس ما هستند ...

صادرات خراسان جنوبى بيش از 177 
ميليون دالر ارز وارد كشور كرد

تسنيم- مديركل گمرگات خراسان جنوبى از ارزآورى بيش از 177 
ميليون دالرى صادرات خراسان جنوبى در سال 93 خبر داد...
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همكار گرامى و برادر داغديده 

جناب آقاى محمد على زرين چنگ
فقدان درگذشت پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت. 

غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى

 و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

جمعى از همكاران

جناب سرهنگ نيك مرد
انتصاب جناب عالى را به سمت 

جانشين فرماندهى پليس راه  استان 

كه نشان از لياقت و شايستگى تان مى باشد،تبريك گفته

  از خداوند منان سالمتى و موفقيت روزافزون تان را خواستاريم.
خانواده هاى  نيك فر

تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما 

 از خداوند صبرى عظيم براى شما 

و خانواده محترم تان خواهانيم.  

ما را در غم خود شريك بدانيد

هيئت مديره و كاركنان شركت بيژن اسكان

جناب آقاى 
مهندس جعفر زرين چنگ

"هوالباقى"

همكار گرامى و برادر داغديده

 جناب آقاى زرين چنگ
فقدان عزيزان ، درد جانكاهى است كه تحمل آن جز با عنايت پروردگار 

و اعطاى صبر و بردبارى از جانب حضرتش ميسر نيست
ضايعه اسفناك درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما و تمامى بازماندگان گرامى
 آن مرحوم تسليت عرض نموده، براى آن فقيد سعيد عزت ابدى و براى سوگواران 

صبر و شكيبايى آرزومنديم.

روابط عمومى و پايگاه بسيج بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

قابل توجه مشتركين محترم تلفن ثابت و همراه
به اطالع هم استانى هاى گرامى مى رساند:

 قبوض تلفن ثابت (دوره ششم، مربوط به بهمن و اسفند 93) با مهلت پرداخت 94/1/30 
بر روى سامانه 2000 و تلفن همراه با مهلت پرداخت 94/1/27 در سامانه 9990 
و آدرس اينترنتى شركت مخابرات خراسان جنوبى(www.tci-sk.ir) قرار دارد.

مشتركين محترم مى توانند بدون نياز به قبض با پرداخت به موقع و غير حضورى 
ضمن جلوگيرى از قطع تلفن خود از جوايز ارزنده مخابرات بهره مند شوند.

روابط عمومى شركت مخابرات خراسان جنوبى

آگهى استخدام
مجتمع توليدى مرغ مادر 

جنوب خراسان براى شغل 

بهداشتيار حرفه اى يك نفر 

(فقط مرد) با مدرك كارشناسى 

بهداشتيارى نيازمند است 

متقاضيان براى ثبت نام 

همراه مدارك مورد نياز 

به آدرس خيابان جمهورى اسالمى  

بازار ملك ، جنب بانك ملى

 شعبه بازار، پاساژ خيريه 

مراجعه نمايند.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر 
جنوب خراسان (سهامى خاص)

والباقى    
ه
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در پایان سه ماهه سوم سال 1393 مجموع جمعیت کشور به 77 میلیون و800 هزار نفر رسید. به گزارش ایسنا، براساس شاخص های عمده اقتصادی منتشره 
از سوی بانک مرکزی در پایان سه ماهه سوم سال گذشته جمعیت شهری کشور 56.4 میلیون نفر و جمعیت روستایی حدود 21.4 میلیون نفر بوده است. بر 
این اساس جمعیت فعال نزدیک به 23.9 میلیون نفر بوده که منتهی به نرخ بیکاری 10.5 درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته شده است. 

جمعیت ایران 77.8 میلیون نفر شد  دبیر انجمن خودروسازان:
 پس از مذاکرات افزایش قیمت داریم!

اظهار  خودروسازان  انجمن  دبیر   )1 صفحه  از  )ادامه 
 کرد: رفع تحریم ها باعث خواهد شد تا ما راحت تر 
بتوانیم با شرکت های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره 
را  در کشور  گذاری  سرمایه  دیگر  عبارتی  به  شویم. 
ادامه داد: ما پیش از  تسهیل می کند. نعمت بخش 
 وضع تحریم ها هزینه هایی برای دور زدن تحریم ها 
ها  هزینه  این  ها  تحریم  لغو  با  شدیم.  می  متحمل 
کاهش می یابد اما از طرفی دیگر سایر هزینه های ما 
امسال گران می شود مانند هزینه کارگری. از طرفی 
افزایش داده  دیگر مجلس قیمت آب، برق و گاز را 
افزوده 10درصدی را  است. همچنین مجلس ارزش 
800هزار  و  1میلیون  2درصد  همین  که  کرد  اعمال 

تومان بر قیمت خودرو می افزاید. 

دستور آماده باش سیف به بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه بانک ها برای 
باشند،  آماده  المللی  بین  عرصه  در  پررنگ  حضور 
گفت: آمار مطالبات غیرجاري به نحو قابل مالحظه و 
نامتعارفي افزایش یافته است. به گزارش مهر، سیف 
نسبت  تامین  هدف  با  بانکها  سرمایه  افزایش  گفت: 
کفایت سرمایه مناسب بانک ها از موارد الزم االجرا 

برای سال جاری است. 

یک میلیارد و 103 میلیون لیتر بنزین
 در عید دود شد

یک   94 سال  اول  روز   14 در  فارس،  گزارش  به   
لیتر بنزین در کشور سوزانده  میلیارد و 103 میلیون 
 12 روز  به  مربوط  مصرف  میزان  بیشترین  که  شد 
فروردین با 105.3 میلیون لیتر بوده که رکورد مصرف 
روزانه بنزین در کشور را شکست. همچنین در 14روز 
گاز  نفت  لیتر  میلیون   591 حدود  امسال،  نخست 
مصرف شد که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد 

کاهش را نشان می دهد.

گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ بیکاری 

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سه ماهه سوم 
به 10.5 درصد  بیکاری  نرخ  نشان می دهد که   93
رسیده است. به گزارش تسنیم، شاخص های عمده 
اقتصادی سه ماهه سوم 93 نشان می دهد که نرخ 
بیکاری در این تاریخ 10.5 درصد برآورد شده است.

جمعیت فعال کشور در سه ماهه سوم 93 طبق این 
گزارش 23.9 میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری البته 
در مناطق شهری 11.7 درصد و روستایی 7.4 درصد 
گزارش شده است. نرخ بیکاری زنان 20.3 درصد و 

مردان 8.7 درصد اعالم شده است. 

وزیر اقتصاد: به سوی نرخ تورم 
تک رقمی می رویم 

روند  ادامه  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تک  تورم  نرخ  به  رسیدن   : گفت  تورم  نرخ  کاهش 
رقمی در دستور کار دولت است. به گزارش خبرگزاری 
به  رسیدن  برای  افزود:  نیا  علی طیب  سیما،  و  صدا 
 رشد اقتصادی و اجرای مجموعه سیاست های دولت، 
مرحله نخست روند نزولی تورم ادامه پیدا می کند و 
در آینده ای نه چندان دور شاهد نرخ تورم تک رقمی 
به  تورم  نرخ  کاهش  کرد:  اظهار  وی  بود.  خواهیم 
معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به این معناست 
که قیمت ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می کند.

موافقت با ممنوعیت پرداخت
 غیربانکی حقوق 

اصلی  اهداف  تشریح  با  کارگری  نماینده  یک 
لزوم  به  نمایندگان سه تشکل کارگری در سال 94 
هزینه ای  سبد  طبق  کارگران  خرید  قدرت  افزایش 
گفت:  و  کرد  اشاره  عادالنه  دستمزد  به  رسیدن  و 
کار  وزارت  توسط  غیربانکی  پرداخت  ممنوعیت 
موافقت شده است. به گزارش فارس، توفیقی افزود: 
امسال با کمک 3 تشکل فعال کارگری امیدواریم به 
سبد معیشتی کارگران عینیت ببخشیم به طوری که 

هزینه ها تا حد زیادی با دستمزد پوشش داده شود. 

تشریح جزئیات بیمه مشاغل مختلف 

تامین  سازمان  شدگان  بیمه  فنی  امور  کل  مدیر 
ای  بیمه  پوشش  وضعیت  تشریح  ضمن  اجتماعی 
مشاغل مختلف، از اختصاص 470 میلیارد تومان برای 
بیمه قالیبافان در سال 94 خبر داد. به گزارش مهر، 
های  بیمه  گذشته  سال  در  افزود:  نصیری   سیروس 
و  حمل  رانندگان  قالیبافان،  باربران،  مانند  مختلفی 
انجام  اجتماعی  تامین  سازمان  از سوی  و...  بار  نقل 
شده و در سال جاری نیز این بیمه ها همچنان ادامه 
تاکید کرد: در سال جاری حدود  خواهد داشت. وی 
470 میلیارد تومان برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته 
قالیباف  بیمه 530 هزار  برای  اعتبار  این  از  شده که 
البته  که تحت پوشش هستند، استفاده می شود که 
هنوز ابالغ نشده است. به گفته وی، عالوه بر پوشش 
تمامی افرادی که در گذشته بیمه بودند، افراد جدید 
نیز می توانند با مراجعه به شعب و تایید شغل شان 

تحت پوشش قرار گیرند.

توصیه مهم به مردم: همین االن خانه بخرید! 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران تاکید 
کرد: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معامالت 
ادامه خواهد  نیز  به طور قطع در سال 94  مسکن 
داشت، به طوری که تا پایان نیمه اول سال جاری، 
بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج می 
بازار مسکن  به گزارش فارس،عقبایی گفت:  شود. 
در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت ندارد، بنابراین توصیه ما به مردم این 
است که االن بهترین زمان برای خرید است. وی افزود: آنچه می توان با 
قاطعیت از آن سخن گفت، این است که بازار مسکن در سال جاری رونق 
امسال شاهد  ماه  اردیبهشت  در  و  ماه جاری  دوم  نیمه  خواهد گرفت.از 

افزایش حجم معامالت مسکن خواهیم بود.

نظام بیمه ای امسال متحول می شود
 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال 
در  ابعاد  تمام  در  بیمه ای  نظام  تحول  طرح   94
تقی  سید  جهان،  گزارش  به  می شود.  اجرا  کشور 
نوربخش، درباره اولویت های سال 94 سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: با توجه به این که تامین اجتماعی 
یک سازمان بیمه ای است بنابراین مدیریت منابع 
ادامه  می شود.وی  عنوان  مدیریت  اصلی  محورهای  از  یکی  مصارف  و 
از  بخشی  که  دارد  را  اصلی کشور  سنتر  دیتا  پنجمین  سازمان  این  داد: 
آن راه اندازی شده و بخشی دیگر نیز در حال راه اندازی است.وی تاکید 
کرد: به طور کل در سال 94 طرح تحول نظام بیمه ای در تمام ابعاد در 

کشور اجرا می شود.

تکذیب خبر اجازه حضور بانوان در ورزشگاه ها

از  که  خبری  تکذیب  با  کشور  وزارت  گذشته  روز 
شدن  مجاز  درباره  جوانان  و  ورزش  وزارت  سوی 
حضور بانوان در سالن های ورزشی منتشر شده بود 
اعالم کرد وزارتخانه اش هیچ مصوبه ای در این 
زمینه نداشته است. به گزارش جام جم، خبر تایید 
 پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای حضور خانم ها 
اول  تیترهای  از  یکی  گذشته  روز  ورزشی  های  سالن  در  ها  خانواده  و 
، رئیس مرکز  بابک دین پرست  اما  بود  از روزنامه های کشور  بسیاری 
اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور این خبر را به کلی تکذیب 
کرد و و در واکنش به انتشار آن در برخی رسانه ها، شفاف سازی کرد که 

شورای امنیت کشور چنین اجازه ای را صادر نکرده است.

با وجود اینکه رئیس جمهور حل مسئله بیکاری جوانان و 
فارغ التحصیالن را از مهمترین اولویت های امسال دولت 
میلیارد  هزار   4 با  می گویند  کارشناسان  اما  کرده  اعالم 
به  کرد.  را حل  میلیونی  بیکاری  نمی توان مشکل  تومان 
گزارش مهر، رئیس جمهور در بخشی از پیام نوروزی خود 
گفت: هدف ما در سال جدید رونق پایدار، افزایش صادرات 
غیرنفتی و ایجاد فرصت  های جدید برای اشتغال به ویژه 
التحصیالن  فارغ   و  برای جوانان عزیز، تحصیل کردگان 
در  مردم  شما  کمک  با  زمینه  این  در  و  هاست  دانشگاه  
داشت، صادرات  برخواهیم  را  نویی  قدم های  جدید،  سال 
غیرنفتی را افزایش خواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم 
خواهیم کرد. همچنین برای اجرای طرح مشاغل خانگی 
نیز منابع فراوانی هزینه شد و حاال دولت تدبیر و امید نیز 
چنین رویه ای را دنبال می کند. علی ربیعی؛ وزیر تعاون، 

در  اشتغال  ایجاد  به  مربوط  اعتبارات  مجموع  رفاه  و  کار 
کشور را در سال جاری 4 هزار میلیارد تومان اعالم و ابراز 
امیدواری کرد با ایجاد تحرک در این حوزه، بخش قابل 
بازار  کار شوند.کارشناسان  بازار  بیکاران جذب  از  توجهی 
کار می گویند اختصاص تنها 4 هزار میلیارد تومان منابع از 
سوی دولت برای ایجاد اشتغال به عنوان طرحی که رئیس 
جمهور از آن به عنوان یکی از 3 اولویت اصلی دولت در 
کننده  امیدوار  تواند چندان  نمی  یاد می کند  سال جاری 
باشد و در حال حاضر، بازار کار برای خروج از بحران به 
منابع به مراتب بیش از این ارقام نیازمند است. از سویی، 
دقیقا مشخص نیست هزینه ایجاد هر شغل در سال جاری 
چقدر در نظر گرفته شده که وزیر کار امیدوار است با صرف 
4 هزارمیلیارد تومان بتوان بخش قابل توجهی از بیکاران 

جذب بازار کار شوند.

اینکه  اعالم  با  ایران  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال 94 ثابت 
مجانی  الحاقیه  دریافت  آغاز  از  است،  مانده 
شخص ثالث از روز گذشته خبر داد. به گزارش 
اعالم  پیرو  گفت:  امین  ابراهیم  محمد  مهر، 

میزان 10 درصد در سال  به  دیه  مبلغ  افزایش 
94 توسط رئیس قوه قضائیه، هماهنگی هایی با 
دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سندیکای 

بیمه و بیمه مرکزی انجام شد. 
شخص  بیمه  حق  اساس  همین  بر  گفت:  وی 

جانی  تومان  میلیون  در سال جاری 220  ثالث 
است  مالی  تومان  میلیون   5.5 و  حرام  ماه  در 
نمی  پرداخت  الحاقیه  بابت  پولی  مردم  ولی 
کنند. محمد ابراهیم امین اضافه کرد: بیمه نامه 
تومان  میلیون  ثالث در سال 94، 220  شخص 

جانی و 5.5 میلیون تومان مالی است؛ به همین 
میلیون   200 سرمایه  الحاقیه،  دریافت  با  خاطر 
تومانی جانی را به 220 میلیون تومان در سال 
هیچ  پرداخت  بدون  البته  دهند،  افزایش  جاری 

گونه مبلغی.

