
برداشت زرشك و زعفران با حضور گردشگران
توريست ها مهر ماه به خراسان جنوبى مى آيند :

رايتل  سيم كارت هاى  با  اجتماعى  تامين  دفترچه هاى  جايگزينى  از  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،   وزير 
(اپراتور سوم موبايل در كشور) خبر داد و گفت: اصلى ترين سياست ما در سال 1394 ايجاد اشتغال و تحقق 

شعار بنگاه بزرگ اشتغال كوچك است. ( ادامه در صفحه 2)

جايگزينى دفترچه هاى درمانى با سيم كارت  اپراتور سوم 
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رهبر انقالب : جوالن جوانان سرمسِت 
با خودرو از مظاهر ناامنى در جامعه اند

رهبرمعظم انقالب اسالمى جوالن دادن برخى جوان هاى سرمسِت 
غروِر ثروت با خودروهاى گران قيمت در خيابان ها...

سرمايه گذارى براى جوان هاى استان 
 بى نقص و زود بازده است

نجمه خدمتى 19 سال دارد. او متولد سال 1376در بيرجند است. 
عالقه مند به ورزش است و ورزش حرفه اى او ...
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صفحه 7

آخرين خبر از تغيير سهميه بنزين 

ايسنا: رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور 
گفت: تاكنون صحبتى مبنى بر تغيير در ميزان سهميه 
بنزين براى سال 94 نشده است. فيض بخش افزود:  
اگر در خصوص قيمت يا ميزان سهميه ها قرار بر تغيير 

باشد، حتما قبل از اجرا، اطالع رسانى خواهد شد.  
 
 

آغازشناسايى  مشموالن
 مسكن  اجتماعى 

مهر: يك مقام مسئول در وزارت كار با اعالم آغاز شناسايى 
مشموالن طرح مسكن اجتماعى گفت: همه دستگاه ها 
بايد مشموالن خود را به وزارت كار معرفى كنند. بيگدلى 
افزود: نحوه اجرا به اين صورت است كه گروه هاى مشمول 

براساس آئين نامه از سوى وزارت كار تعيين مى شوند.

استخدام 15 هزار نفر امسال در دولت 

 فارس:جانشين معاونت سرمايه انسانى سازمان مديريت 
گفت:  حقوق كارمندان براساس معيارهاى تعيين شده در 
قالب «نظام هماهنگ پرداخت»، پرداخت خواهد شد. 
عسكرى آزاد درباره استخدام هاى جديد نيز گفت: اينكه 
از سوى نوبخت 38 هزار استخدام نيروى جديد مطرح 
شده، مربوط به استخدام هاى دولت دهم بود و بخش 
ديگر استخدام ها مربوط به سال 94 بوده كه حدود 15 

هزار نفر هستند كه مصوبه هيئت وزيران را دارد. 

توزيع نوبت چهارم  سبدغذايى مشموالن

بخش  اينكه  بيان  با  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  مهر: 
هايى  خانواده  به  چهارم  نوبت  كااليى  سبد  پروتئين 
ارائه شده است،  كه دچار مشكل سوء تغذيه هستند 
افزود: امسال حمايت غذايى از خانوارهايى كه دچار 

مشكل تغذيه هستند، ادامه مى يابد.
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خدمتى ديگر به شهروندان محترم

بيرون بر غذاى پارس
با قيمت مناسب ، كيفيت عالى و پيك رايگان

تاالر و رستوران پارس 
 سه راه معلم - روبروى بيمارستان ارتش

تلفن: 32225420

 جناب آقاى دكتر مديح
 شهردار محترم بيرجند

  از تالش صميمانه جناب عالى و ساير همكاران محترم
 در بهسازى و آسفالت بلوار مهر

واقع در قسمت مسكونى سايت ادارى
 كه موجب مسرت اهالى شده است كمال تشكر و قدردانى را داريم.

جمعى از اهالى

سركار خانم دكتر مهرانگيز ساالرى 
مصيبت درگذشت مادربزرگ عزيزتان را خدمت شما و خانواده محترم 

 تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات 

و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر نرگس ناصح ، دكتر فرزانه سيف الدين ، دكتر حميده خواجوى ، دكتر زهره خزاعى  

دكتر ناهيد قنبرزاده ، دكتر محبوبه زنگويى ، دكتر مرضيه عطايى

جناب آقاى مهندس سيد على هاشم آبادى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مدير امور آب و فاضالب خراسان جنوبى 
 كه نشان از درايت و لياقت شما بزرگوار در تصدى مقام جديد مى باشد

تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون تان را از درگاه ايزد يكتا خواستاريم.

شركت احسان كار بيرجند 

جناب آقاى مهندس مجيد محمدنژاد
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 معاون بهره بردارى آب و فاضالب خراسان جنوبى
  كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد ، تبريك عرض نموده 

 براى شما آرزوى موفقيت داريم.

شركت احسان كار بيرجند

از  مجموعه كاركنان

ايران خودرو "هدايت سابق"
  كه در امر پاسخگويى به ارباب رجوع ، دقت عمل در كار و تسريع امور مربوطه 

انجام وظيفه مى نمايند باالخص از متولى جديد آن مجموعه
 بنگاه مستقل خيريه آبلوله بيرجند كه به حق ، مديريت ارزشمندى دارد 

كمال تقدير و تشكر را دارم.
عزيز ا... خليلى

جناب آقاى مهندس خدادادى
 فرماندار محترم شهرستان سربيشه

جناب آقاى مهندس آسمانى مقدم 
مدير كل محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس گل محمدى
مدير محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان سربيشه

همت برين و واالى تان باز تار و پود نقشى شد كه جانمايه اش توكل و تالش بى دريغ 
مسئولين خدوم و زحمتكش نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران مى باشد.

از بذل توجه شما سروران بزرگوار به مردم مرزنشين و واليتمدار روستاى درخت توت در زمينه 

تخصيص اعتبار و اجراى طرح هادى

كه موجب زدودن غبار محروميت از چهره روستا و ايجاد مسرت و اميد در مردم روستا شد 
تقدير و تشكر نموده و توفيق روزافزون تان را از ايزد منان خواستاريم.

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى درخت توت

سپاسگزارى آهنگ دل و زبان باطن است   "موال على عليه السالم"
تقدير آن بود كه شمع وجود پدرى مهربان، عاشق دل باخته 

اهل بيت عليهم السالم ، بزرگ مردى نجيب و متواضع

 كرباليى غالمرضا رضائى ُگل
 به خاموشى گرايد و ما را در ماتم و سوگش نشاند ، اگر لطف 

 بيكران الهى و همدردى شما ياران مهربان و همدل نبود 
تحمل اين بار گران بسى شكننده تر مى نمود

 اكنون به حكم ادب و حق شناسى و به مصداق آيه شريفه 
آيا پاداش نيكى جز نيكى است

 از همه خوبان و عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم آن عزيز سفر كرده 
حضور يافته يا با روش هاى مختلف مرهمى بر قلب داغدارمان بودند، صميمانه تشكر 

مى نماييم و چنانچه به علت تالمات روحى امكان اداى دين و وظيفه فراهم نشد 
 تقاضاى عفو و بخشش داريم. باشد كه در ايامى به دور از رخت سياه و نغمه عزا

 بر خوان شادى هاى همگى شما پاسخگوى خوبى هاى تان باشيم.
ان شاء ا... كه پيوسته ملحوظ و ماجور درگاه حضرت حق باشيد

خانواده هاى: رضائى ، سرافرازى ، سلگى ، اميرآبادى زاده ، موسوى ، صالحى فرد 
نيك منش ، صادقى ، قالى بافان ، رحيمى ، على نژاد مفرد و ساير بستگان

دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه " نوبت اول "
شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند 

تاريخ انتشار: 94/2/7

شاهد  عام  منظوره  چند  تعاوني  شركت  اول"  نوبت   " ساليانه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه 

واقع  (ع)  هادي  امام  در محل حسينيه  بعدازظهر   5 راس ساعت  دوشنبه 94/2/28  بيرجند 
در انتهاي بلوار مدرس- فلكه جماران برگزار مي شود. از كليه اعضاي محترم دعوت به عمل 
مي آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را  خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت 
 دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. 
از داوطلبان عضويت در سمت بازرسي و هيئت مديره دعوت مي شود حداكثر به مدت هفت 
روز از تاريخ انتشار آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي تا 94/2/14 براى تكميل فرم و ارائه 
مدارك مربوطه (كپي شناسنامه - كارت ملي - دو قطعه عكس و مدرك تحصيلي) به دفتر 
فوق  تاريخ  از  بعد  ارائه شده  هاي  به درخواست  است  بديهي  نمايند.  مراجعه  تعاوني  شركت 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

 (ضمنا ارائه دفترچه عضويت شركت همراه با كارت ملي براى ورود به جلسه الزامي است)

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين

2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 93

3- طرح و تصوب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي سال مالي 94

4- انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي

5- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره براي مدت 3 سال شمسي

6- تفويض اختيار به هيئت مديره براى اخذ تسهيالت از منابع بانكي و موسسات اعتباري و ساير 

عقود متعارف و خريد و فروش قسمتي از دارايي هاي منقول و غير منقول شركت حسب ضرورت

7- تصميم گيري در خصوص افزايش حق عضويت به مبلغ حداقل 500/000 ريال به ازاي هر عضو 

8- تعيين خط مشي آينده شركت

هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

روغن گيرى فــراِبكر  روغن گيرى انواع دانه هاى 

 

روغنى خوراكى (كنجد ، آفتابگردان و ...)  و طبى در حضور مشترى

 براى اولين بار در بيرجند  آدرس: بين مدرس 31 و 33 تلفن: 32447515

اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537 

رهن و اجاره با قرارداد 3 ساله طبقه فوقانى دفتر تجارى
09151611608

شركت خدمات بهداشتى درمانى سالمت كوثر
در نظر دارد: به منظور تامين نيروى انسانى بيمارستان ولى عصر (عج) 

در رشته هاى (راديولوژى ، علوم آزمايشگاهى ، مامايى ، منشى بخش)

نيروى شركتى به كارگيرى نمايد

متقاضيان مى توانند براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر از شرايط ثبت نام 
به آدرس WWW.bums.ac.ir لينك شركت سالمت كوثر مراجعه نمايند.

مهلت ثبت نام: حداكثر تا تاريخ 94/2/12 مى باشد
شركت سالمت كوثر خراسان جنوبى
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ايسنا : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى درباره اولويت هاى وزارت بهداشت در سال 94، گفت: اجراى سريع تر طرح تحول سالمت و همچنين رفع اشكاالت آن 
از مهمترين اولويت هاى وزارت بهداشت در سال جارى است. هاشمى درباره سرنوشت قيمت دارو در سال جارى نيز گفت: قاعدتا نبايد رفتارى متفاوت از سال گذشته را 
شاهد باشيم. امسال نيز در مورد داروهاى خارجى مناقصه برگزار كرده ايم. برهمين اساس قاعدتا بايد كاهش قيمت در مورد داروهاى خارجى را داشته باشيم. 

احتمال كاهش قيمت داروهاى خارجى

شرايط اخذ گواهينامه رانندگى آسان شد

جهان نيوز: عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: 
شرط خدمت سربازى براى اخذ گواهينامه رانندگى در 
كميسيون برداشته شده و بايد در صحن علنى مجلس 
مطرح و تصويب شود.  ايرج نديمى اظهار كرد: در 
اين راستا پيشنهادى مطرح كردم تا موضوع انجام 
خدمت سربازى به عنوان شرط الزم اخذ گواهينامه 
ثالث  شخص  بيمه اى  خسارت  بيمه اى  قوانين  طبق  زيرا  شود  برداشته 
مشمول افراد بدون گواهينامه نمى شود. وى تاكيد كرد: عمًال موتورسواران 
و رانندگان وسايل نقليه بدون انجام خدمت سربازى مى توانند گواهينامه 
به تصويب  اقتصادى  اين موضوع در كميسيون  رانندگى دريافت كنند و 

رسيده و به زودى در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد. 

بودجه 3 ميلياردى اجراى طرح مشاوره ژنتيك
 قبل از ازدواج

مهر: مديركل دفتر پيشگيرى از معلوليت هاى سازمان 
از  قبل  مشاوره   خدمات  مراكز  توسعه  از  بهزيستى 
طرح  اين  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان ها  در  ازدواج 
رايگان است و از نيمه دوم سال 94 اجرايى مى شود. 
رفيعى با اشاره به اينكه 250 مركز مشاوره ژنتيك 
غيردولتى توسط پزشكان راه اندازى شده است، گفت: پزشكانى كه در اين 
مجموعه فعاليت مى كنند بايد دوره هاى خاص را آموزش ببينند. وى تصريح 
به مراكز مشاوره اى  با مراجعه  نفر  كرد: در سال گذشته حدود 120 هزار 
خدمات مختلف دريافت كرده اند. وى بيان داشت: براى اجراى طرح مشاوره 

ژنتيك قبل از ازدواج امسال 3 ميليارد تومان پيش بينى شده است.

برنامه دولت براى كاهش 4 فقر در كشور 

با  يارانه ها  توزيع  از  انتقاد  با  رفاه  وزير   : تسنيم 
مكانيزمى كه در گذشته نه اشتغال و نه توليد ايجاد 
كرد، از برنامه هاى دولت براى كاهش 4 فقر درمان، 
مسكن، آموزش و غذا در كشور خبر داد.على ربيعى، 
اظهار كرد: بر اين اساس در سال 94 برخى از اين 
برنامه ها مانند مسكن اجتماعى و كاهش بى سوادى 
براى  رفاه و دولت  برنامه هاى وزارت  به  اشاره  با  رونمايى مى شود. وى 
توزيع غذاى ارزان براى اقشار آسيب پذير به تغذيه كودكان زير 6 سال، 
خانواده هاى داراى فرزند زياد، چندقلو، زنان باردار و يك وعده غذاى گرم 
توانستيم بودجه  افزود: خوشبختانه  اشاره كرد و  به كودكان در روستاها 

امنيت غذايى را در هدفمندى يارانه ها مصوب و بگنجانيم. 

 براساس مصوبه دولت، معلمان در پنج رتبه 
مقدماتى، پايه، ارشد، خبره و عالى، رتبه بندى 

حرفه اى مى شوند. 
معلمان  بندى  رتبه  طرح  ايسنا،  گزارش  به 
پيشنهاد مشترك  به  اسفند 93  تاريخ 27  در 
و  كشور  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان 
اصل  استناد  به  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
138 قانون اساسى تبصره 1 ماده 65 قانون 

مديريت خدمات كشورى مصوب 1386 و بند 
الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 
اين  براساس  است.  شده  تصويب   1389
معلمان  طبقه بندى  طرح  مشموالن  مصوبه، 
شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان 
سالمت،  مراقبان  مشاوران،  تربيتى،  امور 
مجتمع هاى  و  مدارس  معاونان  و  مديران 
به  كه  ضوابطى  براساس  تربيتى  و  آموزشى 

رتبه  پنج  در  وزيران مى رسد،  تصويب هيئت 
مقدماتى، پايه، ارشد، خبره و عالى، رتبه بندى 

حرفه اى مى شوند. 
در  مصوب  ضوابط  براساس  كه  مشموالنى 
به ترتيب  اين رتبه ها قرار مى گيرند،  از  يكى 
امتياز  افزايش  درصد   50 و   35  ،25  ،15 از 
برخوردار   1394 سال  مهرماه  از  شغل  حق 
خواهند شد. همچنين براساس مصوبه دولت 

سال  در  مصوبه  اين  اجراى  نياز  مورد  اعتبار 
1394 تا ميزان 13 هزار و 500 ميليارد ريال 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
نياز  مورد  اعتبار  همچنين  و  شود  مى  فراهم 
 35 ميزان  تا   1395 سال  در  مصوبه  اين 
سال  بودجه  اليحه  در  ريال  ميليارد  هزار 
 آينده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى 

پيش بينى خواهد شد. 

 از سال گذشته، طرح هايى براى ارائه يارانه كااليى كنار 
يارانه نقدى مطرح كرديم تا اقداماتى براى افزايش تقاضا 
 در سطح بازار براى خريد كاالهاى توليد داخل فراهم شود .

 قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از استراتژى جديد 
دولت در بحث پرداخت يارانه هاى نقدى خبر داد كه طى 
آن قرار است، يارانه كااليى جايگزين يارانه نقدى شود تا 
به واسطه اين امر ميزان مصرف كاالهاى داخلى در كشور 
قدرى افزايش يابد و به تبع آن آثار تورمى يارانه نقدى نيز 
از ميان برداشته شود. خسروتاج  از اجراى طرح «پرداخت 
وام به مردم براى خريد كاالهاى ايرانى» خبر داد و گفت: 
اين طرح به منظور تحريك تقاضاى داخلى و رونق توليد 

در نظر گرفته شده كه بر مبناى آن قرار شده تسهيالتى 
براى خريد كاال به مردم اختصاص يابد و مبلغ آن از طريق 

پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود. 
وى همچنين افزود: صنعت نان در سال گذشته 10 هزار  
درحالى  اين  است،  كرده  دريافت  يارانه  تومان  ميليارد 
است كه كل درآمد گمركات از عوارض 13 هزار و 600  
ميليارد تومان اعالم شده است. اين رقم نشان از آن دارد 
گيرد.  ويژه اى صورت  اصالحات  نان  بخش  در  بايد  كه 
صنعت،  وزارت  صنايع  امور  معاون  صالحى نيا،  محسن 
معدن و تجارت نيز در پاسخ به سوالى در خصوص قيمت 
خودروهاى سوارى گفت: براساس مصوبه شوراى اقتصاد 

شده  شناخته  انحصارى  كاالهاى  سوارى  خودروهاى 
شوراى  توسط  آنها  قيمت گذارى  دستورالعمل  بايد  و 
رقابت  شوراى  اساس  همين  بر  شود،  تعيين  رقابت 
تورم و سطح كيفى محصوالت  نرخ  در  سال گذشته 
با  آن  پايه  بر  است كه  فرمولى كرده  تعيين  به  اقدام 
تعيين  سال  هر   در  خودرو  قيمت  متغيرها  دادن  قرار 
افزايش  هيچ  فعال  اين كه  بر  تأكيد  با  وى  مى شود. 
قيمتى در دستور كار شوراى رقابت قرار ندارد، افزود: 
ماليات  نرخ  و  گمركى  عوارض  به  جز  اكنون  هم  
در  قيمتى  افزايش  خودروسازان  افزوده  ارزش  بر 

محصوالت خود اعمال نكرده اند.

