
سوختن فرصت هاى اشتغال با ورود كاالهاى قاچاق

در كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر قاچاق كاال و ارز شهرستان بيرجند مطرح شد :

ايسنا: معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: اعتبارات بنياد مسكن در بخش عمران 
روستايى در سال جديد حدود 800 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه اين رقم نسبت به سال 

گذشته دو برابر شده است. محمدرضا شاملو، اظهار كرد: ( ادامه در صفحه 2)

افزايش 2 برابرى اعتبارات بنياد مسكن
 در بخش عمران روستايى

ميالد با سعادت امام محمد تقى(ع)
 بر تمامى مسلمين مبارك باد

رئيس جمهور:  دالالن تحريم
 به فكر شغل ديگرى باشند   

رئيس جمهور گفت: با توافق نهايى كه اگر اراده جدى وجود داشته 
باشد در ماه هاى آينده امكان پذير است...
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صفحه 7

قطع آب مشتركان پر مصرف 
با مصوبه قانونى  

جهان نيوز:  وزير نيرو گفت: تصويب هر طرحى در دولت 
روالى دارد بنابراين براى تصويب قطع آب مشتركان پر 
مصرف تا پايان ارديبهشت صبر كنيد.  چيت چيان افزود: 

اين طرح طى يك يا دو هفته آينده تصويب مى شود. 

 يك فوريت طرح عمليات بانكى 
بدون ربا به تصويب مجلس رسيد

به  پارلمان  وكالى ملت در جلسه علنى روز گذشته 
بدون  بانكى  عمليات  طرح  فوريت  يك  درخواست 
نمايندگان  فارس،  گزارش  به  دادند.  مثبت  رأى  ربا 
بانكى  عمليات  فوريت طرح  درخواست يك  مجلس 

بدون ربا را بررسى و به تصويب رساندند.

صدور مجوز استخدام 5 هزار نفر 
 در آموزش و پرورش

ايرنا: وزير آموزش و پرورش گفت: پس از پيگيرى هاى 
اين وزارتخانه، مجوز استخدام پنج هزار نيرو  در آموزش و 
پرورش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى به صورت 
هاى  دستورالعمل  طبق  افزود:  فانى  شد.  اعالم  كتبى 
موجود، فرزندان فرهنگيان در اولويت استخدام قرار دارند.

پاسخ واعظى درباره گرانى
 تعرفه  تلفن ثابت 

تسنيم: وزير ارتباطات گفت: تعرفه هاى تلفن ثابت نهايتا 
تا 15 درصد مى تواند گران شود. واعظى افزود: اگر قرار 
باشد تعرفه هاى بخشى افزايش يابد بايد به اندازه كافى 
مستندات درباره اين كار ارائه شود، بنابراين درخواست 

مخابرات براى افزايش تعرفه ها را بررسى مى كنيم. 
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سركار خانم عباس زاده 
مدير محترم دبيرستان امام حسين (ع) دوره اول

 انتخاب تان را به عنوان مدير نمونه كه نشان از لياقت و درايت شما مى باشد
 تبريك عرض نموده ، موفقيت روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاريم.

ضمنا هفته معلم را خدمت شما و همكاران زحمتكش تان تبريك و تهنيت عرض مى نماييم

صداقتيان ، وحدانى نيا

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم، دوام ما

در پنجمين سالگرد  درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج رمضان كاهني 
يادش را با ذكر فاتحه اي گرامي مي داريم. روحش شاد

همسر و فرزندان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 
فرزندى مهربان و معلمى دلسوز مرحومه مغفوره 

شادروان زهره جمادى 
جلسه يادبودى پنجشنبه 94/2/10 از ساعت 16 الى 17 در محل هيئت رضوى 

«واقع در خيابان هفده شهريور» برگزار مى شود. 
خانواده هاى جمادى و ساير بستگان

چهارمين سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان مهندس زهره ملكانه
 را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.

روحش شاد
خانواده

   پـدر نازنيـن؛

        امسال نيز هفتميـن سالگرد كوچت را 

بى سايه مـادرى مهربان ، غمگنانه پاس مى داريم ..

حال همه ما خوبست اما ..  تو باور مكن!     

راهمان  دور  و  دلمان كنار  همين گريستن است ..  

دوباره اردى بهشت به ديدنت مى آييم! 

 خانواده نسرى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت فرزندى عزيز، همسرى دلسوز 
مادرى مهربان و خواهرى فداكار مرحومه مغفوره 

شادروان رويا محتشمى
پرسنل بخش چشم بيمارستان ولى عصر (عج)

(همسر آقاى مهدى روشنى)
جلسه بزرگداشتى فردا پنجشنبه 94/2/10 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب) برگزار مى شود 

 حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحومه
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاى: محتشمى ، روشنى ، ناصح و ساير بستگان

شركت پخش فرآورده هاى لبنى و بستنى ميهن 
تعدادى ليسانس حسابدارى آقا

  با شرايط سنى 24 الى 35 سال با حقوق
 و مزاياى عالى استخدام مى نمايد.
شماره تماس: 09151896075

آدرس: شهرك صنعتى - بلوار تالش غربى  
انتهاى تالش غربى 3 - شركت ميهن

قابل توجه موسسات ، نهادها و اشخاص
500 متر زمين حاشيه خيابان مطهرى (عرصه تجارى) به فروش مى رسد.

تلفن: 09300360909

استخــدام قــراردادى
 بيمارستان منطقه اى بوعلى نزاجا - بيرجند

  تعدادى كارشناس مامايى براى كار در زايشگاه 
 به صورت يك ساله نيازمند است.

شماره تماس: 32224725

واگذاري بوفه بيمارستان ولي عصر(عج)
بيمارستان ولي عصر(عج) در نظر دارد: 

بوفه  بيمارستان را با شرايط موجود به صورت  اجاره از طريق استعالم بها واگذار نمايد .
لذا از متقاضيان درخواست مي شود براى تكميل فرم استعالم تا تاريخ 94/2/16

(چهارشنبه) از ساعت 9 الي 13 به واحد امور قراردادهاي بيمارستان مراجعه نمايند.
هزينه آگهي بر عهده برنده استعالم خواهد بود

روابط عمومي بيمارستان ولي عصر(عج)

با عرض تبريك ميالد با سعادت

 مولى الموحدين حضرت علـى (ع)  
صميمانه ترين تبريكات خود را تقديم مشعل داران تعليم و تربيت، 

فرهنگيان عزيز داشته و بدينوسيله از

 مديران و معلمين موسسه آموزشى امام حسين (ع) 

هنرستان پسرانه آيت ا... تهامى 
و تمامى معلمان عزيز ديگرى كه عالوه بر كمك به صورت كسر 

از حقوق ماهيانه ، هداياى روز معلم خود را به

 احداث و تجهيز مركز راديوتراپى و شيمى درمانى

 خراسان جنوبى و درمان بيماران سرطانى 
اختصاص داده اند تقدير و تشكر نموده، ضمن آرزوى استمرار  

 هميارى و مساعدت معلمين گرانقدر، سالمت و سيادت ايشان 

 و خانواده هاى محترم شان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

 فروش منزل سه نبش 
در امامت 20 ، پالك 53

 يا معاوضه با آپارتمان در مشهد

 09155622560
32422524 - 09155158409 

مهلت ثبت نام  در آزمون استخدامى  مشاغل عملياتى آتش نشانى شهردارى هاى

 استان تا دوشنبه 1394/02/14 تمديد شد

استانداري خراسان جنوبى براي تامين نيروي انسانى موردنياز در مشاغل عملياتى آتش  نشانى 
از محل مجوز استخدامى شماره 52845 مورخ 1393/11/29 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور، تعداد 42 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي  هاي تخصصى 
و عملى(ارزيابى آمادگى و سالمت جسمانى) و گزينش به صورت پيمانى استخدام مى  نمايد. 

براى كسب اطالعات بيشتر به پرتابل اينترنتى دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى
 به آدرس www.sk- shahri.ir  مراجعه فرماييد.

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد
دو نفر نيروى آقا ليسانس يا فوق ديپلم برق 

مسلط به كامپيوتر و يك نفر حسابدار خانم يا آقا 
با حداقل 5 سال سابقه كار نياز دارد.

شماره تماس: 32450702-3

به ابتكار روزنامه آوا انجام شد
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سازمان انتقال خون ايران اعالم كرد: طى سال گذشته دو ميليون و 71 هزار واحد خون در پايگاه هاى انتقال خون سراسر كشور اهدا شد. به گزارش مهر، طى 
مدت ياد شده استان هرمزگان با بيش از 20 درصد رشد نسبت به سال 92 بيشترين رشد آمار اهدا را شاهد بوده است. طى سال 93 تعداد دو ميليون و 560 
هزار و 475 نفر به پايگاه هاى انتقال خون كشور مراجعه كردند كه حدود 490 هزار نفر از آنان واجد شرايط اهداى خون نبودند و موفق به اهداى خون نشدند.

ايرانى ها سال گذشته دو ميليون واحد خون اهدا كردند

احتمال  رد  افزايش 20 هزار تومانى حق مسكن كارگران

فارس: شوراى عالى كار در جلسه بهمن ماه سال 
93، با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما حق 
تومانى40  هزار  افزايش20  با  را  كارگران  مسكن 
هزار تومان تصويب كرد كه نيازمند مصوبه هيئت 
وزيران است و حاال معاون وزير كار از احتمال رد 
آن خبر مى  دهد. سيدحسن هفده تن، در پاسخ به 
اين سوال كه هيئت وزيران چه زمانى مصوبه افزايش20 هزار تومانى حق 
مسكن كارگران را پس از گذشت سه ماه ابالغ خواهد كرد، اظهار كرد: 
احتمال اينكه اين مصوبه در هيئت وزيران تصويب نشود، هم وجود دارد. 
وى افزود:  اين مصوبه يا به طور كامل تصويب خواهد شد و يا اينكه رد 

مى شود بنابراين بايد ديد هيئت وزيران چه تصميمى خواهند گرفت.

موضع وزارت  صنعت درباره قيمت خودرو 

ايسنا: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت موضع 
وزارت صنعت و شوراى رقابت را درباره قيمت خودرو 
عنوان و پيش بينى كرد كه بخش صنعت و معدن 
كند.  تجربه  را  درصدى  شش  رشد  سالجارى  در 
صالحى نيا با بيان اينكه رشد شش درصدى بخش 
است،  متفاوت  مختلف  صنايع  در  معدن  و  صنعت 
گفت: اين رشد مى تواند در صنايعى كه هدف گذارى بيشترى روى آن داريم 
مثل صنايع فوالد، صنايع خودرو، لوازم خانگى يا پتروشيمى بيشتر اتفاق 
بيفتد. وى همچنين درباره درخواست برخى خودروسازان مبنى بر افزايش 
قيمت خودرو تصريح كرد: تا به امروز هيچ گونه بحثى در شوراى رقابت يا 

وزارت صنعت، معدن  و تجارت در رابطه با افزايش قيمت خودرو نداريم. 

افزايش 2 برابرى اعتبارات بنياد مسكن
 در بخش عمران روستايى

(ادامه از صفحه 1) محمدرضا شاملو، اظهار كرد: بحث 
عمران روستايى و سنددار كردن خانه هاى روستايى از 
جمله فعاليت هاى عمده بنياد مسكن به شمار مى رود. 
وى با اشاره به موضوع مطالعات طرح ها و ساماندهى 
هزار  حدود 38  افزود:  روستايى  مناطق  در  راهبردى 
روستا در كشور وجود دارد كه از اين تعداد تا امروز بيش از 32 هزار روستا تحت 
پوشش طرح هادى قرار گرفته اند. بنياد مسكن تالش مى كند در صورت تامين 
منابع مورد نياز همه روستاهاى باالى 20 هزار خانوار را تحت پوشش طرح هاى 
هادى قرار دهد. وى همچنين تصريح كرد: بودجه سال 94 حدود 800 هزار 

ميليارد تومان است كه اين ميزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

 وزير بهداشت ضمن ارائه توضيحاتى در مورد 
اين  تمايل  از  بهداشت،  وزارت  استخدام هاى 
وزارتخانه براى كاهش تصدى گرى و عالقه 
به حضور پررنگ تر بخش خصوصى در عرصه 
با  گفتگو  در  هاشمى  دكتر  داد.  خبر  سالمت 
ايسنا، در خصوص استخدام هاى وزارت بهداشت 
در سال جارى، گفت: امسال وزارت بهداشت 

عنوان  با  دولت  كه  آنچه  و  ندارد  استخدام 
استخدام مجوز داده، براى بيمارستان هايى است 
باره  اين  در  وى  نشده اند.  راه اندازى  هنوز   كه 
اظهار كرد: امسال به كارگيرى نيروها در قالب 
بتوانيم  كار  اين  با  اميدواريم  و  است  شركتى 
كه  را  بهداشت  وزارت  كمبودهاى  از  بخشى 
بسيار زياد است، برطرف كنيم. بنابراين مراكز 

مى توانند بنابر نياز خود به صورت شركتى نيرو 
نيرو  جذب كنند. هاشمى در خصوص كمبود 
نيروى  زمينه  در  گفت:  بهداشت،  وزارت  در 
با  بهيارى  و  پرستارى  حوزه  در  بويژه  انسانى 
حال  در  هستيم.  مواجه  زيادى  كمبودهاى 
حاضر در اورژانس كشور حداقل 7500 نفر و 
حدود 6000 عضو هيئت علمى نيز كمبود نيرو 

داريم. همچنين در حوزه خدماتى با كمبودهاى 
زيادى مواجهيم. وى افزود: اين كمبود نيروها 
مشكالت  متوجه  بهداشت  وزارت  دارد،  وجود 
متورم شدن دولت  به  از طرفى  و  بوده  دولت 
از نظر نيروى انسانى نيز عالقه مند نيستيم. بر 
همين اساس عالقه منديم كه تصدى گرى ها 

در اين حوزه كاهش يابد.

 تحقيقات نشان مى دهد 13 عامل براى ترك شغل در ايران 
وجود دارد كه از مهم ترين آنها دستمزد پايين و قراردادهاى 
موقت كار است. هراس از اخراج و ترك كار، باعث گرايش 

شديد كارجويان ايرانى به مشاغل دولتى شده است. 
 به گزارش مهر، به عقيده كارشناسان بازار كار داليل جابه جايى 
و تغيير شغل در ايران به صورت مستقيم با ماهيت شغل، 
وضعيت امنيت آن، حقوق و مزايا و جايگاه اجتماعى آن در 
ارتباط است؛ از اين رو درصدى از نيروهاى كار در ميانه راه 
تصميم مى گيرند شغل خود را تغيير داده و به اصطالح از 
نو تجربه جديدى را در جايى ديگر شروع كنند. بى ثباتى 
بازار كار، تعديل نيرو توسط بنگاه ها و مراكز توليدى كشور، 
باالترى  هاى  جايگاه  به  دستيابى  براى  شاغالن  تالش 

اين  از  موضوعاتى  و  خوداشتغالى  بازنشستگى،  اشتغال،  از 
اختيارى  غير  و  اختيارى  داليل  ديگر  عنوان  به  نيز  دست 
عين  در  است.  كشور  كار  نيروى  هاى  جايى  به  جا  انجام 
نيروى  آمدهاى  از رفت و  برخى مى گويند درصدى  حال، 
كار كشور به دليل نوع نگاه و طرز فكر كارفرمايان درباره 
نيروهاى كارى است. به بيان ديگر، كارفرمايانى كه همواره 
شغلى  عرصه  در  توانمند  و  قوى  نيروهاى  تصاحب  براى 
ثبات  بى  كارى  هاى  داراى محيط  غالبا  كنند،  مى   تالش 
و هراس انگيز براى نيروهاى كارى خود هستند. متاسفانه 
هراس  دليل  به  ها،  بنگاه  و  كارى  فضاهاى  اينگونه  در 
استعدادها،  بروز  امكان  بيكارى،  احتمال  از  افراد  دائمى 
شود.  نمى  فراهم  افراد  هاى  توانمندى  و  ها   خالقيت 

 از سويى، به دليل پايين بودن امنيت شغلى، ميزان بهره ورى 
نيروى كار نيز به صورت ناخودآگاه به جاى افزايش، كاهش 
ترك  درباره داليل  كار  وزارت  يافت. گزارش جديد  خواهد 
كار در ايران نشان مى دهد طبق آمارهاى موجود، از يك 
 ميليون و 200 هزار نفرى كه در سال 92 ترك كار كرده اند، 
 يك ميليون و 100 هزارنفر مرد و تنها 120 هزار نفر زن بوده اند. 
اين موضوع مى تواند بى ارتباط با ميزان حقوق و دستمزد مردان 
و در نتيجه تالش آنها براى كسب موقعيت هاى بهترى در 
بازار كار باشد. پايين بودن درآمد در طول سال هاى اخير يكى 
از مهم ترين داليل ترك شغل در ايران محسوب مى شود 
كه در كنار برخى ديگر از داليل از جمله تعطيلى دائمى محل 
كار، فصلى بودن كار، موقتى بودن كار، جا به جايى محل كار، 

تحصيل و يا آموزش، اخراج و يا تعديل نيروى كار وجود دارد.
همچنين بروز مسائل خانوادگى، مهاجرت ها، بازنشستگى، به 
پايان رسيدن دوران خدمت وظيفه، كهولت سن و بيمارى از 

ديگر داليل 13 گانه ترك كار در ايران است. 

13علت بيكارى ناگهانى در ايران

جزئيات استخدام هاى جديد وزارت بهداشت

امروز 9 ارديبهشت 1394 مصادف با
 10 رجب 1436 و 29 آوريل 2015

ورود سپاهيان روس به تبريز پس از قيام مردم در 
جريان مشروطه (1288 ش).