بسته جدید برای شکستن قفل بیکاری/ اشتغال ۴هزار میلیارد بودجه گرفت

نرخ بیمه شخص ثالث ثابت باقی ماند/ آغاز دریافت الحاقیه مجانی
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    32۴12300
32۴12311  - چمنی قـالیشویی گـل ابـریشم صاف صاف   

بدون چروک

فروشگاه کودک
  امیـر

پوشاك بچگانه و سيسمونی – انواع اسباب بازی 

سجادشهر، امامت 2     32۴12973 نودهی فاطمی

مرکز تخصصی عروس با تخفیف ویژه
زیبایی جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

انواع پوشش درز بین 

ساختمان ها ، درنما و پشت بام 

09358311097 -  شهابادی

آگهی مزایده اموال غیر منقول »نوبت دوم«
نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم 
بهروز شهرت همگی  و  کنیزرضا  و  آقای مهدی  به طرفیت  طاهره پورحجی 

پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 
مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقی در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 
و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک ثبتی 
2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبروی پاساژ سادسی که به متراژ 
حسب سند رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع که به مبلغ 9/677/250/000 
)نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست پنجاه هزار( ریال و پالک ثبتی به 
شماره یک فرعی از 4090 فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 
پالک 141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 54 /168 )یکصد و شصت 
و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع( که به مبلغ 4/213/500/000 )چهارمیلیارد و 
دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار( ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه مورخ 94/2/9 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود . هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

داربست فلزی مهدی  09151642377 - وسیله کار تعمیر انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   0915862۴۴39 - جانی

 حمل اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065- علی آبادی

"ضمنا کارگر تنها نيز داريم" اگر به دنبال سيستمی ارزان ، مقاوم و منحصر به فرد هستيد 
اگر می خواهيد ساعت ها از حضور در آشپزخانه خود لذت ببريد

 ما کابینت ایده آل را به شما پيشنهاد می دهيم.
آدرس: نبش پاسداران 28      09155626909 - شهرياری

   09151605216
  3 2236030
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تسنيم- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، گفت:21 فروردين ماه مادران و همسران شهدا به اردوى زيارتى، آموزشى و چكاب اعزام مى شوند. 
حجت االسالم معصومى با بيان اينكه از 14 فروردين ماه تا 21 فروردين ماه روز تكريم از مادران و همسران شهدا است، عنوان كرد: يك هزار و 500 

مادر شهيد در خراسان جنوبى در قيد حيات هستند.

3مادران و همسران شهداى استان تجليل مى شوند
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پاسخ هاى مسئوالن به گزارش آوا :

اسناد  از  تعدادى   93 تيرماه  از  مسئولين:  توجه  قابل 
مالكيت منازل روستاى فدشك توسط اداره ثبت اسناد 
تكريم  نوع  يك  هم  اين  البد  نشده!!  صادر  بيرجند 

ارباب رجوع است ديگه...
915...940

سالم آوا. از شما خواهش مى كنم سرى به بخش 
كنيد.  تهيه  گزارش  و  بزنيد   ... بيمارستان  دياليز 
تعفن  بد  بوى  و  است  آلوده  نظم،  بى  كثيف،  خيلى 
فاضالب همه جا را گرفته. گناه ما بيماران چيست؟
بعد  به  نيم ظهر  از 12و  شنبه  و سه  شنبه  روزهاى 

تشريف بياوريد.
915...241 

آيا نظارتى بر سفره خانه هاى سنتى در كوچه پس 
كوچه ها وجود دارد آيا كسى توجه مى كند كه چه 

نوع موسيقى هايى در اين فضاها پخش مى شود.
935...994

روانشناسى  گروه  در  استاد  يك  نظر  كسب  براى 
ام  نامه  پايان  كار  و  ماه معطل شدم  دو   ... دانشگاه 
عقب افتاد. اگر اين تاكتيكى براى افتادن كار به ترم 
بعد و گرفتن پول بيشتر است اصًال اخالقى نيست. 
915...313

همه  آن  تابلو  يك  از  كه  شوارى شهر  و  شهردارى 
بنياد-  رهاى  هاى  زمين  از  چرا  گيرند  مى  عوارض 
اوقاف و ساير ادارات كه سيماى شهر را زشت كرده 
عوارض نمى گيرند... باالخره كى تكليف اين اراضى 
معلوم مى شود... اگر مى خواهند بفروشند بفروشند 
در  زمين  بازى  بورس  بازار  دوباره  كه  منتظرند  اگر 
بيرجند راه بيفتد و سودهاى كالن ببرند... آن روزها 

ديگر گذشته ...
935...712

سالم آواجون تو رو خدا به گوش مسئولين مربوطه 
اداره راه برسون چشممون خشك شد به اين تيرهاى 
برق روشنايى و پل زيرگذر نيمه كاره جاده روبروى 
سال  چند  شد  تموم   93 سال   .... اميرآباد  روستاى 

ديگه بايد منتظر باشيم؟
915...004

ميوه  توزيع  مسئولين  از  كنم  تشكر  خواستم  سالم. 
شب عيد در شهر فردوس خصوصًا مسئولينى كه از 

بيرجند آمدند و زحمت كشيدند. خدا قوت.
915...335

فرورفتگى  از  ماه  يك  نو.  سال  تبريك  و  سالم  با 
مترى   38 عمق  به  خانمى  سقوط  و  زمين 
مى گذرد و ما اهالى محله موسى بن جعفر 22 از ترس 
از دست دادن جانمان در منازل اقوام مان مى خوابيم
بزرگ  اين معضل  براى رفع  اقدامى  تاكنون هيچ  و 
بيرجند  و شهرستان  استان  مربوطه  ادارات  از سوى 
انجام نشده!! حتمًا بايد چند مورد ديگه از اين اتفاقات 
بيفتد و چند نفر انسان بى گناه دچار حادثه شوند و 
بيايد.  به رحم  تا دل مسئولين  كنند  فوت  شايد هم 
خدايى اگه اين اتفاق در باالشهر و براى قشر مرفه 
يا خانواده خود مسئولين مى افتاد اين طور بى تفاوت 
و بى خيال بودند!!! اون دنيا روهم خداگذاشته و پل 
عاجزانه  كنند.  قضاوت  مردم  هست.  هم  صراطى 
هستيم.  موضوع  به  رسيدگى  و  پيگيرى  خواستار 
خواهش مى كنيم درددل ما مردم رو چاپ كنيد و از 

مسئولين راه چاره بخواهيد.
935...005

چندى پيش روزنامه ... مطلبى به نقل از يك نماينده 
گاز  درآمد  آن  بر  بنا  بود كه  نموده  مجلس منعكس 
كشور به خزانه واريز نمى شود!!! من از طرف ملت 
ايران خواهش و استدعا مى كنم كه پيگيرى كنند اين 
درآمد گاز كه با هزار مشكل از سوى مردم پرداخت 
مى شود به جيب چه كسانى در اين مملكت انقالب 
كرده و اسالمى سرازير مى شود. تا آنجا كه به ياد 
دارم نماينده شريف و متعهد قائم شهر مطلب فوق 
را بيان كرده بودند. از مسئولين محترم و نمايندگان 
گويى پاسخ  و  پيگيرى  استدعاى  مجلس  متعهد 

دقيق به ملت را داريم.
915..703 

تاريخ  در  كه  نگرش  قسمت  مورد  در  سالم. 
رو  تيترش  كه  بگم  بايد  كردين  چاپ  15فروردين 
گفتين  مطلب  داخل  بعد  اسكندر  نامه  وصيت  زدين 
الكساندر پادشاه يونان در صورتى كه متن نوشته شده 
اسكندر-الكساندريا  حاال  كبيره!  كوروش  به  مربوط 

كوروش كدوم يكى؟
938...997

است  ذكر  به  الزم  شما.  نظر  دقت  از  تشكر  با  آوا: 
الكساندر نام يونانى اسكندر است و نام اسكندر براى 
ما ايرانى ها بيشتر شناخته شدهاست. داستان زندگى 

مطرح شده هم مربوط به زندگى اسكندر است. 

* حسين زاده- رحيم زاده

هاى  برق  و  رعد  از  ديگر  و  شده  كمتر  بارندگى  شدت 
در  نيست.  برد خبرى  را مى  انسان  آور كه زهره  هراس 
آبگرفتگى  و  است  آب  از  مملو  ها  جوى  زنيم  مى  شهر 

شديد معابر به چشم مى آيد.
روان آب ها در جوى ها در سطح خيابان ها جارى براى 

پيوستن به رود اصلى بر روى هم مى غلطند.
 در امتداد كانال اصلى رود در انتهاى بلوار سجاد جمعيت 
زيادى از مردم به تماشاى جريان آب آمده اند. هياهوى 

جمعيت در ميان صداى خروش آب گم شده است.
خانم مسنى كه چين و چروك چهره اش بيانگر زحمات 
بسيار و سن باالى اوست به نرده هاى كنار كانال تكيه 
داده و در حالى كه با برق عجيبى كه در چشمانش موج 
مى زند مسير آب را برانداز مى كند، مى گويد: اين آب ها
در نهايت به كجا ختم مى شود؟ كاش اين همه آب كه به 
صورت يكجا در اينجا جمع شده اند به شكلى براى آبيارى 
درختان تشنه استفاده مى شد. وى ادامه مى دهد: وقتى 
آدم با چشم خود خشكيدن و مردن درختانى را مى بيند
از  است، قسمتى  آنها زحمت كشيده  براى  كه يك عمر 
وجود انسان هم مى ميرد. كالمش تكان دهنده است و 

نگاهش پر حسرت...
را  سيالب  سراسيمه  امواج  جمعيت،  نيز  تر  پايين  كمى 
كاغذى  يا  تكه چوب  كودكان هريك  و  كنند  نظاره مى 
را به آب انداخته و نگاه شان قايق خيالى شان را در مسير 

سيالب تعقيب مى كند.

مسير آب فاقد ديوار ساحلى است 
و به زباله دانى تبديل شده است

در  پشت سر مى گذاريم  را  ها  همچنان كه مسير كانال 
محل تالقى خيابان معصوميه و بلوار سجاد مسير آب شكل 
ديگرى به خود مى گيرد، حجم زياد زباله هاى گوناگون و 
نخاله هاى ساختمانى در مسير آب، ديواره هاى خاكى و 
نبود ديوار ساحلى مناسب چشم اندازى نه چندان دلچسب از 

عبور آب در اين نقطه از شهر ايجاد كرده است.
موقعيت  به  توجه  با  آب  گذر  مسير  از  قسمت  اين  گويا 
خاص محدوده كمتر مورد توجه قرار گرفته و به مدفنى 

براى زباله هاى مختلف تبديل شده است.
به گفته ساكنين معصوميه با عبور هرچه بيشتر آب و با 
توجه به حجم باالى آب و ضرباتى كه سيالب به ديواره 
كانال وارد مى آورد هر سال حجم زيادى از ديواره هاى 
خاكى فرو نشست كرده به طورى كه در قسمتى از مسير 
رود كه در محل تالقى با خيابان بهارستان است فاصله 

خيابان تا كانال از چند متر هم كمتر شده است.
در ادامه مسير مقدارى از اين آب در زمين هاى باير اطراف 
معصوميه ته نشين شده و مابقى آن در عبور از زمين هاى 
حاجى آباد و امير آباد قرار گرفته و در نهايت بعد از ايجاد 
مشكالتى در مسير بيرجند–خوسف در محدوده چاه هاى 
زينى و رستمى با جاى گرفتن در مسير جاده و ايجاد خلل 
در عبور و مرور مردم، بنا به گفته اهالى وارد بيابان هاى 

خور و در آنجا ته نشين مى شود.
رها  و  فروردين  سيزده  ميليمترى   18 باران  از  پس  حاال 
و  مسئولين  از  تن  چند  با  آب  مكعب  متر  هزاران  شدن 

مديران مرتبط گفتگو كرده ايم.

كاهش 130 ميليون متر مكعبى
 آب سفره هاى زيرزمينى

رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بيرجند 
با اشاره پديده خشكسالى در استان و كمبود بارندگى در 
آب  افت سطح  اين شرايط  متأسفانه  گويد:  باره مى  اين 

زيرزمينى و كاهش شديد مخزن سفره ها را كه با حداقل 
كسرى 130 ميليون متر مكعبى مواجه هستند، در پى داشته
است كه البته پراكنش نامناسب زمانى بارش ها و بارندگى هاى
رگبارى و كوتاه مدت نيز به توليد روان آب ها دامن مى زند.

به سكونتگاه بخش عمده  اشاره  با  سيد محمود حسينى 
ماهورى  تپه  و  كوهستانى  مناطق  در  كشاورز  جمعيت 
حوزه هاى آبخيز براى دسترسى به اقليم معتدل و منابع 
آب زيرسطحى  و استفاده از راهكارهاى سنتى و منطقى 
براى استحصال جريان هاى زيرسطحى استفاده از قنات، 
مى گويد: اين جريان ها خود به شدت تحت تأثير نزوالت 
جوى و جريان روان آب هاى سطحى اند و پديده هاى 

سيل و خشكسالى در تغييرات آن نقش اساسى دارد. 
وى ادامه مى دهد: از سوى ديگر تصرفات و تغيير كاربرى هاى
بى رويه و غير اصولى در سطح آبخيز شهرى، باعث بروز 
تغييراتى در رفتار هيدرولوژيكى آبراهه ها و متعاقبًا افزايش 
مخاطرات سيل ناشى از روان آب ها بر روى حوزه شهرى 
شده است كه اين خود لزوم حداكثر بهره ورى از جريان هاى

سطحى و روان آب ها را توجيه مى كند.

انجام بيش از 2 ميليون و 400 هزار متر مكعب 
انواع عمليات آبخيزدارى از سال 1370

184678هكتار  را  شهرى  آبخيز  حوزه  سهم  حسينى 
و  دانسته  شهرستان)  سطح  كل  درصد   47 به  (نزديك 
مطالعه، سطح  هكتار   117715 تاكنون سطح  گويد:  مى 
براى سطح 36123  و  103697 هكتار در دست مطالعه 
هكتار طرح شناسايى تهيه شده است و از سال 1370 تا 
پايان سال 1393 در سطح شهرستان بيرجند در راستاى 
حفاظت خاك، آبخيزدارى ، مهار و كنترل و رواناب ها و 
عمليات  انواع  مترمكعب   2477276/6 اجراى  با  سيالب 
كه  سنگى، الستيكى  خاكى،  عمليات  شامل:  آبخيزدارى 
سطح  در  سيالب  مترمكعب   8276403 كنترل  به  قادر 
در  بيولوژيك  عمليات  اجراى  و  است  آبخيز  هاى  حوزه 
سطح 4473 هكتار از عرصه هاى منابع طبيعى و حفاظت 
و قرق 3613 هكتار، گام هاى مؤثرى برداشته شده است. 
معادل  اعتبارى  با   1393 سال  در  دارد:  مى  اظهار  وى 

3520 ميليون  ريال (استانى: 1840 ميليون ريال و ملى: 
و  سنگ  عمليات  مكعب  متر   800 ريال)  ميليون   1680
و  حفاظت  هكتار   200 و  كارى  كپه  هكتار   100 مالت، 
 615 تنگل،  و  شكراب  روستاى  دهلكوه  آبخيز  در  قرق 
مترمكعب عمليات گابيون بندى در آبخيز نوفرست تنگل 
آبخيز  در  بندى  گابيون  متر مكعب عمليات  باخو و 615 

باقران فاز يك روستاى رزگ اجرا شده است.

افزايش سطوح آبگير باران 
در دستور كار است

حسن خانزاد معاون خدمات شهرى شهردارى بيرجند هم 
مى گويد: ما وظيفه هدايت آب هاى سطحى را به داخل 

جوبها و از آنجا به كانال ها با هدف جلوگيرى از آبگرفتگى 
سطح معابر شهر را بر عهده داريم.

شهردارى  سبز  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  مديرعامل 
اينكه در 250 هكتار فضاى سبز  به  اشاره  با  نيز  بيرجند 
سطح شهر بيرجند خود به خود آب هاى سطحى به هدر 
كف  آسفالت  مثل  ديگر  سطوح  در  گويد:  مى  رود،  نمى 
در حقيقت  و  باران  آبگير  از سطوح  استفاده  معابر، روش 
افزايش سطوح آبگير باران را در دستور كار داريم و از سال 
گذشته برنامه اى تحت عنوان سيستم زهكشى عمودى 
غفارى،  معلم،  ارتش،  جمله  از  هايى  خيابان  حاشيه  در 
مدرس، پاسداران و ... را با ايجاد چاهك هاى زهكشى در 

الين فضاى سبز كنار خيابان ها اجرا كرده ايم.