كاالى ايرانى جايگزين يارانه نقدى 

رتبه بندى معلمان در 5 رتبه و افزايش امتيازات حق شغل از مهر 
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آغاز نخست وزيري دكتر «محمد مصدق» 
در نوبت اول (1330 ش)

دكتر مصدق به عنوان نماينده اي پرسابقه در مجلس 
او  بود.  شوراي ملي و در رأس جبهه ملي مطرح 
در دوره چهاردهم، درباره ملي شدن نفت، نطق هاي 
متعددي ايراد نمود و با تصويب پيشنهاد او، از دادن 

امتياز جديد نفت به شوروي، جلوگيري شد. 

امضاي قرارداد كمك هاي تسليحاتي شوروي 
به عراق در جريان جنگ (1363 ش)

در فروردين 1363، يك هيئت بلند پايه از شوروي 
نيم ميليارد  اعزام شد و فروش چهار و  بغداد  به 

دالر اسلحه شوروي به عراق را پيشنهاد كرد.
بين ايران و مالزى عهدنامه موّدت امضاء و مبادله 

شد(1350ش).
افتتاح  شيراز  در  حافظ  و  سعدى  جهانى  كنگره 

شد(1350ش).
سردار سپه رضاخان از طرف رئيس الوزراء به وزارت 

جنگ منصوب شد (1300ش).
و  دانشمند  سمرقندى»  «نجيب  الدين  شهادت 

طبيب(619 ق).
تولد فقيه بزرگ «محمد بن حسن عاملي» معروف 

به «شيخ حّر عاملي» (1033 ق).
آفريقايي «سيرالئون»  استقالل كشور  و  ملي  روز 

(1961م).

تقويم مناسبت هاى  روز

رهبر انقالب : جوالن جوانان سرمسِت 
 با خودرو از مظاهر ناامنى در جامعه اند

برخى  دادن  جوالن  اسالمى  انقالب  رهبرمعظم   
جوان هاى سرمسِت غروِر ثروت با خودروهاى گران 
ايجاد  مظاهر  از  ديگر  يكى  را  ها  خيابان  در  قيمت 
كردند:  تأكيد  و  برشمردند  جامعه  در  روانى  ناامنى 
نيروى انتظامى بايد براى ابعاد مختلف ناامنى برنامه 
ا...  آيت  حضرت  كند.  مقابله  آنها  با  و  باشد  داشته 
عمل  را،  جامعه  در  امنيت  ايجاد  الزمه  اى  خامنه 
انتظامى  نيروى  گفتند:  و  دانستند  پليس  مقتدرانه 
بايد اقتدار داشته باشد اما اين اقتدار به معناى ظلم 

كردن و حركت بى مهار نيست.

 عقب نشينى وزير از ادعاى پول هاى كثيف 
 وزير كشور به دنبال درخواست نمايندگان براى ارائه آمار 
شفاف از ورود پول هاى كثيف در انتخابات، اعالم كرد 
صحبت هايش مورد سوءاستفاده سياسى و تحريف واقع 

شده و قصد بيان عمومى چنين مطلبى را نداشته است.

مسئول چك كردن غذا؛ جديدترين پست 
در سفرهاى رئيس جمهور!

 كامران نماينده اصفهان در مجلس با انتقاد از سفرهاى 
خارجى برخى مسئوالن در سه قوه گفت: مثال در سفر 
رئيس جمهور به اندونزى، گفتيم دو پزشك نرود، يك 
بايد  يكى  گفتند  ولى  نرود،  ويژه  برود. خدمه  پزشك 

باشد غذا را چك كند كه مسموم نباشد.

محسن رضايى: در انتخابات شركت نمى كنم

كرد:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير   
نوبت دستور  در  اموال مسئوالن  به  «طرح رسيدگى 
محسن  پرداخت.»  خواهيم  موضوع  اين  به  و  است 
رضايى در پاسخ به پرسشي درباره كانديداتورى براى 
انتخابات مجلس دهم اين مسئله را رد كرد و يادآور 

شد: «بنده در اين انتخابات شركت نمى كنم.»

نماينده مجلس: اسامى نمايندگانى كه 
 پول گرفته اند منتشر مى شود

رحيمى  اظهارات  مورد  در  اردبيل كه  مردم  نماينده   
خواستار  نماينده،   170 به  پول  پرداخت  مبنى  بر 
افشاى اسامى شده بود، اظهار كرد: «من و تعدادى از 
نمايندگان همچنان پيگير افشاى اين اسامى هستيم 
اسامى  گرفته  صورت  پيگيرى هاى  با  خوشبختانه  و 

اين نمايندگان به  زودى منتشر خواهد شد.»

 سوال از رئيس جمهور كليد خورد
 90 اصل  كميسيون  رئيس  نايب  رسايى  حميد   
رئيس  از  سوال  براى  امضا  آورى  جمع  از  مجلس 
توافقات  جزئيات  نكردن  ارائه  داليل  درباره  جمهور 

اخير به مردم و انتشار نيافتن فكت شيت خبر داد.

جايگزينى دفترچه هاى درمانى 
با سيم كارت  اپراتور سوم 

ربيعى  على  ايسنا،  گزارش  به  صفحه1)  از  (ادامه   
اجتماعى  تامين  به  وابسته  رايتل  شركت  افزود: 
گرفته  صورت  برنامه ريزى هاى  براساس  و  است 
درمانى  دفترچه هاى  جايگزين  رايتل  سيم كارت هاى 
بيمه  به  ارائه خدمات درمانى  اين كار  با  تا  مى شوند 
اشاره  با  حال  عين  در  وى  شود.  تسهيل  شدگان 
به  رايگان  مهارتى  آموزش  بن كارت  اختصاص  به 
تشويقى  نظام  ايجاد  ما  بعدى  كار  گفت:  كارگران 
اين  در  كه  است  خانواده هايشان  و  كارگران  براى 
زمينه بن كارت هاى آموزش مهارت به طور رايگان را 

پيش بينى كرده ايم. 

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه   
آماده تحويل 

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 
35 ميليون  ،  وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3       3-32231772 و 09155611127

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   105 قاليشويي و مبل شويي ايـران
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
نظر به اين كه در پرونده كالسه 930857 اجرايى اين اجرا در قبال محكوميت آقاى هادى ميرنجاتى فرزند على به پرداخت 

 مبلغ 28/800/000 ريال بابت نفقه جاريه و پرداخت مبلغ 277/705/263 ريال بابت مهريه در حق محكوم لها خانم زهره خوش روى 
با توجه به اين كه يك واحد آپارتمانى شش دانگ متعلق به آقاى ميرنجاتى واقع در خيابان پونه 14، پالك 19حدود 70 متر زيربنا مفيد، 
كليه كف ها سراميك، هال و پذيرايى داراى كاغذ ديوارى و كابينت از نوع فلزى با روكش MDF و اسكلت ساختمان فلزى سقف ها 
بتنى و نماى ملك سنگ گرانيت و داراى پاركينگ و شامل يك امتياز آب، يك امتياز برق و يك اشتراك گاز و يك خط تلفن و مشاعات 
شامل راه پله، آسانسور، پيلوت، پاركينگ و حياط مى باشد كه طبق نظر كارشناس به مبلغ 950/000/000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون) 
ارزيابى شده است كه قرار است از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 از ساعت 10 الى 11 صبح به ميزان محكوم به در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

مدير اجراى احكام خانواده دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

چون در پرونده 1720/93 اجرايى در قبال دعوى آقاى مرتضى ناصرى با وكالت خانم مرضيه مهرور و خانم حميده رضايى 
به طرفيت خانم فريبا ناصرى و غيره در اجراى دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى بيرجند در خصوص يك واحد آپارتمان به 
شماره پالك ثبتى از 350 فرعى از شش و دو و سه فرعى و 564 فرعى از 272 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در خيابان غفارى - خيابان 
 نسرين 5 - ساختمان سبحان طبقه دوم شمالى به مساحت 85/15 مترمربع به انضمام قدر سهم عرصه مشاعى به مساحت 293/25 
مترمربع و نوع اعيان و وضعيت و قدمت آن 4 تا 5 سال و تعداد واحد 6 تا و داراى اشتراكات منصوبه در ملك شامل آب و برق و گاز شهرى 
و داراى سيستم گرمايشى پكيج و سيستم سرمايشى كولر آبى و حياط و پاركينگ مشاعى مى باشد كه ارزش شش دانگ پالك مذكور 
1/490/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
 ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل 

مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065
على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى
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اولين آزمون زبان MSRT در دانشگاه بيرجند صبح روز جمعه چهار ارديبهشت ماه در محل دانشكده ادبيات و علوم انسانى برگزار شد.
در اين آزمون 154 نفر داوطلب شامل 75 نفر زن و 79 نفر مرد حضور داشتند. آزمون مذكور براى كسب نمره زبان انگليسى براى متقاضيان و دانشجويان 

دوره دكترى برگزار مى شود.

3اولين آزمون زبان MSRT در دانشگاه بيرجند برگزار شد
پيام شما

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

توزيع  شركت  مسئولين  از  تشكر  ضمن  سالم. 
پرسنل  قرارداد  براى  بيرجند  برق  مديريت  و 
شده  بسته  فنى  شركت  با  كه  اجرايى  هاى  گروه 
پرسنل  بيمه  قرارداد  است  خواهشمند  و 
از  دهند  مى  انجام  فنى  كار  كه  شركتى 
شركت خدماتى لغو و با شركت فنى بسته 

شود تا انگيزه كار بهتر انجام شود. 
915...326
سالم. از مديركل مخابرات خواستاريم به ازاى كم 
 كردن بودجه ها حقوق كاركنشان كه كمتر از همه جا

است را مورد پيگيرى قرار بدهند. با قرداد شركت 
پرسنل  سنوات  و  كار  اضافه  تمام  جديد 
حذف شده. با اين حقوق ناچيز زندگى براى 
همه سخت شده است. آوا جان خواهشمنديم 
زندگى  معيشت  براى  مديران  شايد  تا  كن  چاپ 

كاركنانشان كمى بها بدهند. 
915...807
متخصص  يك  فقط  استان  مركز   چرا 
ساير  از  كه  هايى  مريض  تكليف  دارد؟  غدد 

شهرها مى آيند چيست ؟
938...383

چشم  خانواده   600 طرف  از  عزيز،  استاندار 
لطف  به  كه  االن  كنم  مى  درخواست  انتظار 
خدا اكثر مشكالت اراضى موسوى حل شده چرا 
هماهنگى بين دادگسترى و استاندارى براى 
رضاى  براى  گيرد؟  نمى  صورت  سند  انتقال 

خدا هم كه شده آخرين قدم را محكم برداريد.
930...018

ها  صبح  كه  است  هفته  يك  حدود  باسالم، 
مسير  اتوبوس  منتظر  ساعت  نيم  مدت  به 
توحيد مى شويم و دير به مدرسه مى رسيم. 

لطفًا مسئولين اتوبوسرانى پيگيرى كنند.
930...061
كه  جديدى  تابلوهاى  بيرجند  ابوذر  ميدان  در 
به طرف  نوشته شده  شهردارى نصب كرده 
آرامگاه ابن حسام با توجه به اينكه اين آرامگاه 
در شهرستان ديگرى واقع شده آيا بهتر نبود در 
آن ميدان نسبت به آدرس دهى حسينيه امام رضا (ع) 
و يا ارگ كاله فرنگى و يا باغ و عمارت رحيم آباد و 

شايد آرامگاه حكيم نزارى اقدام مى شد.
910...927
روزنامه  آوران  نام  صفحه  در  لطفاً  باسالم. 
دكتر محمدرضا بهنيا را معرفى كنيد با توجه 
به اينكه ايشان پدرعلم زعفران و صاحب اولين و 
آخرين كتاب زعفران و كتاب «بيرجند نگين كوير» 

مى باشند. باتشكر
915...247
قابل توجه نمايندگان مجلس: طرح استانى شدن 
دارد.  آن  فوايد  به  بيشترى نسب  مجلس مضرات 

اميدوارم نمايندگان به اين طرح رأى ندهند.
915...803
شهرستان خوسف، سومين شهرستان وسيع خراسان 
جنوبى با 300 روستا و پراكندگى مناطق فاقد بيمارستان 
است مسئوالن براى تكميل بيمارستان در حال 

ساخت اقدام جدى بنمايند.
915...008

سپيده  نبش  تقاضامنديم  عاجزانه  شهردارى  از 
پيست  با  را  اينجا  كند.  نصب  19سرعتگير 
دبستان دخترانه  روبروى  اشتباه مى گيرند! كوچه 

است حتمًا بايد اتفاقى بيفته تا اقدام شود.
336...915

* رحيم زاده 

نجمه خدمتى 19 سال دارد. او متولد سال 1376در بيرجند 
او  اى  حرفه  ورزش  و  است  ورزش  به  مند  عالقه   است. 
تيراندازى با تفنگ بادى است. نجمه فرزند ارشد خانواده 
بوده و عليرضا و عرفان برادران كوچكش هستند. پدر و 
مادرش فرهنگى اند و مادرش اولين مربى او نيز هست و در 

مسير پيشرفتش هم مربى او بوده و هم مادرى مهربان. 

بزرگترين دلگرمى و حاميش چه در زندگى 
و چه در ورزش پدرش است....

رشته  اين  در  فعاليت  به  كى  از  خانم خدمتى،   * 
روى آورديد؟ 

رشته  اين  ورزشكاران  مربى  كه  مادرم  همراه  كودكى  از 
ولى هميشه  داشتم  تمرين حضور  در كالس هاى  است 
بردم.   مى  اسلحه  به  دست  كم  خيلى  و  بودم  گر  نظاره 
بيشتر به صورت تفريح به اين ورزش نگاه مى كردم تا 
و  كردم  شركت  استانى  مسابقات  در   88 سال  در  اينكه 
بعد از كسب مقام اول استانى براى شركت در مسابقات 
كشورى در مشهد ترغيب  شدم كه در آن مسابقه هم مقام 

اول را كسب كردم. 
* از چه سالى در اردوهاى تيم ملى شركت مى كنيد؟

از سال 89 به بعد در اردوهاى تيم ملى در تهران به طور 
آقاى  اردوها  اين  در  ما  سرمربى  كه  دارم  مستمر حضور 

الزلو (از مجارستان) و خانم هاشمى  هستند.
آورديد  كه  هايى  مدال  و  مسابقه  مورد  در   * 

بيشتر توضيح دهيد؟
تا االن در 7 مسابقه حضور داشته ام.  اولين آنها مسابقات 
قهرمانى آسياست كه در كشور چين برگزار شد و نتيجه آن 
كسب مدال طال بود. بعد آن شركت در مسابقات قهرمانى 
آسيا بود كه در كويت برگزار شد و در آن به مدال نقره و 
سهميه المپيك نوجوانان دست پيدا كردم. مسابقه المپيك 
نوجوانان در چين با كسب مقام چهارم، مسابقات قهرمانى 
جهان در اسپانيا با كسب مقام چهارم، بازى هاى آسيايى 
اينچئون در كره جنوبى با كسب مدال نقره تيمى و طالى 
انفرادى، مسابقات آزاد اروپايى در آلمان و كسب مدال نقره 
و مسابقات جام جهانى كره جنوبى و كسب مقام پنجم اين 

مسابقات نيز از مهمترين مسابقات جهانى من بوده اند.

بعضى از مسئوالن به ورزش بها نمى دهند

* برخورد مسئوالن استانى با شما به عنوان ورزشكار 

مطرح كشورى چگونه  است؟
بعضى از مسئوالن استانى واقعاً خوب و دلسوزانه در كنار 
 ورزشكار بوده و حامى مالى و معنوى آنها هستند اما عده اى
مى  كه  زحمتى  و  ورزشكار  و  ورزش  به  كه  هستند  هم 
كشد بها نمى دهند. به عنوان مثال يكى از مديران اسبق  
به  جوانان  ورزش  موضوع  در  استان  جوانان  و  ورزش 
كه  طورى  به  داشتند.  ويژه  توجه  زنان  ورزش  خصوص 
مساعدت هاى مالى ايشان در تهيه اسلحه بسيار به من 
از  را  كمك كرد. لحظاتى بغضى سنگين مجال صحبت 

خانم خدمتى مى گيرد و تنها سكوت مى ماند....
وى ادامه مى دهد: زنده ياد عميديان مدير كل سابق ورزش 
و جوانان استان نيز يكى از دلسوزترين مديران اين عرصه 
بودند كه كمك هاى مالى و معنويشان را از ورزشكاران 

 دريغ نكرده و مانند پدرى دلسوز به مشكالت و دغدغه هاى
هميشه  كه  اى  گونه  به  كردند  مى  رسيدگى  ورزشكاران 
قبل از پرواز براى انجام مسابقات به ديدن ايشان رفته و از 

دلگرمى ها و تشويق هاى ايشان استفاده مى كردم.