افتتاح آرامگاه نوبنياد «ابوعلي سينا» در همدان با 
حضور خاورشناسان (1337ش).

روز شوراها و آغاز به كار شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا (1378 ش).

مترجم،  ا... صفا» محقق،  دكتر «ذبيح  درگذشت 
اديب و شاعر معاصر (1378 ش).

روزنامه حبل المتين به مديريت سيد حسن كاشانى 
در  قبًال  مزبور  روزنامه  يافت.  انتشار  تهران  در 
مريدان سيد  از  مؤيد االسالم  به مديريت   كلكته 
جمال الدين اسدآبادى انتشار مى يافت(1286ش).
حجت االسالم سيد محمد كاظم يزدى از فقهاى 
فقهاى  سرآمد  و  بزرگ  تقليد  مراجع  از  و  متبحر 
در  الوثقى»  «عروة  معتبر  كتاب  صاحب  و  عصر 

نجف اشرف دار فانى را وداع گفت. (1298ش).
چند  بار  اولين  براي  تهران  جديدالتأسيس  بلديه 
خيابان تهران را با چراغ الكتريكي روشن ساخت. 

(1300 ش).
امام  فرزند  اصغر(ع)  علي  حضرت  والدت 

حسين(ع)(60 ق).
االئمه(ع)»  جواد  محمدتقي(ع)،  «امام  والدت 

(195 ق).
شكست آلمان نازي از متفقين در آخرين روزهاي 

جنگ جهاني دوم (1945م).
روسيه  شهير  پادشاه  كبير»،  «پتر  سلطنت  آغاز 

(1682م).
قرن  مشهور  كارگردان  هيچكاك»  «آلفرد  مرگ 

بيستم (1980م).

تقويم مناسبت هاى  روز

خدايى هست كه صدايم را مى شنود

*هرم پور 
 خسته شده بود. آنقدر پله ها را باال و پايين رفته بود 
كنار  نداشت. نشست.  ايستادن  براى  نايى  ديگر  كه 
به  كارى  انجام  براى  هم  او  كه  ديگرى  همشهرى 
 همان اداره آمده بود. يك هفته بود كه مدام مى آمد 
بود.  نرسيده  سرانجام  به  كارش  هنوز  رفت.  مى  و 
روز  يك  نداشت.  حضور  ادارى  كارشناس  روز  يك 
 مدير مجموعه نبود. يك روز شلوغ بود و نوبت به او 
نمى رسيد. يك روز نامه اش پيدا نمى شد. يك روز 
اين يكى دو روز  هم همگى جلسه داشتند و حاال، 
آخر متوجه شده بود كه اين همه معطلى اصًال براى 
بايد  از كارمندان اضافه بر آنچه مى   چيست؟. يكى 
پرداخت مى كرد، پولى مى خواست و او مردد مانده 

بود براى دادن و ندادن آن پول.
 هوا گرم بود. دانه هاى عرق روى پيشانى اش جمع 
انگشتان دستش  را الى  نامه  بلند شد.  بودند.  شده 
مچاله كرد و بيرون آمد. اشك امانش را بريده بود.  
چهار روز بود كه شوهرش براى كارگرى مى رفت 
فراموشش  مريضى خودش  كرد.  نمى  پيدا  كارى  و 
شده بود. براى خريد داروهاى «محمدرضا» پسر 7 
ساله اش چكار بايد مى كرد؟ زهرا دختر بزرگش هم 
 يك ترم دانشگاه را خوانده بود و به خاطر بى پولى 
بيرون آمده بود. آنقدر از مردم قرض گرفته بود كه 
فكر  قرض  و  نسيه  به  كرد  نمى  جرأت  حتى  ديگر 
كند. كمك هايى كه از كميته امداد و جاهاى ديگر 
به آنها مى شد كفاف زندگى و مخارجشان را نمى 
باال  مغزش  هاى  پله  از  آنقدر  بود.  خسته شده  داد.  
ايستادن روى  براى  نايى  بود كه ديگر  رفته  پايين  و 
نداشت.  را  گذشتند  مى  از سرش  مدام  كه  فكرهايى 
بزرگ  بلندى كه عكس شهيدى  ديوار  كنار  نشست. 

روى آن كشيده شده بود. 
پيدا  افزايش  پزشكان  ويزيت  نرخ  امسال  راستى 
كرده بود. هزينه بسترى ها هم باال رفته بود. قيمت 
را هم  نان  باال مى رفت.  ميوه و حبوبات هم داشت 
ها  ماشين  كنند...  گران  خواهند  مى  گفتند  مى   كه 
چشمش  به  چشم  شدند،  مى  رد  كنارش  از  مدام 
مى  بوق  و  كردند  مى  كوتاهى  توقف  و  دوختند  مى 
 زدند و او صورت تكيده اش را الى چادر كهنه اش 
توانست  مى  كاش  دزديد.  مى  ها  غريبه  نگاه   از 

از بازار پول و بازار سرمايه، چيزى بفهمد. 
يا  ارز چقدر است  نرخ  آخرين  نبود كه  برايش مهم 
توسعه اقتصادى يعنى چه؟ توليد ناخالص داخلى امسال 
كمتر شده بود يا بيشتر؟ سياست هاى پولى امسال 
 يا سرمايه در گردش را چه طورى تعريف كرده اند؟ 
هم  از  را  بيكارى  نرخ  يا  بهره  نرخ  حتى  شايد 

تشخيص نمى داد.
(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

نانى  لقمه  همان  او  براى  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
شكم  بتواند  ديگر  هاى  و شب  امشب  كه  بود  مهم 
 خودش و خانواده و فرزندانش را با آن سير كند. براى 
خيلى هاى ديگر هم همينطور بود. بلند شد. دستش 
را به همان ديوارى گرفت كه عكس شهيدى رويش 
كشيده شده بود. آرام مسير خانه اش را پيش گرفت. 
آه سنگينش  بشنود...  را  بود كه صدايش  باز خدايى 

را... دردش را... رنجش را... .
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را 
به شماره 500010004068438 بفرستيد.)

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

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

*  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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065
على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

روز پــدر

عرضه انواع پيراهن ساده و طرح دار – دوخت ترك 
بيش از 100 مدل و 300 رنگ

در صورت عدم  سايز مورد  نياز و رنگ  دلخواه 

قابل تعويض  مى باشد
آدرس: بيرجند – خيابان پاسداران – تقاطع 15 خرداد

روبروى سوپر ماركت برادران پردلى
    09155614081 - دليرى نيا

گــرامى بــاد

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

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

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

   تلفن: 056-32213766

جدول اجراى نمايش «شنل قرمزى» توسط گروه نمايش سيار
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان كشور در استان خراسان جنوبى

هشتم  الى يازدهم  ارديبهشت 1394

مكان اجراى نمايشساعت  اجراى نمايشزمان اجراى نمايش

فردوس – شهرك ولى عصر(عج) – انتهاى خيابان سعدى – روبروى سعدى 831 صبحسه شنبه 1394/2/8
آيسك - خيابان جنب پارك دانش 10 صبحسه شنبه 1394/2/8
سه قلعه 4 عصرسه شنبه 1394/2/8
سرايان – خيابان منتهى به پارك پامچال6 عصرسه شنبه 1394/2/8
قاين - بلوار بامشاد - پشت پارك باغ ملى 8 صبحچهارشنبه 1394/2/9
آبيز - جنب مركز مخابرات4 عصرچهارشنبه 1394/2/9
حاجى آباد - خيابان امام صادق(ع) – روبروى حوزه علميه برادران6 عصرچهارشنبه 1394/2/9
اسفدن- فرهنگسراى اسفدن8 صبحپنجشنبه 1394/2/10
قهستان – محله آسيابان - حسينيه ابوالفضلى(ع)10 صبحپنجشنبه 1394/2/10

 درميان- اسديه - بلوار خليج فارس- جنب پارك ترافيك 5 عصرپنجشنبه 1394/2/10
روبروى كانون پروش فكرى كودكان و نوجوانان

خوسف - خيابان شهيد فهميده - دبيرستان شهيد مصطفى خمينى9 صبحجمعه 1394/2/11
بيرجند – حاشيه بلوار چهكند4 عصرجمعه 1394/2/11

بيرجند - مهر شهر- بلوار امام حسين (ع) – خيابان ابن سينا- مقابل پارك6 عصرجمعه 1394/2/11



چهارشنبه * 9 ارديبهشت 1394 * شماره 3208 

ايرنا- مدير جهاد كشاورزى بيرجند با بيان اينكه به تازگى يك شركت عمرانى با عنوان «شميم ابتكار آريا» از طريق سامانه اينترنتى اقدام به فروش زمينه هاى دشت بجد مى كند، گفت: اين اقدام بدون كسب 
هر گونه مجوزى از سوى جهاد كشاورزى صورت گرفته است. محمدى افزود: تغيير كاربرى اراضى كشاورزى بدون مجوز از سوى جهاد كشاورزى غير قانونى است و تاكنون براى تغيير كاربرى اين زمين ها هيچ 

مجوزى صادر نكرده ايم.  وى از شهروندان خواست قبل از هر گونه اقدامى، از صحت و سقم اسناد مالكيت زمين هاى فوق با مراجع قانونى نظير جهاد كشاورزى تماس حاصل كنند. 

3جهاد كشاورزى بيرجند نسبت به خريد و فروش زمين هاى دشت بجد هشدار داد
پيام شما

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

با سالم. اينجانب يكى از افراد روستاى كندر واقع 
در شهرستان بيرجند هستم و از فرماندار بيرجند 
مورد  در  كه  قولى  به  كنم نسبت  تقاضا مى 
سد كندر داده بودند عمل كنند و يا اگر عمل 
لطفًا  ندهند.  قولى  ديگرى  روستاى  در  كنند  نمى 

مسئوالن پيگيرى كنند.
915...165
... خيابان  بانك  به  ازدواج  سالم. براى گرفتن وام 
جمهورى مراجعه كردم و براى دادن وام بايد ضامن 
مى بردم كه يا كارمند دائم باشد يا مشترى بانك. 
چند تا كارمند دائم معرفى كردم از ارگان هاى مثل 
 23 مشترى  ردشدند!  كه  شهردارى  و  كويرتاير 
آوردم فقط جواز كسب  رو  بانك ملت  ساله 
نداشت رد كردند درصورتى كه همين شخص 
ضامن يك نفر ديگه شبيه من شده بود در 
را  اينكه موضوع  از  بعد  آزادى!  .... شعبه  بانك 
با رئيس بانك مركزى ... مطرح كردم با جواب نه 
روبرو شدم. در حالى كه وظيفه اين آقا هستش وقتى 
به حرف مشترى گوش  اون صندلى نشسته  روى 

بدهد و مشكالتشان رو رفع بكند. 
911...346
سالم. ضمن تشكر از اداره برق بيرجند كه خيابان 
عالى  روشنايى  از  پرستار  خيابان  به  منتهى  ظفر 
در  متأسفانه  ولى  شده،  برخوردار  معبر  طرف  دو 
برق  تير  معبر  همون  با عرض  ظفر  خيابان 
ها  شب  واقعاً  كه  شده،  اجرا  طرف  يك  در 
در اون طرف معبر تاريك و خطرناك است. 
و  بزنيد  اونجا  به  سرى  يه  ها  شب  خواشمنديم، 

متوجه عمق فاجعه بشويد.
930...715

سالم لطفًا فرماندهى محترم انتظامى بيرجند 
را  طالقانى  خيابان  كردن  طرفه  يك  طرح 
به  اينكه طرح فوق قبًال  به  با توجه  عملى كنند 
تصويب شوراى عالى ترافيك استان رسيده است.
915...247
سالم. آيا شده تاكنون از قشر زحمتكش رانندگان 
هيچگونه  بدون  كه  شود  قدردانى  ها  آژانس 
امكانات رفاهى خدمات رسانى مى كنند. جز اينكه 
هر روز براى اين قشر محترم اذيت و آزار درست 
مى كنند از دفتر6000 هزار تومانى بگير تا آرم و 
معروف  قول  به  و...  تومانى  كارت7000  و  عاليم 
اگر دردم يكى بودى چه بودى! آواجون تو را 

به خدا پيگيرى كن.
915...686
با سالم خدمت مسئوالن شهردارى مهرشهر لطفًا 
آسفالت  و  زباله  سطل  گذاشتن  به  نسبت 

خيابان ولى عصر 37 اقدام شود. با تشكر.
915...151

يك فرهنگى هستم چهار سال يارانه  سالم 
مسكن طلبكارم. ديروز يك قسطش را بعد 
از مدت ها واريز نمودند آن وقت در بوق و كرنا 
پس  شد.  پرداخت  ميلياردى  مطالبات  اندازند  مى 
اين پول ها را به كى دادند خدا بيامرزد پدرتان را!
915...161
نماينده ولى فقيه  قائم مقام  امام جمعه محبوب و 
جناب دكتر رضايى كه دغدغه معرفى سابقه تاريخى، 
علمى، فرهنگى خراسان جنوبى به ويژه شهرستان 
بيرجند را داريد آيا مى دانيد 10 سال است كه 
ما اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى در بيرجند 
نداريم كه از زيرساخت هاى مهم در معرفى 

بيرجند به عنوان يك شهر فرهنگى است.
915..008
ضمن تشكر از شهردار محترم در خصوص آسفالت 
الين دوم بلوار مهر سايت ادارى خواهشمند است 
شدن  تر  روان  لحاظ  به  و  امكان  صورت  در 
به  محبت  خيابان  اتصال  براى  ترافيك 

معصوميه نيز اقدام شود.
915...038
آقاى  جناب  نباشيد.  خسته  و  سالم  باعرض 
مشايخى رياست محترم مركز بهداشت شهرستان 
در  ساكن  خانواده   25 از  نمايندگى  به  اينجانب 
هرچه  دارم  مى  اعالم  اميرابادشيبانى  روستاى 
سريعتر نسبت به جمع آورى محل نگهدارى 
از گاو و گوسفند كه چسبيده  اعم  حيوانات 
به منازل مسكونى قرار دارد باتوجه به فصل 
گرما و بيمارى هاى مشترك، بوى نامطبوع 
و ... خواهشمنديم ضمن بازديد براى جمع 

آورى آنها اقدام نماييد. 
915...315

باعرض سالم خدمت مسئولين عزيز. ما نيروهاى 
هر  آقايان  كه  كرديم  گناهى  چه  قراردادى 
ريزند!  داشتند حقوق مى  وقت  كه دوست 
نمى  انسانيم.  هم  ما  داريم.  بچه  زن  هم  ما  آخه 

تونم يك بستنى براى بچه ام بخرم و....
901...018
ديروز جشنواره ... به معنى واقعى كلمه پارتى بازى 
و سياه نمايى بود. واقعًا متأسفم براى برگزاركنندگان 
اين جشنواره ها كه اين طورى عقل و شعور مردم 
رو به سخره مى گيرند. يك جشنواره با نفرات 
از پيش تعيين شده و متأسفانه داورانى كه 
مغرضانه امتيازدادن و اسم خودشونو بين المللى 

هم گذاشتن. واقعًا متأسف ميشه آدم!
915...658
مسئوالن تكليف مردم را مشخص كنند يك 
روز مى گوييد مؤسسه ... با يك بانك ادغام ميشه 
ولى هيچ خبرى نيست قبل از اينكه به يك بحران 
شهرى تبديل بشود براى آن يك تصميمى بگيريد 

و گرنه خود مردم بايد دست به كار شوند.
915..739

*حسين زاده

خراسان  استان  در  مداوم  هاى  خشكسالى  به  توجه  با   
جنوبى و مشكالتى كه به لحاظ كم آبى براى كشاورزان 
اين استان به وجود آمده، اهميت رونق صنايع دستى به 
ويژه در روستاها با هدف جلوگيرى از مهاجرت روستائيان 

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
خراسان  در  ما  سنتى  دستى  صنايع  از  بسيارى  متأسفانه 
جنوبى و به ويژه شهر بيرجند درحال نابودى است و اگر 
هاى سختى  تحمل  با  و  عاشقانه  كه  افرادى  معدود   به 

فراوان برخى از اين هنرها را تا به امروز زنده نگه داشته و 
يك تنه بار حفظ صنايع دستى اين منطقه را به دوش مى 
كشند، توجه نشود و مشكالت عديده آنان رفع نشود به 
طور قطع چراغ بسيارى از اين هنرهاى منحصر به فرد و 
خاطره انگيز براى هميشه خاموش خواهد شد و به تاريخ 
به عنوان  پيوست. هنرها و صنايعى كه  ديار خواهد  اين 
هاى نسل  از  ديار  اين  مردم  هويتى  مهم  ابعاد  از   يكى 
گذشته به ما رسيده و با همت و پشتكار ستودنى عده اى 
عاشق و دلسوز اما معدود و اندك در گمنامى و تنهايى، 
با  اميدواريم  را مى كشد كه  آخر حيات خود  نقش هاى 
البته عاجل، بار ديگر احيا  تدابير و راهكارهاى اساسى و 

گرديده و جانى دوباره در كالبد بى رمق و نيمه جان اين 
صنايع سنتى و هنرهاى ارزشمند دميده شود.

