
خانواده ها آماج تير سه شعبه دشمن
ماهواره ، اينترنت ، شبكه هاى اجتماعى

مدير عامل شركت ملى گاز از افزايش 15 درصدى قيمت هر متر مكعب گاز در بخش دولتى، خانگى و 
تجارى خبر داد. به گزارش ايسنا، حميدرضا عراقى اظهار كرد: قيمت گاز در بخش دولتى، خانگى و تجارى 
در هر متر مكعب 15 درصد افزايش مى يابد و از امروز اجرايى خواهد شد. عراقى تاكيد كرد كه قيمت گاز 

در بخش نانوايى هاى سنتى افزايشى نخواهد داشت. 

افزايش 15 درصدى قيمت گاز از امروز 

همسايگان مان در منطقه
 را تهديد تلقى نمى كنيم

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران گفت: ما هيچ يك از 
همسايگان خود را تهديد تلقى نمى كنيم...

استاندار تاييد كرد: 

خريد تضمينى دام عشاير

استاندار خراسان جنوبي كه روز گذشته در جلسه شوراي عشايري استان 
كه در جمع عشاير روستاي سردق از توابع...
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صفحه7

چشم ها را بايد بست، جور ديگر بايد ديد!

*هرم پور
راه  در  اى  زلزله  واقعيست!  خبر  يك  اين  هشدار! 
گرفتار  كه  قربانيانى  و  فجيع  هايى  با خسارت  است؛ 
آوارش خواهند شد. كارشناسان براى زمين لرزه هاى 
را  تا 14 ساله  صفحات شرقى كشور، دوره هاى 10 
 پيش بينى كرده اند و براى خشكسالى ها، دوره هايى 
12 تا 15 ساله را. زمان، براى اين زلزله جديد كه ناشى 

از گسست نسل هاست، بسيار زود در حال گذر است.
 فاصله نسل ها تا سالها قبل، 25 سال بود و از سال 
به 10 سال رسيد و حاال 5 و  اين طرف،  به   2000
نظر  از  فرزند 10 ساله شما  يعنى  شايد هم 2 سال. 
رويكردهاى شخصى و  و  فكرى و عاطفى و سليقه 
اجتماعى با كودك ديگر شما كه حاال 5 ساله است 
بايد  شما  و  ديگريست  چيز  او  دنياى  است.  متفاوت 
اى  فاجعه  بياموزيد.  را  نسل  چند  بر  مديريت   هنر 
نه  نيستيم.  فكر  به  هيچكدام  و  است  راه  در  بزرگ 
نقص،  اطرافيانمان.  نجات  براى  نه  و  براى خودمان 
به نوع نگاهمان بر مى گردد. انگار بايد جور ديگرى 
ببينيم. تعجب نكنيد! از بيرجند حرف مى زنم. اينجا 
بيرجند، همان شهر هميشگى و همان ديار مردمان 
نام آشنا، همان شهر مردان با غيرت و زنان پاك دامن 
و نجيب است كه  مدت هاست چشم هايشان خسته 
از صحنه هاييست كه اين روزها ديدنشان، دين بر باد 

مى دهد و دل مى آزارد. 
بود  سرآمدى  روزگارى  بيرجند،  نبود،  و  بود  چه  هر 
براى همه آنهايى كه دغدغه حفظ دين داشتند و غصه 
هايش  خوبى  همان  ما  شهر  هم  حاال  نسل.   تربيت 
را دارد، با  لكه هاى تيره و تارى كه چهره اش را در 
هم كشيده است و  سخن گفتن از آن مجالى فراوان 

و فرصتى مقتضى مى خواهد.
روى  دانم  نمى  ام،  رسيده  كه  اينجا  به  كنيد  باور   
نه مى خواهم كسى  باشد.  بايد  با چه كسى  سخنم 
را متهم كنم و نه از كسى باز خواست. فقط بگذاريد 
هاى  خانواده  از  و  خودم  از  شهروند  يك  عنوان  به 

همشهرى اين ديار  بپرسم. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

شادروان حاجيه معصومه خراشادى 
(همسر سرهنگ سهيل) 

جلسه ترحيمى پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل حسينيه قمر بنى هاشم (ع) "واقع در منتظرى 6 " برگزار مى شود 

حضور يكايك شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: سهيل ، خراشادى ، باباسلطانى ، آرش و ساير بستگان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان ابراهيم بهداد (رحيم آبادى)
جلسه بزرگداشتى امروز چهارشنبه 94/3/6 از ساعت 5 الى 6 

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: بهداد ، رحيم آبادى ، زيرويى ، مهربان

مزايده شماره 64 شركت كويرتاير
كامپاند  تن  و مقدار حدود 15  برگشتى موجود  كامپاند  تن  يكصد  دارد: حدود  نظر  شركت كويرتاير در 
برگشتى ماهيانه خط توليد (تا پايان سال جارى) و حدود 10 تن دوده ضايعاتى خود را از طريق مزايده و به 

صورت يكجا به مدت يك سال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت برگ شرايط شركت در مزايده

پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه 94/3/12 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين 
شركت به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند. (تلفن: 056-32255366)

شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.
روابط عمومى شركت كويرتاير

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
انتصاب جناب عالى را به سمت 

مديركل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
كه نشان از لياقت ، تجربه ، تخصص و تعهد خالصانه شما مى باشد، صميمانه تبريك 

عرض نموده و از درگاه خداوند موفقيت و سربلندى روزافزون تان را آرزومندم.