 و آن روى سكه!....

عده اى از مسئوالن قول دادند اما عمل نكردند در كنار 

كه  هستند  هم  مديرانى  متأسفانه  عميديان  مثل  افرادى 
نه تنها قدمى براى ورزشكاران برنمى دارند كه با لبخند 
تلخى مى گويد: به عنوان مثال قبل از شركت در مسابقات 
قهرمانى آسيا عده اى از مسئوالن قول دادند در صورت 
 كسب مدال طال هزينه سفر زيارتى تمامى اعضاى خانواده ام
را تقبل كنند اما بعد از كسب مدال طال مسئوالن زير قول 

خود زده و و حتى به روى خود هم نياوردند.  

 حيطه فعاليت برخى مديران تنها تا فرودگاه 
و استقبال از ورزشكار در مقابل رسانه هاست

* از مشكالت ورزش جوانان در استان بگوييد؟
هر كارى به هر حال مشكالت خاص خود را دارد اما آنچه 

بيشتر يك جوان يا ورزشكار را متأثر مى كند، بى مهرى 
برخى مسئوالن است به گونه اى كه حيطه فعاليت برخى 
مديران استانى تنها تا فرودگاه و استقبال از ورزشكار در 

مقابل رسانه هاست. 
جهانى  مسابقات  در  شركت  هواى  و  حال  از   *

برايمان بگوييد؟ 
استرس و دلهره از نتيجه مسابقه، قبل از انجام هر مسابقه 
طبيعى است اما مسئله مهمتر براى من كه آن وقت سنم 

پدر و  از  از كشور و دورى  بود مسافرت خارج  هم كمتر 
مادرم بود و با توجه به اينكه تنها دختر خانواده هستم اين 
براى خانواده هم خيلى سخت بود كه خوشبختانه با يارى 
خداوند ديگر به اين مسئله عادت كردم و  موفقيت هايى 
كه در رشته ام كسب كردم موجب دلگرمى من و خانواده 

شده و باعث مى شود با اين قضيه راحت تر كنار بيايم.

جوان هاى ورزشكار بيرجندى
از ظرفيت بااليى در اين رشته برخوردارند

* شما كه از كودكى در سالن هاى تمرين تيراندازى 
ايد، ظرفيت و استعداد شهرستان  شركت داشته 

 را در اين ورزش چطور مى بينيد؟

واقعًا جوان ها و ورزشكاران بيرجند افراد بااستعداد و ظرفيت 
باال در اين ورزش هستند كه با توجه به حداقل امكانات و 
بى بهره بودن از تجهيزات مناسب مانند اسلحه و لباس و 

كفش استاندارد سابقه درخشانى در اين رشته دارند.
* برنامه شما براى آينده چيست؟

بيرجند  دانشگاه  بدنى  تربيت  دوم  ترم  دانشجوى  االن   
به  را  ورزش  كنار تحصيل،  در  اما مصمم هستم  هستم. 
صورت حرفه اى دنبال  كنم به گونه اى در اكثر اردوهاى 

تيم ملى در تهران شركت مى نمايم. 

فاجعه فوت زنده ياد عميديان
 از خاطرات بسيار تلخ من است 

* از خاطرات تان در ورزش بگوييد؟ 
خاطرات خوب و بد زيادى دارم اما خاطره تلخى كه در اين 
چند ساله داشته ام فاجعه فوت زنده ياد عميديان بود كه 
ايشان سه روز بعد از اتمام مسابقات المپيك نوجوانان به من 
تبريك گفتند و دقيقاً 2 روز بعد فوت كردند. والدينم براى 
اينكه من متوجه فوت ايشان نشوم به تهران آمدند اما من 
باالخره فهميدم و بعد از مسابقات در بازگشت به بيرجند، 
عجله اى عجيب داشتم كه بر سر مزار ايشان حاضر شوم و 
بالفاصله از فرودگاه به زيارت قبر ايشان رفتم و ايشان تنها 
كسى بودند كه حتى اگر در مسابقه اى مدال هم نمى آوردم 

مرا تشويق كرده و دلگرمى مى دادند. روحشان شاد.
*آيا ساير جوانان خراسان جنوبى هم در تيم ملى 

حضور داشته اند؟
 بله آقاى ساسان توكلى و خانم مينا بهراميان از جمله ساير 

ورزشكاران استان بودند كه در تيم ملى حضور داشته اند.
* براى ادامه اين ورزش به صورت حرفه اى از ساير 

استان ها هم پيشنهاد داشته ايد؟
 بله استان هاى مختلفى براى كار پيشنهاد دادند اما دوست 

دارم در كنار خانواده و براى استان خودم مسابقه بدهم.

جوانان ورزشكار استان قانع اند 
و از حداقل امكانات حداكثر استفاده را مى برند

* چه صحبتى با مسئوالن داريد؟ 
هاى  حمايت  و  كنند  رسيدگى  ورزشكاران  به  بيشتر 
استان  ورزشكاران  و  جوانان  از  را  خود  معنوى  و   مادى 
دريغ نكنند.  به نظر من سرمايه گذارى روى جوان هاى 
 استان،  سرمايه گذارى بى نقصى خواهد بود زيرا اين جوان ها،
بيشترين امكانات،  حداقل  با  و  هستند  قانع   افرادى 

 بهره ورى را دارند. 
اى  توجه  خاطر  به  خدا  از  اول  دانم  مى  الزم  پايان  در 
اگر  كه  كنم  تشكر  پدرم  از  بعد  و  داشته  من  به   كه 
را ترقى  هاى  پله  زود  اينقدر  نبود  ايشان  هاى   حمايت 

طى نمى كردم. 
از مادرم هم سپاسگزارم چرا كه اگر مادرم به عنوان يك 
جايگاه  اين  در  امروز  كرد  نمى  استعداديابى  مرا  مربى 
ورزشى نبودم و همچنين از همه هم استانى هاى خوبم 

به خاطر لطفى كه به من دارند كمال تشكر را دارم.

سرمايه گذارى براى جوان هاى استان 
 بى نقص و زود بازده است 

نجمه خدمتى در گفتگو با آوا: 

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

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

   تلفن: 056-32213766

قابل توجه هم استانى هاى ارجمند
به مناسبت خجسته ميالد موالى متقيان امام علـى (ع) ، روز پدر  و تقارن اين روزهاى فرخنده با هفته پاسداشت مقام معلم 

روزنامه آوا مفتخر است، پيام هاى تبريك هم استانى هاى عزيز را با 50 درصد تخفيف در صفحات داخلى و 30 درصد تخفيف 
در صفحه آخر چاپ نمايد.  براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 32224582  تماس حاصل فرماييد.

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 
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موسيقى

سينمايى

اريك آرتور بلر، نويسنده و روزنامه نگار انگليسى است كه اغلب با نام مستعار جرج اورول شناخته ميشود. بيشتر شهرت او مرهون دو رمان «قلعه 
حيوانات» و نيز رمان «1984» است. نوشته هاى او كه در نقد مدل حكومت كمونيستى و مدل هاى مشابه انقالب توده اى مى باشند براى خوانندگان عام 
تهيه شده و آثارى تأثير گذار مى باشند.

آرتور بلر روزنامه نگار و نويسنده انگليسى

حال و هواى «پايتخت 4» 
به ماه رمضان نزديك است

يكى از نويسندگان مجموعه تلويزيونى «پايتخت 4» 
گفت: سرى چهارم پايتخت نيز مانند سرى هاى قبلى 
مملو از نكات آموزنده اخالقى غيرمستقيم است و حال 

و هواى آن به ماه مبارك رمضان نزديك است.

از  به حال حدود 8 قسمت  تا  الوند» گفت:  «خشايار 
در  است.  و ساخته شده  نوشته  «پايتخت 4»  سريال 
حال حاضر نيز گروه در شيرگاه مشغول تصويربردارى 
هستند.وى ادامه داد: ما در اين مجموعه تلويزيونى يك 
خط داستانى را جلو مى بريم كه از قصه هاى مختلفى 
پيش  سريال  ضبط  قصه،  ترتيب  به  و  شده  تشكيل 
در  كه  فرصت كمى  خاطر  به  ما  حقيقت  در  مى رود. 
دست داريم امكان رج زنى نداريم. الوند درباره ارتباط 
اين سرى از پايتخت با حال و هواى ماه رمضان نيز 
توضيح داد: اينكه ما فكر كنيم اگر در يك سريال سفره 
افطار پهن شد، پس اين سريال با حال و هواى ماه 
رمضان تطبيق دارد، اشتباه است. در حقيقت پرداختن 
به مضامين اخالقى و انسانى و در كنار آن آموزه هاى 
غيرمستقيم  صورت  به  مخاطب  كه  نحوى  به  دينى 
آنها را بپذيرد، از اهميت بيشترى برخوردار است. وى 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه تصويربردارى پيش 
از ماه رمضان به پايان خواهد رسيد يا خير؟ اظهارداشت: 
امسال پايتخت در 26 قسمت ساخته مى شود و گروه 
بتوانند على رغم همه  تا  را مى كنند  همه تالش خود 

مشكالت سريال خوبى را بسازند.

محسن چاوشى؛ صداى 
خسته، خش دار و مرموز

چهره  دوم  نگارى  تك 
به  مربوط  موسيقى  هاى 
كه  است  چاوشى  محسن 
االن چيزى حدود يك دهه 
اگر  دارد.  قرار  اوج  در  است 
چاوشى  درباره  اينترنت  در 
جستجو كنيد مى بينيد كه 

لقبش «آقاى خاص» است. براى مرد مرموز موسيقى 
ايران لقب برازنده اى است. كمتر از هر خواننده  پاپ 

ديگرى از او عكس منتشر شده.
دليل كنسرت نگذاشتن محسن چاوشى را هيچ كس 
نمى داند. داليل خودش مبنى بر نداشتن مجوز (تا قبل 
از انتشار آلبوم هاى رسمى اش) و بعد هم نبود امكانات 
خيلى قابل قبول به نظر نمى رسد؛ با اين وجود بعيد است 
كه حرف هاى مخالفانش هم درست باشد. به هر حال 
افكت هاى صوتى روى صداى خواننده براى اهل فن 
قابل تشخيص هستند.مهمترين ويژگى اش منحصر به 
فرد بودنش است. محسن چاوشى يك مسير جديد در 
موسيقى است كه با هيچ كس قابل مقايسه نيست. اولين 
آلبومش، «نفرين»، سال 1383 در فضاى مجازى منتشر 
شد و به خاطر ترانه هاى عاصى و خشمگين و متفاوتش 
كه معروف ترين هايش كار مريم حيدرزاده و همكار سال 
هاى بعدش حسين صفا بود، خيلى زود مخاطبان خودش 

را ميان جوانان پيدا كرد.
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صراط: در كتاب هاى لغت فرهنگ را بر وزن فرهنج خوانده اند 
با  بزرگى و سنجيدگى  ادب و  كه علم و دانش و عقل و 
نيز  را  را شاخه درختى  فرهنج  معنا مى شود. همچنين  آن 
گويند كه در زمين خوابانيده از جاى ديگر سر برآورده باشد 
آيد.  بر روى زمين  نيز گفته اند كه آب آن  را  و كاريز آب 
همچنين فرهنگ يك مردم و يك كشور را به آب جارى 
در اعماق اقيانوس ها تشبيه كرده اند و سياست را به امواج 
روى سطح اين اقيانوس كه گاهى مواج و خروشان مى شود 
و گاهى سيال و آرام جريان دارد. اين مثال ساده  به خوبى 
نشان مى دهد كه فرهنگ يك جامعه يكى از بنيادى ترين 
زيرساخت ها و داشته هاى يك كشور و يك ملت است كه 
چون مرزهاى جغرافيايى و داشته هاى اقتصادى و سياسى 
اگرچه  به شمار مى رود.  حياتى  آنها  از  و حراست  حافظت 
از فرهنگ به  تايلر  بعضى از صاحب نظران به تعريفى كه 
دست داده انتقاداتى كرده اند، اما گفته مى شود كه كامل ترين 
تعريفى كه از فرهنگ تاكنون مطرح شده از او است. به نظر 
او «فرهنگ مجموعه آميخته و پيچيده و نظام يافته اى است 
از دانستنى ها و شناسائى ها، هنرها و باورها و آيين ها، حقوق 
و آداب و رسوم، منشأ خوبى ها و بسيارى چيزها كه انسان از 

جامعه خويش كسب كرده است.»

نابسامانى فرهنگى يعنى ورشكستگى ملى

شناسايى  را  بسيارى  ابزارهاى  فرهنگ  حوزه  كارشناسان 
كرده اند كه از طريق آنها دولت هاى استكبارى فرهنگ خود 
را به عنوان يك فرهنگ غالب به خورد ديگر كشورها و 
به خصوص كشورهاى اسالمى مى دهند. اين ابزارها زمان 
تأثيرگذاريشان در مدت زمانى طوالنى تر از  روش هاى ديگر 
به نتيجه خود مى رسد اما اين نتيجه ها چون با باور مردم و به 
تبع رفتار آنها ارتباط  دارد، اثراتى ماندگارتر و البته ويرانگرتر 
نشريات،  اينترنتى،  سايت هاى  ماهواره،  ابزارها  دارند.اين 
پيامك و بلوتوث و ايميل، شايعه،  موسيقى، فيلم، پويانمايى، 
نمادها  و  ورزش ها  بازى ها،  اسباب  داستان ها،  و  كتاب ها 
مخصوص  شيوه هاى  با  يك  هر  در  كه  شده اند  شناسايى 
ذهن  و دل مخاطب نشانه مى رود و داشته هاى فرهنگى 

او را زير سؤال مى رود. 

ماجراى مصادره  داشته هاى
 ايرانى ها از كجا شروع شد؟

مصادره اين داشته ها ابتدا با ادعاهاى مجعولى مثل جزاير 
سه گانه شروع شد و به موضوع خليج عربى خواندن خليج 
فارس رسيد و اخيراً هم موضوع مصادره مفاخر فرهنگى و 
ورد  كه  است  نفع كشورهاى همسايه  به   ايرانى  شاعران 
مصادره  است.اين  شده  مجالس  و  محافل  نقل  و  زبان ها 
كشورهاى   در  سازى  نماد  با  ابتدا  فرهنگى  شخصيت ها 
همسايه شروع مى شود كه مثًال شاعر و فرهيخته بزرگى 
چون موالنا به  عنوان يكى از  شاعران و فرهيختگان تركيه 
بزرگداشت  اين كشور معرفى مى شود، سپس در  به مردم 
او برنامه ها مى گيرند و تمبر چاپ مى كنند و كتاب منتشر 
مى كنند، فيلم مى سازند و بارها و بارها او را به عنوان يك 

نماد ملى برجسته مى كنند تا كم كم در اذهان مردم اين 
كشور و به خصوص نسل هاى بعدى تركيه موالنا يك فخر 
فرهنگى و يك سرمايه عظيم ذهنى به شمار بيابد و كسى 
از خودش هم نپرسد كه اين فخر فرهنگى حتى يك خط 

نوشته به زبان تركى ندارد. 

در مقابل ما چه كرديم؟

جداى از واكنش هاى جسته و گريخته مردمى يا نخبگان 
مسئوالن  واكنش هاى  و  سخنان  به  مراجعه  فرهنگى، 
از  حراست  و  حفظ  مسئوليت  كه  كشورمان  فرهنگى 
و  جالب  خودش  نوع  در  دارند  را  ما  فرهنگى  داشته هاى 
و  فرهنگ  وزير  جنتى  على  مثًال  است.  تأمل  قابل  البته 
كشورهاى  اقدام  اين  به  خود  واكنش  در  اسالمى   ارشاد 
به  را  همسايه گفت: كشورهاى ديگر نمى توانند مفاخر ما 
اسم خود ثبت كنند اين ها ايرانى هستند و در آن سوى مرزها 

سعى هايى شده است كه رنگ ايرانى بودن اين مفاخر را از 
بين ببرد مثل برداشتن كتيبه هاى فارسى در گنجه اما با اين 
كارها مفاخر ما از بين نمى رود مثًال موالنا، سنايى و بعضى 
ديگر از مفاخر ما در داخل مرزهاى ايران دفن نشده اند اما 
جزء مفاخر و مواريث ايران هستند و كسى نمى تواند آنها را 

به اسم خود مصادره كند
.