در گذشته دوخت كفش هاى بيرجندى
 خيلى رونق داشت

ابتكار و پيگيرى گروه  با  با اين هدف، گزارشگر روزنامه 
گزارش با معاون جديد هنرهاى سنتى و صنايع دستى اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
پيشكسوت صنايع  اساتيد  از  تن  چند  با  ديدار  در  جنوبى 
دستى سنتى بيرجند همراه شد و پاى صحبت ها و درددل 

هاى آنان نشست.
ديدارها از بازار قديمى بيرجند و از كوچه منتهى به دبستان 
حكيم نزارى كه تقريبا هنوز هم حال و هواى گذشته را 
دارد آغاز شد و ابتدا به سراغ محمد حميدى نژاد (كچولى 
بيرجندى  دوز  دست  هاى  كفش  كننده  توليد  سابق) 
رفتيم. او كه با 76 سال سن همچنان با عشق و عالقه 
گفت:  است،  كفش  دوخت  به  مشغول  ناپذير  وصف  اى 
عموهاى مرحومم به كار كفاشى مشغول بودند و من هم 
از بچگى به اين كار عالقمند شدم و در كنار آنها اين حرفه 
البته اين حرفه در آن زمان در بيرجند بسيار  را آموختم. 
رونق داشت به طورى كه هركس فرزند پسرى داشت او 

را براى شاگردى به كفاشى مى فرستاد. 
بازار  از  بازار ارسى دوزها بود و در قسمت ديگرى  اينجا 
بيرجند كفش هاى زنانه با پاشنه هاى استخوانى توليد مى 
كردند و در محدوده اى ديگر هم چيت دوزها مستقر بودند 
 كه با برش دادن الستيك فرسوده كاميون ها چيت هاى
و  ها  چوپان  استفاده  مورد  بيشتر  كه  دوختند  مى  چرمى 

كشاورزان قرار مى گرفت. 

هر كفش دوزى 5 تا 7 كارگر داشت

خالصه هر كفش دوزى 5 تا 7 كارگر داشت و كيفيت كار 
 و دوام كفش هاى توليدى هم باال بود و با آنكه كفش ها

در كوه و سنگ استفاده مى شد اما حداقل 2 سال ماندگارى و 
دوام داشت. به هر حال در سال 1339 بود كه به اتفاق برادرم 
كار مى كرديم و 15 يا 16 كارگر داشتيم. در آن زمان اداره 
 كار وجود نداشت و براى گرفتن كارگر سختگيرى نمى شد.

گذاشتند  مى  خاصى  احترام  خود  استادهاى  به  شاگردها 
كه در حال حاضر آن احترام استاد و شاگردى از بين رفته 
و  سرپيچى  دليل  به  را  كارگرى  اگر  زمان  آن  در  است. 
او كار  به  بيرون مى كردى، ديگر كسى در شهر  تخلف 

نمى داد.
حميدى نژاد در ادامه گفت: در دهه 40 و سال هاى 43 
يا 44 بود كه كفش هاى ملى و بال با كيفيت هاى خوب 
و قابل قبول به بازار آمد و كار ما تقريبا به تعطيلى كشيده 
شد. با توجه به شناختى كه در شهر از من داشتند فردى با 
اشاره به اينكه در كيش به كارگر نياز است از من خواست 
تا 100 نفر كارگر براى آنجا پيدا كنم كه من 67 نفر كارگر 
جمع كردم و به اتفاق به كيش رفتيم. در آن زمان كيش 
حتى يك موتور برق هم نداشت و آب شرب آنجا آلوده بود 
و به نحوى كه به محض خوردن آب دچار دل پيچه شديد 
مى شديم. ضمن اينكه هواى كيش هم بسيار شرجى و 

نامساعد بود و ما در چنين وضعيتى، 5 سال كار كرديم كه 
من انباردار و مسئول خريد بودم. 

پس از آن يك سال در شمال كشور و 5 سال هم در شيراز 
كار كردم. پس از 11 سال به بيرجند برگشتم و از سال 59 
با توجه به عالقه اى كه داشتم كار كفش دوزى سنتى را 

از سر گرفتم و 4 يا 5 كارگر هم داشتم.

با سن و سال باال و به كمك عصا 
به محل كار مى آيم

وى اظهار داشت: در حال حاضر با اين سن و سال باال 
و در حالى كه با كمك عصا راه مى روم به كارم در يك 
مغازه كوچك اجاره اى ادامه مى دهم و اين در حالى است 
مارا  توليدى  كه كمتر كسى رغبت مى كند كفش هاى 
خريدارى كند با آنكه اين كفش ها هم به لحاظ قيمتى 
مناسب تر است و هم به لحاظ دوام و كيفيت مطمئن تر 
مى باشد. هزينه هاى زندگى زياد است و درآمد ناكافى و 
بچه ها و جوانان هم ديگر عالقه اى به آموختن اين حرفه 
به  توجه  با  باشد  اى  اگر هم عالقه  اينكه  ندارند. ضمن 
هزينه هاى باالى بيمه و ... امكان استخدام كارگر وجود 
نزديك  اى  آينده  در  اين وضع  تداوم  و در صورت  ندارد 
ديگر اثرى ازكفش دوزى سنتى در بيرجند نخواهد ماند. 
در حال حاضر حتى براى تأمين مواد اوليه مورد نياز هم 
مشكل داريم. كالم آخر اينكه اين هنر به شدت نيازمند 

حمايت و معرفى است.
در ادامه به سراغ محمد على هوشيار 79 ساله كه محل 
كارش در قسمت جنوبى بازار بيرجند قرار دارد رفتيم. وى 
با بيان اينكه از سال 57 در همين مغازه مشغول به كار 
است، گفت: پيش از آن به مدت 13 سال در ميدان امام 
(ره) فعلى (جنب پمپ بنزين) به كار دوخت كفش هاى 

سنتى بيرجند مشغول بودم.

اوضاع توليد كفش هاى دست دوز سنتى 
سال به سال و روز به روز بدتر مى شد

هوشيار با اشاره به اينكه اين حرفه را از حدود 10 سالگى 
و با شاگردى نزد مرحوم غالمرضا رياسى و مرحوم سيد 
موسى حسينى شروع كردم، گفت: در آن زمان خيلى ها به 
كار توليد كفش دست دوز مشغول بودند و محوطه جنوبى 
بازار همه كفاشى بود كه مغازه هاى قديمى در حال حاضر 
كارگر   6 يا   5 كفاشى  هر  زمان  آن  است.  شده  تخريب 
داشت اما امروز اوضاع بر وفق مراد نيست و به خصوص 
از وقتى كه كفش هاى چينى به بازار آمده وضع بدتر هم 
شده است و بعضاً مشترى هاى قديمى و ياكشاورزان كه 
ممكن است از روستاها گذرشان به اينجا بيفتد كفش هاى 
دست دوز ما را مى خرند و اوضاع سال به سال و روز به روز 
بدتر مى شود و بدون شك با اين وضعيت اين هنر به كلى 
از بين خواهد رفت. وى تصريح كرد: كفش هاى امروزى 
 ظاهر و زيبايى دارد اما هرگز دوام و كيفيت كفش هاى

 قديمى را ندارد.

از پس هزينه هاى كارگر و شاگرد بر نمى آييم

هوشيار در پايان گفت: در شرايط فعلى كار براى ما هم به 
صرفه نيست تا چه رسد به اينكه بخواهم كارگر و شاگرد 
و حقوق  و حق  بيمه  و هزينه هاى سنگين  بگيريم  هم 
كارگر را هم بپردازيم. ضمن اينكه كسى هم عالقمند به 

يادگيرى اين كار نيست.
سپس به منزل و در واقع همان كارگاه خراط قديمى شهر 

يعنى گل محمد غريب زاده رفتيم. 
غريب زاده گفت: 72 سال سن دارم و از حدود 10 سالگى 
به كار خراطى عالقمند شدم و در كنار مرحوم پدرم كه 
خراطى مى كرد اين كار را آموختم. در آن زمان توليدات 
 خود را كه شامل چرخ و دوك نخريسى، جلك، شانه سر و ... 
فروش به  روستاها  در  گردى  دوره  صورت  به   بود 

 مى رسانديم و اين توليدات در بين كشاورزان و دامداران 
و روستائيان مشترى هاى زيادى داشت.

نگران از بين رفتن هنر خراطى هستم

كار خراطى  به  زيادى  تعداد  در گذشته  اينكه  بابيان  وى 
بين  از  يا  آنها  اكثر  حاضر  حال  در  افزود:  بودند،  مشغول 
رفته اند يا شغل خود را عوض كرده اند و در حال حاضر به 
 سبك سنتى فقط من در بيرجند به اين كار ادامه مى دهم

زيرزمين  در  اجبار  روى  از  بينيد  مى  كه  همانطور  اما 
نامناسب منزلم مشغول هستم و حداقل چنانچه حمايت 
شوم تا بتوانم همين زيرزمين منزل را براى ادامه كارم سر 
و سامان دهم مشكل ديگرى نخواهم داشت. غريب زاده 
اظهار كرد: االن بيشتر به توليد كارهاى دكورى مشغول 
هستم و سرمايه من همين هنرم است و همين هنرى را كه 
 پدرم به من آموخته ارزشش را از هر ثروتى بيشتر مى دانم

از  و  اين هنر هستم  رفتن  بين  از  نگران  به هر حال  اما 
مسئولين مى خواهم كه زمينه را براى آموزش اين هنر به 

جوانان عالقمند فراهم نمايد.
در ادامه به سراغ تنها سفالگر سنتى شهر بيرجند رفتيم. 

حسين مقدم 40 ساله كه او نيز در حياط و زيرزمين كوچك 
منزلش به سفالگرى سنتى مشغول است، با اشاره به اينكه 
سفالگرى شغل پدرم بود و او نيز از پدربزرگم اين حرفه را 
آموخته بود، گفت: از بچگى به اين حرفه عالقمند بودم و 
در حال حاضر نيز به خاطر همان عالقه و البته زنده نگه 
داشتن حرفه پدر و پدربزرگم به صورت سنتى سفالگرى 
را ادامه مى دهم و تنها فردى هستم كه با اين روش در 

بيرجند كار مى كنم.

سفالگرى سنتى 
براى ماندگارى نيازمند حمايت است

مجبور  ندارم  اى  سرمايه  كه  اين  به  توجه  با  افزود:  وى 
شدم در منزلم و در محيطى نامناسب و كوچك كار كنم 
و لذا اين حرفه در معرض ديد نيست و نياز به معرفى دارد 
. در بين جوانان و قشر دانشجو عالقمندان زيادى هستند 
كه دوست دارند سفالگرى سنتى را ياد بگيرند و چنانچه 
مسئولين امر زمينه را فراهم كنند من هم خيلى استقبال 
مى كنم تا اين هنر را به عالقمندان آموزش دهم و از به 
نمايم.مقدم تصريح  فراموشى سپرده شدن آن جلوگيرى 
كرد: در گذشته اينجا (كاظميه) به محله داشگرى معروف 

بود . البته اين محله مسكونى نبود و چندين كوره اينجا 
فعال بود و سفالگر ها براى كار به اين محدوده مى آمدند 
از  بودند  اين حرفه  قديميهاى  آنها كه  متاسفانه همه  اما 

بين رفته اند.
براى ماندگار شدن  پايان گفت: سفالگرى سنتى  وى در 
اين  غير  در  است  گذارى  سرمايه  و  حمايت  نيازمند 
از اين هنر در اذهان باقى  نام و خاطره اى   صورت تنها 

خواهد ماند.
 در پايان اين ديدارها معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى 
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره 

استان به سؤاالت ما پاسخ داد.

آخرين اقدامات انجام شده
در خصوص حمايت از صنايع دستى

حسين عباس زاده گفت: معاونت صنايع دستى در قالب 
تدوين برنامه هاى كوتاه مدت و بلند مدت در سه دفتر 
برنامه ريزى و حمايت از توليد، بازرگانى، آموزش و توسعه 
را  الزم  هاى  حمايت  استان  دستى  صنايع  از  ترويج  و 
در  آموزشى  هاى  دوره  برگزارى  وى  آورد.  مى  عمل  به 
آموزى در مراكز  به  سطوح مختلف مقدماتى، تكميلى و 
دستى،  صنايع  شاغلين  آموزش  استان،  سطح  آموزشى 
صدور مجوزهاى 3 گانه، اجراى طرح هاى پژوهشى، ارائه 
 برنامه هاى ترويجى، تجليل از پيشكسوتان در رشته هاى

استانى،  هاى  نمايشگاه  برگزارى  دستى،  صنايع  مختلف 
ملى و منطقه اى، فراهم آوردن حضور رايگان هنرمندان 
 در نمايشگاه هاى داخل و خارج از استان، اجراى طرح ها

و مشوق هاى حمايتى مخصوص صنعتگران صنايع دستى 
بيمه  معمر،  و  پيشكسوت  هنرمندان  تكريم  شامل: طرح 
و  قاليبافان  اجتماعى  بيمه هاى  قانون  اجراى  ابتداى  (از 
دار  شناسنامه  دستى  صنايع  شاغالن  و  فرش  بافندگان 
تاكنون 340 نفر از هنرمندان فعال و واجد شرايط استان 

اند)، تسهيالت،  از مزاياى بيمه مذكور بهره مند گرديده 
اندازى  راه  مالياتى،  هاى  معافيت  و  سوختى  هاى  يارانه 
استان  در سطح شهرستان هاى  زنده  توليد  كارگاه هاى 
با اولويت رشته هاى فراموش شده يا در حال فراموشى، 
استانداردسازى محصوالت صنايع دستى، استانداردسازى 
رشته هاى صنايع دستى، تجهيز كارگاهى صنايع دستى، 
بسته بندى، ارائه مشاوره و ... بخشى از اقدامات معاونت 
احياى  و  حفظ  جهت  دستى  صنايع  و  سنتى  هنرهاى 
اندازى  راه  شدن،  فراموش  حال  در  بومى  دستى  صنايع 
خانه صنايع دستى استان در مجموعه باغ و عمارت رحيم 
آباد با اختصاص فضاى كارگاهى به هنرمندان شاخص و 
فعال، تجهيز و كارگاه هاى مذكور را از تازه ترين اقدامات 
معاونت صنايع دستى در جهت حمايت از هنرمندان صنايع 

دستى ذكر كرد.

بازارچه صنايع دستى 
در محل پارك توحيد ايجاد مى شود

ايجاد امكان عرضه محصوالت  عباس زاده در خصوص 
صنايع دستى: خراطى، آهنگرى، سفالگرى و ... در بازارچه 
صنايع دستى نيز گفت: بازارچه مناسبتى و فصلى عرضه 

اكبريه  عمارت  و  باغ  در  دستى  صنايع  توليدات  مستقيم 
توسط  شده  توليد  دستى  صنايع  محصوالت  ارائه  محل 
هنرمندان شاخص استان مى باشد. اين اقدام فرهنگى در 
راستاى كاربرى فرهنگى ابنيه تاريخى، بازاريابى توليدات 
صنايع دستى و در جهت شناسايى و معارفه كاربردهاى 
مختلف توليدات صنايع دستى و نيز فراهم نمودن زمينه 
تعامل صنعتگران و همچنين استمرار فرهنگ استفاده از 
محصوالت صنايع دستى بومى و آشنايى عموم با صنايع 
و  فرهنگى  هاى  اصالت  و  منطقه  سنتى  و  بومى  دستى 
توليدى  كاالهاى  فروش  و  بازاريابى  به  كمك  همچنين 
صنعتگران صورت گرفته است. وى افزود: ايجاد بازارچه 
دائمى در محل پارك توحيد از برنامه هاى در دست اقدام 
اولويت اصلى در  باشد.  معاونت صنايع دستى استان مى 
بازارچه هاى صنايع دستى حضور رشته هاى بومى استان 
مى باشند كه با توجه به بومى بودن رشته هاى فوق الذكر 

حضور اين رشته هاى بالمانع مى باشند.
ميراث  كل  اداره  دستى  صنايع  و  سنتى  هنرهاى  معاون 
فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى استان درباره امكان 
ايجاد مركز عرضه صنايع دستى در تيمچه هاى بازار بيرجند 
هم اظهار كرد: ايجاد بازارچه صنايع دستى در محل پارك 
توحيد با توجه به حجم باالى تردد عموم مردم در مكان 
مذكور از جمله برنامه هاى در دست اقدام اين اداره كل 
مى باشد كه در صورت تحقق اين كار، مركزى مناسب 
براى عرضه صنايع دستى در مركز استان خواهد بود. اما 
با توجه به نبود فضاى مناسب براى عرضه و فروش در 
شهرستان هاى استان در دسترس بودن مكانى براى ارائه 
توليدات هنرمندان شهرستانى بسيار ضرورى به نظر مى 
رسد كه با توجه به وجود مشكل در نقدينگى هنرمندان 
كاالى  خريد  جهت  جامعه  عموم  اقتصادى  توان  عدم  و 
صنايع دستى و از سويى هزينه هاى باالى اجاره فضاهاى 
موجود در نيمچه هاى بازار ايجاد مركز عرضه محصوالت 

صرفاً صنايع دستى مقرون به صرفه نمى باشد.

معاون مديركل سر صحنه صنايع دستى

خاورستان- در ده سال اخير با تشكيل استان كه باعث 
اين منطقه شده است در  پيشرفت شهرها و روستاهاى 
مركز استان نيز عالوه بر پيشرفت در زمينه هاى مختلف، 
حاشينه نشينى نيز پيشرفت قابل توجه اى داشته است. 

تغير كاربرى غير اصولى باعث افزايش
10 هزار نفرى جمعيت در هر روستا شده است 

طورى كه چند روستاى اطراف بيرجند كه چند كيلومترى 
تا بيرجند فاصله ندارد به طور قابل توجه و بدون سياست 
گذارى كارشناسى، غير منطقى و غير اصولى از كاربرى 
 10 افزايش  باعث  و  شده  مسكونى  و  خارج  كشاورزى 
هزار نفرى جمعيت در هر روستا شده است و همچنين 

با خريد و فروش غير و مجاز زمينه هاى كشاورزى اين 
 منطقه توسط بنگاه ها و دالالن به مردم تنگ دست و 
ساخت و ساز توسط آنها در زمين هاى كشاورزى منجر 

به حاشيه نشينى شده است. 