ايجاد 850 چاهك زهكشى 
براى جلوگيرى از هدررفت روان آب ها

 850 حدود  راستا  اين  در  افزايد:  مى  انصارى  مجتبى 
چاهك زهكشى در سطح شهر ايجاد شده كه آب سطحى 
پياده روها را به سمت الين فضاى سبز حاشيه خيابان ها 
هدايت مى كند تا جذب ريشه درختان شده و اين كمك 

خوبى به جلوگيرى از هدررفت آب هاى سطحى است.
صورت  به  بارندگى  چنانچه  البته  كند:  مى  تصريح  وى 
رگبارى و شديد باشد نمى توان تمامى آب ها را ذخيره 
كرد يا جلوى آن را گرفت و در اين مواقع از طريق جوبهاى 
حاشيه خيابان ها، آب به خارج از شهر هدايت مى شود 
تا از جمع شدن آب در سطح شهر به لحاظ خطراتى كه 
ممكن است ايجاد نمايد، جلوگيرى شود. وى با بيان اينكه 
تا جايى كه مقدور باشد نسبت به جذب آب هاى سطحى 
اقدام مى شود، مى گويد: ما عمليات ايجاد چاهك هاى 

زهكشى را در سطح شهر ادامه مى دهيم.

اصالح و احداث جوبه ها و جداول و احداث 
و ترميم ديوارهاى ساحلى را در برنامه داريم

 
معاون عمران و شهرسازى شهردارى بيرجند نيز مى گويد:
اصالح جوبه و جدول براى معابرى كه فاقد جوبه هستند 

در  سطحى  هاى  آب  هدررفت  از  جلوگيرى  هدف  با  را 
ترميم  و  احداث  افزايد:  داريم. على عدل مى  كار  دستور 
كارى  برنامه  در  منظور  همين  به  نيز  ساحلى  ديوارهاى 

شهردارى گنجانده شده است.

كارگروه سيل و طغيان رودخانه ها
فعال ترين كارگروه مديريت بحران شهرستان 

بيرجند  فرماندارى شهرستان  امور عمرانى  و  فنى  معاون 
از  جلوگيرى  و  كنترل  هدايت،  بحث  اينكه  بيان  با  نيز 
هدررفت روان آب ها در دو حوزه داخل شهر و حوزه آبريز 
شهر پيگيرى مى شود، مى گويد: با توجه به شرايط خاص 
شهر بيرجند، سيالب ها يكى از مخاطرات طبيعى براى 

اين شهر است و تاكنون در راستاى مهار اين سيالب ها 
برنامه  و  اقدامات  ها  آب  روان  هدررفت  از  جلوگيرى  و 
ريزى هاى خوبى صورت گرفته و كارگروه سيل و طغيان 
رودخانه هاى شهرستان بيرجند از فعال ترين كارگروه هاى

مديريت بحران در اين شهرستان بوده است.
آب  پيگيرى هاى  با  دارد:  اظهار مى  رونقى  مهدى  سيد 
به رودخانه هاى  استان، كار مطالعات مربوط  منطقه اى 
انجام  به  اسفهرود  و  از چهارده، شكراب  اعم  حوزه شهر 
رسيده و بستر و حريم اين رودخانه ها تعيين شده است.  
به گفته وى مطالعات طرح هاى مديريت سيالب نيز در 
محدوده مهرشهر، حاجى آباد، حسين آباد و شمس آباد انجام 
و در كارگروه مصوب شده و بخش عمده اى از طرح هاى

در  لذا  و  اند  شده  اجرايى  خوشبختانه  هم  شده  مطالعه 
بارندگى هاى يكى دو سال اخير بر خالف سنوات گذشته 

مشكلى در محدوده هاى مذكور نداشته ايم.

مراحل پايانى عمليات اجرايى 
طرح عظيم انحراف مسير رودخانه شكراب

رودخانه  مسير  انحراف  عظيم  طرح  افزايد:  مى  رونقى 
شكراب كه مراحل پايانى عمليات اجرايى خود را مى گذراند

اى  منطقه  آب  ويژه  توجه  و  فرماندارى  پيگيرى  با 
شهرستان  هاى  رودخانه  طغيان  و  سيل  كارگروه  در 
در  وى  گفته  به  است.  شده  اجرايى  و  مصوب  مطرح، 
جمله  از  بيرجند  شهر  شمال  محدوده  مشكالت  واقع 
معرض  در  پروژه  اين  اجراى  از  قبل  تا  كه  مهرشهر 
تهديد سيالب بود و گواه آن نيز خسارات وارد آمده به 
طور  به  باشد،  مى  گذشته  هاى  سال  در  محدوده  اين 

كلى مرتفع شده است.
ادعا  توان  مى  راستا  همين  در  كند:  مى  تصريح  رونقى 
نحو  به  بيرجند  شهر  پيرامون  حفاظت  ضريب  كه  كرد 
بسيار مطلوب و قابل قبولى افزايش پيدا كرده است. در 
همين ارتباط پروژه محدوده رودخانه اسفهرود و چهارده 
كه از نقاط آسيب پذير ما بوده و نيز در دست اجرا است 
كه همه ساله به تناسب منابع در اختيار اعتبارى به اين 
پروژه اختصاص مى يابد. وى خاطرنشان مى كند: اجراى 
طرح هاى آبخيزدارى در پيرامون شهر از جمله طرح هاى

از  جلوگيرى  سيالب،  كنترل  راستاى  در  مؤثر  بسيار 
كه  است  زيرزمينى  آبهاى  تغذيه  و  آبها  روان  هدررفت 
را  بسيارى  منابع طبيعى آبخيزدارى شهرستان مطالعات 
در اين زمينه انجام داده و تعداد زيادى از اين پروژه ها 
از محل اعتبارات شهرستانى و ملى در نواحى باالدست 
اجرايى شده اند كه براى ايمن سازى و استفاده بهينه از 
روان آب ها و جلوگيرى از هدررفت آب بسيار مؤثرند. وى 
تأكيد مى كند: اگرچه خشكسالى هاى سال هاى اخير در 
كاهش حجم روان آب ها در رودخانه هاى اصلى شهر 
هاى  طرح  اجراى  اما  نبوده  تأثير  بى  خان  كبوتر  مانند 
مذكور نيز نقش قابل توجهى در كاهش حجم روان آب ها

در  و  آبى  منابع  اين  هدررفت  از  جلوگيرى  و  هدايت  و 
و  بيرجند  شهر  سكونتگاهى  نقاط  سازى  ايمن  نتيجه 

استفاده بهينه از روان آب ها داشته است.
وى در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه داخل شهر 
گيرى  بكار  با  شهردارى  خصوص  اين  در  گويد:  مى 
دستور  در  را  ها  سيالب  ساماندهى  طرح  زبده  مشاوران 

كار قرار داده است. 

رفع بسيارى از مشكالت موجود 
با تصويب طرح جامع ساماندهى سيالب 

رونقى مى افزايد: با تصويب اين طرح تمام نقاط مشكل 
دار شهر بيرجند به صورت كارشناسانه مورد بررسى قرار 
گرفته و با تخصيص اعتبارات موجود و كمك  فرماندارى 
از محل منابع در اختيار، كمبودها برطرف خواهد شد. وى 
شهر  داخلى  محدوده  حاضر  حال  در  كند:  مى  تصريح 
همه شهروندان  كه  دارد  اشكاالتى  لحاظ  اين  از  بيرجند 
جامع  طرح  تصويب  با  اميدواريم  و  واقفند  آن  به  نيز 
ساماندهى سيالب، شهردارى هرچه سريع تر اين نقايص 
و اشكاالت را رفع نمايد. وى اظهار مى دارد: البته اين به 
آن معنى نيست كه با اجراى اين طرح به هنگام بارندگى 
در سطح شهر بيرجند هيچ مشكلى نخواهيم داشت اما با 
اجراى پروژه هاى مطالعه شده و كارشناسى، بخش اعظم 
مشكالت موجود برطرف مى شود و بحث ايمن سازى و  
جلوگيرى از هدررفت روان آ بها وضعيت قابل قبولى به 

خود خواهند گرفت.

پس از باران ...

كلينيك ترك اعتياد كيش مهـر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2  ساعت كار: 7-3 بعدازظهر
تلفن: 056-32213766

مشكالت روان آب ها 
در محدوده شمال شهر بيرجند (مهرشهر) 
به طور كلى برطرف شده است

با تصويب طرح جامع ساماندهى سيالب، شهردارى هرچه 
سريع تر مشكالت ناشى از سيالب ها را رفع مى نمايد
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موسیقی

بازارکتاب

نویسندگان

خط تعلیق خاص ایرانیان پدید آمده است. به نظر می رسد این شیوه از خوشنویسی در اواسط سده هفتم از ترکیب و توسعه دو خط توقیع و رقاع و تحت تاثیر 
خطوط ایرانی پیش از اسالم و با توجه به ذوق و روحیه ایرانی به وجود آمده باشد. خط تعلیق را می توان نخستین خط کاماًل ایرانی دانست. درواقع این شیوه 
اولین نوع خوشنویسی بود که برای خط پارسی که از عربی منشعب شده بود، ابداع گشت و در آن عالمت های زیر و زبر و پیش به کار نمی رفت. 

خط تَعلیق یا ترسل اولین شیوه از خوشنویسی فارسی است

بي شعوري پرطرفدار شد

براي  است  خوبي  فرصت  تعطیالت  سینما  بر  عالوه 
روزهاي  در  که  هایي  کتاب  از  یكي  خواندن.  کتاب 
بوده  مرکزي  کتاب  پرفروش هاي شهر  تعطیل جزو 
که  است  کرمنت  خاویر  نوشته  شعوري«  »بي  کتاب 
محمود فرجامي آن را ترجمه و نشر تیسا آن را منتشر 
کرده است. این کتاب با رگه هایي از طنز ما را به دنیاي 
بي شعورها و بي شعوري مي برد و با بیان چند پرونده 
از موارد بي شعوري و درمان آن، خواننده را در نهایت 
 به سوي درك بي شعوري و راه هاي زندگي با یك

 بي شعور و درمان سوق مي دهد.
»ته خیار« نوشته مرادي کرماني که از سوي انتشارات 
معین منتشر شده یكي دیگر از آثار پرفروش تعطیالت 
بود. این کتاب مجموعه بیش از ۳۰ داستان کوتاه است 
که مرادي کرماني در آنها به موضوعات غم انگیزي 
همچون مرگ، بیماري و پیري مي پردازد، ولي از آن 
جایي که »پشت هر فاجعه، کمدي اي نهفته است« 
او در این مجموعه به جنبه هاي طنزآمیز این واقعیت 

هاي به ظاهر تلخ پرداخته است.
»دوست داشتم كسي جایي منتظرم باشد« 
آنا گاوالدا با ترجمه الهام دارچنیان است که چند سال 
 پیش از سوي نشر قطره منتشر شده و همچنان جزو

کتاب هایي است که خوانده مي شود. این مجموعه 
که شامل ١٢ داستان کوتاه است، همگي حول محور 

زندگي، عشق و مسائل انساني و احساسي مي چرخد.
»یك عاشقانه آرام« نادر ابراهیمي نیز همچنان جزو 
کتاب هایي است که خوانده مي شود. این اثر سال ها 
پیش از سوي نشر روزبهان منتشر شده است و داستان 
دلبستگی مردي از خطه شمال و زني از دیار آذربایجان 

است که با جمالت کوتاه، عاشقانه بیان مي شود.
»فكر كنم باران دیشب مرا شسته« نخستین 
نشر  سوي  از  که  زاده  رسول  کامران  شعر  مجموعه 
هاي  کتاب  از  دیگر  یكي  نیز  شده  منتشر  مروارید 

پرفروش ایام نوروز بود.

آندره ِشدید 

از  بیش  کار،  پر  نویسنده  و  فرهنگي  زن  این   
در  را  نمایشنامه  و  رمان  اشعار،  دیوان  عنوان   4۰ 
لبناني  اي  خانواده  در   ١9٢۰ سال  دارد.  اش  کارنامه 
در مصر به دنیا آمد و در دوران تحصیل به یادگیري 
زبان هاي فرانسه و انگلیسي پرداخت.  یك سال پس 
زبان  به  را  شعرش  مجموعه  نخستین  ازدواجش،  از 
انگلیسي سرود.  نویسندگي، آندره را به سمت مجسمه 
 سازي نیز سوق داد و از آنجا که شب ها به این کار 
مي پرداخت، زبان شعري او نغز و قصار است و تصاویر 

و احساسات را با حداقل کلمات منتقل مي کند.

تیتراژ مسابقه »ستاره ۲۰«
 با خوانندگی مجید اخشابی

پاپ، آهنگساز و  سینماخبر:مجید اخشابی خواننده 
نوازنده کشور خوانندگی 
موسیقی  آهنگسازی  و 
بازیگری  مسابقه  تیتراژ 
به  را  نمایش  شبكه 

عهده خواهد داشت.
آهنگسازی  درباره  وی 
 »٢۰ »ستاره  مسابقه 
به  توجه  با  گفت: 

خاص بودن این مسابقه و توافقی که با تهیه کننده 
مسابقه داشتیم موسیقی مختص این کار تولید خواهد 
برای  بیشتری  زمان  است  ممكن  امر  این  البته  شد. 
موفقیت  قطعا  اما  باشد  داشته  نیاز  تیتراژ  آهنگسازی 

موسیقی تیتراژ را بیشتر خواهد کرد.
این خواننده پاپ خاطرنشان کرد: آهنگسازی مسابقه 
می شود.  آغاز  استودیو  در  فروردین   ١۵ امشب  از 
تیتراژ  موسیقی  ساخت  فروردین   ٢۰ تا  داریم  سعی 
را به اتمام برسانیم البته تا یكی دو روز آینده ماکت 
ابتدایی موسیقی تیتراژ آماده خواهد شد و به محض 
تایید تهیه کننده و کارگردان برای ضبط نهایی اقدام 

خواهیم کرد.
مسابقه بازیگری »ستاره ٢۰« به تهیه کنندگی رامین 
و  اولین  ثمرقندی  فاطمه  کارگردانی  و  نواب پور 
بزرگترین مسابقه استعدادیابی در عرصه هنر بازیگری 
در تلویزیون است. مرحله دوم این مسابقه به زودی 

روی آنتن خواهد رفت.

مهرانمدیریبهحاشیههاپایانمیدهد؟

به رغم حاشیه هایی که سریال مهران مدیری از همان ابتدا با آن دست به 
اما  آنتن رسید،  گریبان بود، این سریال به 
حاال با وجود پخش ١۰ قسمت، سریال »در 
حاشیه« بار دیگر دچار حاشیه شد و این بار 
سازمان نظام پزشكی هشدارهایی را نسبت 
به تخریب رابطه پزشك و بیمار و عواقب 
واکنش احتمالی جامعه پزشكی به نهادهای 
امنیتی و قضایی مطرح کرد. اما اینطور که 
عنوان می شود سریال »در حاشیه« قرار است تا قسمت سی ام، بخش های 
بیمارستانی خود را به اتمام برساند و به نوعی به فشارها و حاشیه هایی که 
با آن مواجهه شده، پایان دهد. فاز اول مجموعه »در حاشیه«  ۳۵ قسمت 

است و قبل از ماه رمضان پخش تلویزیونی آن به پایان می رسد.

»پایتخت۴«کلیدخورد
 

سریال »پایتخت 4« برای پخش در ماه رمضان سال 94 تصویربرداری 
در  که  بود   9۳ اسفند  کرد.٢۳  آغاز  را  خود 
گفتگویی با الهام غفوری تهیه کننده سه گانه 
برای  »پایتخت4«  ساخت  خبر  »پایتخت« 
رمضان سال 94 را منتشر شد. سری چهارم 
»پایتخت« در ٢۶ قسمت ساخته می شود و 
ابتدای  از  را  آن  تولید  پیش  مرحله  عوامل 
از  پس  نیز  روزها  این  کرده اند.  آغاز  سال 
انجام مرحله تست گریم، تصویربرداری سریال از روز گذشته شنبه ١۵ 
فروردین آغا شده است.احمد مهرانفر بازیگر نقش ارسطو اخیرا تصویری 
اینستاگرام منتشر  این سریال در صفحه شخصی خود در  اتاق گریم  از 

کرده که نشان دهنده آغاز مرحله ساخت پروژه است.

»کالهقرمزی«تاروزمادرمیماند

با  شدن  مصادف  دلیل  به  امسال  نوروز  که  قرمزی«  »کاله  مجموعه 
ماه  فروردین  ششم  از  فاطمیه)س(  ایام 
پایان هفته جاری همزمان  تا  پخش شد، 
با والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر با 
مخاطبان خود همراه خواهد بود. همچنین 
قرمزی  »کاله  از  باقی مانده  قسمت های 
پخش  مناسبت ها  و  اعیاد  سایر  در   »94
ایام  در   »94 قرمزی  شد.»کاله   خواهد 
نوروز هر شب ساعت ٢١ از شبكه دو سیما به روی آنتن می رفت ولی از 
١۵ فروردین ساعت پخش این مجموعه تغییر کرد و هر شب ساعت ٢١ 

و ۳۰ دقیقه پخش می شود. 