كشورهاى ديگر در قبال 
فرهنگ و اذهان عمومى چه مى كنند؟

در حالى كه اقدامات ما تنها به چند واكنش رسمى و انتشار 
چند كتاب با مخاطب خاص و برگزارى چند كنگره محدود 

مى شود، كشورهاى ديگر از تمام توان رسانه اى و ابزارهاى 
فرهنگى خود استفاده مى كنند تا حتى از نداشته هاى خود 
داشته هاى  به  كارى  اينجا  در  بسازند.  بزرگ  داشته هايى 
فرهنگى خود اين كشورها نداريم و صرفاً نگاهى مى اندازيم 
انجام  ما  آنها درباره داشته  هاى فرهنگى  به كارهايى كه 

داده اند آن هم در صرفاً در حوزه سينما.
موضوعات  به  پرداختن  در  ما  هرچقدر  كه  است  جالب 
هستيم  روزمرگى  گرفتار  سينمايمان  در  تأثيرگذار  و  مهم 
اما كشورهاى ديگر به خوبى از انفعال ما استفاده مى كنند 
و  مفاخر علمى  از مصادره  را  نمونه هاى جالبى  و مى توان 
فرهنگى كشورمان توسط غرب نام برد كه موالنا جالل الدين 
بلخى يكى از آن ها است.به عنوان مثال مستندى دو قسمتى 
به نام «حضرت موالنا» در تركيه ساخته و از تلويزيون اين 
كشور پخش شد و حتى «اسين چلبى» بيست و دومين نواده 
موالنا جالل الدين از سلطان ولد سر لوكيشن  اين فيلم مستند 

حاضر شده بود .افغان ها نيز در افغانستان فيلم «پير چراغ به 
دست» را بر اساس زندگى مولوى با هزينه دولت افغانستان 
رئيس  احمدى»  «لطيف  را  آن  كارگردانى  و  كردند  توليد 
افغان فيلم بر عهده داشت.همچنين «عبداللطيف ساالزا» 
كارگردان انگليسى كه در كارنامه اش فيلم سينمايى «امام 
با سرمايه گذارى  تا  آمد  ايران  به  داشت  را  غزالى»  محمد 
نيز به  تلويزيون فرانسه فيلم زندگى موالنا جالل الدين را 
افتخاراتش اضافه كند.هندى ها هم از اين قافله عقب نماندند 
و «مظفر على» - كارگردان هندى - فيلمى  به نام «رومى 
آتش عشق» را در دست توليد دارد. اين فيلم در حقيقت 
با سرمايه گذارى 25 ميليون  زندگى نامه موالناست و قطر 
از پرداختن  ايران  دالرى آن را مى سازد.اما سهم سينماى 
به اين شاعر ايرانى كه دنيا او را بزرگ ترين شاعر مى نامند 
چيست؟ تنها مستند «موالنا» به كارگردانى «ارد عطاپور».
البته انفعال سينماى ايران در پرداختن به مفاخر خودش تنها 
به موالنا محدود نمى شود مثًال فيلم «عمر خيام» با نام هاى 
ديگر «زندگى، عشق و ماجراهاى عمر خيام» و «عشق عمر 
خيام» نام فيلمى آمريكايى است كه به كارگردانى ويليام 
ديترله، كارگردان آلمانى در سال 1956 ساخته شده  است و 

در سال 1957 به اكران درآمد.

چه كار بايد انجام بدهيم؟

اين كارها با استفاده از همان  ابزار فرهنگى ياد شده  يعنى 
سايت هاى  راديويى،  و  تلويزيونى  و  ماهواره اى  برنامه هاى 
اينترنتى، نشريات، پيامك و بلوتوث و ايميل،  موسيقى، فيلم، 
پويانمايى، اسباب بازى ها، ورزش ها و نمادها به دست مردم 
و مخاطبان خواهد رسيد و البته دست ما براى استفاده از 
ابزارهاى ديگر و نمونه هاى وطنى نيز باز است و در يك 
سيستم پويا و منعطف با استفاده از همه ابزارها و البته كسانى 
كه هويت ايرانى اسالمى ما را باور دارند و در كنار آن دستى 
در هنر و ادبيات و فرهنگ ما دارند، مى توان بهره ها برد. تنها 
در اين صورت است كه با توليد آثار قابل توجه در اين حوزه 
نه تنها مى توانيم از نقش منفعل فعلى بيرون بياييم بلكه با 
نماياندن و شناساندن ذخاير غنى از مفاخر فرهنگى خود هم 
هويت جمعى ايرانى اسالمى تك تك مردم اين سرزمين را 
تقويت مى كنيم تا به داشته هاى فرهنگى خود ببالند، و از 
سوى ديگر دست پر خود را به ساير ملت ها نشان مى دهيم 

و راه رخنه ديگران و سوء استفاده آنها را مى بنديم.

صدا� بوق ها� فرهنگی گرفته اند

مفاخر فرهنگى يكى يكى مصادره مى شوند

فرهنگ و هنر

پشت صحنه فيلم رخ ديوانه

رخ ديوانه» روايتگر قصه ى زندگى چند جوان است 
در  ارتباطند.  در  هم  با  اجتماعى  شبكه هاى  در  كه 
طبقه  دو  از  كه  ماندانا  و  مسعود  آن ها،  ديدار  اولين 
اجتماعى مختلف هستند، بر سر دزدى از يك خانه با 

هم شرط بندى مى كنند.

نويسندگان

ملكه ويكتوريا

 نويسنده: اليزابت النگفورد، 
ذبيح ا... منصورى،انتشارات زرين

داستان در مورد ويكتورياست دخترى كه وقتى به دنيا 
مى آيد قرار نيست ملكه انگليس شود 11 نفر قبل از او 
هستند كه شايستگى پادشاهى را دارند اما يكى پس از 
ديگرى فوت مى كنند و ويكتوريا ميشه ملكه انگلستان 
از بچگى ويكتوريا، روابطش با مادرش، شوهرش اينكه 
عاشق هم بودند، زن متدينى بوده بچه هاى زيادى داشته 
سبب پيشرفت هاى زيادى توى انگليس ميشه خيلى 
عدالتخواه بوده و مغز سياسى خوبى داشته باشد. همه در 

اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است. 

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان      09151613197 -  32221155

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى - ابزار و يراق چرم دوزى  

 برگزارى دوره هاى چرم دوزى 
 سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.

بين مدرس 25 و فلكه سوم – بازارچه كشاورز      09157286427

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

انواع باطرى هاى ايرانى و خارجى ، سبك و سنگين 

به مناسبت والدت حضرت علـى (ع) با تخفيف ويژه 
در خدمت همشهريان عزيز مى باشد.

افتتـاح  شد

نبش مدرس 1       09153403494 - 32234251

     09156633327 - كلينيــك تخصصــى زانتيـــا

نقـاشي ساختمان پيشگامــان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "
09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- 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

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213

09156689831

32425209
سجادشهر - نبش امامت 1 ت
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نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى
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ضرب المثل بيرجندى

* روزى خور مهر نم كرد.
روزى خود را مهر نمى بايد كرد
هيچكس حق ندارد راه كسب 
روزى را به روى خودش ببندد.

دعوت به درستكارى و خوشرفتارى

* روزى كسر كس نمتونه بخوره
روزى كسى را كسى نمى تواند بخورد

نوعى اعتقاد به مقدر بودن روزى هر كس

به خاطر خودم
مرد جوانى،  پدر پيرش مريض شد. چون وضع بيمارى 
 پيرمرد شدت گرفت او را در گوشه جاده اى رها كرد 
و از آنجا دور شد. پيرمرد ساعت ها كنار جاده افتاده بود 

و به زحمت نفس هاى آخرش را مى كشيد. 
رهگذران از ترس واگيرداشتن بيمارى و فرار از دردسر 
روى خود را به سمت ديگرى مى چرخاندند و بى اعتنا 
رفتند.  را مى گرفتند و مى  راه خود  ناالن  پيرمرد  به 

شيوانا از آن جاده عبور مى كرد. 
به محض اينكه پيرمرد را ديد او را بر دوش گرفت تا 
به  از رهگذران  ببرد و درمانش كند. يكى  به مدرسه 
طعنه به شيوانا گفت:«اين پيرمرد فقير است و بيمار و 
مرگش نيز نزديك! نه از او سودى به تو مى رسد و نه 
كمك تو تغييرى در اوضاع اين پيرمرد باعث مى شود. 
حتى پسرش هم او را در اينجا به حال خود رها كرده 

و رفته است. 
تو براى چى به او كمك مى كنى!؟» شيوانا به رهگذر 
گفت:«من به او كمك نمى كنم!! من دارم به خودم 
كمك مى كنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او 
را به حال خود رها كنم چگونه روى به آسمان برگردانم 
و از خالق هستى تقاضاى هم صحبتى داشته باشم. من 

دارم به خودم كمك مى كنم !»

زندگى تو اين دنيا وحشتناكه
 و وحشتناك تر از اون اينه 

كه كسى رو به وجود بياريم و فكر كنيم 
كه اون خوشبخت تر از ما ميشه.
توت فرنگى هاى وحشى

* هنر كارگران است كه ايران آباد
كار بسيار هنر را بنياد

همت اى اهل هنر بار دگر
تا شود كل وطن خرم و شاد

* تمام روزهاى شكوفا از تالش، روز تو باد!
روز بهروزى من، روز بهروزى تو، روز بهروزى تمام 
دست هاى كار آمد جهان دست هايى كه روزها را 

در تالشند براى آرامش شب ها!

كتابى  كه مى  خوانى نبايد به جاى تو فكر كند
بلكه  بايد  تو را به فكر وا دارد

 يكى از تفريحات كوروش كبير و حسين پناهى
و دكتر شريعتى اينه كه ميان اينترنت ببينن 
جمله جديد چى گفتن و خودشون خبر ندارن!

يــكى درد و يــكى درمان پســـندد
يك وصل و يكى هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران
پســندم آنچه را جانان پسـندد

انسانها هرچه بيرونشان ساكت تر
 باشد فرياد درونشان بيشتر است

اشك هاى تلخى كه بر گورها مى چكند
حرف هاى شيرينى هستند 

كه روزگارى بايد بر زبان مى آمدند

مهم نيست كه چقدر رقابت در قيمت گذارى وجود دارد، 
يك مشترى آينده نگر در خريد و فروش، در جستجوى 

بهترين شرايط است. 
مدرس  پيز،  آلن  از  را  هايى  توصيه  ادامه،   در 
 و مولف جهانى زبان بدن در جهت ايجاد بهترين تاثيرات 

در ارتباطات كسب و كار مى خوانيد.
- زبان بدن را چطور تعريف مى كنيد؟

زبان بدن مجموعه ايست از ژست ها، عبارات و حركات، 
درواقع همه آيتم هاى ارتباطى به جز تن صدا. ما هركدام 

از اين آيتم ها را كلمات ارتباطى زبان بدن مى ناميم.
 - زبان بدن تا چه حد مى تواند طرف مقابل 

را تحت تاثير قرار دهد؟
حدود 60 تا 80 درصد پيام ها در يك ارتباط، از طريق 

زبان بدن منتقل مى شود.
- آيا زبان بدن قابل يادگيرى است؟

بعضى آيتم ها درونى اند. مثل لبخند، كه گوشه هاى لب 
بيايند. و در برخى موجودات به معنى اين است كه  باال 

خطرى نيست.
 يا باالبردن ابروها به طورى كه چشم ها درشت تر شوند، 
معموال جهت اطالع رسانى طرف مقابل از حضور شخص 
سوم، به كار مى رود. اما اِلمان هاى ديگرى وجود دارند، 
مانند اين كه بهتر است در چه فاصله اى از فرد مذاكره 
 (eye contact) كننده بنشينيد يا چگونه ارتباط چشمى

برقرار كنيد يا حتى چگونگى احوالپرسى با طرف مقابل 
با  بايد  و  شوند  مى  محسوب  اكتسابى  هاى  المان  كه 

كنترل كامل انجام گيرند.
- آيا واقعا استفاده از زبان بدن تاثير قابل 

توجهى در موقعيت شغلى دارد؟
چه  تا  بدن  زبان  كه  اين  بررسى  به   1970 دهه  در  ما 
حد مى تواند در موقعيت معامالت رودرروى تجارى موثر 
باشد، پرداختيم. روشن شد كه حتى اگر شما محصولى را 
داريد كه طرف مقابل به آن نياز دارد، با زبان بدن اشتباه 
مى توانيد معامله را به كشمكشى بى نتيجه تبديل كنيد.
مقابل طرف  روى  كه  تاثيراتى  اولين   - 

 مى گذاريم چقدر مى تواند موثر باشد؟
مغز انسان براساس اولين تاثيراتى كه از چيزى مى گيرد 

برنامه ريزى مى شود. 
مقابل  طرف  روى  كه  تاثيراتى  درصد   90 درواقع 
شكل  اول  دقيقه  چهار  در  گذاريم  مى   مان 
مى گيرد. اگر شما تاثير بدى از يك ارتباط گرفته باشيد، 
كند  تغيير  تواند  بعدى مى  برخوردهاى  در  احساس شما 

اگرچه برخورد اول را هميشه به ياد خواهيد داشت.
را  اين فرصت  البته ممكن هم هست ديگر هيچ وقت   
براى او قائل نشويد كه بتواند احساس شما را نسبت به 

خود تغيير دهد.
به  در  اشتباهات  ترين  متداول  شما  نظر  از   -

چه  مالقات  يك  خالل  در  بدن  زبان  كارگيرى 
هستند؟

 درواقع معموال افراد درباره مواردى كه قرار است راجع به 
درباره  اما  كنند.  مى  ريزى  برنامه  كنند  صحبت  ها  آن 
مواردى كه قرار است انجام دهند برنامه اى ندارند. براى 
مثال- اين كه چه بپوشند، چه كسى كجا بنشيند... آن ها 
اغلب فراموش مى كنند كه پيش از يك مالقات كارى 

هم مورد توجه افراد طرف معامله هستند.
و  ها  خانم  براى  بدن  زبان  قوانين  آيا   -

آقايان متفاوت است؟
خانم ها به طور معمول روزانه بيست هزار كلمه ارتباطى 
 (اعم از كلمات، ژست ها و حركات) را در ارتباط خود به كار
مى برند در حالى كه براى آقايان اين مقدار روزانه بين 
نكته  و  است  نوسان  در  ارتباطى  كلمه  هزار  ده  تا  هفت 
لباس  از  استفاده  آقايان،  و  ها  خانم  بين  مشترك  ديگر 
دنبال  به  را  منفى  تاثيرات  تواند  غيررسمى ست كه مى 

داشته باشد.
- آيا تفاوت نسل ها تاثيرى بر اين قوانين دارد؟

با  مقايسه  در   (2000 تا   1980 (متولدين   7 نسل  البته 
را  اصول  اين  كه  ست  نسلى  اولين  پيشين  هاى  نسل 
بين  عميق  فاصله  لحاظ  اين  از  و  است  گرفته  ناديده 
مثال من  براى  دارد.  قبل وجود  نسل هاى  با  نسل  اين 
كه  كردم  مشاهده  و  ام  بوده  آنها  از  تعدادى  جمع  در 

از  كالمى  ارتباطات  ايجاد  جاى  به  هم  كنار  در  ها  آن 
شخصى  از  كنند.  مى  استفاده  متنى  هاى  پيام  ارسال 
ارسال  دارى  خنده  متنى  پيام  دوستش  براى   كه 
مى كرد پرسيدم چرا به جاى ارسال، آن را تعريف نمى 
كند كه با تعجب پاسخ داد كه نمى تواند و ارسال متن 
بسيار آسان تر است.درواقع نسل 7 ارسال پيام را همزمان 
با شنيدن صداى كسى كارى مضاعف قلمداد مى كنند 
ارتباط  به  هنوز  پيشين  هاى  نسل  افراد  كه  درصورتى 

چشمى و مذاكره رودررو معتقدند.
بر  تواند  مى  هايى  استراتژى  چه   -

تاثيرگذارى مثبت در مذاكره موثر باشد؟
آغاز  تواند  مى  مقابل  طرف  با  درست  دادن  دست  يك 
مهمى باشد. پس تمرين كنيد! همين طور كه به طرف 
مقابل نزديك مى شود دست تان را آرام جلو ببريد و آماده 
دست دادن شويد. اين كار يك سيگنال سه يا چهار ثانيه 
اى به طرف مقابل مى دهد كه از قصد شما باخبر شده و 
آماده دست دادن شود. كف دست تان را عمود نگه داريد 
و به مقدارى كه فشار روى دست تان دريافت مى كنيد 
شود  مى  باعث  كار  اين  بفشاريد.  را  مقابل  دست طرف 
بيشترى  راحتى  احساس  شما  با  ارتباط  در  مقابل  طرف 
كند.- آيا نكات ديگرى وجود دارد كه درنظر داشتن آن 
ها بتواند موفقيت بيشترى را در ارتباطات كارى به همراه 

داشته باشد؟
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

بنگر چگونه براى تو مثل ها زدند و گمراه شدند در نتيجه نمى توانند راهى بيابند
سوره فرقان، آيه 9 

حديث روز  

كسى كه خود را براى روزى خانواده اش به زحمت مى اندازد و كار مى  كند مانند رزمنده است كه در راه خدا مى جنگد
امام صادق (ع)

سبك زندگى

فالش بك

چگونه بر اطرافيان تان تاثير عالى بگذاريد؟

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- پايتخت آمريكا - عمده 
گاهي   - عكس   دفتر   -2 فروش 
فدراسيون  – روند  مي  خنده   از 

 بين المللي فوتبال 3- خيال و گمان 
كردن – معاصر-  آموختني محصل 
4- نشانه مفعولي - شهري در آلمان 
هندسي  وسيله   – دهان  بخار   -
كعبه   دور   - كوچك  آبادي   -5
«نسخه  اختصاري  عالئم  گشتن-  
بدل» 6- مردم قرآني-  بدل از وضو  
آذربايجان شرقي 7-  -از شهرهاي 
فراغ و سكون-  سوره  باقيمانده - 
دانش   - هندي  ميوه   -8 بانوان 
موكل  مدافع   - اشكال   شناخت 
9- چلچراغ-  خواندن قرآن - هديه 
فرستادن 10-  پرنده وحشي حالل 
و  يگانه    - جامه  پايين   - گوشت 
يكتا 11-  مهره شطرنج  - ورزشي 
  -12 كوبا  محصول    - چمن  روي 
تركي  گوشت   - شيطان  اهريمن، 
-  نوبت بازي -  درخت انگور-  13  
بار واسباب سفر- از آثار معروف نيما 
يوشيج – درس نوشتني 14-  ستاره 
جاي  كردن-   زمزمه   - دار  دنباله 
از  باران  باصفا 15-  طلب  و  وسيع 