دادن آب و برق غير اصولى 
به خانه هاى مسكونى باعث مشكالتى زيادى
از جمله برق گرفتگى كودكان  شده است 

در اين روستاها با نبود امكانات بهداشت، فضاى سبز و پارك، 
 جدولى كشى و همچنين نبود نظارت كافى بر ساخت و 
سازهاى نامناسب و از همه مهمتر دادن آب و برق غير 
اصولى به خانه هاى مسكونى دچار مشكالتى زيادى از 

جمله برق گرفتگى چند كودك  شده است.
انتقال  نيز  امسال  فروردين  از  مشكالت  اين  تمام  با 
پسماند آب تصويه بيرجند و انتقال آن توسط كانال وسط 
روستاى اميرآباد و حاجى آباد باعث مشكالت بهداشتى 

براى خانواده ها شده  است. 
مسكن  بنياد  از  ها  زمين  دوباره  خريد  فاضالب،  بوى 
انقالب اسالمى به دليل اينكه زمين هاى كه خريدارى 
شده است فاقد اعتبار و وجه قانونى است و آنان بدون 
استعالم از بنياد مسكن و دهيارى به خريد آن از بنگاه ها 
به صورت قول نامه اى اقدام كرده اند، از جمله مشكالت 

اين روستاييان است.
اين  در  امالك  هاى  بنگاه  و  خواران  زمين  قدرت  گويا 

آنان  كه  جايى  تا  است  باالتر  ادارات  و  دولت  از   منطقه 
نمى توانند جلوى خريد و فروش غير مجاز را در اين منطقه 

بگيرند و بارها و بارها اين زمين ها خريد و فروش مى شود 
و سود آن به جيب بنگاه هاى و امالكى ها مى رود.

عوارض خريد و فروش غير مجاز زمين در بيرجند

به ابتكار روزنامه آوا انجام شد 
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نهج البالغه

 انسان آميزه اى است از اين دو و نيازمند پرورش در ابعاد وجودى خود؛ انسان به دنبال سعادت و كمال است،
 روح انسان نيازمند نيايش است، مناجاتى شيرين و زيبا، هم كالمى موجودى ضعيف با منشأ قدرتها

از آغاز خلقت تا صحنه رستاخيز، راز و نياز زيباترين هنر آدمى است. و اعتكاف يكى از راههاى پرورش جسم  و روح انسان است.      

اعتكاف پرورش جسم و جان است

ساده زيستى على(ع)

خالفت  و  رهبرى  زمان 
و  بود  (ع)  على  امام 
فتوحات،  اثر  بر  مسلمين 
خوبى  امكانات  داراى 
شمار  بى  غنائم  و  بودند 
از هر سو به سمت كوفه 
سرازير بود و طبعاً مردم، 

در وضع اقتصادى مطلوبى بودند، و فرماندهان و ديگران 
لباس نو و زيبا مى پوشيدند.

ولى شخصى ديد، امام على (ع) لباس كهنه و وصله دار 
پوشيده است، از روى تعجب با امام (ع) در اين مورد، 

گفتگو كرد.
امام  (ع)  در پاسخ فرمود: «پوشيدن اين لباس كهنه، دل 
را خاشع و نفس اّماره را خوار مى كند و مؤمنان از آن 

سرمشق مى گيرند».
در اينجا تناسب دارد به داستان ذيل توجه كنيد:

در روايات آمده: على (ع)  شمشيرش را به بازار آورد و 
اعالم كرد كه: «كيست اين شمشير را از من خريدارى 
كند؟!» شخصى به پيش آمد و با آن حضرت در مورد 
فروش شمشير، صحبت كرد.امام فرمود: «سوگند به خدا 
 اگر به اندازه يك پيراهن پول مى داشتم، شمشيرم را

كه  حاضرم  «من  گفت:  شخص  فروختم!«آن  نمى 
پيراهنى نسيه به تو بفروشم و هنگامى كه سهميه حقوق 

تو رسيد، پول پيراهن را به من بپرداز».
امام اين پيشنهاد را پذيرفت و پيراهن را از وى نسيه خريد 
و وقتى بعد از مدتى سهميه اش را دادند، پول پيراهن را 
به فروشنده پرداخت.با اينكه هزار و هزارها درهم و دينار 
و اموال ديگر، از بيت المال در اختيار امام قرار داشت، آن 
حضرت آنچنان در مصرف بيت المال، احتياط مى كرد 
كه شبى عمرو عاص به حضور آن حضرت رسيد و با 
هم به گفتگو نشستند، امام چراغ را كه از بيت المال بود 

خاموش كرد و از نور مهتاب استفاده نمود.

4
بحران آب در ايران هنوز براى بسيارى از اقشار جامعه به يك باور تبديل نشده است؛ 
چرا كه به باور انبوهى از مردم، اين سرزمين هميشه با مشكل كم آبى دست وپنجه 
نرم كرده و حاال هم وضع بحرانى نيست! همين نگاه تا چندى پيش در بدنه 
مديريتى كشور هم ديده مى شد و كسى باور نداشت كه مشكل داريم. بحث گسترده 
كردن جمعيت تازه و بيشتر ايرانى در عرصه هاى خاكى ايران هم يكى از همين 
استدالل ها بود كه در دوره هاى اخير مطرح مى شد. اما حاال با تغيير رويكردهاى 
مديريتى كشور برخى مسائل اندك اندك روشن شده و برخى مسئوالن متوجه 

وخامت اوضاع شده و كارهايى را براى مديريت اين بخش شروع كرده اند.
آب،  امور  در  رئيس جمهورى  اول  معاون  مشاور  كالنترى،  عيسى  كه  آن طور 
كشاورزى و محيط زيست در اين خصوص مى گويد، در سال هاى گذشته وزارت 
نيرو جرأت اعتراف به واقعيت را نداشت؛ اما حاال بحران خشكسالى به اندازه اى 
رسيده كه مسئوالن متوجه قهقراى كشور شده اند، زيرا درحال حاضر 70 درصد 
جمعيت كشور با سرانه زير 900 مترمكعب آب در  سال زندگى مى كنند و اين از نظر 
استانداردهاى جهانى يعنى رخداد فاجعه بزرگ. عيسى كالنترى كه به تازگى سمت 
مشاوره از معاون اول دريافت كرده است، غروب شنبه به بنياد ملى اميد ايرانيان رفته 
بود تا  در جمع خبرنگاران، كارشناسان و پژوهشگران از همين واقعيت ها و وضع 

آبى كشور گزارشى دقيق دهد.

97 درصد آب هاى سطحى را خشك كرديم

آمار  اعالم  با  جلسه  اين  در  سازندگى  دوران  كشاورزى  وزير  كالنترى،  عيسى 
تكان دهنده از ذخاير آبى كشور گفت: ايران با بهره بردارى از 97 درصد آب هاى 
سطحى خود عمال تمام رودخانه هاى خود را خشك كرده است و ديگر آبى در 
طبيعت باقى نمانده است. او ادامه داد: اين موضوع به معناى آن است كه اگر به 
همين وضع ادامه دهيم حدود 70 درصد ايرانيان يعنى جمعيتى معادل 50  ميليون نفر 
براى زنده ماندن ناچار به مهاجرت از كشور هستند. كالنتري با بيان اين كه سرانه 

آب تجديدپذير كشور به 101 ميليارد مكعب رسيده است.

بحرانى ترين وضع خشكسالى جهان در ايران

كالنترى با بيان اين نكته كه در زمينه بحران خشكسالى واقعيت هايى گفته نشده 
يا كتمان شده است يا با ناآگاهى از آن گذشته ايم، گفت: مسئوالن دولتى تا امروز 
باور نداشتند كه كشور دارد رو به قهقرا مى رود و حاال متوجه اين موضوع شده اند كه 
كمى دير است؛ مطابق با استانداردهاى جهانى درصد بهره بردارى از آب هاى سطحى 
نبايد بيشتر از 40 درصد باشد. اين درحالى است كه بيشتر كشورهاى پيشرفته حد 
ايده آل بهره بردارى براى حفظ منابع آبى خود را لحاظ كرده اند كه حداكثر 25 درصد 
برداشت است. او افزود: تنها دو كشور در جهان وجود دارد كه با بهره بردارى بى رويه 
از منابع آب هاى سطحى در معرض بحران جدى قرار گرفته اند و آن دو كشور ايران 
و مصر است. اين در شرايطى است كه ميزان بهره بردارى از آب هاى سطحى در 
مصر به 46 درصد و در ايران با اختالف فاحش به 97 درصد رسيده است. براى 
اين كه عمق فاجعه را بهتر متوجه شويد عملكرد برخى از كشورهاى جهان را در 
بهره بردارى از آب هاى سطحى سرزمين شان مرور مى كنيم: ژاپن 19درصد، آمريكا 
21درصد، چين 29درصد، هند 33 درصد و در كشورى مانند اسپانيا كه از لحاظ اقليم 

و ويژگى هاى جغرافيايى به ايران شباهت دارد تنها 25درصد.
وزير دولت پنجم گفت: اين موضوع به آن معنى است كه حتى در صورت بارش 
ايده آل و نفوذ آب به زير زمين، جايى براى ذخيره آن وجود ندارد، در نتيجه آب 
در سطح خاك جارى شده و تبخير مى شود. اين موضوع شورتر شدن خاك و از 
دست رفتن حاصلخيزى آن را به دنبال داشته است. درحال حاضر وضع آبى برخى 

از شهرهاى ايران به سطحى رسيده است كه آن شهرها از نظر تعاريف علمى و 
استانداردهاى جهانى به «شهر مرده» تعبير مى شوند. به عنوان مثال درحال حاضر 
شاهرود و نيشابور از نظر هيدرولوژى شهر مرده به حساب مى آيند و بخش عمده اى 

از شهرستان رفسنجان نيز شهر مرده تلقى مى شود.

50  ميليون ايرانى بايد مهاجرت كنند

وزير اسبق كشاورزى با تأكيد بر اين كه بحران خشكسالى در ايران به وضعيتى 
رسيده است كه حيات و تمدن سرزمين در معرض تهديد قرار گرفته است، گفت: 
مطابق برآوردهاى علمى، منابع كشش تأمين نيازهاى جمعيت فعلى ايران را ندارد 
و در آينده نه چندان دور حدود 70 درصد جمعيت ايران بايد از كشور مهاجرت كنند 
اما با وضع ديپلماسى خارجى ايران، كدام كشورها حاضرند 40 تا 50 ميليون ايرانى 
را اسكان دهند؟!وى ادامه داد: درحال حاضر در جزيره مانديل هند ادامه سكونت 
غيرممكن شده است و اين جزيره گاه و بيگاه به زير آب مى رود. اين در شرايطى 
است كه مانديل تنها 300 هزار نفر جمعيت دارد اما دولت هند براى انتقال اين 
به  قريب  اسكان  براى  مى خواهيم  چگونه  ما  است.  شده  دردسر  دچار  جمعيت 

50 ميليون نفر ايرانى چاره انديشى كنيم؟

گفتند توسعه پايدار غرب زدگى است!

كالنترى اشتباه هاى مديريتى در دوره هاى گذشته را باعث رسيدن به اين نقطه 
دانست و گفت: زمانى آمديم گفتيم سياستگذارى ها براى منابع كشور در راستاى 
توسعه پايدار باشد اما عده اى گفتند توسعه پايدار و اصول غربى را كنار بگذاريد. خود 
بنده در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى به خانم دكتر ابتكار شخصا نامه نوشتم 
و گفتم واقعا آب نيست و از لحاظ منابع آبى داريم رو به بحران مى رويم. ايشان 
بى توجه شد و گفت چنين چيزى نيست! سازمان محيط زيست در ايران تا امروز يك 
سازمان مرده و تشريفاتى بوده است. همين االن آقايان هنوز دارند درباره خودكفايى 
در محصوالت كشاورزى صحبت مى كنند. براى نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع 
خودكفايى را به ميان كشيدند كه من برگشتم به آقاى نوبخت گفتم تو را به دين و 

ايمانت بگو اين مزخرفات را كنار بريزند.
او افزود: با اين منابع آبى موجود و در صورت استفاده از مدرن ترين تكنولوژى هاى 
صنعتى و در صورت فرض محال رسيدن به بهره ورى 1,5 درصد تا  سال 1404 تنها 
مى توانيم براى 33 ميليون نفر غذا توليد كنيم. اين در شرايطى است كه بهره ورى ما 

درحال حاضر تنها 0.2 درصد است.
وى تأكيد كرد: من حتى در اين زمينه به مقام معظم رهبرى نيز نامه نوشتم و آمار 
و ارقام و گزارش علمى خدمت شان ارايه دادم. گفتم اگر مى خواهيم به جمعيت 
150 ميليون نفر برسيم قبل از هر چيز بايد منابع آبى را نجات دهيم و پس از آن 
توان توليد ما در كشاورزى، تأمين غذا براى 33 ميليون نفر است براى تأمين غذاى 

بقيه جمعيت بايد به واردات فكر كرد.

هزينه كالن براى تبديل آب شيرين  به آب شورتر از دريا!

كالنترى شيرين كردن آب را همراه با هزينه بسيار گزافى دانست و بيان داشت: در 
بسيارى از موارد شيرين كردن آب شور صرفه اقتصادى ندارد. جالب است كه بدانيد 
اشتباه هاى مديريتى سال هاى گذشته باعث شده است كه ما هزينه كالنى بدهيم 
و آب شيرين مان را به آب شور تبديل كنيم آن هم آب شورى كه غلظت نمك آن 

3,5 برابر غلظت نمك آب درياى عمان است!
وى افزود: در  سال 51 آمريكايى ها به ايران آمدند و درباره پروژه احداث سد گتوند 
پژوهش كردند. طبق گزارش آمريكايى ها محل سد بايد 14,5 كيلومتر پايين تر از 
مخزن سد قرار مى گرفت. علت اين موضوع وجود گنبدهاى نمكى گزارش شده 
بود اما مديران وقت اين گزارش ها را خيانت آمريكا به ايران دانستند و سد را روى 
گنبدهاى نمكى احداث كردند. در آن زمان 130 ميليارد تومان هزينه شد تا پتوى 
رسى روى گنبدهاى نمكى قرار بگيرد اما با اولين آبگيرى تمام پتوهاى رسى از بين 
رفته و آب شيرين پشت سدها به آب شورى تبديل شد كه غلظت نمك آن 3.5 
برابر غلظت نمك آب درياى عمان است. حاال اين سد با مجموع سرمايه گذارى 
3 هزار و 600 ميليارد تومان عالوه بر شور كردن آب شيرين، ساالنه 3.5 تن نمك به 

اراضى خوزستان اضافه مى كند و خاك حاصلخيز منطقه را شور كرده است.
سدسازى بى حساب و كتاب رودخانه ها را خشك كردعيسى كالنترى همچنين با 
برگشت به عقب گفت: در زمان آقاى احمدى نژاد، به ايشان اعالم شد اشتباه دوم 
را انجام نده و سد را آبگيرى نكن كه آب شيرين به آب شور تبديل شود اما ايشان 
كار را به پيمانكار واگذار كرد تا دو خط لوله به طول 270 كيلومتر از زير سد رد كنند. 
براى اين كار 2 هزار و 200 ميليارد تومان هزينه شد كه درنهايت از لوله اى به قطر 
يك متر و 10 سانتى متر تنها 200 ليتر آب خروجى داشته باشيم.  او افزود: مشكل 
ما نه تنها به برداشت بى رويه آب مربوط مى شود كه سدسازى هاى بى حساب و كتاب 

به اين مشكالت دامن زده است. 

هزينه جبران از 50 ميليارد به 25 هزار  ميليارد تومان رسيد

مشاور معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به اين كه در شرايط فعلى براى نجات 
كشور از بحران خشكسالى نيازمند اقدامات فورى هستيم، تأكيد كرد: براى اين كه 
بتوانيم ظرف 5 تا 6 سال آينده به حالت نرمال برسيم بايد سطح برداشت آب از 
منابع مان را به نصف برسانيم و كار را بايد از همين امروز شروع كنيم چرا كه تا 
االن هم دير شده است. بايد سطح برداشت آب از 96 ميليارد مترمكعب به 56 ميليارد 
مترمكعب برسد. او گفت: اين موضوع درحال حاضر براى ما 20 تا 25 هزار  ميليارد 
تومان هزينه دارد اين در صورتى است كه در دوره خاتمى اين موضوع را تنها با 50 
تا 100 ميليارد تومان هزينه مى شد مديريت كرد اما متاسفانه مديران كشور تا امروز 
باور نداشتند كه بحران جدى است و حاال اين موضوع كم كم دارد بين دولتمردان 
جامى افتد و البته اين هزينه گزاف هم براى نجات تمدن ايران و كشور ضرورى و 
غيرقابل اجتناب است. آب، نفت نيست. باليى كه ما سر نفت آورديم را نمى توانيم 

سر آب بياوريم زيرا حيات مان و موجوديت كشور به آب بستگى دارد.