۴

برای تماشاگران تلویزیونی در ایران که در سال های اخیر 
بیننده تعداد زیادی درام تاریخی و حماسی کره ای بوده اند، 
تجربه تماشای »خانواده كیمچی« که پخش آن از نوروز 
امسال از شبكه نمایش آغاز شد یك تجربه تازه به حساب 
هوایی  و  حال  کره ای  رمانتیك  درام  کمدی  می آید.این 
جذاب  صحنه آرایی های  از  خبری  آن  در  و  دارد  امروزی 
هیجان انگیز  شمشیربازی های  و  کالسیك  چشمگیر  و 
نیست. این بار تماشاگران تلویزیونی چهره دیگری از کره 
جنوبی را دیده و با شهر و معماری معاصر آن و نوع روابط 
مجموعه  این  حال،  این  با  می شوند.  آشنا  آدم ها  امروزی 
تاریخی  برجسته مجموعه های  نقاط  از  وامدار یكی  هنوز 
بازیگر  ایل گوك،  آن هم حضور سونگ  و  است  کره ای 
کمدی  این  ماجراهای  اصلی  نقش  در  جومونگ   نقش 

درام امروزی است.
او در این سریال نقش یك گنگستر بخت برگشته را بازی 
می کند که تصمیم می گیرد حرفه نه چندان خوب خود را 
رها کرده و یك زندگی جدید را شروع کند. زندگی تازه 
او با ماجراهای جدیدی همراه است و او را رودرروی دو 
جو  دو  لی  و  سان  کانگ  لی  می دهد.  قرار  جوان  خواهر 
یونگ ـ خواهرانی  لی مین  پارك جین هی و  بازی  با  ـ 
هستند که ناگهان مجبور می شوند مدیریت رستوران سنتی 

خانوادگی خود را به دست بگیرند.
رستوران چوی جین )به معنی بهشت، زمین و انسان( در 
حالی در اختیار این دو خواهر بخت برگشته قرار می گیرد 
که پدر باتجربه شان بدون اعالم قبلی، آن را رها کرده و 
به نقطه نامعلومی می رود. تالش دو خواهر برای نگهداری 

رستوران با مشكالت و دردسرهای زیادی همراه است. با 
ایل گوك( که هویت  بازی سونگ  )با  تایه  ورود کی وو 
مشكوکی دارد، آنها فكر می کنند می توانند مشكالت را حل 
و رستوران را به خوبی اداره کنند. کی هو تایه یك یتیم 
است که توسط خالفكاران بزرگ شده و مالكان رستوران 

اطالعی از گذشته او ندارند. وی رستوران را محل خوبی 
برای فراموش کردن گذشته اش می داند. داستان مجموعه، 
حضور وی در جمع مالكان، کارکنان و مشتریان رستوران 
را  کره ای  مدل  معمولی  زندگی  یك  و  می دهد  نشان  را 
جی تی بی سی  تلویزیونی  شبكه  می گذارد.  نمایش  به 

به خاطر  این شبكه  تهیه کننده »خانواده کیمچی« است. 
در  خود  جوان پسند  و  خانوادگی  درام های  کمدی  تولید 
کره جنوبی شهرت دارد. پارك چان هونگ کارگردان ٢4 
را  رمانتیك  درام  کمدی  این  او  است.  مجموعه  قسمت 
براساس فیلمنامه ای از کیم  جی وو کارگردانی کرده است. 

قصد  مجموعه  تولید  کار  ابتدای  همان  از  کارگردان  این 
داشت ایفای نقش شخصیت گنگستر داستان را به سونگ 
ایل گوك بسپارد. »این بازیگر که شهرت زیادی در بین 
تماشاگران کره ای و بین المللی دارد، بهترین گزینه برای 
چهره  یك  در  را  او  می خواستم  بود.  نقش  این  در  بازی 

قرار  تلویزیونی  تماشاگران  دید  معرض  در  تازه  نقش  و 
دهم. او در بازی و درون خود نوعی حس شوخ طبعی دارد 
نقش های کمدی  در  بازی  برای  گزینه خوبی  را  که وی 
می کند. از ابتدای کار مطمئن بودم سونگ ایل گوك به 
خوبی از عهده اجرای این نقش برمی آید و تماشاگران هم 

او را در قالب چنین شخصیتی خواهند پذیرفت.«
خانواده کیمچی سال ٢۰١١ به پخش رسید و به صورت 
یكی از کارهای پربیننده سال تلویزیون کره جنوبی درآمد. 
این مجموعه بالفاصله به اکثر کشورهای همسایه فروخته 
فروش  اصلی  عوامل  از  یكی  گوك  ایل  سونگ  نام  شد. 

مجموعه به کشورهای دیگر بود.
 داستان خانواده کیمچی به گونه ای بود که در یك فصل 
به پایان می رسید و امكان تولید فصل های بعدی آن نبود، 
اما شبكه تلویزیونی تهیه کننده آن مدتی پس از موفقیت 
آن یك کمدی درام خانوادگی تازه تولید کرد که با نگاهی 

به این مجموعه تهیه شده بود.
در  که  بود  باصالحیت«  مجموعه »یك همسر  این  نام   
همان لوکیشن های خانواده کیمچی فیلمبرداری شد و به 
این  از شخصیت های  یكی  ماجراهای  بر  دنباله ای  نوعی 
از  یكی  زندگی  تازه،  مجموعه  داستان  در  بود.  مجموعه 
کارکنان رستوران به تصویر کشیده می شود که حاال خانم 
خانه شده و دو فرزند کوچك دارد. همسایگان این خانم 
مجرد تالش می کنند برای او همسر تازه ای پیدا کنند که 

در همسایگی شان زندگی می کند.

هفته نامه دراماویكی كره / مترجم: مهبد آستانی

پرده نقره ای:  جومونگدررستورانخانوادگی

پشت صحنه فیلم  رسوایی
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لولهبازکنيبافنربرقي
وموادشویندهباتجربهتضمیني

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

0915110۴086

0915899۴086
بهصورتشبانهروزي

سرویسدهيبهسراسراستان

رسولي

آدرس:نبشغفاری۴

32212519-09151606528
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داربستخراسـان
09155011382

حملاثاثیه
100درصدتضمینی

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

09159618581- فاروقی

مژده     

مژده  

نقاشیساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستیم با چک 
اجرای انواع رنگ های ساختمانی

مدرس 20 - پالک 20
09395617119 - 09158634693-32232917

اجراینصبداربستفلزی
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينی

ایزوگاموقیرگونی
کاظمسالخورده

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

رنگآمیزیوتزئیناتساختمان

رحیمـی
10 درصد تخفیف

- اجرای انواع رنگ های ساختمانی
- اجرای پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجرای رنگ و كاغذ ديواری تركيبی
بیست متری سوم- روبروی حج و زیارت     

      09151630741  

مرکزنیکوکاریمحلهغفاری
بامحوریتمساجدمحل

پلارتباطیمیانتوانمندیهاوتخصصجامعهبانیازهایمحرومین
از تمامی خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشی ، فرهنگی و مذهبی، فعاالن بخش پزشكی و درمان، 
فرهنگيان و اساتيد محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص های مختلف عالقه مند 
خدمت به محرومين در جهت رفع نيازهای واقعی شناسايی شده و در راستای خودكفايی و توانمند سازی نيازمندان 

جامعه دعوت به همياری و همكاری افتخاری می نمايد. 
امور قابل واگذاری:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند
كمک های نقدی و غير نقدی شامل )سبدهای غذايی و معيشتی ، پوشاک، غذای گرم 

كمک جهيزيه و ارائه وام های قرض الحسنه و ...(
فعاليت های داوطلبانه: امور پزشكی و درمانی ، امور فرهنگی و آموزشی ، اشتغال

 و كاريابی ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقی، معيشت و ...
شماره حساب: 107713410 نزد بانک رفاه شعبه خيابان معلم 

 به نام مركز نيكوكاری محله غفاری
آدرس: بيرجند - خيابان غفاری -  بيست متری جرجانی

شماره های تماس:          مسجد حضرت محمد  رسول  ا...  )ص(
32424323 
09151639086 - 09151602439 

ایزوگامشرق
09155622050

09155629033
آدرس:خیابانارتش

جنبجهادکشاورزی

32233092-3

فروشگاهوآموزشگاهآریاچـرم
 به مناسبت فرا رسیدن سال جدید یک دوره آموزش مقدماتی چرم دوزی کیف 

)رایگان( برای مبتدیان برگزار می کند.  شماره ثبت نام: 09157286427

آدرس:بینمدرس25وفلکهسوم-بازارچهکشاورز



طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1-  تكرار - بوي خوش - 
عيد ويتنامي ها 2-  روزها- سوراخ 
سوزن - ماده خوشبو 3 - فرضيه 
اصلي  كار   – نشده  اثبات  علمي 
رادارها 4-  واحد سطح - فرزندان 
- رنجاننده 5-  كم شدن - برادر 
كردن  نشان  و  داغ   - عاميانه 
 - بيتوته   - اتريش  پايتخت    -6
طرف چپ 7-  خبرگزاري رسمي 
ايتاليا-  قلعه حسن صباح - يازده 
 - آخرت  و  دنيا   - -امانتداران   8
غارتگر   - لر  مادر  تر 9-   شريف 
نفت ايران - جمله دستوري 10-  
قراضه  و  فرسوده   - كتاب  حاشيه 
- پسوند شباهت 11- زود و سريع 
-  برادر اسفنديار - مثل و شبيه 
نصاري  عابد   - جوان  دختر   -12
افغانستان   -13 ژاپن  پول   -
زحمتكش  و  كارگر   - قديم 
باران   - عراق  خبرگزاري   -  14
راه   -15 چپ  طرف   - فصلي 
نيمه - پاكدامني - خطاي رانينگ 

در بسكتبال

عمودي: 1-  علت و بيماری  - 
نوعي پرانتز-  دوره ها 2-  نقاشي 

حرف   – هالل   - شيشه  روي 
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بدون  اما  است  از كل  بخشی  جزء  كه  است  درست 
همان جزء ناچيز، ديگر كل وجود نخواهد داشت. در 
زمينه ماديات عدم توجه كافی به جزييات خسارت به 
بار خواهد آورد. در روابط، سرمايه گذاری ها، ازدواج، 
مناسبات شغلی و خانوادگی و حتی در مسافرت و تفريح 
اگر به جزييات توجه نكنيد، كل را از دست خواهيد داد.
 اين جزييات هستند كه خوب و بد يک رابطه را رقم
مثل  درست  است؛  كل  رابطه  يک  ايجاد  زنند.  می 
و  كردن  هرس  دادن،  آب  با  اما  گياه؛  يک  كاشتن 
كود دادن است كه گياه می شكفد و گل می دهد و 
نيز با مالحظه ظرايف و جزييات است كه يک رابطه 

برقرار می ماند. 

شمع
مردی در بستر مرگ 
همسرش  بود.  افتاده 
تا نزدش  را فراخواند 
گفت:  او  به  و  بيايد 
وداع  زمان  »ديگر 
تو  و  من  ابدی 
پس  است؛  فرارسيده 
آخرين  برای  و  بيا 
و  مهر  من  به  بار 

وفاداری خود را ثابت كن...
هنگام  متاهل  مرد  گفته شده  ما  مسلک  در  چراكه   
گذر از دروازه بهشت بايد سوگند بخورد كه تمام عمر 
كنار زنی واال زندگی كرده است. در كشوی ميز من 
شمعی قرمز هست،  اين شمع متبرک است و آن را 
از كشيشی گرفته ام و برای همين ارزشی بسيار دارد. 
سوگند بخور تا زمانی كه اين شمع وجود دارد دوباره 

ازدواج نكنی.«
زن سوگند خورد و مرد ُمرد. در مراسم تشييع جنازه 
تسليت  پذيرای  و  بود  ايستاده  قبر  باالی  زن  مرد، 
تا  اقوام بود و شمع قرمز روشنی در دست داشت و 

تمام شدن آن باالی سر قبر ايستاد!

وقتي انتقام بگيري مي فهمي اصالخوب نيست. باور 
كن. بهتره فراموش كني. بعد از اينكه يه نفرو بكشي 
هيچ چي مثل قبل نمي مونه. زندگيت براي هميشه 
عوض ميشه. بايد بقيه زندگيت رو در حالي بخوابي 

كه يک چشمت بازه... فيلم دختر رويايی

پرمهرترين  در  وجودت  زيبای  گل  شدن  شكفته   *
ماه سال كه مهرش را به شكوفا شدنت مديون است، 

مبارک باد

بدان كه شب ميالدت  ترانه هستي  زيباترين  اي   *
اي  پس  هاست  زيبايي  و  ها  خوبي  ارمغان  برايم 

سركرده خوبي ها ميالدت مبارک

پيدا  آينده چه سرنوشتی  در  كودک  كه  نگرانيم   ما 
می كند، اما فراموش می كنيم كه او موجودی است 

كه امروز هم وجود دارد.

.فاميل دور : راه رفتـنـی را ، بايد رفت ! در بستنی را 
، بــــايد بست !

پسر عمه زا : در بستنی رو بايد ليسيد !

بشنـو اين نی چون شكـايت می كـنـد
از  جـداييـهـا  حكـايت  مـی كــنـد

مولوی

روزگار به من آموخت چيزي را به دست نخواهم 
آورد، مگر اين كه چيزي ديگر از دست بدهم. گاهي 

براي به دست آوردن بايد بهاي گزافي بپردازيم.

مهربانی جاده ای ست كه هر چه پيشتر بری, 
خطرناک تر می شه. نمی تونی برگردی، اما لحظه 
ای بايد درنگ كرد و شايد چند گامی به بيراهه رفت

آيا هميشه دير به قرار مالقات های خود می رسيد؟ تا به حال 
شده ساعت ها زمان در دفتر خود صرف كنيد اما هيچ كاری 
را به سرانجام نرسانيد؟ 24 ساعت روز را زمان كمی برای 
انجام كار های روزمره خود می دانيد؟ اگر جواب هر كدام از 
اين سوال ها برای شما مثبت است، پس بايد ياد بگيريد 
چگونه زمان را بهتر مديريت كنيد. در ادامه مطلب 10 نكته 

و راهنمايی درباره اين موضوع به شما خواهيم رساند.

1. بررسی شیوه صرف زمان
برای اينكه ياد بگيريد چگونه وقت خود را بهتر مديريت 
كنيد، بايد اول از همه متوجه نقطه شروع كار خود باشيد. در 
چند روز آينده شيوه صرف زمان خود را زير نظر بگيريد. با 
خودتان رک و رو راست باشيد، چه مقدار زمان برای چک 
كردن شبكه های اجتماعی می گذاريد؟ چه زمان هايی بيشتر 
از همه اوقات در روز بهره وری بااليی داريد؟ نرم افزار هايی 
می توانند  خودكار  به صورت   RescueTime همچون 

استفاده شما از اينترنت را پيگيری كنند .

۲. نصب تقویم دیواری
همه ما در دفتر های خود و درون كامپيوتر ها تقويم داريم. 
اما يک تقويم ديواری قابل پنهان شدن از ديد شما نيست 
و با وجود آن ها در محل كار هميشه تاريخ قابل مشاهده 
است. اين تقويم ديواری را جايی نصب كنيد كه قابل ديدن 
باشد )پشت سر خود نگذاريد( و تاريخ های مهمی كه در ماه 

بايد به ياد داشته باشيد را واضح عالمت بزنيد. اينگونه شما 
 می توانيد تاريخ و گذشت روز، هفته و ماه را كنترل كنيد 

و هيچ رويداد مهم در آينده فراموش نمی شود.