موسسه حقوقى آسان گستر سبز باقران بيرجند - ناصر محمدپور

برادر گرامى جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى 
صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

شركت ساختمانى رجحان كارا - امينى

جناب آقاى مهندس محمد ابراهيم شركاء شيروان
مديرعامل محترم شركت توزيع برق خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد ، كارآمدى ، لياقت و شايستگى هاى 

 برجسته شما در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى است 

تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور

شادروان سيد حسين زمزم
 جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/3/6  از ساعت 5:30 الى 6:30 

بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: زمزم ، جاهد و ساير بستگان

مراسم چهلمين روز درگذشت پدر عزيزمان 

حاج محمد حسن خراشادى زاده
را به اطالع مى رساند: 

جلسه يادبود آن مرحوم امروز چهارشنبه 94/3/6 از ساعت 4 الى 5 

 بعدازظهر در محل حسينيه قمر بنى هاشم (ع)  

" واقع در خيابان شهيد منتظرى 6 " برگزار مى شود.

خانواده هاى خراشادى زاده و ساير بستگان

واگذارى رستوران سنتى با موقعيت عالى به دليل مهاجرت زير قيمت  فقط 48 ميليون تومان
09151615023

آگهى فراخوان مشاركت
هاى  پروژه  اجراى  و  گذارى  سرمايه  آماده   " آريـا  ابتكار  شميم  شركت   "
مشاركتى با كاربرى هاى مسكونى ، تجارى و ... مى باشد. لذا از مالكين اراضى و 

امالك و همچنين صاحبان سرمايه كه تمايل به مشاركت دارند، دعوت به عمل 

 مى آورد با مراجعه به دفتر شركت و مذاكره حضورى از فرصت سرمايه گذارى  

بهره مند شوند.
آدرس شركت: بيرجند ، خيابان مدرس ،  ابتداى بيست مترى دوم شرقى ،  پالك 62

تلفن تماس: 32450550-4

پيام استاندار خراسان جنوبي
 به مناسبت فرا رسيدن هفته جـوان

نقطه كانوني توجه انقالب اسالمي ،  جوانان هستند 

مجد و عظمت اسالم ،  به بركت وجود جوانان با ايمان و آگاه است

ميالد  تبريك  با  استاندار خراسان جنوبي   ، اله خدمتگزار  وجه 

مسعود حضرت علي اكبر (ع) و به مناسبت فرا رسيدن هفته جوان 

پيامي به شرح ذيل صادر كرد : 

بسم ا... الرحمن الرحيم                

نوبهار جوانى ، از جمله بخت يارى هاى بزرگ آدمي در طول زندگاني است كه به مدد تدبير و 

 اميد ، مي توان شاهد  تولدي دگر باره و گشايش فصل نويني در شكوفايى و بالندگى ظرفيت هاى 

عظيمى بود كه نويد بخش فرداهايى روشن و شكوهمند است.

جوانان در هزاره سوم ميالدي ، بسان ُدرهاى گرانبهايي هستند كه مرواريد وجودشان به صيقل 

پشتكار و ممارست به كار و تالش مفيد ، سازنده و عالمانه و آگاهانه ، پر فروغ و تابناك ، فضايي 

مشحون از نشاط و شادابي و رفاه را به جامعه ارمغان مي آورد و ناگفته پيداست، بستر برخورداري 

 و كاميابي از اين ظرفيت مغتنم ، به باور جوانى و جوان ياورى در پرتو همدلى و هم زبانى و 

كار جمعى جهادگونه ميسر مى شود.

به گواه همگان ، تاريخ پر فراز و نشيب انقالب اسالمي چه در پيروزي و افتخار آفريني هاي 

رشادت طلبانه جوانان در هشت سال دفاع مقدس از كيان و ناموس اين سرزمين و چه ستيهنده 

در عهد و پيمان بر سر آرمان هاى الهى خويش ، آونگ خوش عزت و افتخار را بر فراز قله هاي 

بصيرت و معنويت براي جامعه بشري به صدا درآورده است. 