دولت نبايد از موضع عده اى بترسد

كالنترى با اشاره به اين كه در زمينه فرهنگ سازى آب با يك مشكل عمده مواجه 
هستيم، گفت: براى اجراى سياست هاى نجات بخش آب بايد جديت داشته باشيم 
و از واكنش عده اى نترسيم. درحال حاضر ما بنا داريم آب كشاورزى را به نصف 
برسانيم و براى اين كار بودجه تأمين و آماده شده است تا سهم آب كشاورزان را 
خريدارى كنيم اما دولت نگران واكنش مجلس و بقيه است. خود بنده در يكى دو 
روز گذشته چند جلسه خصوصى با آقاى چيت چيان وزير نيرو داشته ام تا ايشان را 
توجيه كنم كه از واكنش نماينده هاى مجلس نترسد. نهايت اين موضوع استيضاح 
است اما بحران آب ديگر شوخى بردار نيست.  او تأكيد كرد: اولين مصوبه دولت و 
اولين شعار آقاى روحانى در زمان انتخابات احياى درياچه اروميه بوده است. ايشان 
با وجود آن كه به وعده خود عمل كرد و براى خريد حقآبه كشاورزان بودجه مورد 
نياز را هم كنار گذاشت اما با اظهارات تند دو سه نماينده محلى در مجلس سريع 

عقب نشينى كرد. 

هنگم اجراى پروژه ها كم سواديم!

مشاور معاون اول رئيس جمهورى در پايان نشست به پاسخگويى به خبرنگاران و 
حاضران در جلسه پرداخت. او به پرسشى درباره احياى اين درياچه و سمتى كه او در 
اين پروژه دارد، پاسخ داد. «شهروند» در سوالى از هدررفت بودجه كشور در نتيجه 
طرح هاى كارشناسى نشده و ازجمله طرح احداث ميان گذر شهيد كالنترى درياچه 
اروميه پرسيد تا كالنترى توضيح دهد: در زمان احداث ميان گذر شهيدكالنترى 
انجام گرفت؛ طبق  به درستى  و مطالعات  كارشناسى شد  اروميه، طرح  درياچه 
مطالعات انجام شده بنا شد در 3,5 كيلومترى غرب درياچه كه 99.7 درصد جريان 
اما آن پل را حذف كردند. از آن منطقه مى گذرد، پل ديگرى احداث شود  آب 
كالنترى همچنين در پاسخ به پرسش ديگر مبنى بر طرح خريد آب شيرين از 
كشورهاى همسايه گفت: اين طرح غيرقابل اجراست زيرا عمدتا همسايگان ما منابع 
كافى براى صادرات آب شيرين را در اختيار ندارند، در اين زمينه با چند كشور نيز 

مذاكره شده اما نتيجه بخش نبوده است. 
به عنوان مثال تاجيكستان اعالم كرد آبى براى صادرات ندارد و جمهورى آذربايجان 
نيز حاضر شد ساالنه 150 تا 250 ميليون مترمكعب آب به ايران انتقال دهد آن هم 
براى مدت محدود كه با هزينه هاى سنگين حمل ونقل و ميزان ناچيز توافق شده، 

اين طرح توجيه اقتصادى كافى ندارد

فضيلت صله رحم

امام على (ع): اى مردم! هيچ كس ـ هر اندازه هم 
ثروتمند باشدـ  از خويشان خود و حمايت عملى و زبانى 
آنها از او، بى نياز نيست . آنان بزرگترين گروهى هستند 
كه از انسان پشتيبانى مى كنند و پراكندگى و پريشانى 
او را از بين مى برند و در مصيبتها و حوادثى كه برايش 

پيش مى آيد، بيش از همه به او مهربان و دلسوزند.
انسان در ميان مردم پديد  نام نيكى كه خداوند براى 
 مى آوَرد، بهتر است از مال و ثروتى كه وى براى ديگران 
باقى مى گذارد. حديث هان! مبادا از خويشاوند نيازمند 
خود روى برتابيد و از دادن اندك مالى به او دريغ كنيد، 
كه اگر ندهيد چيزى بر ثروت شما نمى افزايد و اگر بدهيد 

چيزى كم نمى شود

نقاشى  ساختمان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى     رجايى 8 - پالك 20      32312714    09159617909 - تنگلى

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده  

09156706538     

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09153637507
 09156217507 - حسينى

دعوت هيئت مديره شركت معدنى سنگ آهن خاوران بيرجند
از كليه اعضاى هيئت مديره دعوت مى شود در جلسه دوشنبه 94/2/21 ساعت 10 
صبح كه در محل قانونى شركت (نهبندان- كيلومتر 110 جاده شهداد- جاده سرب 

كويران - معدن كوه عبداللهى) تشكيل مى شود، حضور به هم رسانيد.
موضوع جلسه: تعويض اختيار ماده 40 اساسنامه

مدير عامل شركت معدنى سنگ آهن خاوران بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى " نوبت اول" شركت معدنى سنگ آهن خاوران بيرجند

از كليه سهامداران شركت معدنى سنگ آهن خاوران بيرجند دعوت مى شود در 
جلسه دوشنبه 94/2/21 ساعت 12 كه در محل قانونى شركت (نهبندان- كيلومتر 
110 جاده شهداد- جاده سرب كويران -معدن كوه عبداللهى)  تشكيل مى شود 

حضور به هم رسانيد.
موضوع جلسه:

انتخاب اعضاى هيئت مديره شركت
انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

بررسى موضوع فعاليت شركت
هيئت مديره

با انواع باطرى هاى ايرانى و خارجى ، سبك و سنگين 
به مناسبت والدت حضرت علـى (ع) با 10 % تخفيف 
در خدمت همشهريان عزيز مى باشد.

افتتـاح  شد 10 % تخفيف

نبش مدرس 1       09153403494 - 32234251

     09156633327 - كلينيــك تخصصــى زانتيـــا

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

حمل اثاثيه با 10 سال بيمه
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648
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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 شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23



                        

528

21

573

928

1486
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371

485376192
273491865
916528437
764815923
839742651
152639748
321967584
597284316
648153279

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.
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ضرب المثل بيرجندى

پندرى اور ور خويد دره
پندارى آب را بر (به) خويد دارد

كنايه از كسى كه بسيار بى تاب است و عجله 
مى كند

آب بر خويد داشتن به معنى هدايت كردن آب از 
آبگير تا كرت هاى زراعى است. كه بايد به ترتيب 

به همه كرت ها آب داده شود. 

نوگل بستان رضا

مژده كه آمد به جهان نوگل بستان رضا
شد ز پس پرده عيان قدرت و آيات    

خداآمده بر عالميان رحمت و احسان و عطا
 گشت جهان به ز جنان از قدم شاه هدا

سبط نبى، نَجل على، حجت حق، نور جلى 
كان كرم، پور ولى، آمده بر اهل وال

نور نهم، رهبر دين، حافِظ قرآِن مبين 
كرد تجلّى به زمين قبله ارباب صفا

بلبل گلزار نبّى گشته ملقب به تقى  
سيد و ساالِر وفّى مظهر احسان و سخا

پرواز اندازه آدمو برمال مي كنه 
هرچي باالتر مي ري باال و باالتر مي ري

 دنيا از ديد تو بزرگتر مي شه 
و تو از ديد دنيا كوچكتر! 

(شهاب حسيني- شوق پرواز)

داده خدا دسته گل به ثامن االئمه
گل وجود جواد، شكفته شد در زمين

به رنگ و بوى خدا چو خاتم المرسلين
آينه طلعتش طاهاست و يا و سين
ابرو و خال و خطش آيات محكمه

والدت امام محمدتقى(ع) مبارك باد

آسيب ديده هميشه درهاى روياهايش كوچك و 
كوچكتر مى شود، مگر با اميد 

كه شرايط ما را دگرگون مى سازد

وقتى دارى به شدت دنبال چيزى ميگردى
 همون چيزى رو پيدا مى كنى 

كه دفعه پيش شديد دنبالش مى گشتى

دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما
چيسـت ياران طريقت بعد از اين تدبير ما

حافظ شيرازى

غنى شدن روابط نتيجه مجازات ظالمان
 نيست، بلكه ثمره بخشندگى و رحمت
 از جانب مظلومان است. ماكس لوكادو

براى نزديكى و همگرايى قوم خويش، 
كمك بهم و ستيز 

با نادانى و ناراستى را پيش گيريد .

حضرت امام محمدتقى عليه السالم ميوه دل ثامن الحجج 
عليه السالم در دهم رجب 195 ق در مدينه منّوره زاده 
بزرگوارش  پدر  گشت.  شكوفا  امامت  شاخسار  بر  و  شد 
حضرت امام رضا عليه السالم و مادرش بانوى گرامى و 
بافضيلتى به نام «سبيكه» است كه امام رضا عليه السالم 
او را «خيزران» ناميد. حضرت همواره از ايشان به نيكى 
ياد كرده او را با تعابيرى چون بانويى پاك دامن و بانوى 

بافضيلت نام مى بردند.
دوران امامت

كه   ، ه  ماه صفر 203  آخر  يا  سال 202  رمضان  ماه  از 
امام رضا عليه السالم در توس به شهادت رسيد، فرزند 
آن حضرت، امام محمدتقى عليه السالم به مقام امامت و 

پيشوايى امت مسلمان رسيد.
امام جواد در سه سالگى

صفوان بن يحيى، از ياران مخلص امام رضا عليه السالم ، 
مى گويد در مدينه به حضور آن حضرت شرف ياب شدم 
و عرض كردم: پيش از آن كه خداوند ابوجعفر (جواد) را به 
شما عنايت فرمايد، درباره امام بعد از شما پرس وجو مى 
كرديم و شما مى فرموديد خداوند به من پسرى عنايت 
خواهد فرمود. اكنون خداوند پسرى به شما عنايت كرد و 
چشم ما به وجود وى روشن گرديده است. تكليف ما پس از 

شما چيست و امام ما چه كسى خواهد بود؟

امام رضا در پاسخ به امام جواد كه در مقابلش ايستاده بود 
اشاره نمود. من در جواب گفتم فدايت شوم او كه بيش از 
سه سال ندارد؟! امام رضا عليه السالم فرمود: «كمى سن 
ايرادى ندارد؛ چون حضرت عيسى در حالى كه كم تر از سه 

سال سن داشت به پيامبرى رسيد».
خلفاى عصر امام

امام جواد عليه السالم در سال 195 ه در مدينه چشم به 
فرزند  امين»  جهان گشود. سه سال داشت كه «محمد 
هارون الرشيد به دست برادرش در سال 198 ه به قتل 
رسيد و حاكميت مأمون آغاز گشت. مأمون در سال 218 ه 
درگذشت و معتصم عباسى در ماه شعبان 218 ه به خالفت 
رسيد. از اين رو بايد گفت امام جواد عليه السالم در زندگى 
كوتاه و پربار خويش با سه خليفه عباسى هم عصر بوده 

است.
سوى  از  السالم  عليه  جواد  امام   تكريم 

على بن جعفر عليه السالم
روزى امام جواد عليه السالم وارد مسجد رسول خدا شد. 
على بن جعفر عموى آن حضرت با ديدن امام جواد عليه 
السالم با عجله و بدون كفش و عبا حركت كرد و به حضور 
امام رسيد و دست او را بوسيد و آن حضرت را فراوان تعظيم 
كرد. امام جواد عليه السالم به او فرمود: «عموجان، بنشين. 
خدا تو را مشمول رحمت خويش قرار دهد». على بن جعفر 

گفت: «در حالى كه شما ايستاده ايد من چگونه بنشينم؟»
پس از آن كه امام جواد عليه السالم رفت و على بن جعفر 
به محل تدريس خود برگشت شاگردان او اعتراض كردند 
كه: تو عموى ابوجعفر هستى، سن و سال بااليى دارى، آن 
وقت در برابر (ابوجعفر جوان) اين گونه تعظيم مى كنى؟! 
على بن جعفر در حالى كه محاسن سفيد خود را در دست 
گرفته بود گفت: ساكت باشيد، اگر خداوند اين ريش سفيد را 
اليق امامت ندانست و اين نوجوان را اليق مقام بلند امامت 
دانست و به او چنين عظمت و مقامى داد، من مى توانم 
مقام و فضيلت او را ناديده بگيرم؟ از سخن شما به خدا پناه 

مى برم، بلكه بايد بگويم من بنده و چاكر او هستم. 
مشعل تابان

امامت هديه اى الهى براى همه آحاد اّمت است تا به مدد 
آن در صراط مستقيم قرار گيرند. امام ضامن اجراى احكام 
قرآن، مشعل هدايت در شب هاى تيره و فروغ يقين افروز 
در پيچ و خم هاى شك و اضطراب است. امام جواد عليه 
السالم در دوران سياه حكومت خلفاى بنى عباس، به رغم 
عمر كوتاه خود توانست كشتى امت را به خوبى هدايت كند 
و براى مؤمنان مشعلى تابان در شب سياه انحراف و كج 
انديشى باشد. آن حضرت با بيان مسايل بنيادى دين، از 

پرچم هماره برافراشته اسالم پاسدارى كرد.
درياى فضايل

درياى فضايل امام جواد عليه السالم بى كرانه است. او 
برگزيده خداوند، قرآن ناطق، حقيقت مجّسم و هدايتگر 
توحيد است. امام جواد عليه السالم ، در دوران كوتاه امامت 
را بر جان تشنه  با كردار و گفتار خود معارف ناب  خود، 
مؤمنان جارى مى ساخت. ميالد فرخنده امام جواد عليه 

السالم بر تمام شيعيان خجسته باد.

السالم عليه  امـــام جـــواد   سفـــارش 
 درباره پرهيزكارى

گاه در زندگى، تمام درها به روى انسان بسته مى شود، 
به گونه اى كه هرطرف كه روى مى كند با مشكل يا 
مشكالتى روبه رو مى شود. اين قبيل مواقع فرصت هاى 

خوبى براى بيدارشدن و بازگشت به سوى خداست. 
در اين هنگام اگر انسان از روى اخالص از ذات مقدس 
حضرت حّق كمك بگيرد، امدادهاى الهى به كمك او مى 
آيد و نسيم هاى رحمت پروردگار او را در بَر مى گيرد و از 

راه هايى كه هرگز باور نداشت، 
درهاى بسته به رويش گشوده مى شود. امام جواد عليه 
السالم در اين باره مى فرمايند: «اگر درهاى آسمان و زمين 
به روى كسى بسته شود و او پرهيزكارى پيشه كند، خداوند 

در كار او گشايش مى دهد».
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

با معصومين (ع)

آيه روز 
 

اينان همان كسانند كه خدا مى داند چه در دل دارند پس از آنان روى برتاب 
وپندشان ده و با آنها سخنى رسا كه در دلشان افتد بگوى. نسا آيه 63

حديث روز

از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشين بپا دارد كه مغزوي 
از حرارت كفشهايش به جوش ميآيد .

سخن پير قديم 

فالش بك

طلوع نهمين آفتاب سپهر امامت

طراح: نسرين كارى

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 بازارياب حرفه اى بيمه 
با پورسانت و شرايط عالى نيازمنديم.

09158651005

 يك شاگرد نيمه ماهر براى 
تعويض روغن و پنچرگيرى نيازمنديم.

09151636840

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

 در شهرستان ها نيازمند است.
09151650431- 32255243

 يك راننده براى كار در 
پخش مواد غذايى نيازمنديم.

09155619386
32322802

يك صندوقدار خانم مسلط به 
نرم افزار حسابدارى با روابط  
عمومى باال براى  كار در غذاى 

آماده نيازمنديم.
ساعت كار: 11:30 تا 17

32445179 - 09155624508

 يك شركت پخش مواد غذايى 
 براى تكميل پرسنل چند بازارياب 
به صورت تمام وقت نيازمند است.

32255641
09304428753

 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

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

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

09384928910  باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش آپارتمان واقع در پونه 12
 90 متر مفيد ، با كليه امكانات  

09155620983

يك واحد آپارتمان 150 مترى واقع در 
بيست مترى چهارم مدرس ، عدالت 2 طبقه 
اول به فروش مى رسد. 09105468068

واگذارى به صورت نقدى 
يا معاوضه با خودرو 

 رستوران سنتى با كليه امكانات 
و شرايط استثنايى
09151615023

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

فى:  توافقى
09155619386
09376472508

فروش 2000 متر باغ  داخل محدوده 
خدماتى شهر مود  با 80 اصله نهال 

 زرشك 20 ساله  و  6 ساعت آب
 از قنات سربندى  با  قيمت استثنايى          

09155623695

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

32450930
09153634633 - هاشمى

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

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

تدريس خصوصى رياضيات  و آمار

09393637085

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
را
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نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: متخصصان بر دوش گرفتن با «آب ولرم مايل به خنك» تاكيد مى كنند. دوش روزانه نبايد با آب داغ باشد زيرا خود باعث افزايش تعريق مى شود. دئودرانت ها، 
ضد تعريق نيستند بلكه تنها خوش بو كننده اند. براى كاهش ميزان عرق  كردن، بايد از ضدتعريق هايى استفاده كرد كه معموال بوى خوش ندارند اما تعريق را كاهش 
مى دهند. ضد عرق هاى معمولى را مى توان بدون نسخه از داروخانه ها تهيه كرد اما اگر اثر نكرد ضد تعريق هاى قوى ترى توسط پزشك تجويز مى شود.

براى از بين بردن بوى بد بدن چه كنيم؟ 

فستيوال و طرح استعداديابى فوتبال 
دختران در خراسان جنوبى برگزار مى شود

خراسان  فوتبال  هيئت  بانوان  رئيس  نايب  ايسنا:   
جنوبى از برگزارى فستيوال و طرح استعداديابى فوتبال 
با  دختران در استان خبر داد. رضايى گفت: اين طرح 
هدف استعداديابى دختران 6 تا 12 سال فوتبال استان 
و پرورش آنها به صورت اصولى و راهبردى است. وى 
افزود: در قالب اين طرح در نظر داريم تا استعدادهاى 
فوتبال استان را شناسايى و پرورش دهيم تا بتوانيم در 
آينده نزديك شاهد حضور اين ورزشكاران در ميادين 
معتبر ملى و كشورى و بين المللى باشيم.رضايى ادامه 
داد: همچنين كارگاهى آموزشى توجيهى براى مربيان 
حاضر در طرح نيز برگزار شده تا با آغاز طرح استعداديابى 
بتوانند در شناسايى دختران نخبه استان كمك كنند.وى 
خاطرنشان كرد: در قالب اين طرح در ابتدا دختران 6 تا 
12 سال استان مورد ارزيابى قرار گرفته و براى فستيوال 

فوتبال دختران استان در شهريور ماه آماده خواهند شد.