خدا كردن - لقب حضرت موسي

آمريكايي  مخترع   -1 عمودي: 

خودنويس - كرايه خانه 2- صمغي 
مظهر  النوع  رب   - تلخ   بسيار 
انديشه و هنر-  آواز خواب 3- مثل 
و مانند-  سرقت و دزدي – فرصت 
4- روزانه-  ابر نزديك به زمين - 
انگليسي  تصديق  وارسته-   و  آزاد 
تنبل  ظريف   - سخن  رطوبت   -5
مردن   - دهم(ع)   امام  لقب   -6
سخت - پليس اينترنتي 7- نيمسال 
شهيد   - كه  بدرستي  تحصيلي-  
افزار قديمي  صدر اسالم 8- جنگ 
- رفوزه شده  - خودروي جنگي 9- 

از تقسيمات كشوري-   سفره غذا - 
قيمت  و  ارزش  مورچه 10-   سوره 
- از هفت قلم آرايش قديم  - نوعي 
 - آوردن  در  تحرير  به    -11 حلوا 
نفس  و  خون   - نوشتني  درس 
در  پايبندي   - دست  سطح   -12
دوستي  - حرف شگفتي - خرس 
تنبل 13-  مشاهده كردن - عمده 
 -14 راحتي  صندلي   -  فروش 
كلمه اي در مقام تحسين  - جهانگرد 
- دلتنگي و افسردگي 15-  سرمايه  

-ورودي شهرهاي قديم
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پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت 

را تجربه كنيد.   09158668002

يك همكار خانم براى كار در دفتر 
نمايندگى بيمه  كوثر كد 5440 

نيازمنديم.   32447068

 تعدادى بازارياب 
با سابقه و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024

يك منشى بازنشسته آقا
 با روابط عمومى باال نيازمنديم.
09155626909 - شهريارى

شركت ميناى سرخ شـرق 
تعدادى افراد تحصيلكرده 
(ترجيحا خانم) براى فروش

 در شهرستان ها نيازمند است.
09151650431- 32255243

 فروش زمين 200 مترى در دولت  43 
با  جواز براى ساخت ، قيمت: 140 ميليون 

معاوضه با خودرو     09151614191

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

اجناس و دكوراسيون مغازه لوازم 
 خانگى و كادويى زيرقيمت و يكجا 

به فروش مى رسد. 09387592012

«فقط دو روز فرصت داريد»
فروش فروشگاه در موقعيتى عالى با دكوراسيون 
و جواز با قيمتى باور نكردنى  09387592012

كليه اجناس فروشگاه پوشاك زنانه به همراه دكور 
و امتياز جواز كسب به دليل تغيير شغل با قيمت 

توافقى واگذار مى شود.    09157286429

فروش
مغازه سوپر پروتئين با اجاره مغازه پايين

09158647833

فروش مغازه
ترشى ملس واقع در مدرس 14 با موقعيت 

عالى و درآمد خوب به علت تغيير شغل
 به فروش مى رسد.
فى : 6 ميليون تومان

با سرمايه اى اندك صاحب مغازه شويد
09381128775

فروش فورى زمين مسكونى  155 متر 
واقع در شهرك رقويى ، باالتر از فلكه 
سوم سجادشهر با 2 طبقه جواز، جنوبى 

فى:  توافقى
09155619386
09376472508

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

مزرعه اى با سند مالكيت ششدانگ ، 
داراى قنات و آب لوله كشى ، برق سه 
فاز، گاودارى گوشتى 50 راسى ، ويال ، 
استخر مسقف و بيش از 1500 اصله 

انواع درخت با لوله قطره اى
نرخ كارشناسى و تعويض آپارتمان 

مشهد
09301860361

فروش شرايطى انواع آهن آالت 
ساختمانى ، ميلگرد ، ورق ، تيرآهن

32450930
09153634633 - هاشمى

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

توليدى البس كوير براى تكميل پرسنل 
خود تعدادى چرخكار نيازمند است.   
32230896 - 09158604933 هاشمى

يك نفر بازارياب آقا با روابط عمومى 
باال + وسيله نقليه نيازمنديم.

09155612096

تعدادى جوشكار ساده 
نيازمنديم.

09157234706

براى كار در غذاى آماده
- صندوقدار خانم مسلط به نرم افزار 

حسابدارى و روابط عمومى باال
- كمك آشپز نوجوان

- نيروى ساده نوجوان نيازمنديم.
09155624508

32445179

كولرتان  را مثل روز اول  از ما  تحويل بگيريد 
سرويس كولر و تاسيسات برق ، آب ، 

گاز ، شوفاژ و دوربين مداربسته
 با بهترين كيفيت و ارزان ترين قيمت
09157921852-09351614600

گواهى موقت پايان تحصيالت 
كاردانى معمارى معصومه صمدى 

فرزند جعفر مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى

خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك را 
20 بگيريد (راهنمايى  ،  دبيرستان  ،  دانشگاه)

09303402797

نبش رجايى 2

32310265 قربانى

رهگذر فكر نكن ، بخر   
 انواع شال و روسرى 

لباس زير   
  فقط و فقط 5 هزار تومان

يك باب كارواش اجاره اى 
با  موقعيت عالى 

09153623473-32445162

پاسخ جدول 3205
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: فشارخون عاليمى مانند سرخ شدن رنگ صورت، برجستگى عروق و نبض باال دارد. برخى گياهان براى كاهش فشارخون مفيدند مثًال برگ هاى زيتون از 
فسفر،كلسيم،منيزيم و مواد قندى تشكيل شده كه مصرف جوشانده آن براى بيماران مبتال به فشارخون مناسب است.تخم  گياه كرفس نيز براى كاهش فشارخون توصيه 
مى شود چون مقدار زيادى كلسيم دارد و مى توان آن را به صورت جوشانده مصرف كرد.گل گاوزبان و سنبل الطيب نيز به كاهش فشارخون كمك مى كند.

گياهان مفيد براى كاهش فشارخون

جهانبخش نامزد كسب عنوان بهترين 
بازيكن ليگ يك هلند شد 

 
 ايسنا: بازيكن ايرانى تيم فوتبال نايمخن نامزد كسب 
شد.  هلند  يك  دسته  ليگ  بازيكن  بهترين  عنوان 
اتحاديه فوتبال هلند نامزدهاى دريافت عنوان بهترين 
نام  كه  كرد  اعالم  را  هلند  يك  دسته  ليگ  بازيكن 

عليرضا جهانبخش نيز در آن ديده مى شود. 

درخشش نمايندگان ايران با كسب 12 مدال 

مهر: نمايندگان ايران در رقابت هاى جام باشگاههاى آسيا 
موفق به كسب 12 مدال رنگارنگ شدند. دومين دوره 
رقابت هاى كاراته جام باشگاههاى آسيا دو روز گذشته با 
حضور 400 كاراته كا از 2 كشور به ميزبانى ازبكستان آغاز 
شد كه نمايندگان كشورمان موفق به كسب 5 مدال طال ، 

3 نقره و 4 برنز شدند. 

سوريان پيشنهاد والنتين يوردانوف را رد كرد 
 

 ايسنا: سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى گفت: به والنتين 
يوردانوف رئيس فدراسيون بلغارستان اعالم كرديم كه به 
خاطر حق كشى در مسابقه سوريان، ديگر در تورنمنت 
هاى بلغارستان شركت نمى كنيم. «پازاج» درباره خوددارى 
سوريان از مبارزه با حريف بلغارى در جام نيكوال پتروف 
گفت: سوريان در اين كشتى حريفش را خاك كرد و دو 
امتياز گرفت اما رئيس تشك به جاى اينكه دو امتياز به 
سوريان بدهد، يك امتياز به رقيبش داد كه سوريان پس 
از اين ناداورى آشكار، روى حريفش را بوسيد و تشك را 
ترك كرد. وى ادامه داد: يوردانوف قصد داشت از سوريان 
در مراسم اهداى مدال وزن 59 كيلوگرم تقدير كند كه 

سوريان پيشنهاد يوردانوف را نپذيرفت. 

انصراف رضازاده از حضور در انتخابات 
فدراسيون وزنه بردارى

فارس:حسين رضازاده رئيس سابق فدراسيون وزنه بردارى 
از شركت در انتخابات فدراسيون وزنه بردارى انصراف داد. 
مسئوالن وزارت ورزش تاكيد كردند رضازاده براى شركت 
در مجمع بايد به خاطر دوشغله بودن از سمت خود در 
شوراى شهر استعفا كند.رضازاده اعالم كرد عالقه اى به 
خداحافظى با وزنه بردارى ندارد اما وى را مجبور كردند 

كه از شركت در مجمع انصراف دهد.

شاگردان كواچ بدنسازى كردند

 فارس: بازيكنان تيم ملى واليبال ايران در تمرين ديروز 
خود به كار با وزنه مشغول شدند. ليگ جهانى واليبال سال 
2015 با حضور 32 تيم در سه سطح از هشتم خردادماه 

آغاز مى شود و تيم ملى ايران در گروه دوم است.

 توصيه اى به زنان باردار: براى 
داشتن نوزادى سالم ماهى بخوريد

 
باردارى  دوران  طول  در  زنان  اگر  سالمانه: 

واقع  در  كنند  تغذيه  مقوى  ماهى هاى  از 
مجموعه اى بى نظير از فوايد و مزايا را به جنين 
دهد،  مى  نشان  مطالعات  كرده اند.  اعطا   خود 
ميزان  باردارى  در طول  مادرشان  كه  نوزادانى 
بيشترى اسيدهاى چرب و امگا 3 مصرف كرده 

حركتى  توان  و  شناختى  قواى  نظر  از  است 
قوى تر از باقى نوزادان هستند. 

و  مادران  بدن  به  جيوه  نفوذ  احتمال  واقع  در 
تأثيرات مخرب آن بر نوزادان در قبال مزايايى 
كه مصرف ماهى براى آن ها مى تواند به دنبال 

داشته باشد بسيار ناچيز است.

راه هاى پاكسازى كبد از سموم

با  بكنيد  سبكي  احساس  اينكه  براي  سالمانه: 
چند توصيه  ساده و بدون خطر مي توانيد كبدتان 

ليموترش  ليموترش:  تكنيك  كنيد.  تميز  را 
و  شده  صفرا  ترشح  تحريك  باعث  مي تواند 
تمام سموم و مواد زائد انباشته  شده در كبد را 
بين  ناشتا و همچنين  روز صبح  تميز كند. هر 
كنيد.  ميل  ليموترش  آب  غذايي،  وعده هاي 
رزماري  دريابيد:  را  رزماري  خشك  برگ هاي 
را  كبد  كه  ترشح صفرا مي شود  افزايش  باعث 
تميز و به عملكرد خوب آن كمك مي كند. 15 
آب  ليتر  يك  در  را  رزماري  خشك  برگ  گرم 
ريخته و به مدت 15 دقيقه بجوشانيد و روزانه 

چند فنجان از اين جوشانده ميل كنيد.

با مصرف «شير» مغزتان را 
جوان نگه داريد 

شهرخبر: مطالعه جديد محققان نشان مى دهد 
دارد. نگه مى  را جوان  مغز  كه مصرف «شير» 
سطح(گلوتاتيون)  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات 
بيشترين  كه  افرادى  در   (glutathione)
نتيجه  در  و  بيشتر  دارند،  را  شير  ميزان مصرف 
خطر ابتالى به آلزايمر در اين افراد كمتر است. 
گلوتاتيون يك آنتى اكسيدان مهم در مغز است 
استرس  با  مبارزه  به  است كه  و مشخص شده 
اكسيداتيو و محافظت از سلول هاى عصبى كمك 

مى كند. بنابراين، افزايش غلظت گلوتاتيون يك 
راهكار مهم براى سالمت مغز است.

لطفا ضربدرى ننشينيد! 

شيوه هاى  از  يكى  نشستن،  هنگام  سيمرغ:   
هم  روى  پاها  انداختن  زيبا،  و  شيك  ظاهرا 
اين  كه  بدانيد  است.  ضربدرى  صورت  به 
شيوه نشستن، اصال شيوه خوبى نيست و آثار 
زيان  آورى روى سالمتى دارد. از نظر پزشكى، 
گذاشتن پاها بر روى هم، مى تواند باعث درد 

كمر و گردن شود. پيشنهاد مى كنيم در حالتى 
بنشينيد كه زانويتان در حالت 90 درجه باشد.  
انداختن پا بر روى پاى ديگر، فشار را در رگ 
هاى شما، باال مى برد. در اين صورت، خون 

در درون رگ لخته و يا جمع مى شود. انداختن 
نمى آورد،  فشار  پا  عروق  بر  فقط  پا،  روى  پا 
عصب هاى  از  يكى  بر  را  فشار  مى تواند  بلكه 
پا، موسوم به عصب پرونئال زياد كند.  بزرگ 
قسمت  امتداد  در  و  زانو   زير  از  عصب  اين 
اين  بر  فشار  مى كند.  عبور  پا  ساق  خارجى 

عصب مى تواند مجر به بى حسى و فلج موقت 
ماهيچه ها ساق و كف پا شود.

ايمنى غذا در هنگام نگهدارى 
مواد غذايى :   

ذكر  دستورالعمل  براساس  را  غذايى  مواد   -1
مصرف  و  نگهدارى  آن،  برچسب  روى  شده 
براى  حرارت  درجه  بهترين   -2 نماييد. 
نگهدارى مواد غذايى كمتر از 5 درجه سانتى 
مى  گراد  سانتى  درجه   60 از  باالتر  و  گراد 
شده  پخته  غذايى  مواد  است  بهتر   -3. باشد 
و انواع گوشت ،مرغ،ماهى خام و لبنيات بيش 
نشود  نگهدارى  محيط  دماى  در  ساعت   2 از 
فوراً  از سرد شدن  و غذاهاى پخته شده پس 
به يخچال منتقل گردد.4- مواد غذايى بسته 
بندى شده در حلب يا قوطى هاى كنسرو بهتر 
يا  باز شدن به ظروف شيشه اى  از  بعد  است 
و  شوند  منتقل  غذايى  مواد  مخصوص  استيل 
امكان  زيرا  شود  نگهدارى  يخچال  در  سپس 
بريده  هاى  قسمت  از  ظروف  اين  مواد  دارد 

شده با مواد غذايى تركيب شوند.
مركز اطالع رسانى غذا - روابط عمومى معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

لطفا ضربدرى ننشينيد! 

ايجاد رابطه نامشروع در ازاى دريافت شارژ! / خانم بازيگر، مجرم سابقه دار بود 

باشگاه خبرنگاران : رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى از دستگيرى 
مردى كه با ايجاد صفحه اى در يكى از شبكه هاى اجتماعى خود را به جاى يك زن به كاربران معرفى كرده بود 
خبر داد. سرهنگ حسينى گفت: كارآگاهان پليس فتا هنگام رصد فضاى مجازى در يكى از شبكه هاى اجتماعى 
به صفحه اى برخورد كردند كه صاحب صفحه با بارگذارى عكس يكى از بازيگران مشهور كه شبيه به يكى از 
بازيگران ايرانى بود، اعالم كرده بود كه مالك اين صفحه در بيرجند زندگى مى كند. وى افزود: كارآگاهان با 
ردزنى سايبرى و شگردهاى خاص ورود به صفحه را آغاز كردند كه مشخص شد صاحب صفحه عالوه بر بارگذارى 
برقرار  نامشروع  رابطه  كاربران  با  شارژ  و حتى  وجه  دريافت  قبال  در  كه  بود  داده  جلوه  مبتذل، طورى   تصاوير 
مى كند. وى تصريح كرد: كارآگاهان با ايجاد تله سايبرى مشخصات صاحب صفحه را در بيرجند پيدا كردند كه 
با هماهنگى هاى قضايى به محل سكونت وى مراجعه و مرد 25 ساله را دستگير و تمام دستگاه هاى ديجيتالى 
وى كشف و به پليس فتا منتقل شد. سرهنگ حسينى خاطر نشان كرد: متهم از افراد سابقه دار بوده كه براى 

سير مراحل قانونى تحويل مقام قضايى گرديد.

سارق اينترنتى، طلبكار از كار درآمد

فارس: رئيس پليس فتا همدان اظهار داشت: در پى 
مراجعه و ارائه شكوائيه شهروندى مبنى بر برداشت 
در دستور  از حساب وى، موضوع  اينترنتى  غيرمجاز 
مشخص  اوليه  بررسى  در  گرفت.  قرار  ماموران  كار 
و  همراه  تلفن  شارژ  خريد  بصورت  ها  برداشت  شد 
گرفته  صورت   pos دستگاه  از  خريد  مورد  يك  در 
است.  سرهنگ امينى افزود: با ادامه تحقيقات، فردى 
با هويت معلوم شناسايى و در كوتاه ترين زمان ممكن 
گرفته،  فنى صورت  بازجويى  در  متهم  دستگير شد. 
ضمن اقرار به بزه ارتكابى، انگيزه خود را از اين عمل 

وصول بدهى هاى گذشته اعالم كرد.