3. برنامه ریزی برای کل روز
قبل از اينكه هر شب به خانه برويد، برنامه كار هايی كه بايد 
فردا انجام دهيد را مشخص كنيد. دو ليست نسازيد و به 
جای آن دو وظيفه مهم و با اولويت خود را مشخص كنيد 
تا فردا با تمركز بيشتر آن ها را تكميل يا به سمت تكميل 
شدن ببريد. چرا فقط دو وظيفه اولويت دار؟ زيرا دو وظيفه 
 حتی با يک وقفه يک روزه باالخره انجام شدنی هستند 
و زمانی كه آن دو را به سرانجام برسانيد، به پيدا شدن حس 

بهره ور بودن درون شما كمک می كنند.

۴. چک نکردن دائم ایمیل ها
آيا هر زمان كه روی صندلی خود در دفتر می نشينيد، شروع 
به چک كردن ايميل های تازه می كنيد؟ اينكار شما را به 
درون كار های پيچيده ديگری سوق می دهد و در نهايت با 
خراب كردن برنامه شما، تمام نقشه هايی كه ديشب كشيده 
را  اوليه روز خود  تاخير می اندازد. ساعت های  به  را  بوديد 
اهميت  و  اولويت  بيشترين  كه  دهيد  قرار  وظايفی  روی 
از اين طريق پيشرفتی در كار خود خواهيد ديد  را دارند. 
را  خود  كار  و  برمی گرديد  بيشتری  احتمال  با  نيز  بعدا  و 

تكميل می كنيد.

۵. زمانی برای ارتباط با دیگران
تمركز در زمانی كه دائم گوشی شما زنگ می خورد، ايميل 
دريافت می كنيد يا يكديگر صحبت می كنيد، بسيار سخت 
است. 30 دقيقه از زمان كار هر روز خود را برای برقراری 
تعجب  كمال  در  آن  از  پس  بگذاريد.  ديگران  با  ارتباط 

می توانيد كارهايی بيشتری را تكميل كنيد.

۶. بستن در ها
اگر يک دفتر مخصوص خود داريد، در زمان نياز از بستن 
آن  بر روی  نشويد«  و گذاشتن يک عالمت »مزاحم  در 
مالقاتی  درخواست های  تلفن  با  هست  نياز  اگر  نترسيد. 
كه در زمان های حساس می شود را رد كنيد يا مودبانه از 
همكار های خود بخواهيد بعدا پيش شما بازگردند يا بعدا به 

آن ها سر بزنيد.
 زمانی كه در حال كار حساس و مهم خود هستيد، در ها 
را  شما  حواس  نگذاريد  و  ببنديد  هم  اينترنت  روی  بر  را 
Self- يا Freedom پرت كند. اپليكيشن هايی همچون
Control كمک می كنند تا از هر دو مورد جلوگيری كنيد.

7. زمانی برای کار نکردن
وقفه در بين كار آزار دهنده است اما گاهی اوقات ضروری 
می نمايد. شايد چيزی به توجه آنی شما نياز داشته باشد يا 
ممكن است يک جلسه ناگهانی آغاز شود. الزم نيست با 
برنامه ريزی دقيقه به دقيقه روز خود را نابود كنيد، به جای 

آن، انتظار انجام كار واقعی به مدت 4 تا 5 ساعت در روز 
را از خود داشته باشيد و باقی وقت را به رفع پيش آمد ها 

مشغول شويد.

8. ادغام وظایف مشابه
زمانی كه به ناحيه محل كار خود وارد می شويد، سعی كنيد 
وظايف مشابه را با هم انجام دهيد. با اينكار حجم كاری كه 
بايد در طول روز انجام دهيد ناگهان كاهش پيدا می كند و 

تمركز بر روی وظايف اصلی در محل كار بيشتر می شود.

۹. مراقبت از سالمتی
تا به حال شده شب ها تا دير وقت كار كنيد و فردای آن روز 
خسته و بی حوصله روز كاری خود را شروع كنيد؟ خواب 
مناسب و كافی، غذا خوردن با برنامه و ورزش قطعا بهره وری 

شما را افزايش خواهد داد. مراقب سالمتی خود باشيد.

1۰. توجه به ریتم زندگی
به قدم اول بازمی گرديم، چه زمانی شما بيشترين و باالترين 
مقدار بهره وری خود را حس می كنيد؟ ممكن است پس از 
صرف يک وعده غذا يا شايد 45 دقيقه پس از خوردن چايی 
يا قهوه صبحگاهی. با توجه به تجربه روزانه خود سعی كنيد 
اوقات حداكثر بهره وری خود را پيدا و از آن برای پيشرفت 

و انجام كار هايی مهم و حساس استفاده كنيد.
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شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آيا جز ]اين[ انتظار می برند كه رستاخيز در حالی كه حدس نمی زنند ناگهان بر آنان 
در رسد. الزخرف آيه66

حدیث روز  

 به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد 
و به هم خشم نگيريد. . پيامبر اكرم )ص(

سبک زندگی

فالش بک

10 نکته برای مدیریت بهتر زمان

پتینه  پاکت  10 کیلویی 47/000 تومان
09151608440 - چهکندی نژاد

فروش بهاره

کافی نت 
با موقعیت مکانی عالی

 و قیمت مناسب 
به فروش می رسد.

09351102878
فروش باغ 2000 متری واقع در 

منطقه خدماتی شهرداری شهر مود 

با 80 اصله نهال زرشک 20 ساله

 و 6 ساعت آب از قنات سربندی 

فی: توافقی     09155623695

مغازه تایپ و تکثیر با تمام تجهیزات 
 و بهترین موقعیت و درآمد باال 

به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.
09217199375

فروش منزل ویالیی واقع در دستگرد  

خیابان 16 متری  )بافت  بنیاد( 

با  موقعیت عالی  ،  30 متر تجاری 

153 متر زمین با زیربنای 210 متر 

در 2 طبقه ، آماده گچ سفید 

به دلیل جابجایی ، زیرقیمت بازار

09392260416

آگهـی استخـدام
شرکت پخش گستر برای توسعه فعالیت در سال 94 از بین جوانان مستعد و با پشتکار برای مشاغل ذیل 

 در شعبه خراسان جنوبی با شرایط مصوب اداره کار و مزایای تکمیلی نیروی جدید جذب می نماید
 عالقه مندان برای تعیین وقت مصاحبه با شماره های شرکت تماس یا به نشانی ذیل  مراجعه نمایند.

تعدادپیش  نیازحداقل  تحصیالتعنوان 

2 نفرسابقه یا تحصیالت مرتبطکاردانی به باالسوپر وایزر

4 نفرعالقه و روابط عمومی باال، دارای وسیلهدیپلم به باالویزیتور

بیرجند ، شهرک صنعتی ، تالش شرقی 3     تلفن 26 - 32255723

یک نفر خانم یا آقا برای کار طراحی )فتوشاپ(
 در چاپخانه فلکس و بنر نیازمندیم.

09127638627

 یک نفر همکار خانم مسلط به زبان انگلیسی 
)مکالمه ، ترجمه( برای همکاری نیازمندیم. 
   32443131   ساعت تماس: 8 الی 14  

تعدادی نیروی آقا یا خانم 
برای کار در )کافه هنر( نیازمندیم.

 09351614897

شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی به یک بازاریاب آقا با سابقه کار 
مفید و یک توزیع کننده نیازمند است. ساعت تماس: 14- 9

09368975977

یک کارگر ساده با داشتن گواهینامه رانندگی 
پایه 2 برای کار در مصالح فروشی نیازمندیم.  

32322169 - 09155628113

تعدادی کارگر برای کار در نجاری

 )MDF کار( نیازمندیم.  09151641341

فروش مغازه لوازم خانگی و کادویی
با دکوراسیون و جواز، قیمت شرایطی 

یا معاوضه با خودرو     09379332571

فروش فـوری جک جی 5 اتومات ، سفید 
تحویل برج 7 ، کارکرد 8000 ، ماشین در حد نو  

 فی: 54 میلیون      09215159300

فروش پژو SD-V9( 206( اتومات ، مدل 87 
فوق العاده تمیز یا معاوضه با پارس دوگانه   

قیمت : 29/000/000 تومان  09153633942

فروش پراید یشمی مدل 79 ، بی رنگ ، تخفیف 
بیمه کامل ، یک سال بیمه ، فنی سالم ، فقط 

مصرف کننده فی :  7/500      09363539666

اجاره ای
سالن 250 متری و سالن 300 متری

 خیابان معلم ، تقاطع فردوسی    09151612034

چند نفر خانم برای کار 
در سالن زیبایی آفرینا  نیازمندیم.

32450229 - 09397690128

یک منشی ساده خانم برای کار 
دفتری نیازمندیم.

3 2 3 2 2 1 6 9  -  0 9 1 5 5 6 2 8 1 1 3

یک نفر خانم جوان با تحصیالت باالتر 
از دیپلم برای  کار در بوفه دانشگاه

 علوم پزشکی نیازمندیم.     09372814343

فروش فـوری
مغازه کادویی و بدلیجات 

در بهترین نقطه معلم    09176684108

همه چی محلی
از روستا تا منزل تان 

به قیمت در مغازه 
پاسخگویی از 7 صبح تا 7 شب  

09152667074
شیر، نان ، عرقیات ، 

دمنوش ها و ...
شماره بهداشت: 10162

فروش سوپر مارکت 
یا معاوضه با پراید 80 تا 85

09333812805

اتومبیل تصادفی یا چپی را با 
باالترین قیمت  نقد خریداریم. 

09159647685

سمساری صـادق 
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت   09380160779 - 32226210

آنتی ویروس نود 32 دوکاربره یک ساله با 
50% تخفیف 19 هزار، نصب و آپدیت رایگان

www.asbirjand.ir - حاشیه پاسداران 15

قابل توجه ادارات و شرکت ها 
چاپ A4 ، تیراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

نقاشی ساختمان
 روغن ، پالستیک ، اکرولیک

32305191
09151631664 - خسروی

دعوت به همکاری
مرکز اتیسم توان افزا 

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق
 برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی استخدام می نماید.

عنوان شغل
 کارشناس فنی

تخصص مورد نیاز
 روان شناسی  کودکان استثنایی 

با لینی

مدرک  تحصیلی
 فوق لیسانس

عنوان شغل
 کار درمان

تخصص مورد نیاز
 کار درمانگر

مدرک  تحصیلی 
کارشناس  کار درمانی

تلفن تماس: 32232626      ساعت تماس: 8 تا 14
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اخبار ورزشی

سالمانه: تحقیقات نشان می دهد »ریحان« برای التهاب و تورم بسیار مفید است، خاصیت ضد پیری )در کبد، مغز و قلب( دارد و آنتی اکسیدان زیادی دارد.
ریحان هم چنین غنی از ویتامین های آ، کا، سی و مواد معدنی منیزیم، آهن، پتاسیم و کلسیم است. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد ریحان را آب تشکیل 
داده، خوردن آن در طول روز کمک می کند بدن دچار کم آبی نشود.

ریحان، سبزی ضد التهاب و پیری

حضور دوقلوهای استان در اردوی آمادگی 
مسابقات آسیایی تایلند

فارس : رئیس هیئت ورزش سه گانه خراسان جنوبی 
گفت: سعید و مسعود علیزاده به اردوی آمادگی تیم 
 2015 تایلند  آسیایی  مسابقات  در  برای حضور  ملی 
پیوستند. خسروی اظهار کرد: کمیته فنی فدراسیون 
ورزش سه گانه از چهار ملی پوش استان های خراسان 
جنوبی) سعید و مسعود علیزاده(، چهارمحال و بختیاری 
و کرمانشاه به این اردو دعوت به عمل آورده و سه نفر 
برتر به مسابقات آسیایی تایلند اعزام خواهند شد. وی 
تصریح کرد: در رنکینگ ورزش سه گانه ایران، مسعود 
علیزاده پس از ساسان مالمیر از کرمانشاه در جایگاه 
دوم کشور ایستاده است و سعید علیزاده نیز در جایگاه 

سوم در رده جوانان قرار دارد.

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی کشور 
جام خاوران معرفی شدند

فکری  بازی های  و  شطرنج  هیئت  دبیر  فارس: 
پرونده  برتر  نفرات  معرفی  با  گفت:  جنوبی  خراسان 
خاوران  جام  کشور  قهرمانی  شطرنج  مسابقات 
 62 مسابقات  این  در  کرد:  اظهار  میزانی  شد.  بسته 
جنوبی،  و  رضوی  خراسان  استان های  از  شطرنج باز 
تهران، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان و کرمانشاه 
در 9 دور به روش سوئیسی به مدت شش روز در تاالر 
مجموعه ورزشی والیت بیرجند با یکدیگر به رقابت 
پرداختند.وی تصریح کرد: در رشته متعارف مسابقات 
بر  ثمره  فرشاد  خاوران  جام  کشور  قهرمانی  شطرنج 
سکوی نخست ایستاد، مجتبی قالسی مود از خراسان 
جنوبی نایب قهرمان شد و امینی زاده رتبه سوم را از 
آن خود کرد. در رشته بلیتس مسابقات، مصدق پور از 
نایب  مشهد  از  اسالم  شد،  قهرمان  رضوی  خراسان 
در  نیز  از کرمان  امینی زاده  آورد،  بدست  را  قهرمانی 
بیرجند  از  اشتری  رضا  و   گرفت  قرار  سوم  جایگاه 
این  بانوان  در بخش  کرد.  را کسب  رتبه چهارم  نیز 
ایستاد  بر سکوی نخست  اژدری  نیز عالیه  مسابقات 

و ریحانه نور محمدی نایب قهرمان شد.

برگزاری  مسابقات قهرمانی پینگ پنگ 
شهرستان درمیان به مناسبت روز جهانی 

پینگ پنگ  و روز طبیعت 

دوره  یک  میز  روی  تنیس  جهانی  روز  با  همزمان 
در  شهرستان  برتر  بازیکن   15 حضور  با  مسابقات 
محل سالن ورزشی روستای نوزاد به صورت دو حذفی 
برگزار شد که مصطفی طاهری از روستای نوزاد مقام 
اول را کسب کرد، کمیل کامیابی از روستای مسک 
مقام  نوزاد  روستای  از  و حمیدرضا طاهری  دوم شد 

سوم را به دست آورد. 

مراقب آلرژی های فصلی باشید 

از  ناشی  که  بهار  فصل  آلرژی  نیوز:  نامه 
از  یکی  است،  گیاهی  گرده های  استنشاق 

حالت،  این  در  آلرژی هاست.  شایع ترین 
نگهداری گلدان های کوچک در فضای منزل، 
پر پرندگان خانگی و نگهداری حیواناتی مانند 
جوجه اردک و غیره، بیماری را شدت می دهد.
بهار  فصل  مخصوص  تنها  فصلی  حساسیت 

نیست، بلکه در تابستان و پاییز با خوردن برخی 
توت  و  انگور  خربزه،  هندوانه،  نظیر  میوه ها  از 

فرنگی ممکن است آلرژی ظاهر شود.
فصلی  حساسیت های  عوارض  و  نشانه ها 
و  سرفه  اشک،  ریزش  بینی،  آبریزش  شامل 
عطسه از جمله عالیم آلرژی است که به علت 

شرایط  حتی  و  شیمیایی  مواد  داروها،  مصرف 
آنتی  از  استفاده  ایجاد می شود.  فیزیکی خاص 
چربی  و  سبزیجات  میوه ها،  مانند  اکسیدان ها 
حد  تا  می تواند  غذایی  وعده های  در   3 امگا 
زیادی به بهبود حساسیت کمک کند. مصرف 

اسفناج  جمله  از  سبزی  و  میوه  ماهی،  روغن 
کاهش  در  می تواند  شیرین  زمینی  سیب  و 
افرادی  باشد.  موثر  آلرژیک  حساسیت های 
در  باید  دچار حساسیت های فصلی هستند  که 
روزهای خشکی که باد می وزد تا حد امکان در 
منزل یا سایر فضاهای بسته بمانند و از رفتن 

به فضای باز خودداری کنند.