رقباى مسابقات هندبال ساحلى كشورى 
در طبس به مصاف هم مى روند

اداره ورزش و جوانان طبس گفت:  فارس: سرپرست 
ديدار چهار جانبه مسابقات هندبال ساحلى براى كسب 
آمادگى حضور در رقابت هاى كشورى به مناسبت هفته 
كار و كارگر به ميزبانى شركت زغال سنگ پروده طبس 
برگزار مى شود. توتونچى اظهار كرد: در اين مسابقات 
رقباى مسابقات هندبال ساحلى كشورى در طبس به 
مصاف هم مى روند.هيئت هندبال شهرستان طبس با 
همكارى و مساعدت شركت زغال سنگ پروده طبس، 
روزهاى پنجشنبه و جمعه ميزبان رقباى قديمى هندبال 
ادامه داد: تيم هاى سنگ آهن  خواهند بود. توتونچى 
بافق، هيئت هندبال يزد و فوالد آلياژى يزد به همراه 
پروده طبس  زغال سنگ  تيم هندبال ساحلى شركت 
ديدار هاى چهارجانبه اى را براى كسب آمادگى حضور 
در رقابت هاى كشورى به ميزبانى شركت زغال سنگ 

برگزار خواهند كرد. 

جواد نكونام دستيار كى روش شد/ 
افشين پيروانى مدير تيم بزرگساالن

روز  فوتبال  فدراسيون  رئيسه  هيئت  جلسه  مهر: 
درباره  تا  شد  برگزار  فوتبال  فدراسيون  در  گذشته 
ملى  تيم  سرپرست  و  كى روش  كارلوس  دستياران 
فوتبال ايران تصميم گيرى شود. در اين جلسه مقرر 
به  ايران  فوتبال  ملى  تيم  كاپيتان  نكونام  جواد  شد 
كند.  كار  كى روش  كارلوس  كنار  در  دستيار  عنوان 
به  هم  پرسپوليس  پيشين  كاپيتان  اينكه  ضمن 

عنوان مدير تيم ملى انتخاب شد. 

مواد غذايى براى جلوگيرى از 
ضعيف و خشك شدن چشم ها

 سالمانه: ماهى هاى حاوى امگا 3 مثل ماهى 

اينكه  دليل  به  قزل آال  و  تن  ماهى  سالمون، 
باعث  هستند،   3 امگا  چرب  اسيدهاى  حاوى 
مى شود. خشك  چشم  سندروم  از   جلوگيرى 
ماده غذايى ديگر، هويج است. بتاكاروتن موجود 
در اين سبزى براى حفظ سالمت شبكيه چشم 

بسيار مفيد بوده و جزو خوراكى هايى است كه 
دارد.  نقشى موثر  از كاهش ديد  در جلوگيرى 
البته مصرف سبزيجات برگ  سبز مثل اسفناج، 
هم  كلم  خانواده  انواع  حتى  و  بروكلى  كلم 
باشد.  مفيد  چشم  سالمت  حفظ  در  مى تواند 
البته مصرف مركبات مثل پرتقال، ليموترش و 

شيرين و نارنگى و... همچنين انواع توت مثل 
بودن  دارا  دليل  به  نيز  تمشك  و  توت فرنگى 
از  پيشگيرى  در  مى توانند  فراوان   C ويتامين 

بروز آب مرواريد مفيد باشند. 

خواص تغذيه اي و درماني «پيازچه»

سالمانه: پيازچه ها عالوه بر طعم دادن به انواع 
غذاها،  داراي خواص فراوان ديگري نيز هستند. 
باال،  كاهش قند خون، كاهش كلسترول خون 
كاهش فشارخون باال، كاهش ريسك پيشرفت 
سرطان كولون و ديگر سرطان ها برخي از خواص 
درماني پيازچه هستند. پيازچه ها سرشار از ويتامين 
C هستند. ويتامين C عالوه بر تقويت سيستم 
ايمني بدن، از بدن در برابر بيماري هاي قلبي – 
عروقي، بيماري هاي مربوط به چشم و نيز چين 

و چروك هاي پوستي محافظت مي كند.

راهكارهايي براي افزايش 
كالري سوزي

كالري  افزايش  براي  راهكارهايي  سالمانه: 
سوزي پيشنهاد مي شود. تمرين هاي ورزشي 
هاي  ورزش  اگرچه  دهيد.  افزايش  را  خود 
دهد  نمي  افزايش  را  عضالت  ميزان  هوازي 
اما ميزان سوخت و ساز بدن را افزايش خواهد 
داد. آب بنوشيد. براي جلوگيري از كم آبي يك 
ليوان آب بدون شكر پيش از هر وعده غذايي 
با فاصله مناسب يا ميان وعده بنوشيد. غذايتان 

شيميايي  مواد  تند  غذاهاي  كنيد.  تند  كمي  را 
طبيعي دارد كه مي تواند متابوليسم را افزايش 
دهد. براي افزايش سريع متابوليسم ماكاروني، 

تاس كباب و خوراك لوبيا را كمي تند كنيد.

آشنايى با خوراكى هاى سرد 
و مصلح هاى آن

مصلح هاى  سرد،  خوراكى هاى  با  نيوز:  سالمت 
آن ها و راه هاى پيشگيرى از دچار شدن به سردى 
آشنا شويم. تقريبا تمام لبنيات جز پنير كهنه، شير 
سردى  طبع  چكيده  ماست  و  كره  تازه،  محلى 

دارند. بهتر است اين خوراكى ها را با مصلح هاى 
گردو،  با  را  تازه  پنير  مثال  كنيد.  مصرف  آن ها 
آويشن يا نعناع خشك بخوريد. خامه، سرشير و 
شير پاستوريزه را با عسل مصرف كنيد. كشك را 

با سير، نعناع خشك و پونه كوهى مخلوط كنيد. 
در دوغ يا ماست مصرفيتان نعناع،  آويشن، سير، 
كاكوتى،  سياه دانه يا پونه بريزيد يا آن را با زيتون 
همراه كنيد.طبع توت ها با يكديگر متفاوت است؛ 
مثال طبع تمشك و شاه توت، سرد و خشك است. 
توت فرنگى طبع سرد و ترى دارد و طبع توت هاى 

سفيد هم گرم و تر است. بايد تمشك، توت فرنگى 
و شاه توت را با عسل مصرف كنيد

 شوره سرتان را  به راحتى درمان كنيد! 

پوسته هاى  شكل  به  سر  شوره  نيوز:  نامه 
به شكل  يا  و  اندك  مقدار  به  و  نازك، ظريف 
پوسته هاى ضخيم و به مقدار زياد در سطح سر 
ايجاد مى شود. براى پوسته هاى خفيف و نازك 
درمان هاى ساده اى وجود دارد. دو ساعت قبل 
از حمام مى توانيد از روغن هايى مانند روغن گل 
سرخ، روغن گل بنفشه، لعاب گل ختمى، لعاب 
اسفرزه و آب چغندر پخته را بر روى سر ماليده 
و در صورتى كه برايتان مفيد بود هر بار قبل از 
حمام اين كار را تكرار كنيد. گل ختمى و دانه 
بريزيد  آنها  اسفرزه هنگامى كه آب گرم روى 
ايجاد  مانندى  ژله  و  غليظ  مايع  مدتى  از  بعد 
مى شود، سپس با پارچه اى اين لعاب را از گل 
يا دانه جدا كرده و لعاب آن را بر سرتان بماليد. 
به  مواد  از  استفاده  بار  چند  با  كه  صورتى  در 
نتيجه مطلوب نرسيديد احتماًال بدن دچار نوعى 
از سوء مزاج است و به پاكسازى نياز دارد كه 
به پزشك متخصص طب  بايد  اين شرايط  در 

سّنتى مراجعه شود.

راهكارهايي براي افزايش كالري سوزي

متهم از بازداشتگاه فرار كرد تا 
خودكشى كند

باشگاه خبرنگاران: دادستان عمومى و انقالب سراب 
گفت: يك متهم فروش موادمخدر كه از بازداشتگاه 
فرار كرده بود و قصد خودكشى داشت با حضور به 
موقع ماموران از مرگ حتمى نجات يافت. وطن خواه 
از نجات جان يك فرارى در سراب خبر داد و گفت: 
ماموران  توسط  كه  مخدر  مواد  فروش  متهم  يك 
دستگير شده بود، بعد فرار از بازداشتگاه قصد داشت 
در يكى از ساختمان هاى نيمه كاره اقدام به خودكشى 
كند كه خوشبختانه پليس توانست با حضور به موقع 

وى را از مرگ حتمى نجات دهد.

پسر معتاد به خاطر چند گرم مواد 
كشته شد

باشگاه خبرنگاران: اول فروردين سال جارى ماموران 
پليس در جريان وقوع يك قتل قرار گرفتند و موضوع 
را در دستور كار خود قرار دادند. با حضور ماموران در 
محل مشخص شد كه مرد جوانى در خانه دوستش 
با ضربات چاقو به قتل رسيده است. دوست مقتول به 
عنوان مظنون دستگير شد. اين پسر به نام يحيى در 
بازجويى ها به قتل دوستش اعتراف كرد و به ماموران 
گفت: مقتول روز حادثه به من تهمت مى زد كه مقدارى 
پول و مواد مخدر او را از خانه اش دزديده ام. من هم در 

نهايت عصبانى شدم و او را با چاقو به قتل رساندم.

وقوع 118 فقره تصادف در معابر 
درون شهرى استان طى ماه گذشته

 
خراسان  استان  فا.  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
جنوبي از كاهش 86 درصدى تصادفات فوتى و كاهش 
5 درصدى مجروحين در تصادفات فروردين ماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل در معابر درون شهرى استان 
خبر داد. سرهنگ رضايى گفت: در ماه گذشته 118 فقره 
تصادف در معابر درون شهرى استان به وقوع پيوسته كه 
تعداد 146 نفر از هم استانى هايمان مجروح شده اند. 
شهرستانهاى بيرجند،طبس، نهبندان و فردوس هركدام 
با 100 درصد بيشترين كاهش و درميان با 100 درصد 

افزايش بيشترين افزايش تصادفات فوتى را داشته اند.

«طوطى سخنگو» 
بهانه سركيسه كردن مردم

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان چهارمحال 
و بختيارى گفت: در پى شكايتى مبنى بر كالهبردارى 
اينترنتى موضوع در دستور كار قرار گرفت.  سرهنگ 
جعفريان افزود: شاكى اعالم كرد كه عالقه زيادى به 
پرندگان دارم و در حال جستجو با سايتى مواجه شدم 
كه اطالعات و تصاوير مختلفى درباره كاسكو – نوعى 
طوطى سخنگو - منتشر كرده بود لذا پس از تماس 
تلفنى با فروشنده مبلغ 15ميليون ريال به حساب وى 
واريز كردم اما پس از آن خط تلفن وى خاموش شد. 

متهم در كمتر از 48 ساعت شناسايى و دستگير شد. 

كالهبردارى مرد شياد از دانشجويان 

باشگاه خبرنگاران: حسينى رئيس پليس فتا استان فارس 
از دستگيرى فردى كه در فضاى مجازى با انتشار اخبار 
كذب با موضوع فروش مقاالت علمى و انجام پروژه هاى 
دانشجويى با قيمت پايين اقدام به كالهبردارى مى كرد 
ماموران  به  اظهار كرد: فردى در شكايتى  داد و  خبر 
اعالم كرد براى انجام پروژه دانشگاهى خود به سايتى 
برخورد كرده كه ادعا داشت پروژه و مقاله دانشجويى 
را با قيمتى مناسب انجام مى دهد و قرار شد 120 هزار 
تومان به  حساب مدير سايت واريز كنم كه پس از واريز 
مبلغ درخواستى كالهبردار پل ارتباطى خود را قطع كرده 

و پاسخگو نيست كه در نهايت متهم دستگير شد.

6
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فارس- مديركل انتقال خون خراسان جنوبى گفت: ميزان خون گيرى در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16,1 درصد رشد داشته است. عاملى اظهار كرد: 
در فروردين ماه سال جارى تعداد 2 هزار نفر براى اهدا خون به مراكز خون گيرى استان مراجعه كردند كه از اين تعداد يك هزار و 734 نفر موفق به اهدا شدند. وى با بيان 

اينكه كسانى كه براى نخستين بار خون اهدا كردند در استان 287 نفر بودند، گفت: اين مبحث چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

برگزارى جشن ميالد امام جواد(ع) رشد 16 درصدى اهداى خون در خراسان جنوبى
در آستان امامزادگان باقريه بيرجند 

مراسم  (ع)  امام جواد  فرا رسيدن ميالد  مناسبت  به 
جشنى در آستان امامزادگان باقريه برگزار مى شود.

حضور  با   17 ساعت  چهارشنبه  امروز  مراسم  اين 
عاشقان و دلدادگان آن حضرت برگزار خواهد شد.

نخستين اردوي دانشجويي «درياي خاك» 
در كوير همت آباد زيركوه  برگزار مى شود

از  جنوبي  خراسان  دانشگاهي  جهاد  فرهنگي  مدير 
دانشجويي «درياي  اردوي  برگزاري نخستين دوره 
زيركوه  آباد  همت  كوير  در  خواهران  ويژه  خاك» 
خبر داد. مرادي با اعالم اين خبر گفت: اين همايش 
برنامه هاى  با  94 همراه  ماه  ارديبهشت   18 و   17
متنوع فرهنگي و ورزشي از قبيل شترسواري، رصد 
ستارگان، موسيقي محلي، سافاري، آتشبازي، امداد 
پياده روي در ماسه هاي روان، برگزاري  و نجات، 
سد  از  بازديد  زيست  محيط  اكوسيستم  كارگاه 
مهلت  آخرين  برگزار مى شود. وى  تجنود  تاريخي 
كرد  اعالم  جاري  ماه  ارديبهشت   15 را  نام  ثبت 
به  توانند  مي  نام  ثبت  براي  دانشجويان  گفت:  و 
به  يا  و  تحصيل  محل  دانشگاه  فرهنگي  معاونت 
پاسداران  خيابان  در  واقع  استان  دانشگاهي  جهاد 

ميدان قدس مراجعه كنند. 

راهيابى  سه هنرجوى سربيشه اى 
به مرحله نهايى مسابقات علمى كشور

براى نخستين بار در تاريخ آموزش و پرورش سربيشه 
مرحله  به  كه  دانش  كار  هنرجوى مدارس  نفر   8 از 
يافته   راه  كشور  كاربردى  علمى  مسابقات  تئورى 
اين مسابقات راه  بودند، 4 نفرشان به مرحله نهايى 
يافته اند. بر اساس اين گزارش مرتضى كاظمى پور، 
عاليه غفرانى و فاطمه مرادى بيژائم، توانسته اند به 
و  سّنتى  رودوزى  جوشكارى،  هاى  رشته  در  ترتيب 

هنر فرش به اين مرحله از مسابقات راه يابند.

كلنگ گازرسانى داخل شهر حاجى آباد 
هفته دولت زمين مى خورد

فارس-رئيس شوراى اسالمى شهر حاجى آباد گفت: 
كلنگ آغاز لوله گذارى گاز در داخل شهر حاجى آباد با 
اعتبارى بالغ بر 8 ميليارد تومان هفته دولت به زمين 
مى خورد. رستم پور اظهار كرد: عمليات گازرسانى به 
 10 قطر  و  كيلومتر   91 طول  به  زيركوه  شهرستان 
اينچ در حال اجرا است. وى با بيان اينكه 87 كيلومتر 
از مسير لوله گذارى تاكنون تسطيح شده است، افزود: 
تاكنون 57 كيلومتر حفارى و 55 كيلومتر لوله گذارى 
شده و نصب ايستگاه در ابتدا و انتهاى پروژه درحال 
اجراست. وى اعتبار تمام پروژه انتقال گاز به زيركوه 
را حدود 41 مليارد تومان اعالم كرد و گفت: مطالعات 
شبكه داخلى انجام شده و در حال آماده شدن براى 

مناقصه پيمانكار است. 

پرداخت 271 ميليارد و 628 ميليون  ريال 
 كمك معيشت به مددجويان تحت حمايت 

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
استان گفت: طى سال گذشته 271  (ره)  امام  امداد 
معيشت به  كمك  ريال  ميليون   628 و  ميليارد 
مددجويان تحت حمايت پرداخت شده است. نخعي با 
بيان اينكه طي سال گذشته به 34 هزار و 964 خانواده 
تحت حمايت در سطح استان مستمري پرداخت شده 
است افزود: اين نهاد به خانواده هاي يك نفره مبلغ 
53 هزار تومان، دونفره 60 هزار تومان، سه نفره 71 
نفره  پنج  و  تومان  هزار  نفره 82  تومان، چهار  هزار 
100 هزار تومان مستمري  پرداخت نموده است. وى 
يادآور شد: از كل اعتبار پرداخت شده به مددجويان 
و  براى مستمرى  ريال  ميليون  ميليارد و 706   249
مبلغ 21 ميليارد و 922 ميليون ريال به عنوان عيدى 

به اين عزيزان پرداخت شده است.