همكارى دو برادر سابقه دار
 براى دزدى از خانه ها 

باشگاه خبرنگاران: دو برادر سارق كه به خانه ها دستبرد 
مى زدند از سوى پليس بازداشت شدند. چندى پيش مرد 
جوانى با مراجعه به دادسراى ناحيه 5 تهران در شكايتى 
با اعالم  از سرقت تمام وسايل خانه اش خبر داد كه 
اين شكايت موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. 
در ادامه مالباختگان ديگرى به دادسرا مراجعه كردند و 
 شكايت مشابهى را مطرح كردند. در ادامه تجسس ها 
كارآگاهان دو برادر سارق را دستگير كردند كه در بازجويى 
از آنها مشخص شد كه سارقان سريالى منازل اين دو برادر 

هستند. دو برادر سابقه دار به جرم خود اعتراف كردند.

قاتل مسلح پس از 16 سال فرار 
در چنگال قانون اسير شد 

شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
فرارى  قاتل  يك  دستگيرى  از  لرستان  دلفان 
حدود  گفت:  كرمى  سرهنگ  داد.  خبر   16 از  پس 
درگيرى  فقره   يك  وقوع  پى  در  پيش  سال   16
مسلحانه در يكى از روستاهاى دلفان، كه منجر به 
قتل يك نفر مى شود، قاتل از محل متوارى شده و 
تالش ماموران براى دستگيرى وى بى نتيجه بوده 
است. وى بيان كرد: ماموران موفق شدند مخفيگاه 
قاتل را در شهرستان سارى شناسايى و وى را در 

عملياتى غافلگيرانه دستگير مى كنند. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل   09158076574- نظرى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

نيسان قديمى و فرسوده را از 4 تا 6 ميليون 
نقدا در محل خريداريم.  

09155612608   
خريداريم

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
      0915  562  2050

0915  562  9033  
آدرس: خيابان ارتش

 جنب  جهاد كشاورزى 

32233092-3

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

فروشى
فروش 2000 متر باغ  داخل محدوده 

 خدماتى شهر مود  با80 اصله نهال زرشك
 20 ساله  و  6 ساعت آب از قنات سربندى
  با  قيمت استثنايى          09155623695



ايسنا- مديرعامل شركت برق خراسان جنوبى اعالم كرد: در حال حاضر تمامى روستاهاى باالى 10 خانوار استان برق دار است. ضامن گفت: سال گذشته 14 روستا با 164 خانوار و 
اعتبارى حدود 22680 ميليون ريال در استان برق رسانى شد. وى با بيان اينكه98,8 درصد جعيت خانوار روستايى در استان از نعمت برق برخوردار هستند، اظهار كرد: تا كنون 14 روستا 

به صورت خورشيدى برق رسانى شده و امسال نيز برق رسانى براى حدود 10 روستاى باالى 5 و زير 10 خانوار با اولويت سرانه هزينه كمتر در برنامه اين شركت قرار دارد.

آبيارى تحت فشار در 411 هكتار اراضىتمام روستاهاى باالى 10 خانوار خراسان جنوبى برق دار است
 كشاورزى استان اجرا شد

گفت:  استان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس  ايسنا- 
آبيارى تحت فشار در 411 هكتار اراضى كشاورزى 
خراسان جنوبى اجرا شد. به گفته وى همچنين طرح 
آبرسانى تحت فشار در 911 هكتار اراضى كشاورزى 
بر  تأكيد  با  ولى پورمطلق  است.  اجرا  حال  در  استان 
اينكه امسال بايد ضرايب خشكسالى مشخص شود، 
كارشناسى  نظر  با  بحران  مديريت  اعتبارات  افزود: 
كارگروه هاى 14 گانه استان هزينه شود. وى اظهار 
همكارى  با  جنوبى  خراسان  كنيم  تالش  بايد  كرد: 
ستاد  تأييد  مورد  خشكسالى  بحث  در  استاندارى 
اين  براى  ويژه  اعتبارات  و  گيرد  قرار  كشور  بحران 
در  نظر گرفته شود. وى خاطرنشان كرد:  در  استان 
به  سيار  آبرسانى  بايد  امسال  خشكسالى  اعتبارات 
بخش هاى كشاورزى و تأمين هزينه آبرسانى عشاير 

مورد توجه ويژه شوراى مديريت بحران قرار گيرد.

همه شرايط براى راه اندازى 
گمرك يزدان فراهم شده است

شوراى  مجلس  در  زيركوه  و  قاين  مردم  نماينده 
اسالمى گفت: بعد از سفر رئيس جمهور افغانستان به 
تهران و رايزنى هاى انجام گرفته همه شرايط براى 
راه اندازى گمرك يزدان فراهم شده است. هروى در 
اين  راه اندازى  زمان  اينكه  بيان  با  فارس  با  گفتگو 
گمركات در گفتگوى دو رئيس جمهور در سال 94 
اعالم شده است، گفت: تمام شرايط داخلى از طرف 
امور خارجه، سازمان گمركات  وزارت كشور، وزارت 
و استاندارى خراسان جنوبى مهيا شده و تنها مشكل 
مثبت  نگاه  با  اما  بود  مقابل  جانب طرف  از  اساسى 
بازارچه ها  توسعه  بر  مبنى  افغانستان  جمهور  رئيس 
و گمركات با پيگيرى هاى انجام گرفته اميدواريم هر 
به يك گمرك  تبديل  را  يزدان  بازارچه  چه سريعتر 

فعال ميان دو كشور ايران و افغانستان كنيم.

6600 نفر در شهرستان بيرجند بيكار هستند

مهر- رئيس اداره كار، تعاون و امور اجتماعى شهرستان 
بيرجند گفت: در حال حاضر شش هزار و 600 نفر در 
اظهاركرد:  فاطمى  هستند.  بيكار  بيرجند  شهرستان 
شهرستان  در   1390 سال  سرشمارى  آمار  براساس 
بيرجند 86 هزار نفر جمعيت فعال وجود داشته كه از 
اين تعداد 79 هزار نفر شاغل و شش هزار و 500 نفر 
جمعيت بيكار بوده اند. وى نرخ بيكارى در شهرستان 
بيرجند را غير واقعى دانست و افزود: در حال حاضر نرخ 
مشاركت اقتصادى در شهرستان بيرجند 40.5 درصد 
است كه نشان از ميزان مشاركت مردم در فعاليت هاى 
اقتصادى دارد. وى بيان كرد: در سال گذشته هشت 
هزار و 431 نفر درشهرستان بيرجند به كاريابى هاى 
مراجعه كرده اند. به گفته فاطمى، 65درصد جويندگان 
وى  هستند.  مهارت  فاقد  بيرجند  شهرستان  در  كار 
يادآورشد: در سال جارى در قانون بودجه چهار هزار 
ميليارد تومان براى اشتغال جوانان و فارغ التحصيالن 
دانشگاهى اعتبار در نظر گرفته شده كه هنوز سهميه 

خراسان جنوبى مشخص نيست.

برگزارى مراسم اعتكاف
 در بيش از 20 مسجد قاين

از  قاين  شهرستان  اسالمى  تبليغات  اداره  مسئول 
برگزارى مراسم معنوى اعتكاف در بيش از 20 مسجد 
شهر و روستاى اين شهرستان خبر داد. حجت االسالم 
عليپور با بيان اينكه از اين تعداد 6 مسجد در شهر 
و روستاها، مراسم  تابعه  بقيه در بخش هاى  و  قاين 
معنوى اعتكاف را برگزار مى كنند، تصريح كرد: اين 
مراسم با نظارت اداره تبليغات اسالمى شهرستان و 
با همكارى هيئت امناى مساجد و روحانيون مستقر و 
طرح هجرت برگزار مى شود.وى در ادامه به استقبال 
و  كرد  اشاره  معنوى  مراسم  اين  از  جوانان  گسترده 
از حضور سخنرانان برجسته و نيز مشاوران دينى و 
اساتيد پاسخگو به مسايل دينى در اين مراسم خبر 
داد. وى يادآور شد: پيش بينى مى شود حدود 1500 

نفر در مراسم اعتكاف امسال ثبت نام كنند.

تشكيل دفتر استاندارد در دانشگاه آزاد بيرجند

هدف  با  دانشگاه  و  استاندارد  بين  ارتباط  ايجاد  دفتر 
افزايش ارتباط بيشتر بين اين دو سازمان، در دانشگاه 
آزاد اسالمى بيرجند راه اندازى شد. مدير كل استاندارد 
توجه  با  اين خبر گفت  اعالم  خراسان جنوبى ضمن 
و  ها  دانشگاه  در  موجود  علمي  هاي  توانمندي  به 
استانداردهاي  تدوين  در  استان  استاندارد  كارشناسان 
علم،  متولي  نهاد  دو  مداوم  همكاري  المللي،  بين 
كيفيت  در  چشمگيري  تأثير  وتحقيقات،  پژوهش 
وكميت استانداردهاي تدوين شده خواهد داشت. مروى 
اظهار اميدواري كرد با همكاري هرچه بيشتر دانشگاه، 
استانداردها به صورت كاربردي تر و عملي تر تدوين 
شود و در همين راستا درحال مذاكره براي ايجاد اين 
دفاتر در ساير دانشگاه هاى مركز استان نيز هستيم. 
وى اضافه كرد:حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي 
ايران  استاندارد  ملي  سازمان  وظايف  راستاي  در  كه 

ميباشد از برنامه هاي اين اداره كل است.

اهداي 7 تخته فرش
  بانوان فردوس به عتبات عاليات 

طرح  اجراى  ابتداى  از  فردوس  شهرستان  مردم 
فرش بافى عتبات عاليات 7 تخته فرش 6 مترى را 
براى بازسازى حرم ائمه اطهار در عراق اهدا كردند. 
ستاد  مسئول  سيما  و  صدا  خبرگزارى  گزارش  به 
بازسازى عتبات عاليات فردوس با بيان اينكه بانوان 
براى  را  مترى   6 فرش  تخته  يك  شهرستان  اين 
بازسازى عتبات عاليات اهدا كردند، گفت: اين تخته 
فرش 35 ميليون ريال ارزش دارد و با همكارى 5 
بافنده در مدت 3 ماه بافته شده است. مقدس افزود: 
هم اكنون 14 تخته فرش 6 مترى نيز در شهرستان 
نفر   350 همكارى  با  مقدسه  عتبات  براى  فردوس 

در حال بافت است.

امور آب و فاضالب روستايى  قاين
 به عنوان نمونه كشورى انتخاب شد

 هشتمين همايش ساالنه مديران شهرها و شهرستان هاى
آب و فاضالب كشور در سالن همايش هاى برج ميالد 
تهران برگزار شد. در اين همايش امور آب و فاضالب 
روستايى شهرستان قاين عنوان امور نمونه كشور در 
سال 93 را كسب كرد. مدير عامل شركت مهندسى 
آب و فاضالب كشور در اين همايش، تصريح كرد: با 
توجه به چالش هاي زيادي كه در بخش آب و فاضالب 
وجود دارد، بايستي به توسعه سرمايه انساني در آب و 
فاضالب توجه بيشتري شود. جانباز افزود: ما نيازمند 
مديراني هستيم كه نگاه بين المللي داشته باشند، ولي 
و  شهري  مقياس  در  و  بگيرند  تصميم  ملي  حد  در 
روستايى اجرايي كنند. بسكابادى، مدير عامل شركت 
آب و فاضالب روستايى استان نيز ضمن قدردانى از 
فاضالب  و  آب  امور  همكاران  و  مدير  هاى  تالش 
براى  عنوان  اين  كسب  كرد:  تأكيد  قاين،  روستايى 
ارتقاى 40 شاخص مرتبط با امور آبرسانى و مصاحبه 

حضورى مدير شهرستان بوده است. 

رشد 5 درصدى والدت در سرايان

گفت: طى  سرايان  احوال  ثبت  اداره  رئيس  فارس- 
سال گذشته تعداد 671 واقعه والدت ثبت شده كه 
نسبت به سال قبل 4,7 درصد رشد را نشان مى دهد. 
مناطق  در  واقعه   471 تعداد  اين  از  افزود:  درايتى 
شهرى و 200 واقعه در روستاهاى اين شهرستان به 
ثبت رسيده است. وى تعداد والدت هاى پسر را 352 
مورد دانست و يادآور شد: از مجموع والدت هاى ثبت 
شده 319 واقعه دختر بوده است. به گفته وى ميزان 
كه  بوده  واقعه   170 مدت  اين  در  شده  ثبت  وفات 
از اين تعداد 95 واقعه شهرى و 75 واقعه روستايى 
نام  فراوانى  بيشترين  اينكه  بيان  با  وى  است.  بوده 
فاطمه،  ترتيب  به  شهرستان  اين  در  دختران  در 
نرگس  و  ريحانه  كوثر،  نازنين زهرا،  فاطمه زهرا، 
بوده است، خاطرنشان كرد: در پسران محمدمهدى، 
عليرضا  و  اميرعلى  ابوالفضل،  محمدطاها،  محمد، 

بيشترين نام در اين شهرستان بوده است.

3 دانش آموز بيرجندى حائز رتبه برتر جشنواره 
«فرش هنر ملى و آب مايه حيات» شدند

آموزش  كل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون  فارس- 
دانش آموز  سه  گفت:  جنوبى  خراسان  پرورش  و 
مايه  آب  و  ملى  هنر  «فرش  جشنواره  در  بيرجندى 
اختتاميه  در  ميرزايى  شدند.  برتر  رتبه  حائز  حيات» 
كه  حيات»  مايه  آب  و  ملى  هنر  «فرش  جشنواره 
كرد:  اظهار  شد،  برگزار  بيرجند  كوثر  دبيرستان  در 
موضوع  دو  در  جشنواره  اين  به  ارسالى  نقاشى هاى 
اين  در  وى  گفته  به  است.  شده  تهيه  فرش  و  آب 
ابتدايى سراسر كشور  مقطع  آموزان  دانش  جشنواره 
جشنواره  دبيرخانه  به  اثر   957 كه  كردند  شركت 
ارسال شد و از اين تعداد 30 اثر برگزيده شد. معاون 
امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان نيز در اختتاميه جشنواره گفت: براى 
زيرساخت هاى  ايجاد  به  نياز  استان  فرش  صادرات 
گمرك تخصصى فرش استان وجود دارد. ماهگلى با 
بيان اينكه فرش مود و آسيابان درخش نمونه فرش 
برند جهانى است، تصريح كرد: بيشتر توليدات استان 

به كشورهاى اروپايى صادر مى شود.

برگزارى جشنواره جابربن حيان 
در 20 آموزشگاه زيركوه

گفت:  زيركوه  پرورش  و  آموزش  مدير  فارس- 
اين  مدرسه   20 از  بيش  در  حيان  جابربن  جشنواره 
شهرستان در حال اجرا است. مهدى پور اظهار كرد: 
در اين جشنواره، آثار و پروژه هاى دانش آموزان دوره 
ابتدايى در چهار موضوع (آزمايش، طراحى و ساخت، 
جمع آورى اطالعات و مدل و نمونه) داورى مى شود.

استعداديابى  را  جشنواره  اين  برگزارى  از  هدف  وى 
دانش آموزان دوره ابتدايى دانست و افزود: با پرورش 
مى توان  ابتدايى  دوران  در  درخشان  استعدادهاى 
به  را  كشور  علمى  تحقيق هاى  و  پژوهش  آينده 
درصد   30 اينكه  بيان  با  وى  كرد.  تضمين  نحوى 
طرح  اين  در  ابتدايى  دوره  معلمان  و  دانش آموزان 
برنامه ريزى  كرد:  خاطرنشان  داشته اند،  مشاركت 
و  كيفيت  با  آموزش  زمينه هاى  توسعه  راستاى  در 
يادگيرى فعال و پويا،  توزيع و ايجاد زمينه استفاده از 
بسته هاى آموزشى پروژه هاى علمى، بازديد و نظارت 
بر فرآيند اجرايى طرح علمى دانش آموزان و شناسايى 
ميزان اثر بخشى و كشف نقاط قوت و ضعف طرح 
شاخص هاى  عناوين  مهم ترين  از  علمى  پروژه هاى 
اين جشنواره است كه موضوع اصلى آن اجراى طرح 

پروژه هاى علمى دانش آموزان است.

ديدار پرسنل شبكه بهداشت سربيشه 
با امام جمعه به مناسبت هفته سالمت

بهداشت  شبكه  پرسنل  سالمت،  هفته  مناسبت  به 
اين شهر  جمعه  امام  با  سربيشه  درمان شهرستان   و 
ديدار كردند. رئيس مركز بهداشت شهرستان در اين 
ديدار گفت: اين شبكه با دارا بودن 5 مركز بهداشتي 
درماني فعال در شهرستان و خانه هاي بهداشت تحت 
درماني  بهداشتي  ارائه خدمات  به  مراكز  اين  پوشش 
مشغول است. عباسپور افزود: با توجه به قول مساعد 
اندازي  راه  نزديك شاهد  آينده  در  دانشگاه  مسئولين 
بخش هاي بيمارستان سربيشه باحضور پرسنل درماني 
و پزشكان متخصص خواهيم بود. امام جمعه سربيشه 
نيز گفت: مردم از وضعيت بهداشت و درمان رضايت 
خوبي دارند و ما بايد قدردان زحمات دست اندركاران 

بهداشت و درمان باشيم.   
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راه حل مشكل بيكارى در شهرستان بيرجند
 استخدام دولتى نيست

كه  هركجا  در  اينكه  به  اشاره  با  بيرجند  فرماندار 
كارى به جوانان سپرده مى شود به بهترين نحو انجام 
مى دهند، گفت: جوانان در حال حاضر كمتر مهارت 
بررسى  و  رسيدگى  مشكل  اين  بايد  و  دارند  كافى 
دولتى  استخدام  بيكارى  بحران  حل  راه  زيرا  شود 

جوانان  ساماندهى  امور  كارگروه  در  منصورى  تسنيم،  گزارش  به  نيست. 
بيرجند اظهار كرد: امسال دولت براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان 
امكانات خوبى را پيش بينى كرده است و بيشترين شركت ها توسط جوانان 
خالق اداره مى شود. وى افزود: در زمينه اشتغال نظرات متفاوتى وجود دارد 
و فرهنگ سازى اشتغال و حرفه اى گوناگون و كارآفرينى امرى بسيار مهم 
است و مراكز آموزش عالى به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بحث كارآفرينى 
را آغاز كنند و همانطور كه علم و دانش را آموزش مى دهند نيروى تحصيل 

كرده و نيروى كارى فارغ التحصيل شود.
مختلفى  زمينه هاى  در  جوانان  امور  ساماندهى  در  گفت:  بيرجند  فرماندار 
بايد مورد توجه باشند زيرا نيروى جوان آينده سازان كشور هستند و سن 
جوانى سنى بسيار حساس است و بايد اهتمام ما اين باشد كه مشكالت به 
وجود آمده را بررسى كنيم. منصورى افزود: در سال 94 مسئوالن به بخش 
انسان در طول  را عملياتى سازيم و  بايد مسائل  دانشگاه ها توجه دارند و 
زندگى همواره به دنبال رفاه و آسايش است و بايد جوانان را همراهى كنيم 

تا در مسير تأثيرگذار باشند.