تداخالت دارویی »ژلوفن« 
و عوارض آن 

داروی  با  ژلوفن  قرص  همزمان  مصرف 
به  منجر  است،  تشنجی  داروی  که  سنیتوئین 
افرادی  بنابراین  می شود؛  دارو  اثرات  افزایش 
باید  می کنند  استفاده  سنیتوئین  داروی  از  که 
ژلوفن  قرص  مصرف  به  اقدام  پزشک  نظر  با 
در  آسپرین  مانند  انعقاد  ضد  کنند.داروهای 
هنگام مصرف همزمان با قرص ژلوفن می تواند 
دهد.  افزایش  فرد  در  را  خونریزی  احتمال 
ژلوفن اثرات محافظت قلبی را کاهش می دهد 
مصرف  آسپرین  داروی  با  همزمان  نباید  و 
استفاده  پزشک  نظر  تحت  باید  بنابراین  شود، 
داروی  با  ژلوفن  قرص  همزمان  مصرف  شود. 
به  منجر  است،  تشنجی  داروی  که  سنیتوئین 
افرادی  بنابراین  می شود؛  دارو  اثرات  افزایش 

که از داروی سنیتوئین استفاده می کنند باید با 
نظر پزشک اقدام به مصرف قرص ژلوفن کنند. 
مصرف همزمان قرص ژلوفن با داروهایی مانند 
پیروکسیکام، نالترکسون و دیکلوفناک از دیگر 

تداخالت دارویی قرص ژلوفن است.

این غذاها را در فصل بهار نخورید ! 

نامه نیوز: در فصل بهار باید از خوردن غذاهای 
شور و غلیظ مانند کله پاچه، گوشت گاو، خامه و 
ماست ترش پرهیز کرد. مزاج فصل بهار گرم و 

تر است به همین دلیل باید مصرف غذاهایی با 
طبع گرم را کاهش داد به عنوان مثال مصرف 
بدن  در  بیماری  ایجاد  باعث  گوشت  باالی 
نیز  مانده  می شود.مصرف غذاهای کنسروی و 

در این فصل بسیار مضر است.

با این رژیم غذایی سرطان روده 
به شما حمله نمی کند

سالمانه : کارشناسان توصیه می کنند حتمًا در 
ماهی  و  سبزیجات  میوه،  از  خود  غذایی  رژیم 

مانند سرطان  بیماری هایی  به  تا  کنند  استفاده 
روده مبتالء  نشوند.خوردن گوشت قرمز یا انواع 
محصوالت فرآوری شده باعث ابتال  به بیماری 
استعمال  قرمز،  گوشت  بر  شود.عالوه  سرطان 
سیگار، کم تحرکی و افزایش وزن نیز از جمله 

عوامل ابتالء   به انواع سرطان ها هستند.

اینگونه عادت مکیدن انگشت 
کودک را از بین ببریم

سالمانه : مکیدن انگشت توسط کودک بیشتر 
کودکانی  در  مسئله  این  و  دارد  عادتی  جنبه 
است  داشتند، ممکن  به شیرخوردن  که عادت 
نیز  مواردی  در  گردد.  مشاهده  این صورت  به 
وی  نیاز  اثر  بر  کودک  توسط  انگشت  مکیدن 
شرایط  آید.  می  وجود  به  آرامش  احساس  به 
در  که  است  مواردی  از  نیز  کودک  اضطرابی 
پردازد،  می  خود  انگشت  مکیدن  به  وی  آن 
گاهی این مسئله در کودک به همراه اضطراب 
مشاهده می شود و این مسئله ما را به سمت 
راهنمایی  انگشت  مکیدن  اضطراری  دلیل 
توسط  انگشت  مکیدن  درمان  برای  کند.  می 
کودک، اضطراب وی را از بین می بریم عالوه 
شیوه  از  عادت  این  بردن  بین  از  برای  آن،  بر 

رفتار درمانی بهره می بریم.

این غذاها را در فصل بهار نخورید ! 

هتک حیثیت مجازی کارمند دانشگاه 
برای باال بردن آمار بازدید 

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی 
اظهار داشت: یکی از کارمندان دانشگاههای مراغه 
به این پلیس مراجعه و اظهار داشت شخصی نا شناس 
اقدام به بازگشایی صفحه ای با نام دانشگاه در یکی 
از شبکه های اجتماعی نموده که موضوع در دستور 
تصریح  قاسملو  قرار گرفت.سرهنگ  کارآگاهان  کار 
کرد: یکی از دانشجویان این دانشگاه که اقدام به راه 
اندازی صفحه مذکور کرده بود شناسایی و دستگیر 
شد و بیان داشت تنها به دلیل باال بردن آمار بازدید 

اقدام به باز کردن این صفحه نموده است.  

تیراندازی بخاطر
 تسویه حساب شخصی

در  اخیر  تیراندازی  علت  گفت:  بم  فرماندار  ایرنا:   
یک آیین سوگواری در شهرستان بم، تسویه حساب 
شخصی بوده است. رضا اشک افزود: 15 فروردین 
فردی برای تسویه حساب شخصی در مراسم ختم 
یک  حادثه  این  در  که  کرد  جویی  انتقام  به  اقدام 
نفر دیگر زخمی  داد و 2  از دست  را  نفر جان خود 
شدند. وی گفت: بالفاصله پس از وقوع این حادثه با 
هوشیاری ماموران انتظامی عامل تیراندازی دستگیر 
شد. وی تصریح کرد: این حادثه جنبه ناامنی ندارد و 

فقط یک انتقام جویی محسوب می شود.

برادرکشی بر سر ارث پدری! 

تابناک: کارآگاهان جنایی استان فارس چندی قبل 
فوریت های  مرکز  با  ناشناس  فردی  تماس  پی  در 
پلیسی110 در جریان وقوع جنایت قرار گرفتند و به 
محل اعالم شده رفتند. کاراگاهان در تحقیقات متوجه 
برادرانش  از  یکی  با  قبل  مدت ها  از  مقتول  شدند 
متهم  ترتیب  این  به  است.  داشته  اختالف  به شدت 
برادرم  بازجویی ها گفت: »من و  بازداشت شد و در 
از مدت ها پیش به خاطر ارثیه پدری و مسایل مالی 
دچار اختالف شدیم تا اینکه تصمیم گرفتم او را به 
قتل برسانم. برای همین با مردی افغان نیز صحبت 

و او را برای همدستی ترغیب کردم.

انهدام باند سارقان طالفروشي 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامي ملکان آذربایجان 
شرقي از انهدام باند سه نفره سرقت از طالفروشي ها 
این شهرستان خبر  و کشف هشت فقره سرقت در 
داد. سرهنگ اللهوردیان گفت: اواخر مردادماه سال 
مورد  سارق  سه  توسط  زرگري  مغازه  باب  یک   93
پرونده  سارقان،  فرار  وجود  با  مي گیرد  قرار  سرقت 
مورد پیگیري قرار گرفت تا اینکه در تعطیالت نوروز 
بنا به گزارش رسیده به پلیس، مبني بر اینکه سه فرد 
مشکوک قصد فروش طالجات را دارند، با هوشیاري 
فقره  به هشت  و  دستگیر شدند  متهمان   ماموران، 

سرقت در شهرستان بناب اعتراف کردند. 

خودکشی پسر 10 ساله 
پس از باخت در بازی شطرنج 

باشگاه خبرنگاران : یک پسر 10 ساله ، بعد از اینکه 
در مسابقه شطرنج مدرسه بازنده شد، با ناراحتی خود 
ماموران  کرد.  پرتاب  پایین  به  کالس  پنجره  از  را 
پلیس بعد از بازجویی های خود فهمیدند که این پسر 
بعد از شکست خود، چندین بار تهدید کرده که خود 
نادیده  را  او  حرف  همکالسی هایش  اما  می کشد  را 
بیرون  به  پنجره  از  را  این پسر سپس خود  گرفتند. 
پرتاب کرد و چندین متر پایین تر به آسفالت خیابان 
با عجله به  او را  اینکه مردم  از  او بعد  اصابت کرد. 

بیمارستان منتقل کردند، جان خود را از دست داد.

6
ایستگاه سالمت

حوادث

تولید تیرچه کرومیت  *  زیر قیمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تیرآهن ، ناودانی ، ورق نبشی

تا یک سرویس حمل رایگان    09151613197 -  32221155

همراه: 1120 561  0915   خراشادی
داخل و خارج شهر

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر    نمایشگاه بزرگ مبلمان 
و سرویس خواب 

برای شما آخرین مدل های 

روز تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

و  کولر آبی  در منزل نصب و تعمیر لباسشویی 
   09151643778 - شهریاری



 رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي آغاز سال 94 را فرصتي براي نو شدن عنوان كرد و گفت: اميدواريم سال جديد آغازگر روش هاي نويني در فعاليت ها
باشد. قادری اظهار كرد: براي توفيق هر چه بيشتر بايد شيوه هاي جديد حاصل از تغيير در نگاه را در كنار توازن و تعادل در تعامالت درون و برون 

سازمانی مورد توجه قرار داد. 

درآمد 2 ميليارد ريالي هنرمندان فعاليت هاي جهاد دانشگاهي، با نگاهي نو در خراسان جنوبي تقويت مي شود 
صنايع دستي استان در نوروز   

صدا و سيما- هنرمندان صنايع دستی خراسان جنوبی 
در ايام نوروز يک ميليارد و 191 ميليون ريال درآمد 
فرهنگی  ميراث  دستی  صنايع  معاون  كردند.  كسب 
استان افزود: همزمان با آغاز سال نو در استان برای 
شهرستان   11 در  بازارچه   19 دستی  صنايع  فروش 
راه اندزای شد. انوری گفت: حوله بافی سنتی، گليم، 
از جمله صنايع دستی  جاجيم، سبد، حصير و سفال 
است كه در ايام نوروز در اين بازارچه ها به فروش 
رسيد. به گفته وی 865 هزار و 168 مسافر نيز در 
تعطيالت نوروز از بازارچه های صنايع دستی بازديد 
كردند. انوری افزود: 10 هزار صنعتگر صنايع دستی 
در رشته های مصوب صنايع دستی كشور در خراسان 

جنوبی فعاليت می كنند.

بيش از 2 هزار مسافر نوروزی از خدمات 
طرح ملی ايمنی در زيرکوه بهره مند شدند

گفت:  زيركوه  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  فارس- 
از  نوروزی  مسافران  از  نفر   100 و  هزار   2 تعداد 
خدمات طرح ملی ايمنی و سالمت مسافران نوروزی 
واحد جوانان هالل احمر شهرستان زيركوه بهره مند 
شدند. حورانی افزود: در اين مدت 422 نفر از خدمات 
از  نوروزی  مسافران  از  نفر   93 سالمت،  و  ايمنی 
نماز  اقامه  و  كردند  استفاده  كودک  دوستدار  فضای 
نماز صورت  در خيمه های  نيز  از مسافران  تن   197
تا  طرح  اجرای  ابتدای  از  كرد:  اظهار  وی  پذيرفت. 
بروشور   827 نقشه،   777 جاری  فروردين ماه   15
ميان  محصوالت  ساير  از  148عدد  و  يک هزار  و 

مسافران نوروزی توزيع شده است.

آغاز زندگي مشترک 7 زوج  جوان
در خوسف با کمک خيران 

با  خوسف  شهرستان  جوان  زوج   7 سيما-  و  صدا 
كميته  مدير  شدند.  بخت  خانه  راهی  خيران  كمک 
امداد امام خمينی )ره( خوسف گفت: خيران به اين 
ريال  هزار   231 و  ميليون   206 جوان  های  زوج 
پرداخت كردند. احمدی افزود: پارسال نيز به 53 نفر 
از جوانان اين شهرستان كمک هزينه ازدواج و تامين 
جهيزيه پرداخت شده است. وی افزود: به اين تعداد 
نيز يک ميليارد و 560 ميليون ريال كمک هزينه و 

جهيزيه پرداخت شد.

بانوان خراسان جنوبی ۵۰۰ مترمربع
 فرش برای عتبات عاليات بافتند

تسنيم- رئيس ستاد بازسازی عتبات عاليات خراسان 
گذشته  سال  در  استان  متدين  بانوان  گفت:  جنوبی 
عاليات  عتبات  به  كمک  برای  قالی  مترمربع   500
سال  نخستين  از  اينکه  بيان  با  محمدی  بافتند. 
تأسيس ستاد بازسازی عتبات عاليات استان تاكنون 
مردم استان 17 ميليارد تومان برای بازسازی عتبات 
مردم   93 سال  در  گفت:  كردند،  كمک  عاليات 
به  تومان  ميليون  و 100  ميليارد   4 جنوبی  خراسان 
 2 ميزان  اين  از  افزود:  وی  كردند.  كمک  عتبات 
ميليارد و 800 ميليون تومان وجه نقد و مابقی بافت 
قالی بوده است. وی با بيان اينکه 10 هزار بافنده در 
زمينه بافت فرش برای اهدايی به عتبات عاليات در 
استان فعاليت می كنند، گفت: 160 كارگاه قالی بافی 

در خراسان جنوبی وجود دارد.

برگزاری 1۰ دوره کالس های مبتنی بر نياز 
جامعه توسط هالل احمر در سرايان

فارس- رئيس جمعيت هالل احمر سرايان گفت: طی 
سال گذشته 10 دوره كالس های مبتنی بر نياز جامعه 
توسط جمعيت هالل احمر اين شهرستان برگزار شده 
واحدی  دوره ها شركت كرده اند.  اين  در  نفر  و 300 
اظهار داشت: فعاليت های جمعيت هالل احمر بسيار 
اين  اعضای  آمادگی  برای  بنابراين  است  گسترده 
تا  می شود  برگزار  فرضی  مانورهای  ساالنه  جمعيت 
برای  آمادگی  اعضا،  بين  تجربيات  انتقال  بر  عالوه 
مقابله با حوادث و چگونگی كمک به حادثه ديدگان 
در  در طول سال گذشته  داد:  ادامه  يابد. وی  ارتقاء 
واحد امداد جمعيت هالل احمر سرايان برای اعضای 
اين گروه مانور فرضی به مناسبت هفته كاهش اثرات 
باليای طبيعی، مانور پدافند غيرعامل و مانور زلزله به 

مناسبت هفته زلزله برگزار شده است.

بازديد ۳۸ هزار نفر از موزه های استان

فرهنگی  ميراث  كل  اداره  موزه های  مدير  تسنيم- 
ايام نوروز 38 هزار نفر از  خراسان جنوبی گفت: در 
اظهار كرد:  بازديد كرده اند. شعيبی  استان  موزه های 
گذشته  سال  به  نسبت  استان  موزه های  از  بازديد 
افزايش خوبی داشته است. وی افزود: 14 موزه فعال 
موزه های  شامل  كه  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  در 
حيات  مشاهير،  آب،  شناسی،  باستان  شناسی،  مردم 

وحش، ميراث پهلوانی و موزه وقف می شود.

يک ميليارد و 2۰۰ ميليون ريال تسهيالت 
به کشاورزان سربيشه پرداخت شد

مدير جهاد كشاورزی سربيشه با اشاره به اينکه صندوق 
حمايت از توسعه بخش كشاورزی در سال 92 تشکيل 
شد، گفت: يک ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيالت 
اظهار  رضوی  شد.  پرداخت  سربيشه  كشاورزان  به 
كرد: اين صندوق با هدف ايجاد بستری مناسب برای 
و  كشاورزان  ساير  و  تشکل ها  نهادها،  سرمايه گذاری 
تأمين نقدينگی تشکيل و تاكنون اقداماتی از قبيل اعطای 
تسهيالت قرض الحسنه به تعداد 316 فقره با ضريب 
به سهام داران و زيربخش های  برابر ميزان سرمايه   2
مختلف كشاورزی در شهرستان به ميزان 14 ميليارد و 

127 ميليون و 72 هزار ريال انجام شده است. 

هديه 7 ميليونی حاميان به ايتام سربيشه

مدير كميته امداد سربيشه گفت: همزمان با آغاز سال 
نو تعدادي از حاميان طرح اكرام ايتام، كاالهاي مورد 
نياز ايتام را به خانواده ها اهدا كردند. قريب، ارزش 
كرد  عنوان  ريال  ميليون   70 بر  بالغ  را  كاالها  اين 
كه شامل تلويزيون، فرش، كمد، مبلمان، پتو، ظرف، 

مواد خوراكي و پوشاک بوده است.

اجرای طرح فالح برای بيش از 12۰ 
خانواده مددجوی شهرستان سرايان

امام خمينی )ره( سرايان  تسنيم- مدير كميته امداد 
گفت: در مدت يک سال گذشته طرح فالح به صورت 
شبکه ای برای 123 خانوار مددجوی اين شهرستان 
از  فالح  طرح  كرد:  اظهار  اربابی  است.  شده  برگزار 
جمله برنامه های منحصر به فرد حوزه فرهنگی اين 
سطح  ارتقای  و  دين باوری  تقويت  راستای  در  نهاد 
معلومات و معارف دينی مددجويان است كه در سال 
گذشته برای 2 هزار و 2127 نفر از مددجويان اين 

نهاد در شهرستان اجرايی شد. 