كشف سازه هاى معمارى در كهنك سربيشه

فصل دوم كاوش در محوطه باستانى كهنك سربيشه  
 به كشف سازه هاى معمارى، قطعات سفال، خرابه هاى
آجرپزى  كوره  دو  وجود  هاى  نشانه  و  آسياب  يك 
اين  در  كاوش  هيئت  سرپرست  فرجامى  انجاميد. 
منطقه تصريح كرد: اين طرح با هدف آموزش شيوه 
گروه  دانشجويان  به  شناسانه  باستان  كاوش  هاى 
باستان شناسى دانشگاه بيرجند انجام شد. وى خاطر 
نشان كرد: در كاوش هاى صورت گرفته سازه هاى 
و  هجرى  چهارم  و  سوم  قرون  به  مربوط  معمارى 
دوران ميانه اسالمى و قطعات سفال مربوط به اين 

دوران به دست آمده است. 

برگزارى جشنواره دانش آموزى 
«غذاى سالم» در دبيرستان امام حسين(ع) 

جشنواره  مشاغل،  هفته  و  هفته سالمت  مناسبت  به 
غذاى سالم توسط دانش آموزان پايه  دوم دبيرستان امام 
حسين سيدالشهدا(ع) دوره دوم، در روز يكشنبه ششم 
ارديبهشت 1394برگزار شد. در اين جشنواره غذاهاى 
سالم و سنتى تهيه و به ديگر دانش آموزان فروخته شد 
و عوايد آن به نيازمندان اهدا شد. هدف از اين جشنواره 
روحيه همكارى و مشاركت، ارزش كار آفرينى و خود 

مراقبتى از طريق مصرف غذاهاى سالم بود.

افتتاح 10 نانوايى آزاد در بيرجند

 ايرنا- رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت: طى هفته گذشته و بر 
 20 سازى  آزاد  بر  مبنى  دولت  هيئت  مصوبه  طبق 
اندازى  راه  راستاى  در  نانوايان  آرد  سهميه  درصد 
نانوايى هاى آزادپز، تعداد 10 واحد نانوايى آزادپز در 
افزود:  فعاليت كردند. تهورى  به  استان شروع  مركز 
نانوايان  عملكرد  بر  نظارت  بخش  در  مدت  اين  در 
فروشى  كم  زمينه  در  تخلف  پرونده   6 تعداد  نيز 
است. شده  ارسال  حكومتى  تعزيرات  به  و  تشكيل 
وى از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف نانوايى ها از قبيل كم فروشى گران فروشى 
و عرضه خارج از شبكه آرد به شماره 124 سازمان 

صنعت، معدن و تجارت گزارش كنند.

كمك 350 ميليون ريالى مردم اردكول 
به احداث پروژه ورزشى

فارس- سرپرست اداره ورزش و جوانان زيركوه گفت: 
شوراى اسالمى و دهيارى اردكول 350 ميليون ريال 
براى احداث يك زمين ورزشى در اين روستا هزينه 
از  اردكول  روستاى  در  حضور  با  على آبادى  كردند. 
تالش و عزم شورا و دهيار در توسعه ورزش قدردانى  
كرد و اظهار كرد: ساخت يك زمين روباز ورزشى به 
مساحت 4 هزار و 960 متر مربع با اجراى ديوارچينى 
ميله  و  دروازه  تيرك  به  آن  تجهيز  و  فنس كشى  و 
واليبال كار بسيار بزرگ و پسنديده اى است كه توسط 
اردكول  روستاى  اسالمى  شوراى  و  دهيار  و  خيران 
انجام شده و در نهايت تحويل اداره ورزش و جوانان 
زيركوه شده است.قادرى دهيار روستاى اردكول نيز 
اسالمى  شوراى  و  خيران  توسط  شده  هزينه  اعتبار 
روستا در اين پروژه را 350 ميليون ريال اعالم كرد و 
افزود: با توجه به موقعيت جغرافيايى و طبيعى خوب 
اين  توسعه  خواستار  شهرستان  در  اردكول  روستاى 

زمين ورزشى توسط اداره ورزش و جوانان هستيم.

مسابقه كتابخوانى ويژه كتابداران
 كانون هاى مساجد برگزار مى شود

استان  مساجد  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  مهر- 
گفت: مسابقه كتابخوانى ويژه كتابداران كانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد در خراسان جنوبى برگزار 
مى شود. حجت االسالم زاهدى اصل اظهاركرد: از 
كتابخوانى  مسابقه   15 حدود  تاكنون  گذشته  سال 
هاى  كانون  فعاالن  ويژه  مختلف  هاى  مناسبت  در 
وى  است.  شده  برگزار  مساجد  هنرى  و  فرهنگى 
را 15  پاسخنامه  ارسال  و  در مسابقه  مهلت شركت 
دريافت  براى  كتابداران  گفت:  و  دانست  ارديبهشت 
هاى  كانون  دبيرخانه  به  مسابقه  سؤاالت  و  كتب 
برگزارى  از  هدف  وى  كنند.  مراجعه  استان  مساجد 
كتابخوانى  و  كتاب  فرهنگ  ترويج  را  مسابقه  اين 
كتاب  از  كتابخوانى  مسابقه  اين  افزود:  و  دانست 
«اخالق در خانه» از سرى كتاب هاى ايستگاه هاى 

مطالعه استان برگزار مى شود.

طرح پايش زنبورستان هاي استان آغاز شد

رئيس اداره مديريت بيماري هاي طيور و زنبور عسل 
دامپزشكي استان از آغاز طرح پايش زنبورستان هاي 
استان خبر داد. بخشي با بيان اينكه در حال حاضر 
12 هزار و 600 كلني در زنبورستان هاي استان وجود 
شناسايي  و  بررسي  هدف  با  طرح  اين  افزود:  دارد، 
ميزان آلودگي كندوها به بيماري هاي لوك اروپايي، 
امسال  بهار  واروا طي  كنه  و  آمريكايي، جرب  لوك 
 اجرا مي شود. وي يادآور شد: طرح پايش بيماري ها
در فاز پائيزه نيز اجرا خواهد شد. بخشى خاطرنشان 
پرورش توسط  اين مراكز  از  بازديد  كرد: 575 مورد 

كارشناسان انجام شد.
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بحث صيانت از حقوق هسته اى يك مسئله ملى است

كاظمى فرد- بحث صيانت از حقوق هسته اى يك 
راه كمك  اين  در  بخواهيم  اگر  و  است  ملى  مسئله 
كنيم بايد اين موضوع را يك مسئله ملى و فرا جناحى 
بدانيم و همه بايد تالش كنيم تا به پيروزى برسيم. 
آقاميرى در همايش انرژى هسته اى، ارتقاى فناورى 

معنى  به  اى  فناورى هسته  اظهاركرد:  برگزار شد،  بيرجند  دانشگاه  در  كه 
فناورى كنترل و مهار انرژى درون هسته براى تسهيل زندگى انسان است. 

عضو شوراى بين المللى خاورميانه (سزامى) با تأكيد بر اينكه چرخه سوخت 
در تكنولوژى هسته اى بسيار مهم است، گفت: 11 كشور سالح هسته اى 
دارند كه 9 مورد از آنها اين موضوع را به طور رسمى اعالم كرده اند. وى 
ادامه داد: اسرائيل، آفريقاى جنوبى، پاكستان و هند رسمًا وارد اين بحث 
شده اما كشورى مانند ايران كه نياز به برق دارند از اين تكنولوژى بايد بى 
بهره باشد. وى با بيان اينكه امروز ايران اين افتخار را دارد كه به چرخه 
سوخت هسته اى دسترسى پيدا كند، افزود: چرخه سوخت هسته اى مراحل 

مختلف از معدن، تبديل، غنى سازى را شامل مى شود. 
آقاميرى با بيان اينكه بايد به بحث هسته اى به عنوان يك نهضت نگاه 
كنيم، تأكيد كرد: بحث صيانت از حقوق هسته اى يك مسئله ملى است 
و اگر مى خواهيم كمك كنيم بايد اين موضوع را بدانيم كه در جنگى قرار 

گرفته ايم كه همه بايد تالش كنيم تا به پيروزى برسيم. 

كاظمى فرد- مركز جوار دانشگاهى دانشگاه آزاد اسالمى با 
 امضاى تفاهم نامه فى مابين مديركل آموزش فنى و حرفه اى
به  بيرجند  واحد  آزاد  دانشگاه  رئيس  و  جنوبى  خراسان 

بهره بردارى رسيد. 
 در آيين افتتاح اين مركز مدير كل آموزش فنى و حرفه اى
استان با اشاره به مشكل اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهى، 
آموختگان دانش  رشد  نرخ  اخير  هاي  سال  در   گفت: 
كمبود  و  است  داشته  چشمگيري  افزايش  دانشگاهي 
كارآفريني  و  پذيري  استخدام  براي  كافي  هاي  مهارت 

مهمترين چالش فارغ التحصيالن دانشگاهي است.
 وى با بيان اينكه در ايران سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است، افزود: با 
بازار  نياز  مورد  هاي  مهارت  آموزش  ضرورت  به  توجه 
اين  دانشگاهي،  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان  به  كار 
عنوان  به  را  پيشرفته  هاي  مهارت  معاونت  سازمان، 
متولي سياستگذاري و برنامه ريزي آموزش هاي مهارت 
به دانشجويان موظف نموده تا با توجه به اهداف فناوري 

كشور و نياز بازار كار، نيروي مورد نياز را تربيت نمايد.
خوشايند در ادامه به اهداف اين مركز اشاره و افزود: در اين 
راستا مراكز جوار دانشگاهى (ASD) با هدف كسب مهارت 
 هاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در فعاليت هاي
فارغ  توانمندي  افزايش  كشور،  اجتماعي  و  اقتصادي 

 التحصيالن دانشگاهي، ارتقاى صالحيت هاي حرفه اي،
تأسيس و راه اندازي مراكز آموزشي مهارت هاي پيشرفته 
در دانشگاه ها و ارائه آموزش هاي كار آفريني به منظور 
افزايش نگاه كار آفرينانه و توسعه و بهبود اشتغال پذيري 
عالى  آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه  جوار  در  دانشجويان 

هاى  آموزش  به  دانشجويان  دسترسى  سهولت   براى 
در  مركز  اين  شد:  يادآور  وى  شود.  مى  ايجاد  مهارتى 
آموزش ارائه  هدف  با  و  اسالمى  آزاد  دانشگاه   جوار 
نيروي  به  كار  بازار  نياز  مورد  پيشرفته  هاي  مهارت 

تحصيلكرده افتتاح مى شود.

گفت:  مركز  اين  در  ارائه  قابل  درباره خدمات  خوشايند، 
از جمله خدماتى كه در اين مراكز به عالقه مندان ارائه 
مى شود مى توان به مشاوره شغلي دانشجويان، صدور 
گواهينامه ها و تأييديه هاي مهارت براي قبول شدگان 
در آزمون هاي پايان دوره، ارائه آموزش هاى كار آفريني 
آمادگي  دوره هاي  آموزش هاى  ارائه  و   SYB ،KAB
شغلي اشاره كرد. وى با اشاره به اينكه در اين مركز بيش 
از 100 حرفه به متقاضيان ارائه مى شود، گفت اين مركز 
ساليانه بيش از 30 هزار نفر ساعت آموزش به متقاضيان 

ارائه خواهد نمود.
به  اشاره  با  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير 
مشاركت بخش خصوصى در اين مركز گفت، اين مركز 
با مشاركت انجمن آموزشگاه هاى آزاد استان و با هزينه 

بيش از 300 ميليون ريال راه اندازى شده است.  
مراسم  اين  در  نيز  بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس 
اينكه حرفه آموزى يكى از نيازهاى دانشجويان  با بيان 
به  خوبى  كمك  تواند  مى  مركز  اين  گفت:  است، 
ورود  براى  دانشجويان  نياز  مورد  هاى  حرفه  آموختن 
مراكز  اين  اينكه  بيان  با  زارع  دكتر  باشد.  كار  بازار  به 
باشد مى  دانشجويان  و  ها  دانشگاه  اصلى  نيازهاى   از 
افزود: اين واحد دانشگاهى تمام تالش و حمايت خود را 

براى اين مراكز به كار خواهد گرفت.    

افتتاح مركز جوار دانشگاهى فنى و حرفه اى (ASD) در دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

يك هزار و 400 فارغ التحصيل 
بخش كشاورزى استان بيكار مى باشند

استان گفت: يك  كاظمى فرد- رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى 
كه  هستند  بيكار  استان  كشاورزى  بخش  التحصيل  فارغ   400 و  هزار 
 بايد از ظرفيت طرح  اشتغال همانند طرح بسيج سازندگى در بسيارى از

پروژه ها استفاده كرد.
اكبرى صدور مجوزها براى مشاغل كشاورزى در استان طوالنى دانست 
و گفت: در آينده نزديك با مساعدت سازمان جهاد كشاورزى اين روند به 

سازمان نظام مهندسى تفويض و صدور آن كوتاه خواهد شد.
به گفته رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى استان همچنين در ارتباط 
قانون در  از  باالتر  اضافه ترى  استعالمات  با صدور مجوزهاى كشاورزى 

استان داريم كه بايد برطرف شود. 
در  براى مشاغل خانگى كشاورزى  روند طوالنى صدور مجوز  به  اكبرى 
بخش  خانگى  مشاغل  پيشرفت  براى  سازمان  اين  افزود:  و  اشاره  استان 

كشاورزى آمادگى دارد اين مشاغل را اجرايى و ساماندهى كند.  
اينكه سازمان نظام مهندسى كشاورزى آمادگى براى اجراى   با بيان  وى 
و  فنى  و  زيست  محيط  طبيعى،  منابع  كشاورزى،  آموزشى  هاى   طرح 
حرفه اى را در حوزه كشاورزى و عشايرى دارد، اظهار اميدوارى كرد كه با 
همكارى ساير دستگاه هاى مربوطه شاهد شكوفايى در حوزه كشاورزى و 

اشتغال در استان باشيم.

بازرسى از مراكز نظامى جزو خطوط قرمز نظام است

كاظمى فرد- بازرسى از مراكز نظامى جزو خطوط 
قرمز نظام است، و هرگز نمى پذيريم كه دشمنان 

اين انقالب، با عزت ما بازى كنند.
 1500 جمع  در  كشور  دانشجويى  بسيج  جانشين 
نفر از دانشجويان بسيجى دانشگاه هاى بيرجند در 

نشست «شكوه همدلى و عزت در توافق هسته اى» با اعالم اين مطلب 
اظهار كرد: آمريكايى ها چند سال قبل به ايران پيشنهاد مذاكره دادند و 

خيلى زياد پيگير تحقق اين موضوع بودند. 
گودرزى با بيان اينكه امروز آمريكا به جز تحريم، گزينه مؤثرى براى مقابله 
با ايران ندارد، افزود: به همين دليل آمريكا با به وجود آوردن داعش، سعى 
در مقابله با اين نظام و بر هم زدن تمركز اين كشور دارد. وى همچنين با 
تأكيد بر اينكه آمريكايى ها خود معترف به قدرت ايران هستند، گفت: امروز 

آمريكا همچنان معتقد به براندازى نظام جمهورى اسالمى ايران است.
به گفته گودرزى، در صورت تحقق اقتصاد مقاومتى، تحريم ها هيچ كارايى 
نخواهد داشت چرا كه خود آمريكايى ها اعتراف مى كنند كه تنها 30 درصد 

مشكالت ايران به دليل فشار تحريم ها است.
قرمز  خطوط  جزو  نظامى،  مراكز  از  بازرسى  اينكه  بر  تأكيد  با  گودرزى 
انقالب،  اين  دشمنان  كه  پذيريم  نمى  هرگز  داد:  ادامه  است،   نظام 

با عزت ما بازى كنند.

سوختن فرصت هاى اشتغال با ورود كاالهاى قاچاق
فرماندار بيرجند با بيان اينكه در حال حاضر يكى از دغدغه هاى اصلى كشور 
 اشتغال و ايجاد فرصت هاى شغلى است، گفت: ورود كاالهاى قاچاق فرصت هاى
در  به گزارش مهر، منصورى  نيروهاى كارى مى گيرد.  از  را  متنوعى  و  متعدد 
كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر قاچاق كاال و ارز شهرستان بيرجند با 
اشاره به فرارسيدن روز جهانى كار و كارگر اظهاركرد: بايد تأثير مخرب قاچاق كاال 
و ارز بر كار و كارگرى و توليد مورد توجه قرار گيرد. وى با بيان اينكه در حال حاضر 
يكى از دغدغه هاى اصلى كشور اشتغال و ايجاد فرصت هاى شغلى است، بيان كرد: 
افرادى كه دست به قاچاق مى زنند آگاهانه يا نا آگاهانه ضربه زيادى به چرخه كار 
وارد كرده لذا يك اقدام كوچك براى مبارزه با اين معضل خدمت بزرگى براى جامعه 
است. وى به برنامه هاى سال جارى كميسيون مباره با قاچاق كاال و ارز اشاره كرد 
و افزود: در سال جارى بايد مسايل مربوط به قاچاق كاال و ارز توسط دستگاه ها با 
جديت بيشترى دنبال شود. منصورى با بيان اينكه با ورود قاچاق كاالهاى غيرمجاز 
و نامرغوب، از كشور ارز خارج مى شود كه با توجه به شرايط كنونى بسيار مهم است، 
بيان داشت: از طرفى به دليل مرزى بودن خراسان جنوبى ما شاهد قاچاق سوخت از 
مرز بوده كه تأثيرات مخربى بر مسائل مربوط به اين حوزه وارد كرده است. وى از 
دستگاه هاى اجرايى شهرستان خواست مسائل مربوط به شهرستان را با هماهنگى 

استان به صورت كاربردى تر و مؤثرتر رصد كنند.