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  زاده-  حسين 
گردشگرى استان از افزايش 100 درصدى ورود تورهاى 
گردشگرى به خراسان جنوبى در اسفند ماه 93 و فروردين 
امسال خبر داد. رمضانى كه روز گذشته در جلسه كارگروه 
تخصصى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
كه به رياست معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى برگزار 
شد، سخن مى گفت، تصريح كرد: همايش كويرنوردى كه 
قرار بود در زيركوه تشكيل شود به دليل وضع نامساعد جوى 

به زمان ديگرى موكول شده است.

مشكل جاده بند اميرشاه و روشنايى آن رفع مى شود

كارگروه  گذشته  جلسه  مصوبات  بيان  به  ادامه  در  وى 
پرداخت و گفت: رفع مشكالت جاده بند اميرشاه و تأمين 

روشنايى اين جاده از مصوبات جلسه قبل بود.
جعفرى مدير كل راه و شهرسازى استان نيز در اين باره 
گفت: نصب عالئم در اين جاده افزايش پيدا خواهد كرد 
و به جاى گاردريل نيز ديوار سنگى احداث خواهد شد كه 
از سطح جاده باالتر خواهد آمد و در صورت تأمين اعتبار 
تأمين  درباره  شود.  مى  آغاز  امسال  آن  اجرايى  عمليات 
روشنايى نيز مقرر شد فونداسيونى در داخل ديوار ساحلى 

حاشيه جاده براى تأمين روشنايى پيش بينى شود.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير 
استان همچنين گفت: امسال تعداد 3 ميليون و 37 هزار 
ميليون  يك  كه  داشتيم  استان  به  ورودى  مسافر  نفر 
ها، هتل  مدارس،  متبركه،  بقاع  در  آنان  نفر   715  و 
مهمان پذيرها، كمپ هاى گردشگرى و ... ساكن شدند. 
استان به  آنجا كه خراسان جنوبى در مسير 10  از  البته 
طبيعى  مسافر  تعداد  اين  ورود  دارد  قرار  مقدس  مشهد 
است. رمضانى افزود: براى اعالم آخرين شرايط واگذارى 
مجتمع هاى بهداشتى بين راهى كه توسط شركت مادر 
تخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى و شركت توسعه 
سازمان  با  نيز  شده  ايجاد  استان  سطح  در  گردشگرى 
بهزيستى مكاتبه داشتيم تا افراد نيازمند به اشتغال را به ما 
معرفى كنند. در حال حاضر 70 درصد اين مجتمع ها آماده 
بهره بردارى است و آب و برق 20 مجتمع تأمين شده و 
آماده است از طريق بهزيستى به افراد واجد شرايط واگذار 

 شود. ضمن اينكه مقرر شده براى تأمين زيرساخت هاى
الزم از جمله احداث سرويس هاى بهداشتى در روستاهاى 
هدف گردشگرى، جلسات هماهنگى دستگاه هاى متولى 

با حضور دهياران اين روستا برگزار شود.

در مهرماه ميزبان تور گردشگران خارجى 
برداشت زرشك و زعفران هستيم

صنفى  انجمن  رئيس  كاشانى  جلسه  اين  ادامه  در 
نماينده  عنوان  به  گردشگرى  خدمات  دفاتر  كارفرمايان 
گردشگران  اينكه  بيان  با  حوزه  اين  خصوصى  بخش 
خارجى از حضور در روستاهاى هدف گردشگرى استان 
از جمله روستاى چنشت سربيشه بسيار شگفت زده شده 
بودند، گفت: در مهرماه امسال ميزبان گردشگران خارجى 

در قالب تور برداشت زرشك و زعفران خواهيم بود.

مدير كل بنياد مسكن استان هم گفت: عمليات بازنگرى 
در طرح هاى هادى با عنوان هدف گردشگرى در روستاى 
افين زيركوه با 25 ميليون تومان، در فورگ درميان با 25 
ميليون تومان، در ازميغان طبس با 20ميليون تومان و در 
باغستان علياى فردوس با 20 ميليون تومان انجام شده 
ضمن اينكه در كريموى سرايان مطالعات فاز يك و دو 
گردشگرى تصويب در كارگروه ميراث فرهنگى در سال 
93 با 50 ميليون تومان انجام شده و در روستاهاى خرو 
علياى طبس و خور خوسف نيز در سال 94 بازنگرى طرح 

هادى انجام خواهد شد.

بهسازى باغ و عمارت شوكت آباد
 13رجب به پايان مى رسد

 آسمانى مقدم افزود: البته درگذشته نيز براى اجراى طرح هاى
هادى در روستاهاى چنشت 86 ميليون تومان، افين 391 
ميليون و 700 هزار تومان، باغستان علياى فردوس 480 
خرو  تومان،  ميليون   150 طبس  ازميغان  تومان،  ميليون 
علياى طبس 125 ميليون تومان، نماينده طبس 297 ميليون 
تومان هزينه شده است. عالوه بر اين براى تهيه طرح هاى 
مطالعاتى بافت با ارزش روستايى و اجراى آن در فورگ 32/5 
ميليون تومان در خور 40 ميليون تومان در نايبند 30 ميليون 

تومان و در چنشت 54 ميليون تومان هزينه شده است.
مدير كل اوقاف وامور خيريه استان هم با اشاره به رشد 
100 درصدى حضور مردم در دو طرح آرامش بهارى و 
سوگوارى ياس نبى در بقاع متبركه استان در تعطيالت 

نوروزى گفت: بيش از 20 وقف جديد به ارزش 5 ميليارد 
ها  طرح  اين  اجراى  واسطه  به  ريال  ميليون   205 و 
ميراث  همت  با  افزود:  گرايلى  االسالم  حجت  داشتيم. 
فرهنگى درب باغ و عمارت شوكت آباد در ايام تعطيالت 
كه  است  ساماندهى  حال  در  باغ  اين  شد  باز  نوروزى 

همزمان با 13 رجب افتتاح مى شود.
شفيعى مدير كل دفتر امور روستايى استاندارى نيز گفت: 
روستاهاى هدف گردشگرى را با توجه به مباحث گردشگرى 
مذهبى، تاريخى و كشاورزى تقسيم كرده ايم تا زمينه پذيرش 
گردشگران و ميهمانان در خود روستاها فراهم شود. اعتبارات 

گردشگرى نيز به دهياران ابالغ شده و چنانچه اعتباراتى به 
دهيارى ها اختصاص يابد آنها در كنارميراث فرهنگى براى 

نگهدارى از  اماكن كمك خواهند كرد.
از  هم  استان  زيست  محيط  حفاظت  كل  مدير  آرامنش 
آمادگى اين اداره كل براى تهيه سطل هاى زباله به منظور 
نصب در بند اميرشاه خبر داد و گفت: در اماكن مذهبى 
 و مزارها با توجه به زحمات زيادى كه كشيده مى شود

اما با كمبود محل جمع آورى زباله روبرو هستيم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى نيز گردشگرى 
از شاخص هاى مهم  و به ويژه گردشگرى روستايى را 
اين  در  كار  اينكه  بيان  با  و  دانست  استان  در  اقتصاد 
حوزه بايد سرعت بيشترى بگيرد، گفت: بايد روستاهاى 
قرار  توجه  مورد  عنوان هدف گردشگرى  به  را  بيشترى 
دهيم زيرا روستاهاى بكر اما ناشناخته اى در استان داريم 

كه بايد معرفى شوند.

ضرورت توجه به مشكل راه ها و سرويس بهداشتى 
در روستاهاى هدف گردشگرى

نخعى نژاد تصريح كرد: اينكه تعداد گردشگران خارجى 
است  خوب  خيلى  داشته  درصدى   100 رشدى  استان 
درصد   200 حداقل  آينده  سال  براى  تعداد  اين  بايد  اما 
افزايش يابد و در اين راستا بايد بيشتر تالش كنيم. وى 
ضمن با اهميت خواندن آثار و اماكن تاريخى شهرهاى 
استان گفت: بعضًا به نظر مى رسد كه ارزش و قدر اين 
جا  و  دانيم  نمى  را  گذشتگان  از  مانده  جاى  بر  ثروت 
اين  به  توجه  براى  بيشترى  و همت   دارد كه حساسيت 
ثروت ها و ميراث تاريخى و ارزشمند داشته باشيم تا در 
مدت زمان كوتاهى مردم استان نان صنعت گردشگرى 
را بخورند و لذا بايد پروژه ها را از صفر تا 100 به اتمام 
جديد  هاى  پروژه  اجراى  و  تعريف  براى  و  برسانيم 
بيشتر  هماهنگى  لزوم  بر  تأكيد  با  وى  برداريم.  گام 
هاى  راه  كرد:  اضافه  روستاها  در  گردشگرى  متوليان 
احداث  و  است  مهم   روستاهاى هدف گردشگرى خيلى 
سرويس هاى بهداشتى از نقايص كار صنعت گردشگرى 
است كه بايد مشكل سرويس هاى بهداشتى متناسب با 

نياز گردشگران خارجى رفع شود.

توريست ها مهرماه به خراسان جنوبى مى آيند

برداشت زرشك و زعفران با حضور گردشگران

پرداخت 80 ميليارد تومان عوارض 
به شهردارى ها و دهيارى هاى خراسان جنوبى

در  گفت:  جنوبى  خراسان  مالياتى  امور  مديركل 
خراسان جنوبى از نيمه دوم سال 87 تا پايان سال 
درآمدهاى  محل  از  تومان  ميليارد   80 بر  بالغ   93
ماليات بر ارزش افزوده، عوارض بين شهردارى ها و 

دهيارى هاى استان پرداخت شده است.
به گزارش تسنيم، يعقوب نژاد ظهر در نشست بررسى مشكالت حوزه امور 
ابزار  ماليات يك  اظهار كرد:  اقتصادى شهرستان بشرويه  مالياتى فعاالن 
توسعه اقتصادى و اجتماعى است و مكانيزم هاى اقتصادى را در زمينه رشد 
و حمايت از توليد هدايت مى كند. به گفته وى كاركردهاى تعريف شده در 
ماليات، مولد سرمايه گذارى است و بايد درك متقابل، به جايى برسد كه 

اهداف قانون گذار جارى شود. 
خراسان  شهرستان   9 معدنى  و  توليدى  فعاالن  مالياتى  معافيت  از  وى 
توسعه  كمتر  مناطق  جزو  ها  شهرستان  اين  كرد:  بيان  و  خبرداد  جنوبى 
در  توليدى  فعاليت هاى  از  ناشى  درآمدهاى  تمام  و  شده  محسوب  يافته 
بخش تعاونى، خصوصى و معدنى از تاريخ بهره برداى به مدت 10 سال و 

به ميزان 100 درصد از معافيت مالياتى برخوردار هستند.
فعاالن  مشكالت  رفع  راستاى  در  مساعدت  قول  دادن  با  يعقوب نژاد 
اقتصادى بشرويه گفت: با همكارى و هماهنگى، كارشناسان امور مالياتى 
در بشرويه حضور مى يابند و تمامى مشكالت موجود در حوزه امور مالياتى 

فعاالن اقتصادى به صورت جزئى بررسى مى شود.

وزير كشور هيچ سند و مدركى دال بر ورود پول هاى كثيف 
در گذشته و احتماًال آينده به انتخابات ارائه نكرد

و  درميان  بيرجند،  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
علنى  صحن  در  امروز  كشور  وزير  گفت:  خوسف 
پول هاى  ورود  بر  دال  مدركى  و  سند  هيچ  مجلس 
كثيف در گذشته و همچنين احتمال ورود پول هاى 

كثيف در آينده ارائه نكرد. 
وزير  گزارش  ارائه  درباره  خاورستان؛  با  گفتگو  در  عبادى  االسالم  حجت 
انتخابات  به  كثيف  پول هاى  ورود  درباره  مجلس  علنى  در صحن  كشور 
عنوان كرد: وزير كشور از مدت ها قبل اين موضوع را مطرح كرد كه برخى 
در  نمايندگانى  گويا  مى كردند  مطرح  را  سخنان  اين  گونه اى  به  رسانه ها 

مجلس هستند كه به واسطه پول هاى كثيف و قاچاق رأى آوردند. 
وى بابيان اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادى نبايد بين جناح ها فرق گذاشت 
اظهار كرد: مجلس شوراى اسالمى جلسه امروز را مخصوصا علنى قرار داد تا 

شفاف شود و مردم در جريان قرار گيرند. 
وى تصريح كرد: در نهايت وزير كشور هيچ سند و مدركى دال بر ورود پول هاى 
كثيف در گذشته و همچنين احتمال ورود پول هاى كثيف در آينده ارائه نكرد 
و فقط مسائلى در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح كرد كه ربطى به موضوع 
نداشت. در نهايت وزير كشور از اين بابت كه اگر برداشت نادرستى از سخنان 

وى شده است، عذرخواهى كرد.
 عبادى تأكيد كرد: توصيه من به نخبگان سياسى و رسانه ها اين است كه به 

گونه اى صحبت كنند و قلم بزنند كه حيثيت جمهورى اسالمى ايران نرود.

«شنل قرمزى» به خراسان جنوبى مى آيد
پرورش  كانون  سيار  تريلى  ارديبهشت 1394  يازدهم  تا  روزهاى هشتم  طى 
فكرى كودكان و نوجوانان با نمايش «شنل قرمزى» به نويسندگى و كارگردانى 

زهرا مريدى به ديدار كودكان خراسان جنوبى مى آيد.
اين خبر  اعالم  با  استان  نوجوانان  و  پرورش فكرى كودكان  كانون  مديركل 
گفت: در آستانه ميالد مبارك مولى الموحدين حضرت على (ع)  و بزرگداشت 
هفته معلم، تريلى سيار نمايش كانون پرورش فكرى به خراسان جنوبى سفر 

مى كند تا شادى، ميهمان قلب هاى كوچك كودكان استان شود.
صمدى تصريح كرد: اين تريلى، هشتم ارديبهشت وارد شهر فردوس مى شود و 
كودكان اين شهر شاهد اولين اجراى نمايش «شنل قرمزى» با هنرمندى «حامد 

عربانيان»، «الميرا پارسا»، «محسن قصرى» و «زهرا مريدى»  خواهند بود.
وى اظهار كرد: گروه نمايش تريلى سيار كانون روز هشتم تا يازدهم ارديبهشت 

اسفدن، قهستان، درميان و بيرجند خواهند بود و كودكان را به ديدن نمايش به ترتيب ميهمان شهرهاى فردوس، آيسك، سرايان، قاين، آبيز، حاجى آباد، 
«شنل قرمزى» دعوت مى كند. 

تريلى سيار كانون سال 1351 از سوى كانون به كشور آلمان سفارش داده شد 
و در سال بعد از شهر برمن به سمت ايران حركت كرد. اين تريلى در مرداد 
سال 1353 نخستين فعاليت رسمى خود را با اجراى نمايش در شمال كشور و 

از شهر آستارا در استان گيالن آغاز و در مازندران به پايان برد. 
با حضورش در شهرها و  ارزشمند فرهنگى طى 41 سال گذشته  امكان  اين 
روستاهاى كشور و مناطق زلزله زده و سيل زده در همه  اين سال ها، آن را به 
پيش برد  در  كه  كرده  تبديل  ثمربخش  و  زنده  فعاليت هاى  نادرترين  از  يكى 
نقشى  نيز  ويژه  شرايط  در  حتى  نوجوانان  و  كودكان  ميان  در  تئاتر  فرهنگ 

حساس و اساسى بر عهده داشته است.