بيش از 72 هزار مسافر نوروزی
 توسط راه آهن شرق جابه جا شدند

 مديركل راه آهن شرق با بيان اينکه در نوروز  امسال 
روزانه به طور متوسط 3 هزار و 833 مسافر توسط راه 
آهن شرق جا به جا شدند، گفت: از 26 اسفندماه تا 
15 فروردين ماه 94 تعداد 72 هزار و 623 نفر مسافر 
توسط راه آهن شرق جابه جا شدند. اقبالی افزود: 16 
نفر مسافر توسط قطار مسافری طبس  هزار و 176 
بالعکس و 56  تهران، خواف تهران، طبس مشهد و 
هزار و 447 نفر مسافر توسط قطار مسافری كرمان 
مشهد، يزد مشهد و اصفهان مشهد، بندر عباس مشهد، 

شيراز مشهد و بالعکس جابه جا شدند.

امحاي 2 تن فرآورده غيربهداشتي 
طرح نوروزي نظارت هاي دامپزشکی

هاي  نظارت  طرح  در  گفت:  دامپزشکي  مديركل 
فعاليت  ثابت  و  سيار  اكيپ   22 روزانه  كه  نوروزي 
داشتند، بيش از 2 تن و 100 كيلوگرم فرآورده غير 
مراكز  از  بازديد  مورد  و 260  هزار   2 بهداشتي طي 
عرضه و توليد فراورده های خام دامی، مراكز بسته 
بندی و كشتارگاه ها و رستوران ها ضبط و از چرخه 
مصرف انساني خارج شد. رفيعي پور مهم ترين هدف 
سالمت  تأمين  را  بهداشتي  هاي  نظارت  تشديد  از 
كنندگان  مصرف  و  نوروزي  مسافران  شهروندان، 
عنوان كرد و افزود: در اين راستا 16 پرونده تخلف 

تشکيل و متخلفان به مراجع قضايي معرفي شدند. 

توزيع   ۶۴۰ تن ميوه تنظيم بازار در استان 

خراسان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
جنوبی با اشاره به اينکه توزيع ميوه تنظيم بازار از 
25 اسفندماه 93 آغاز و تا 15 فروردين ماه 94 ادامه 
داشت، گفت: در اين مدت بيش از 640 تن سيب و 

پرتقال در سطح استان توزيع شد.
استان  در جلسه شورای عمومی سازمان جهاد كشاورزی  ولی پورمطلق 
بيان كرد: در اين مدت ميزان 208 تن سيب و 435 تن پرتقال در بين 
شده  توزيع  استان  بازار  تنظيم  ميوه  عرضه  مکان های  در  استان  مردم 
در  بازار  تنظيم  ميوه های  از  شهروندان  استقبال  به  اشاره  با  وی  است. 
استان تصريح كرد: در تامين ميوه استان هيچ مشکلی وجود نداشت و 
برای هر كيلو از ميوه های تنظيم بازار در نوروز امسال 5 تا 7 هزار ريال 

يارانه پرداخت شده است.
سال  در  كرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
گذشته برای نخستين بار 19 هزار و 800 تن جو به صورت مدت دار در 

سطح استان توزيع شد. 
وی  با اشاره به اينکه تقويت تشکل ها و بخش های كشاورزی از جمله 
برنامه های مهم اين سازمان در سال جديد است، افزود: در سال 93 تعداد 
47 هزار تن نهاده دامی در بين دامداران خراسان جنوبی توزيع شد كه 

نسبت به سال 92 به ميزان 2.5 درصد رشد داشته است.
ولی پور مطلق گفت: سطح آبياری تحت فشار از 175 هکتار به يک هزار 
و 207 هکتار در سال 93 افزايش و اعتبارات مربوط به قنوات در اين 

مدت به 225 رشته قنات افزايش يافت.

افزايش 7 درصدی رشد تعاونی های استان 
همزمان با کاهش ۳۰ درصدی تعاونی ها در کشور

شهرياری- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در 
ديدار معاون برنامه ريزی و اشتغال استانداری از اين 
اداره گفت: در حوزه اشتغال، مبلغ 40 هزار ميليارد 
در  التحصيالن  فارغ  و  جوانان  اشتغال  برای  ريال 

قانون بودجه سال 94 مصوب شده است. سنجری، ادامه داد: امسال در 
و  يافته  توسعه  توانمندسازی مناطق كمتر  به مسئله  اشتغال،  كنار بحث 
وی  شد.  خواهد  ای  ويژه  توجه  روستائيان  به  آموزی  مهارت  و  آموزش 
گفت: بايد در سال 94، در خصوص تعيين تکليف بنگاه های اقتصادی 
تعطيل و وضعيت شهرک صنعتی و نيز ظرفيت های خالی اشتغال استان 
در  استان  تعهد   ،93 سال  در  كرد:  اظهار  وی  شود.  انديشيده  تدابيری 
خصوص كارآفرينی و اشتغال، 10 هزار نفر بوده كه تا پايان سال 93، 11 
هزار و 666 نفر اشتغال توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط در سامانه ملي 
رصد ثبت شده است و 2450 نفر نيز از طريق كاريابی ها در مراكز صنعتي 
بخش خصوصي مشغول به كار شدند. وی در خصوص مشاغل خانگی 
گفت: در سال 93 در زمينه مشاغل خانگی 1065 مجوز صادر كرديم و 35 

پشتيبان مشاغل خانگی نيز موفق به دريافت تسهيالت شدند. 
سنجری در ديداری با اعضای اتاق تعاون استان نيز گفت: رشد تشکيل 
تعاونی های استان در سال 93، مثبت 7 درصد بوده در حالی كه اين رشد 
اتاق را  در سطح كشور، منفی 30 درصد می باشد. وی نقطه قوت اين 
آرامش و همکاری صميمانه حاكم بر اين حوزه دانست و اعالم آمادگی 
نمود تا در زمينه رونق اتاق تعاون و تحقق اهداف آن و نيز پيشبرد اهداف 

تعاون همکاری های الزم را انجام دهد.

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بيمه 
در سال 9۴  اعالم شد

مهربان- مديركل تامين اجتماعی استان با بيان اين 
كار  عالی  شورای  تصويب نامه  براساس  افزود:  خبر 
 94 سال  روزانه  دستمزد  حداقل  تعيين  درخصوص 
و ساير سطوح دستمزدی، واحدهای اجرايی سازمان 
تأمين اجتماعی در استان دستمزد مقطوع سال 94 را 
به هنگام دريافت ليست و حق بيمه اعمال می كنند.

وی با بيان اينکه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بيمه در سال 94 
مبلغ 237 هزار و 475 ريال است، اظهار داشت: ساير سطوح دستمزدی نيز 
براساس آخرين دستمزد روزانه سال 93 معادل 17 درصد مزد ثابت يا مزد 
مبنا افزايش می يابد، همچنين پرداخت حق بيمه آن گروه از بيمه شدگان 
اختياری كه مبنای پرداخت حق بيمه آنان در سال 93 از رقم روزانه 202 
هزار و 970 ريال بيشتر می باشد همانند ساير سطوح دستمزدی افزايش 

يافته، مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد روزانه كمتر نباشد. 
درويشی افزود: تمامی پرداخت های آن دسته از بيکاران كه تاريخ وقوع 
بيکاری آنان از تاريخ 94/1/1 به بعد می باشد با رعايت حداقل دستمزد 
سال جاری خواهد بود. همچنين پرداخت های آن دسته از مقرری بگيران 
از حداقل  كمتر  آن  مبلغ  و  ادامه می يابد  در سال جاری  كه  قبل  سنوات 

دستمزد سال 94 باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 94 ترميم می شود.
براساس   94 سال  در  نيز  را  حق بيمه  كسر  مبنای  دستمزد  حداكثر  وی 
سازمان  امنای  هيئت  و  تأمين  اجتماعی  عالی  شورای  مصوبات 
تأمين اجتماعی 7 برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل يک ميليون و 662 

هزار و 325 ريال اعالم كرد.
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ناصح- دستگاه بلوک و پوكه سبک صنعتی توسط جوانان 
سبزكار   و  راد  توكلی  ارغشی،  آقايان  بيرجند  شهرستان 
ساخته شد. به گزارش خبرنگار ما، مسئول سازمان بسيج 
علمی پژوهشی و فناوری سپاه انصار الرضا )ع( گفت: با 
افزايش  و  ساختمان  در  سازی  مبرم سبک  نياز  به  توجه 
ساختمان،  اجرايی  های  هزينه  كاهش  و  كار  سرعت 
رشد  مركز  در  صنعتی  سبک  پوكه  و  بلوک  دستگاه 
و  تحقيقاتی  كار  ماه   9 از  پس  سازمان  اين  خالقيت  و 

پژوهشی  ساخته شد.
مبتکرين   و  مخترعين  تمامی  كرد:  تصريح  پور  عقيلی 
حمايت  از  توانند  می  هستند  ای  ايده  و  طرح  دارای  كه 
كارگاهی به صورت رايگان و خدمات مالی  جهت ساخت 

پروژه خود استفاده نمايند.
سرپرست تيم تحقيقاتی نيز گفت: اين  دستگاه  به صورت 
هم زمان امکان توليد  بلوک و پوكه سبک  را دارا می 
باشد و از نوع  سيستم سبک سازی  فوم گاز استفاده می 
شود. ارغشی اظهار كرد: ميزان توليد دستگاه در روز 23 
اتوكالو  به  نياز  نهايی  و محصول   باشد  متر مکعب می 

ندارد كه خود باعث  ارزانی محصول می شود.
به گفته وی توليد بلوک و پوكه با وزن كمتر از 500 كيلو 
پاسکال  مقاومت 35 مگا  با حداقل  متر مکعب  در  گرم  
به  بنا  بلوک  سايز  تعين  امکان  و  مربع  متر  سانتی  در 
درخواست  مشتری، همچنين امکان توليد  بلوک خاص 

سقف از  امتيازات اين دستگاه می باشد.

از  جنوبی  خراسان  گمرگات  مديركل  تسنيم- 
دالری صادرات  ميليون   177 از  بيش  ارزآوری 
گفت:  و  داد  خبر   93 سال  در  جنوبی  خراسان 
اين ميزان ارزآوری نسبت به مدت مشابه سال 
ماقبل آن 23 درصد افزايش يافته است. خاشی 
اظهار كرد: در سال گذشته 546 هزار و 327 تن 
كاال از خراسان جنوبی صادر شده كه نسبت به 
سال 92 بالغ بر 30 درصد افزايش داشته است.

وی با بيان اينکه ارزش دالری اين ميزان كاال 
بوده  ريال   462 و  هزار   432 و  ميليون   177
ميزان  نيز  دالری  ارزش  لحاظ  از  افزود:  است، 
صادرات استان 23 درصد رشد داشته است. وی 
در  استان  گمرک  قطعی  صادرات  اقالم  عمده 
تينر روغنی، سيمان،  را هيدروكربور،  اين مدت 
كاشی، ميلگرد، رب، دان مرغ، نايلون، موكت و 

لواشک عنوان كرد.

خاشی تصريح كرد: اين كاالها از طرق گمركات 
استان به كشورهای افغانستان، پاكستان، عراق، 
ارمنستان،  گرجستان،  هند،  آلمان،  تركمنستان، 

ازبکستان و سوريه صادر شده است.
سال  در  استان  گمركات  به  واردات  ميزان  وی 
93 را نيز بالغ بر 916 هزار و 600 كيلوگرم كاال 
دانست و افزود: ارزش دالری اين ميزان واردات 

478 هزار و 293 دالر بوده است.

واردات  ميزان  گفت:  استان  گمركات  مديركل 
استان در سال 93 نسبت به سال 92 از لحاظ 
درصد   57 ارزشی  لحاظ  از  و  درصد   50 وزنی 

كاهش داشته است.
شامل  را  استان  به  وارداتی  اقالم  عمده  خاشی 
تخم اسپند، شاهدانه بوداده و گاوگوشتی دانست 
به  افغانستان  از كشور  كاالها  اين  كرد:  بيان  و 

خراسان جنوبی وارد شده است.

با ساخت دستگاه بلوک و پوکه سبک صنعتی کلید خورد؛

تحول در صنعت ساختمان با ابتکار جوانان خالق بيرجندی

صادرات خراسان جنوبی بيش از ۱۷۷ ميليون دالر ارز وارد کشور کرد

با  استان  های  پايانه  و  نقل  و  حمل  كل  مدير 
های  بليط  فروش  پيش  افزود:  خبر  اين  اعالم 
طرح نوروزی 94 در خراسان جنوبی به ميزان 
تعداد   اين  از  كه  بوده  نفر   744 و  هزار   157
 210 با  اينترنتی  صورت  به  نفر   11 و  هزار   4
درصد نسبت به سال گذشته رشد و تعداد 11 
 19 با  حضوری  فروش  پيش  نفر   733 و  هزار 
درصد   41 ميزان  به  مجموع  در  و  رشد  درصد 

رشد داشته است. نصری افزود: آمارهای مذكور 
نشان دهنده برنامه ريزی الزم توسط مسافرين 
محترم برای انجام سفرهای نوروزی می باشد 

كه جای تقدير و تشکر از مردم عزيز را دارد.
به گفته وی در استان تمامی شركت های حمل و 
نقل مسافر استان دارای سامانه پيش فروش اينترنتی 
بليط های اتوبوسی می باشند كه در مقايسه با ساير 
استان ها از جايگاه مطلوبی برخوردارند كه اين امر 

می تواند كمک شايانی در موضوع ارتقای سطح 
خدمات به مسافرين داشته باشد. 

نوروزی  طرح  اجرای  ايام  در  كرد:  اعالم  وی 
از  بيش  تعداد   )94/1/15 لغايت   93/12/25(
استان  عمومی  ناوگان  توسط  نفر  هزار   249
جابجا  كرايه(  و سواری  بوس  مينی  )اتوبوس- 
از  جنوبی  خراسان  كرد:  تصريح  وی  اند.  شده 
لحاظ مسافر 4/5 درصد رشد و از نظر سفر 5 

درصد كاهش داشته است. 
و  ميليون   3 مدت  اين  در  كرد:  اظهار  نصری 
محورهای  در  نقليه  وسيله   31 و  هزار   273
با  مقايسه  در  كه  كرده  تردد  استان  مواصالتی 
رشد  درصد  يک  حدود  قبل  سال  مشابه  مدت 
داشته است. وی افزود: بيشترين تردد به ترتيب 
به  بيرجند  و  قاين  به  بيرجند  محور  به  مربوط 

سربيشه بوده است.

رشد 4۱ درصدی پيش فروش بليط های نوروزی در استان

شرکت پخش سراسری يک و يک برای تکميل کادر فروش خود از بين افراد واجد شرايط بازارياب استخدام می نمايد.
 شرايط استخدام: ۱- داشتن حداقل مدرک ديپلم   2- کارت پايان خدمت يا معافيت        

           تلفن: 056322۱۱۱۱4 - 093۷5۷486۱4  

آگهـی 
استخـدام

کليه لوازم و امکانات يک دفتر تبليغات

 کامپيوتر - پرينتر - ميز  -  صندلی  و نمونه کار 
به فروش می رسد.      ۰91۵۵۶1۰2۶2

فروشـی

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

09158076574  
 نظری

دو واحد آپارتمان مسکونی
 در يک طبقه )کنار يا روبروی هم( 

فول امکانات نيازمنديم.
۰9۳۰۳7۰9۵۸۵

يک کارگر خانم 
برای نگهداری سالمند نيازمنديم.

۰9122۸92۰۵۰
۰91۵1۶۰۰1۸7



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

  امام حسين (ع) : بر هيچ چشم مومنى روا نيست كه ببيند 
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 منتقدان عجول و كم حوصله هستند
حجت االسالم طباطبايى چهره سياسى اصولگرا با بيان 
اينكه منتقدان عجول و كم تجربه هستند، گفت: البته 
اينها بيم دارند از اينكه مسئله هسته اى به سرانجام 
برسد و شرمنده موضع گيرى هاى قبلى شان شوند، از 
صحبت هاى برخى از اين افراد هم مشخص است كه 

دنبال اين هستند كه گذشته شان رو نشود. 