مصرف 154 ميليون ليتر انواع فرآورده هاى نفتى در بيرجند

نماينده شركت فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى هم گفت: در سال گذشته 154 
ميليون ليتر انواع فرآورده هاى نفتى در شهرستان بيرجند مصرف شده است. ميرزائى 
اظهاركرد: در سال گذشته 154 ميليون ليتر انواع فرآورده هاى نفتى در شهرستان 

بيرجند مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن يك درصد افزايش 
را نشان مى دهد. وى بيان كرد: سهم بنزين مصرفى مردم شهرستان بيرجند در 
اين مدت 80 ميليون ليتر بوده كه نسبت به سال 92، دو درصد كاهش داشته است. 
وى به مصرف 11 ميليون ليتر نفت سفيد در سال گذشته اشاره كرد و افزود: اين 
ميزان نيز نسبت به سال قبل هفت درصد كاهش داشته است. ميرزائى از مصرف 60 
ميليون ليتر نفت گاز در شهرستان بيرجند طى سال 93 خبر داد و گفت: ميزان نفت 
گاز مصرفى اين مدت نسبت به سال 92 حدود شش درصد كاهش داشته است. به 

گفته وى در اين مدت حدود سه ميليون ليتر نفت كوره در سطح شهرستان بيرجند 
مصرف شده كه افزايش يك درصدى را نشان مى دهد.

اجراى طرح تخصيص سوخت براساس عملكرد در سال جارى

از  بازديد  مورد   320 به  جنوبى  خراسان  نفتى  هاى  فرآورده  شركت   نماينده 
جايگاه هاى سوخت توسط بازرسان اين مجموعه در سال گذشته اشاره كرد و 
افزود: همچنين در اين مدت 114 مورد بازرسى با همكارى ساير سازمان هاى 

متولى انجام شده است. ميرزائى، بهره بردارى از پايگاه هاى جديد سوخت، افزايش 
طرح  اجراى  و  ها  سازمان  ساير  همكارى  با  ها  جايگاه  از  مشترك  بازديدهاى 
 تخصيص سوخت براساس عملكرد را از جمله برنامه هاى شركت فرآورده هاى

نفتى در سال جارى عنوان كرد. وى با اشاره به وضعيت توزيع كاالى دخانى در 
سطح بازار از طريق دستفروشان، بيان داشت: با توجه به اينكه اين افراد بيشتر 
كاالهاى قاچاق را توزيع مى كنند لذا بهترين كار براى مبارزه با قاچاق كاالى 
دخانى برخورد با دستفروشان است. دالورزاده ادامه داد: طبق بررسى هاى انجام 
شده هنوز افاغنه واقع در ميدان امام خمينى(ره) بيرجند اين كار را انجام مى دهند 

كه بايد جمع آورى شوند.

كشف 343 هزار كيلوگرم مواد خوراكى بدون مجوز در بيرجند 

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان نيز از كشف 343 هزار و 471 
كيلوگرم مواد خوراكى قاچاق و فاقد مجوز در شهرستان بيرجند طى سال گذشته 
خبر داد. قلندرى اظهاركرد: طى اين مدت دو هزار و 410 پرونده در ارتباط با قاچاق 
كاال و ارز در شهرستان بيرجند تشكيل شده كه از اين تعداد، دو هزار و 409 پرونده 

زير 100 ميليون تومان و يك پرونده نيز باالى صد ميليون تومان بوده است. 
قلندرى از اختصاص اعتبارات فرهنگى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به چهار 
دستگاه اجرايى استان در امسال خبر داد و افزود: اين اعتبارات بين چهار دستگاه 
صدا و سيما، سازمان تبليغات اسالمى، دانشگاه علوم پزشكى و آموزش و پروش كه 
بيشترين نقش و ارتباط را با مردم دارند توزيع مى شود. وى با ابراز نگرانى از پايين 
آمدن سن مصرف دخانيات در جامعه، گفت: براى پيشگيرى از اين موضع اقداماتى 

بايد انجام و جلوى ورود كاالهاى دخانى قاچاق گرفته شود.

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

  2700 تا 7000 تومان 
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 تكذيب دستور براى انتشار فكت شيت
انتشار  دستور  اتمى  انرژى  سازمان  سخنگوى 
ايرانى از سوى رهبرى را تكذيب كرد.  فكت شيت 
داده  ايشان دستورى  از جانب  اگر  كمالوندى گفت: 

شود دستور مطاع است و بالفاصله اجرا مى شود.

 انتقاد نمايندگان به اظهارات روحانى 
نمايندگان مجلس در تذكرات شفاهى به اظهارات رئيس 
جمهور درباره وظايف نيروى انتظامى اعتراض كردند. 
رئيس كميسيون فرهنگى اظهار كرد: سوال اساسى از 
رئيس جمهور اين است كه پس كدام دستگاه حاكميتى 

بايد از اسالم دفاع كند؟.

بالتكليفي پرونده احمدي نژاد در دادگاه

تابناك نوشت : هر چند شايد خيلي دور به نظر نرسد 
اما 617 روز از روز احضار احمدي نژاد به دادگاه قضايي 
به دليل شكايت ها و پرونده هاي ريز و درشت و حضور 
نيافتن وي در آن گذشت و حاال در آستانه 2 ساله شدن 
اين ماجراي جنجالي و در حالي كه تنها 113روز به 2 
ساله شدن آن باقي مانده هنوز معلوم نيست، شكسته 
به  سابق  جمهوري  رئيس  يك  احضار  تابوي  شدن 

دادگاه قضايي چه سرانجامي خواهد يافت.

روايت زيباكالم از عقب نشينى وزير كشور

صادق زيباكالم  در واكنش به اظهارات وزير كشور 
از  تاثر  و  تاسف  ابراز  جز  به  بنده  گفت:  مجلس،  در 
عقب نشيني 180 درجه اي آقاي رحماني فضلي چيز 
ورود  مسئله  افزود:  وي  بگويم.  توانم  نمي  ديگري 
انتخابات تنها موضع گيري بجا  پول هاي كثيف به 
و مردمي بود كه آقاي رحماني فضلي در اين مدت 
با  كه  حالي  در  داشتند  كشور  وزارت  در  حضورشان 
 توجه به جايگاه ايشان در وزارت كشور انتظار مي رفت 

بيشتر به مسئله پول هاي كثيف ورود كنند.

 شرايط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
مشاغل  در  اشخاص  انتصاب  نحوه  شرايط  مجلس 
حساس را مشخص  و آن را منوط به استعالم از وزارت 
اطالعات نمود. بر اساس اين مصوبه در صورت عدم 
استعالم يا انتصاب بر خالف استعالم صورت گرفته، 

مرتكب مورد تعقيب قانونى قرار مى گيرد.

 ديدار چراغ خاموش با مخالفان اردوغان
دولت  پيشين  رئيس  به عنوان  احمدى نژاد،  محمود 
دفترش  در  تركيه  از  حزبى  گروهى  ميزبان  ايران، 
را تكذيب  اين ديدار  بوده  است. هر چند دفتر وى، 
ديدار  اين  عكس هاى  ترك،  خبرى  منابع  اما  كرد 
آمده  تهران  به  كه  تركى  هيئت  كردند.  منتشر  را 
مخالف  گروه  به عنوان  و  دارد  چپ  گرايش هاى 

اردوغان و دولت تركيه شناخته مى شود. 

رئيس مجلس نمايندگان آمريكا : 
 نمى توانيم جلوى توافق با ايران را بگيريم

نمايندگان  مجلس  جمهوريخواه  رئيس  بينر»  «جان 
آمريكا گفته است جمهوريخواهان كنگره آن قدر راى 
توافق  با  مخالفت  براى  اوباما  وتوى  سد  از  تا  ندارند 
نهايى هسته اى با ايران بگذرند. به نوشته بلومبرگ 
اليحه  تصويب  از  جلوگيرى  براى  جمهوريخواهان 
توافق احتمالى هسته اى با ايران نياز به دو سوم آراى 
اعضاى كنگره دارند و براى رسيدن به چنين اكثريتى 
به همراهى 14 سناتور دموكرات در سنا و دهها نماينده 

دموكرات در مجلس نمايندگان آمريكا نياز دارند.

 تعليق عمره تا زمان برآورده شدن دو شرط
سخنگوى وزارت ارشاد تاكيد كرد: تا زمانى كه دو شرط 
عذرخواهى رسمى دولت عربستان از ايران و مجازات 
دو مامور خاطى فرودگاه جده محقق نشود، تعليق عمره 
ادامه پيدا خواهد كرد. نوش آبادى در عين حال تصريح 
دايمى  به عنوان يك سياست  لغو حج عمره  از  كرد: 

استقبال نمى كنيم و به دنبال آن نيز نيستيم.

 دعوت ايران به مذاكرات ژنو 3 سوريه 
از  رسما  سوريه  امور  در  متحد  ملل  سازمان  فرستاده 
كرد.  دعوت  سوريه  صلح  گفتگوهاى  براى  ظريف 
المللى  بين  كنفرانس  در  خواست  ايران  از  ديميستورا 
اوضاع سوريه موسوم به مذاكرات ژنو سه شركت كند. 

او ابراز اميدوارى كرد ايران اين دعوت را قبول كند.

 آمريكا ، رژيم صهيونيستى را تهديد كرد
صورت  در  داد  هشدار  آمريكا  خارجه  وزير  معاون 
پايبند نبودن دولت جديد اسرائيل به راهكار تشكيل 
براى  اسرائيل  به  كمك  ادامه  در  آمريكا  كشور،  دو 
ممانعت از تصويب طرح هاى بين المللى سازمان ملل 
درباره فلسطين با مشكل مواجه مى شود. وى افزود: 
تا  كرد  خواهد  پيگيرى  را  اوضاع  نزديك  از  آمريكا 
از  پس  فلسطين  مسئله  درباره  را  اسرائيل  سياست 

تشكيل دولت جديد زيرنظر بگيرد.

 تحريم آمريكا متوقف و اروپا لغو مى شود
تحريم هاى  كرد:  تاكيد  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
طور  به  اروپا  تحريم هاى  و  متوقف  آمريكا  ثانويه 
لغو  هسته اى  جامع  احتمالى  توافق  اجراى  با  كامل 
مى شود. صالحى توضيح داد: من نمى خواهم خالف 
واقع بگويم. آمريكا نمى گويد كه اين تحريم ها ملغى 
متوقف  را  آن ها  اجراى  فعال  مى گويد  بلكه  مى شود 

مى كند اما تحريم هاى اتحاديه اروپا لغو مى شود.

 دفاع وندى شرمن از توافق هسته اى
 معاون وزير خارجه آمريكا در سخنانى در مركز عمل 
 مذهبى يهوديت اصالح گرا در واشنگتن از توافق هسته اى 
با ايران و تشكيل كشور مستقل فلسطينى دفاع كرد.  
وندى شرمن همچنين با رد ديدگاه معتقدان به ادامه 
تحريم ايران گفت: تحريم ها چندان نمى توانستند در 

جلوگيرى از برنامه هسته اى ايران موثر باشند. 

وزيران  كرى،  جان  و  ظريف  محمدجواد 
در  شب  دوشنبه  آمريكا  و  ايران  خارجه 
كردند.   ديدار  يكديگر  با  نيويورك  شهر 
اين ديدار در محل اقامتگاه نماينده ايران 

در سازمان ملل متحد برگزار شد.

ورود اولين وزير خارجه آمريكا 
به اقامتگاه نماينده ايران 

اين براى نخستين بار پس از انقالب سال 
57 ايران است كه يك وزير خارجه آمريكا 
وارد اقامتگاه نماينده ايران در سازمان ملل 
كرى  جان  شود.  مى  نيويورك  در  متحد 
پيش از اين مالقات گفته بود كه در اين 
ديدار از همتاى ايرانى اش خواهد خواست 
براى بازگشت حوثى ها پاى ميز مذاكره در 
يمن تالش كند. به گزارش رويترز، كرى 
پيش از ديدار با ظريف در سخنرانى خود 
در اجالس بازبينى پيمان «ان پى تى»  در 
نيويورك تاكيد كرد كه ايران و گروه 5+1 
نخستين  براى  ديگرى  زمان  از هر  بيش 
بار در طى 12 سال گذشته به يك توافق 

تاريخى نزديك شده اند.
 

مسائل كليدى الينحل مانده 

اجالس  در  آمريكا  خارجه  امور   وزير 

«ان پى تى» گفت: «ما در واقع بيش از هر 
زمان ديگرى به يك توافق خوب و جامع 

كه به دنبال آن هستيم، نزديك ترشده ايم 
و اگر ما موفق به انجام اين مهم شويم، 
حاصل  جهان  تمام  براى  بيشترى  امنيت 
با اين وجود تاكيد كرد  خواهد شد. كرى 
كه گفت و گوهاى سختى در هفته هاى 
آتى در پيش است و برخى مسائل كليدى 

هنوز بين دو طرف الينحل مانده است.

نگرانى ها را  مطرح كرديم 

كرى  جان  با  ديدار  در  داد:  ادامه  ظريف 

و  كرديم  صحبت  كار  ادامه  نحوه  درباره 
من نگرانى هايمان را از بحث هايى كه در 

آمريكا شد، مطرح كردم. وى تاكيد كرد: در 
اين ديدار قرار شد با جديت از همين هفته 
ما و 1+5 ادامه نگارش متن را شروع كنيم 
و اين كار را هفته آينده هم ادامه دهيم تا 

متن نهايى حاصل شود.

نگارش متن وقت گير است

نگارش  روند  حال  عين  در  خارجه  وزير 
متن را بسيار وقت گير خواند و گفت: توافق 
كرديم كه همه وقت الزم را براى اين كار 

اختصاص و هر قدر  كه كار كارشناسى يا 
در سطح مديران سياسى و حتى در سطح 

وزيران نياز شد، كار را ادامه دهيم.

قرارمان اين بوده است 
كه يك نوبت ما مهمان آنها 
باشيم و يكبار آنها مهمان ما 

ظريف در پاسخ به سوال ديگرى كه علت 
وزير  اقامت  محل  در  كرى  جان  حضور 
خارجه ايران را جويا شد، افزود: ما از ابتدا با 
طرف هاى مذاكره قرارمان اين بوده است 
كه يك نوبت ما مهمان آنها باشيم و يكبار 

آنها مهمان ما.
وى افزود: معموال اين كار را در ژنو، لوزان 
و در وين نيز انجام مى داديم، يعنى  يكبار 
محل مذاكرات را ما تعيين مى كرديم و 
يكبار هم محل مذاكرات را طرف مقابل 
طرف  نوبت  بار  اين  و  كرد  مى  تعيين 
آمريكايى بود كه به محل ما بيايد و محل 
مذاكرات را ما انتخاب كنيم و با توجه به 
اينكه بنده در رزيدانس سفير ايران اقامت 
كما  كرديم،  استفاده  محل  اين  از  دارم، 
آنها  اقامت  هتل  به  ما  قبل  نوبت  اينكه 
رفتيم و دفعه ما قبل آن، آنها آمد ند، اين 
روشى  بود كه ما تا به حال ادامه داده ايم و 

اتفاق جديدى نيفتاده است.

مدرسه اى در چادرعكس روز 

نخستين ورود يك وزير خارجه آمريكا به حوزه تحت فرمان ايران پس از انقالب

جان كرى: ايران و 1+5 به يك توافق تاريخى نزديك شده اند

رئيس جمهور:  دالالن تحريم به فكر شغل ديگرى باشند   

رئيس جمهور گفت: با توافق نهايى كه اگر اراده جدى وجود 
داشته باشد در ماه هاى آينده امكان پذير است، شرايط توليد 
فكر  به  هم  اكنون  از  تحريم  دالالن  لذا  شد  خواهد  بهتر 
شغل ديگرى باشند. حسن روحانى اظهار كرد: بعضى فكر 
دنبال  تنها  دولت  هسته اى،  مذاكرات  ماجراى  در  مى كنند 
پرونده  را حل كند در حاليكه  پرونده هسته اى  نام  به  اين است كه يك معضل 

هسته اى اولين گام براى حل معضالت اساسى است.

علت بى پاسخ گذاشتن ابهامات توافق لوزان روشن شود

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به وجود ابهامات در 
مذاكرات لوزان و ژنو، گفت: دولت علت بى پاسخ گذاشتن 
اين ابهامات و مطالبه مردم و رهبرى را روشن كند. رسايى 
در بخش ديگرى از سخنان خود عنوان كرد: دولت يازدهم 
محدود  مذاكرات  و  خارجه  امور  وزارت  به  را  خود  متاسفانه 
كرده و در بخش هاى ديگر دولت جنب و جوش و تحول نيست و به جز وزارت 

بهداشت و درمان كه با مالحظاتى فعال است، تحولى در بدنه دولت نيست.

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

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

آدرس: نبش معلم 50      تلفن: 32450594 - 09153617985

عرضه انواع:
باقلواى اصل استانبول

ميالد با سعادت موالى متقيان امام علـى (ع) و روز پدر بر تمامى شيعيان مبارك باد

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.

تمامى دارندگان بيمه تكميلى دانا ، آسيا 
ايران ، صدا و سيما و بانك هاى كشاورزى   

صادرات ، سپه و ملى مى توانند از خدمات 
مجهزترين مركز فيزيوتراپى ورزشى در دو شيفت صبح و عصر

 به صورت رايگـان استفاده نمايند 
ضمنا ساير بيمه ها هزينه 10 جلسه 45000 تومان 

و پرسنل محترم نيروهاى مسلح 10 هزار تومان مى باشد.
آدرس: ميدان سوم مدرس ، باهنر غربى ، جنب بنياد شهيد ، پالك 104

تلفن:32432891 - 32441614