كاظمى فرد-  نشست تشكيالتى «شكوه همدلى و عزت در 
توافق هسته اى» هفتم ارديبهشت  ماه جارى با حضور مسئول 
بيرجند  جماران  حسينيه  در  كشور  دانشجويى  بسيج  سازمان 
اين  با اعالم  استان  برگزار مى شود. مسئول بسيج دانشجويى 
خبر گفت: اين همايش با حضور يك  هزار و 500 دانشجوى 
بسيجى در بيرجند برگزار و هدف از آن ايجاد انسجام تشكيالتى، 
مورد  در  دانشجويان  بصيرتى  سطح  افزايش  و  آگاهى بخشى 
حوادث سياسى روز جامعه است. به گفته وى، سخنران محورى 

اين همايش مسئول سازمان بسيج دانشجويى خواهد بود.
 قاسمى افزود: در هشتم ارديبهشت ماه جارى نيز همايش 700 
نفره با عنوان پنجره اى رو به افق براى بررسى جايگاه و نقش 

انقالب  اهداف  پيشبرد  در  نسل سوم  دانشجويى  جنبش هاى 
اسالمى در افق 1404 و بررسى تحوالت منطقه اى و جهانى 
برگزار مى شود. وى اضافه كرد: اين همايش با حضور جانشين 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  در  كشور  دانشجويى  بسيج  سازمان 

فردوس برگزار مى شود.
دانشگاه  در  دانشجويى  بسيج  حوزه  افتتاح  از  ادامه  در  وى 
ارديبهشت ماه جارى  با هشتم  بيرجند همزمان  علوم پزشكى 
با حضور جانشين سازمان  مراسم  اين  يادآور شد:  و  داد  خبر 
بسيج دانشجويى كشور، مسئوالن استانى و شهرستانى برگزار 
مى شود. وى افزود: افتتاح حوزه بسيج دانشجويى در دانشگاه 
در  دانشجويى  بسيج  حوزه  هفتمين  بيرجند  پزشكى  علوم 

دانشگاه هاى  در سطح  و چهارمين حوزه  استان  دانشگاه هاى 
سال  در  دانشجويى  بسيج  فعاليت هاى  به  وى  است.  بيرجند 
جارى اشاره كرد و افزود: برنامه هاى پيش بينى شده در حوزه 
بسيح دانشجويى براى سال جارى از لحاظ كمى و كيفى ارتقا 

يافته و برنامه هاى جديدى نيز در دستور كار قرار گرفته است.
وى ى همچنين از برگزارى دوره آموزشى طرح واليت استانى 
با حضور 120 دانشجوى بسيجى در مركز استان در شهريور 

ماه سال جارى با حضور اساتيد كشورى خبر داد.
بتوانيم  امسال  تابستان  در  كه  كرد  اميدوارى  اظهار  قاسمى 
700 دانشجو را در قالب گروه هاى جهادى براى خدمت رسانى 

به روستائيان در مناطق محروم سازماندهى كنيم.

همايش شكوه همدلى و عزت در توافق هسته اى در بيرجند برگزار مى شود
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همايش بزرگداشت هفته سالمت در بيرجند برگزار شد:

قدردانــى از 130 فعـــال حوزه سالمت استان 

مزايده حضورى (نوبت دوم)
اداره كل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد:

 تعداد سه دستگاه خودرو مزدا دوكابين دوگانه مدل 87 را از طريق مزايده 
حضورى (حراج) به فروش برساند.

ساعت از  ادارى  وقت  در   94/2/9 لغايت  آگهى  درج  زمان  از  توانند  مى   متقاضيان 

 12 الى 14 براى بازديد به نشانى خيابان مدرس ، بلوار مبلغان ، روبروى پارك توحيد 

مراجعه نمايند.

تاريخ برگزارى مزايده 94/2/10 راس ساعت 10 صبح در محل اداره كل تبليغات 

اسالمى خواهد بود. همچنين اين اداره در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد

دعوت مجمع عمومي فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

تاريخ انتشار: 94/2/7 

دوشنبه  بيرجند  شاهد  عام  منظوره  چند  تعاوني  شركت   " اول  نوبت   " العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه 

فلكه   - بلوار مدرس  انتهاي  واقع در  (ع)  امام هادي  بعدازظهر در محل حسينيه   6 94/2/28 راس ساعت 

جماران برگزار مي شود. از كليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع  

يابد  حضور  شخصا  نتواند  داليلي  به  بنا  عضوي  چنانچه  ضمنا  رسانند.  هم  به  حضور  مجمع  اين  در   ذيل 

مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. 

حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. 

دستور جلسه: 

تعاون جمهوري  قانون بخش  از  قانون اصالحي موادي  اساسنامه جديد شركت وفق  1- طرح و تصويب 

اسالمي ايران

هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

قابل توجه ارگان ها ، ادارات ، شركت ها و واحدهاى صنـفى
با توجه به شكايت هاى زياد رسيده به اتحاديه صنف تابلونويسان و خطاطان از افرادى كه به صورت سيار بدون مجوز با تبليغات و 
قيمت هاى غيرمتعارف نسبت به ساخت تابلوهاى تبليغات از جمله LED و چلنيوم اقدام مى نمايند خواهشمند است در صورت 
امكان از محيط كار و داشتن پروانه كسب و صالحيت كسبى افراد از اتحاديه استعالم نماييد و سپس نسبت به سفارش خود 

اقدام فرماييد. در غير اين صورت اتحاديه هيچ گونه مسئوليتى در قبال اين گونه شكايات نخواهد داشت.
اتحاديه صنف تابلونويسان و خطاطان بيرجند

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

تنها مشكل خانه هاى بهداشت استان، كمبود نيروى انسانى است /  بيش از 130 پزشك در طرح پزشك خانواده استان نياز است /  47 درصد پست هاى واحدهاى بهداشتى درمانى دانشگاه هاى علوم پزشكى خالى است

كاظمى فرد- گروه خبر
مسئوالن  حضور  با  سالمت  هفته  بزرگداشت  همايش 
و  معاونين  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس  استانى، 
كارشناسان حوزه بهداشت و درمان در بيرجند برگزار و از 

فعاالن حوزه سالمت خراسان جنوبى تجليل شد.
دكتر مهديزاده در مراسم گراميداشت روز جهانى سالمت 
هفتم  تا  اول  از  سالمت  هفته  ملى  شعار  كرد:  اظهار 
دسترسى  براى  ملى  «عزم  واحد  شعار  با  ارديبهشت ماه 
عادالنه به خدمات سالمت» نامگذارى شده است و در 
سال گذشته دولت تمام تالش خود را در اين زمينه انجام 

داد تا خدمات ارزنده اى به ملت ارائه دهد.
معاونت  حوزه  فعاليت هاى  و  خدمات  يادآورى  با  وى 
بهداشتى دانشگاه بيرجند در سال گذشته افزود: در سال 
بهداشت  خانه  احداث  درباره  جديد  مصوبه   9 گذشته 

دريافت شده است.
با  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشتى  معاون 
بهداشت  هاى  خانه  مشكل  تنها  اينكه  به  اشاره 
درصد   47 گفت:  است،  انسانى  نيروى  كمبود   استان، 
پست هاى واحدهاى بهداشتى درمانى دانشگاه هاى علوم 

پزشكى خالى است. 
استان  در سطح  بهداشت  خانه  اينكه 344  بيان  با  وى 
مصوب شده است، عنوان كرد: از اين تعداد  314 مركز 
فعال و در حال ارائه خدمات به مردم است. تعداد مراكز 
بهداشتى درمانى روستايى در سال 92 شامل 47 مركز 
افزايش  به 51 مركز  تعداد در سال گذشته  اين  بود كه 

يافته است. 

فعاليت 10 مركز درمانى شبانه روزى
 در استان 

اينكه اكنون تعداد 21 مركز بهداشتى  با بيان  مهديزاده 
فعال  استان  در  روستايى  شهرى  و  شهرى  درمانى 
فعال  واحد هاى شبانه روزى  تعداد  است، گفت همچنين 

استان 10  روستايى  و شهرى  درمانى شهرى  بهداشتى 
واحد هستند.

وى درباره اجراى طرح پزشك خانواده در استان اظهار 
درمانى  بهداشتى  مركز   80 تعداد  گذشته  سال  در  كرد: 

مجرى طرح پزشك خانواده بودند.
اشاره  با  بيرجند  پزشكى  دانشگاه علوم  بهداشتى  معاون 
مراكز  در  ماما   107 و  شاغل   پزشك   126 فعاليت  به 
در خراسان جنوبى، گفت:   مجرى طرح پزشك خانواده 
اين طرح  اجراى  براى  ماما،  و 110  پزشك  تعداد 134 
در مراكز بهداشتى درمانى مجرى طرح پزشك خانواده 

مورد نياز است.
مهديزاده تعداد بهورزان تيم سالمت را 496 نفر برشمرد 
و تصريح كرد:  تعداد 91 بهورز در تيم سالمت كسرى 
دانش آموز   80 راستا  اين  در  كه  است  شده  اعالم 
بهورزى پس از گزينش در سال جارى مشغول تحصيل 

خواهند شد.
پزشك  پوشش  تحت  استان  روستاهاى  جمعيت   100

خانواده مى باشد.
وى جمعيت روستاها و شهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت 
نفر  و 907  هزار  را 531  خانواده  پزشك  پوشش  تحت 
عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 100 درصد جمعيت 
روستاها و شهرهاى زير 20 هزار نفر استان تحت پوشش 

پزشك خانواده هستند.
بيرجند  به گفته معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
در حال حاضر 76 درصد جمعيت تحت پوشش پزشك 
خانواده، شامل 408 هزار و 553 نفر داراى دفترچه بيمه 
از  درصد   22 همچنين  كرد:  اظهار  هستند،  روستايى 
جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده شامل 121 هزار و 
699 نفر تحت پوشش ساير بيمه ها و كمتر از يك درصد 
جمعيت شامل يك هزار و 655 نفر نيز فاقد بيمه هستند.

50 درصد مراكز بهداشتى درمانى استان 
آمبوالنس دارند

بهداشت  معاونت  حوزه  دستاوردهاى  مهمترين  به  وى 
دانشگاه در سال 93 اشاره كرد و گفت: راه اندازى سامانه 
سطح  در  حرفه اى  و  محيط  بهداشت  بازرسى  جامع 
شهرستان و آغاز احداث 21 خانه بهداشت فاقد ساختمان 

از جمله اقدامات اين حوزه بوده است.
اخذ  از  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشتى  معاون 
مراكز  موسو  خودروى  دستگاه   33 فروش  و  مجوز 
افزود:  و  داد  خبر  گذشته  سال  در  درمانى  بهداشتى 
با  با خودروهاى جديد  آنها  براى جايگزينى  برنامه ريزى 
هماهنگى و همكارى معاونت توسعه دانشگاه انجام شده  
و در حال حاضر 50 درصد مراكز بهداشتى درمانى استان 

داراى آمبوالنس هستند.
 71 لوازم  و  تجهيزات  گذشته  سال  مهديزاده  گفته  به 

پانسيون پزشكان بازسازى و نوسازى شد.
وى به افزايش 24 درصدى بكارگيرى پزشك در سال 
گذشته اشاره كرد و ادامه داد: سال گذشته دانشگاه علوم 
نفر  بكارگيرى 24  به  نسبت  بيرجند موفق شد  پزشكى 

اقدام كند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند خاطرنشان 
 77 تعداد  استان  در  داروخانه   80 از  گذشته  سال  كرد: 

داروخانه به بخش خصوصى واگذار شد.

130 واحد توليد مواد غذايى
 تحت نظارت معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

و  غذا  معاون  ناصرى  كبرى  دكتر  مراسم  اين  ادامه  در 
اينكه  بيان  با  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  داروى 
نقشه  در  كه  آنچه  به  بايد  انداز 1404  چشم  اساس  بر 
گفت:  برسيم،  شده  تعريف  سالمت  نظام  جامع  علمى 
 سالمتى تمامى ابعاد روح، جسم، روان و معنويت را شامل 
ارگانها،  همه  وظيفه  مهم،  اين  تحقق  و  شود  مى 
است  اميد  كه  است  دولتمردان  و  اجرايى  دستگاههاى 

به وظيفه خود در اين راستا عمل كنند تا شاهد ارتقاى 
شاخص هاى سالمت باشيم.

وى با بيان اينكه ماموريت معاونت غذا و دارو به عنوان 
ارزيابى  و  نظارت  كشور،  در  سالمت  نظام  از  جزيى 
است،  دارو  و  غذا  زمينه  در  فعال  هاى  حوزه  عملكرد 
افزود: معاونت غذا و داروى خراسان جنوبى در اين زمينه 

فعال است.
با  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  داروى  و  غذا  معاون 
امسال سازمان بهداشت جهانى «ايمنى  به شعار  اشاره 
بدون  مهم  اين  كرد:  اظهار  سفره»،  تا  مزرعه  از  غذا 
حوزه  اعضاى  و  دستگاهها  ارگانها،  تمامى  همكارى 

سالمت محقق نمى شود.
زيرمجموعه  دارو  و  غذا  معاونت  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
وزارت بهداشت است، تصريح كرد: سازمان غذا و دارو 
چراغ  غذايى،  سالمت  و  بهداشت  سطح  افزايش  براى 
راهنماى تغذيه اى را طراحى كرده است كه داراى سه 
رنگ «سبز، زرد و قرمز» است كه زنگ سبز نشانه مفيد 
بودن، رنگ زرد نشانه اخطار و قرمز عالمت مضر بودن 
است. به گفته وى  چراغ سبز در سال گذشته به صورت 
اختيارى و امسال به صورت اجبارى بر روى محصوالت 

غذايى درج مى شود.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان 
غذايى  مواد  توليد  واحد  در خراسان جنوبى 130  اينكه 
تحت نظارت معاونت غذا و دارو قرار دارند، گفت: اكنون 
در استان، 76 واحد داروخانه فعاليت مى كند كه از اين 

تعداد 8 داروخانه شبانه روزى هستند.
وى افزود: سامانه جامع ثبت شكايات 1490 در استان 
مشكالت  و  كمبودها  توانند  مى  مردم  كه  است  فعال 
مركز  اين  به  تلفنى  تماس  از طريق  دارو،  زمينه  در  را 
را  اقدامات الزم  آن  براى رفع  تا همكاران  اعالم كنند 

انجام دهند.
مورد   2500 از  بيش  گذشته  سال  در  افزود:  ناصرى 
منجر  كه  شده  انجام  سامانه  اين  با  تلفنى  تماس 

وى  است.  شده  همكاران  سوى  از  پيگيرى   به 
آنتى بيوتيك ها را جزو پرمصرف ترين داروها در استان 
ذكر كرد و گفت: پيگيرى انطباق توليدات مواد غذايى 
يكى ديگر از اقدامات انجام شده توسط معاونت غذا و 
دارو است كه در سال گذشته 156 مورد انطباق توليدات 

مواد غذايى در استان داشته ايم.

حوزه سالمت بايد با نگاه فرابخشى اداره شود

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان جنوبى  
نيز در اين مراسم گفت: براى پيشرفت و تعالى بايد همه 
بخش هايى كه در جامعه تالش مى كنند با هدف گذارى 
و يك نگاه فرابخشى در حوزه هاى مختلف داشته باشند. 
حسينى با بيان اينكه  مباحث را در كارها بايد فراتر از 
عملياتى  برنامه ريزى  در  كه  اشكالى  و  ديد  نگاه  يك 
اين  دليل  و  هستيم  بخشى نگر  كه  است  اين   داريم 
بخشى نگرى گرفتار شدن در روزمره گى است، اظهار 
كرد: همه موجوداتى كه خداوند خلق كرده در اختيار بشر 
قرار داده است و بشر را براى خود آفريده است كه اين 

نشان دهنده يك فرآيند عظيم است.
به گفته وى بخشى از كشورهاى بزرگ دنيا كه توانسته اند 
گام مهمى براى توسعه مادى و معنوى خود بردارند در 
كنار باورها و اعتقادشان براساس باورهاى علمى به اين 
سمت مى روند و ما كه نگاه و باور دينيمان اينگونه است 
بنابراين  گرفته  قرار  بشر  اختيار  در  موجودات  همه  كه 

بايد نگاهمان فرابخشى باشد.
بيان  با  استاندار  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
مى كنند  تالش  جامعه  در  كه  بخش ها  همه  اينكه  
آنها  نگاه  آنها مشخص و  براى  اين هدف گذارى  بايد 
فراتر از حوزه خود باشد، عنوان كرد: اگر بناست كه به 
بخش هاى آموزشى كه شاه كليد كار است، توجه شود 
بايد در اين راستا اولويت ها در هر حوزه اى مورد توجه 
بخشى  كنيم  تالش  هدف گذارى  با  بايد  و  باشد  عام 

هدايت  خود  اصلى  مسئوليت  سوى  به  را  اهدافمان  از 
كنيم.

وى اظهار كرد: در حوزه بهداشت مهم است كه همه 
براى  و  بدانيم  هم  شريك  و  هم  كنار  در  را  بخش ها 
به  بگيريم  قرار  محور  جامعه  سالمت  بخش  در  اينكه 
نقش ها توجه كنيم و تالشگران در حوزه بهداشت جزو 
تاثيرگذارى  بايد  كه  هستند  جامعه  محيطى  گروه هاى 

فراوانى با دانش و توجه خود مردم بگذارند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار تصريح كرد: 
يك  با  كه  زمانى  تا  و  كنيم  اصالح  را  نگاهمان  بايد 
گرفتار  هركسى  نپردازيم  مسائل  عمق  به  عميق  نگاه 
خود است و آنچه انتظار مى رود در تعامل با بخش هاى 
مختلف برقرار نمى شود. به گفته حسينى بخش عظيمى 
اجتماع  و مردم درست  از ظرفيت  استفاده  با  از كارها 
مى شود و اگر اين اعتماد را به وجود نياوريم نمى توانيم 

از ظرفيت هاى جامعه استفاده كنيم.
 در پايان اين مراسم از 130 نفر از فعاالن حوزه سالمت 
و دستگاه هاى اجرايى از جمله روزنامه آواى خراسان 
قابل  و  چشمگير  فعاليت  سالمت  حوزه  در  كه  جنوبى 

توجهى داشتند، قدردانى شد. 