 «دو دو» نمايندگان در مخالفت با رسايى
رسايى نماينده تهران مدعى شد: متاسفانه در روزهاى 
اخير بعد از توافقنامه ژنو، توافقنامه اى در سوئيس به 
عقد و امضا رسيده و مورد موافقت قرار گرفته كه اين 
از  بخشى  در  است.  قرمز  خطوط  از  عبور  توافقنامه 
به  نمايندگان مجلس  از  برخى  رسايى،  صحبت هاى 

نشانه اعتراض و مخالفت «دو دو» مى كردند.

 تبريك فيروزآبادى به رهبرى براى توافق  
سرلشكر فيروزآبادى رئيس ستادكل نيروهاى مسلح 
طى پيام تبريكى به محضر فرماندهى كل قوا تاكيد 
عظيم الشان  رهبر  آن  رهنمودهاى  استمرار  با  كرد: 
مراحل آتى مذاكرات نيز در مسير سالمت و صالح 

دولت و ملت تداوم خواهد يافت.

 واكنش يك حزب اصالح طلب به بيانيه 
حزب مردمى اصالحات در بيانيه اى در حمايت از تفاهم 
اين پيام را به دولت  لوزان نوشته است: توافق لوزان 
اساسى تامين  مى دهد كه با مذاكرات هسته اى اصل 
مشكالت داخلى حل نمى شود و بايد تالش كنيم كه 

اقتصاد مقاومتى در برنامه ها لحاظ شود.

 پرويز فتاح رئيس كميته امداد شد
منصوب  را  امداد  كميته  رئيس  حكمى  طى  رهبرى 
كردند. در اين حكم آمده است : با توجه به تغييراتى 
خمينى(ره)  امام  امداد  كميته  اساسنامه  در  كه 
پرويز  كازرونى،  محسن  آقايان  است؛  گرفته  صورت 
مرتضى  سيد  ترقى،  حميدرضا  انوارى،  حسين  فتاح، 
مرضيه  دكتر  خانم  و  برقعى  منصور  سيد  بختيارى، 
و  امنا  هيئت  اعضاى  به  عنوان  را  وحيددستجردى 
جناب آقاى پرويز فتاح را به عنوان رئيس كميته امداد 

امام خمينى(ره) منصوب مى كنم.

 صادق :  اسير القائات آمريكايى ها نشوند  
مشاور رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مذاكرات لوزان 
روابط  در  ايران  تعامل  و  اثبات منطق  و  نقطه ظهور 
بين المللى بود، گفت: تفسير صحيح و مبتنى بر واقع 
را از طريق ديپلمات هاى مورد اعتماد خود بخواهيم. 
و  رسانه ها  باشد  جمع  حواسمان  بايد   : افزود  صادق 
صاحبان تريبون ما اسير القائات آنها نشوند و تفسير 
صحيح و مبتنى بر واقع را از مسئولين خود بخواهيم.

 بازگشت از توافق به نفع آمريكا نيست
توافق  مثبت  نقطه  مهم ترين  اصالح طلب  فعال  يك 
سوئيس را مسئله رفع تحريم ها و آسيبى دانست كه 
اثر اين تحريم ها كه حق ما نيست به ملت وارد  در 
آمريكايى  طرف  عهدشكنى  درباره  ابطحى  مى شد. 
به  و  آيد  وجود  به  خدعه اى  اگر  كرد:  خاطرنشان 
وعده ها عمل نشود، ما هم مى توانيم بازگشت كنيم 
نفع  به  بازگشت  اين  بداند  دنيا  كه  داريم  اميد  اما 

هيچ كس از جمله آمريكا و دنيا نيست.

 هشدار يمنى ها به عربستان و مصر
 يكى از سران جنبش انصارا... يمن تهديد كرد اين 
جنبش با موشك هاى روسى تاسيسات نفتى و ناوگان 
دريايى مصر را هدف قرار خواهد داد. العجيلكى گفت: 
اين  و  داريم  اختيار  در  را  پيشرفته  هاى  موشك  ما 

مسئله باعث تغيير در راهبرد عربستان خواهد شد.

 وحشت عربستان از آغاز حمله زمينى يمن
منابع رسانه اى خبر داده اند كه پس از اينكه سعودى ها 
زمينى  نيروى  بكارگيرى  درباره  جدى  ترديدهايى  با 
خود براى مقابله با ارتش يمن مواجه شده اند و نگران 
شكست سنگين در نبرد با كميته هاى مردمى هستند. 
كارشناسان با توجه به احتمال شكست سعودى ها در 
برابر نيروهاى مردمى در يمن به فرماندهان نظامى در 
اين كشور توصيه كردند بجاى بكارگيرى از نيروهاى 

زمينى از نيروهاى ويژه به طور محدود بهره بگيرند.

 «جايگزين توافق با ايران خودزنى است»
آمريكا  ملى  امنيت  مشاور  برژينسكى  زيبيگنيف 
لوزان  در  توافق  از  حمايت  با  كارتر  جيمى  زمان  در 
تاكيد كرد كه جايگزين اين توافق خودزنى است. وى 
اظهار  و  كرد  ارزيابى  مثبت  را  مذاكرات  انداز  چشم 
نتيجه  به  رسيدن  دنبال  به  طرف  دو  هر  كه  داشت 
رژيم  وزير  نخست  از  انتقاد  با  برژينسكى  هستند. 
با  نتانياهو  بنيامين  كه  كرد  تاكيد  صهيونيستى 
را  خود  اسرائيل  حامى  بزرگترين  عليه  مخالفش 

بى اعتبار كرده و اقدامى اشتباه مرتكب شده است. 

 غرب، اسرائيل را به كمترين بها فروخت
روزنامه صهيونيستى ايديعوت احرونوت نوشت: غرب 
ايران، اسرائيل را به كمترين  با  در توافق هسته اى 
بهايى فروخت. اين روزنامه افزوده است: ضرب المثلى 
محافظت  دوستانم  شر  از  «مرا  گويد  مى  كه  هست 
كن، خودم مى دانم چگونه در برابر دشمنانم از خود 
ناچار  بار  هر  كه  است  درسى  اين  كنم»،  محافظت 
مى شويم از نو بياموزيم، دوستان ما در واشنگتن و 

همپيمانان آنها، اسرائيل را بهايى كم فروختند.

 بيخوابى 9 روزه  بخاطر محمد جواد ظريف
آلن اير سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه آمريكا در 
تشريح وضعيت ايام مذاكرات در توئيتر خود نوشت: 9 
شب است و قصد خوابيدن داشتم كه دكتر ظريف آمد 

تلويزيون ... حيف كه صبح ها نمى روند تلويزيون.

محمد جواد ظريف ضمن تشكر از رسانه ها 
قرار  مذاكرات  جريان  در  را  مردم  كه 
دادند گفت: بايد از مردم تشكر كنيم، اگر 
جهان  قدرت  مقابل شش  در  توانيم  مى 
قرار بگيريم و هم چنين اجماعى كه آن ها 
ها  آن  مقابل  در  زنند  مى  حرف  آن  از 
بايستيم تنها به اين دليل است كه مردم 
اين فشار و تحريم را به زانو درآورده اند. 
همه  از  بيان  داشت:  خارجه  امور  وزير 
تشكر مى كنم حتى از كسانى كه خرده 
به ما مى گيرند و دلواپس ما هستند زيرا 
آن ها هم براى ما دعا مى كنند و هميشه 
مى خواهند عزت كشور حفظ شود و خون 

شهداى ما پايمال نشود.

بهترين تضمين براى ما قطعنامه 
شوراى امنيت است 

 
وى با اشاره به اظهارات سخنگوى وزارت 
خارجه آمريكا مبنى بر اين كه لغو تحريم ها 
6 ماه به طول خواهد انجاميد، گفت: اين 
دو  فعاليت  به  بستگى  و  است  وى  نظر 
طرف در اين مدت دارد اما بهترين تضمين 
براى ما قطعنامه شوراى امنيت است كه 
طرف  كشورهاى  شورا  اين  تصويب  با 
مذاكره با ايران بايد به مباحث توافق شده 
عمل كنند. ظريف اظهار داشت: از روزى 
آژانس  و  بشود  اجرايى  قطعنامه  اين  كه 
اقدامات  ما  كه  كند  تاييد  اتمى  انرژى 
لحظه  آن  در  ايم  داده  انجام  را  الزم 

هاى  تحريم  كليه  است  موظف  آمريكا 
اقتصادى و مالى را كه عليه ايران وضع 
كرده بود متوقف سازد. وزير امور خارجه 
كشورمان در ادامه بيان داشت: بر اساس  

متعهد  آمريكا  دولت  الملل  بين  حقوق 
مى شود كه كليه تحريم ها را  لغو كند 
اما در اتحاديه اروپا  وضعيت فرق مى كند 
و بعد از نهايى شدن توافق در همان روز 

بالفاصله تحريم ها لغو خواهد شد.

گروهى دلشان پر مى زند براى 
اين كه به ايران حمله كنند اما نه 
جراتش را دارند و نه توان آن را

به  اشاره  با  كشورمان  خارجه  امور  وزير 

مطلبى در «آسوشيتيدپرس» مبنى بر اين 
كه اكنون مى دانيم غنى سازى تنها در 
نطنز صورت مى گيرد و اگر بخواهيم به 
ايران حمله كنيم كار براى ما آسان خواهد 

بود، گفت: هنگامى كه ما هزار سانتريفيوژ 
در فوردو داريم يعنى فوردو پابرجاست و 
حتماً گروهى دلشان پر مى زند براى اين 
كه به ايران حمله كنند اما نه جراتش را 

دارند و نه توان آن را. 

3 ماه به ما فرصت دهيد

تا  اجازه دهيد  ما  به  افزود: 3 ماه  ظريف 
مذاكره كنيم اين 8، 9 روز آخر از سخت ترين 
روزهاى زندگى من بوده است البته بسيار 

شيرين است زيرا از حقوق مردم دفاع كرده 
ايم من نمى گويم كه ما اشتباه نمى كنيم 
ما هم چند انسان ناتوانيم اما يك چيزى را 
باور داريم باور داريم كه آمريكا ابرقدرت 

و قابل اعتماد نيست. 

مطمئنم كه توافق با ايران 
موفقيت آميز خواهد بود

  
در  آمريكا  انرژى  وزير  مونيز  ارنست 
با رد  گفتگوى اختصاصى با سى ان ان، 
نگرانى هاى موجود در خصوص اجرايى 
كامال  كرد  تاكيد  ايران  با  توافق  بودن 
اطمينان دارد كه توافق بين ايران و پنج 

بعالوه يك موفقيت آميز خواهد بود.

آيا كنگره مى تواند در توافق 
هسته اى اخالل كند؟

 
سابق  مشاوران  از  توماس،  دى  جوزف 
اين  به  پاسخ  در  آمريكا،  خارجه  وزارت 
سوال كه كنگره براى لغو هر گونه توافقى 
در اين مورد چكار مى تواند بكند، گفت: 
تواند  مى  كارها  خيلى  كنگره  خوب،   »
كنگره  اعضاى   : گفت  وى  دهد»  انجام 
كه  اى  بودجه  اختصاص  از  توانند  مى 
براى عملى شدن هرگونه توافقى با ايران 
ضرورى است، خوددارى كنند كه اين امر 
مى تواند توافقنامه را با تاخير مواجه كرده 

و يا احتماال از دور خارج كند.

گردهمايى بهارى شاعران خراسان جنوبى از سراسر كشورعكس روز 

ظريف : از دلواپسان متشكرم  ؛  3 ماه به ما فرصت دهيد

هاشمى رفسنجانى: از پيچ هاى سرنوشت ساز عبور كرديم
 

و  هسته اى  نهايى  توافق  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
قبول قابليت هاى ايران را حق مردم دانست. آيت ا... هاشمى 
و  داخلى  عوامل  از  بعضى  متأسفانه  كرد:  اظهار  رفسنجانى 
خارجى دست به دست هم دادند تا امكاناتى كه مى توانست در 
جهت رشد و بالندگى به كار رود، صرف تخريب و جنگ هاى 
لفظى و رسانه اى شد. وى  افزود: در نظام اسالمى دو سه مقطع خطرناك داشتيم 

كه از پيچ هاى سرنوشت ساز عبور كرديم، البته بايد دچار خودشيفتگى نشويم.

عربستان اشتباه كند نسخه نابوديش را امضا خواهد كرد

خطاي  دچار  «عربستان»  اگر  گفت:  عمار  قرارگاه  رئيس   
استراتژيك شود و تالش براي تجاوز زميني به «يمن» داشته 
باشد، نسخه نابودي خود را امضا خواهد كرد. طائب با اشاره 
به انگيزه باالي يمني ها براي مقابله با عربستان خاطر نشان 
خواهد  ناممكن  و  ُكشنده  عربستان  براي  زميني  ورود  كرد: 
بود، مگر آنكه آن ها جنون داشته باشند!. وى تأكيد كرد: اگر «انصارا...» بر «عدن» 

مسلط شود، دست تكفيري ها را در اين منطقه كوتاه مي كند. 

آهن آالت هاشمى    
توليد  عرشه  فوالدى  با  نازل ترين  قيمت و در اسرع  وقت  
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09151613385 - 32312115     بلوار فرودگاه  ، روبروى پل صياد

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم 25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد ، هيچ گرفتار و گنه كارى او را زيارت نكند
 جز اينكه خداوند گرفتارى او را برطرف سازد و گناهانش را ببخشد.  پيامبر اكرم (صلوات ا... عليه) 

مردم مؤمن و نوع دوست خراسان جنوبى، در حالى كه پس از چند سال يكى از منويات مقام معظم رهبرى 
مبنى بر ساخت زائرسراهاى ارزان قيمت براى محرومين در جوار بارگاه ملكوتى امام رضا (ع) با متراژ 700 متر 

در 9 طبقه در حال مراحل اجرايى ساخت مى باشد ، لذا از همه مردم ، خيرين و ارادتمندان به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) 
درخواست مساعدت داريم ، باشد كه شما جزو اولين كسانى باشيد كه ما را دراين امر خداپسندانه يارى نماييد 

 با مشاركت شما مى توان در كوتاه ترين زمان آرزوى محرومين استان را براى زيارت امام هشتم (ع) برآورده ساخت.

شماره حساب دريافت كمك هاى نقدى امت خدا جو    0109817664007 بانك ملى 

ساخـت سوله و تيـر ورق  در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت     
09157234706    آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5

جناب آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى 
مدير محترم حج و زيارت استان خراسان جنوبى

انتخاب مديريت حج و زيارت خراسان جنوبى
 توسط استاندارى به عنوان دستگاه برتر سال 93 

در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى

 را خدمت جناب عالى ، همكاران و كارگزاران زيارتى تبريك عرض نموده

 اميد است خداوند متعال به پاس تكريم و خدمت به ضيوف الرحمن و زائرين عتبات عاليات 

از ثواب زيارت آنان بهره مند تان فرمايد.

شركت و دفاتر خدمات زيارتى بيرجند تنعيم  ، فدك و عماد

مبلمان ادارى و منزل - دكوراسيون داخلى
آدرس دفتر: ابتداى بلوار معلم- پالك4 

مجتمع  تجارى پيشگامان 
صنعت ساختمان – طبقه 4
تلفن: 26 و 32213723

فاكس: 32231574

مديرفروش و بازارياب حضورى
  خانم يا آقا با روابط عمومى باال

 براى كار در شركت آسانسور ماموت
نيازمنديم.

شماره تماس:09157572571

يم
ند

زم
نيا

دعوت به همكارى
از افراد با روابط عمومى باال

 به صورت تمام وقت و پاره وقت

شماره تماس: 09391052908

مبلمان و سرويس خواب
ابتداى بلوار معلم – پالك 4

 مجتمع P.S.S – طبقه اول 

09157288266 - 32213725

تراورتن
 كاوه

كارخانه : كيلومتر 30 جاده بيرجند - اصفهان
 كارخانه سنگ بري كاوه 
تلفن: 05632474954

بين فايده 29 و سجاد 1  تلفن : 32412438 
مدير فروش : 63 -09157553062

اولين توليدكننده سنگ تراورتن 
در  بيرجند  
نما   قيچي   آنتيك

(وابسته به معادن تراورتن سفيد نيستان)