دستاوردهاى دانش بشري در عرصه هاي گوناگون به وي ژه در حوزه هاى فن آوري هاي نوين و   

اهتمام وافر به غيرت و حميت بلند جوانان ورزشكار در كسب مدال هاي خوش رنگ در آوردگاه هاي 

ايرانيان  هاى  قلب  درآوردن  تپش  به  با  و  اشك شوق  به  را  تحسين همگان   ، ورزشي  مختلف 

سرافراز ، بارها و بارها برانگيخته است و بسيار مفتخرم كه سهم جوانان خراسان جنوبي از اين 

با مديريت  اميد مي رود كه  اين  ، بسيار درخشان و قابل توجه بوده است و  افتخارآفريني ها 

جهادي مسئوالن ، بستر اشتغال ، معيشت ، ازدواج ، مسكن و انتظارات و مطالبات به حق آنان 

 براي فراهم سازي بستر توانمندي و شكوفايي استعدادهاي ناب شان بيش از پيش فراهم آيد. 

 ان شاءاله  
وجه اله خدمتگزار 
استاندار خراسان جنوبى

آگهي استخـــدام
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبي در نظر دارد: براى تكميل كادر نيروي انساني خود در شهرستان بيرجند از افراد واجد شرايط ذيل به صورت شركتي دعوت به همكاري نمايد: 1- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته 

حسابداري 2- آشنايي كامل با  Windows  و نرم افزارهاي  MICROSOFT OFFICE  3- داشتن كارت پايان خدمت 4- داشتن حداقل دو سال سابقه كار 5- جنسيت: مرد

  ICDL  متقاضيان واجد شرايط با در دست داشتن مدارك شامل: 1- اصل و كپي مدارك تحصيلي 2- اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه 3- اصل و كپي كارت ملي 4- اصل و كپي كارت پايان خدمت 5- اصل و كپي گواهينامه

حداكثر تا پايان وقت اداري 94/3/7 به آدرس: خيابان معلم - معلم 7 - اداره كل زندان هاي خراسان جنوبي - بنياد تعاون زندانيان مراجعه نمايند.
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبي

جناب آقاى يزدانى 
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
كه نشان از درايت و توانمندى شما مى باشد، تبريك عرض نموده 

سالمتى و موفقيت برايتان آرزومنديم.

شركت فروزان بيرجند

آگهى مزايده شماره 2/94
بانك سپه

شرح در صفحه 2

پروژه گازرسانى به شهر حاجى آباد سال آينده به بهره بردارى مى رسد/صفحه 3
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مهر: معاون سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در خصوص سهميه بندى وسايل نقليه سنگين و اجراى طرح اختصاص سوخت براساس پيمايش به 
اين خودورها، اظهار كرد: آزادسازى نرخ سوخت مانع اجراى اين طرح نمى شود و در انتظار تهيه سامانه هستيم تا به زودى اين طرح را اجرا كنيم.  شهرام 
آدم نژاد بيان كرد: وسايل حمل و نقل ديزلى از اول تيرماه براساس پيمايش و ميزان عملكردى كه دارند، سهميه سوخت دريافت مى كنند.

اختصاص سوخت يارانه اى به حمل و نقل جاده اى 

هيچ داروى خارجى امسال گران نمى شود

داروى  هيچ  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس 
خارجى امسال گران نمى شود و در مورد داروهاى 
ايرانى نيز فعًال برنامه اى براى تغيير قيمت نداريم. 
به گزارش فارس، رسول ديناروند به برخى اعداد و 
ارقام در بازار دارويى اشاره كرد و افزود: در سال 
ميليارد   4 معادل  تومان  ميليارد  11هزار  حدود  ايران  دارويى  بازار   93
دالر   50 حدود  مردم  سرانه  ارقام  اين  احتساب  با  كه  است  بوده  دالر 
ركورد  دارويى  صادرات  حوزه  در  اينكه  بيان  با  وى  شود.  مى  محاسبه 
زده ايم اظهار كرد: يكى از موفقيت هاى وزارت بهداشت در سال گذشته 
صادرات دارويى 175 ميليون دالر بود به طورى كه اين عدد باالترين 
صادرات دارويى تاريخ اين صنعت در ايران بوده؛ ضمن اينكه در برنامه اى 

سه ساله، قصد داريم اين عدد را به 500 ميليون دالر برسانيم.

با افزايش قيمت بنزين، تغيير نرخ محصوالت 
كشاورزى در سازمان حمايت بررسى مى شود

كشاورزى   جهاد  وزارت  دامى  توليدات  معاون 
گفت: با توجه به افزايش نرخ سوخت، تغيير قيمت 
محصوالت كشاورزى در سازمان حمايت از توليد 
كنندگان و مصرف كنندگان مورد بازبينى و بررسى 
نرخ  تغيير  خصوص  در  ايرنا،  با  گفتگو  در  ركنى  حسن  گيرد.  مى  قرار 
گوشت مرغ در ماه رمضان گفت: گوشت مرغ گرم و منجمد به ميزان 
كافى و فراوان در كشور توليد و عرضه خواهد شد و مشكلى در عرضه 
تعيين  اما  افزود:  وى  نداريم.  رمضان  مبارك  ماه  در  گرم  مرغ  گوشت 
تاكنون شركت  دارد، هرچند  تقاضا بستگى  به ميزان  اين محصول  نرخ 
هاى  برنامه  در  مرغ  گوشت  براى  قيمتى  تغيير  هيچ  دام  امور  پشتيبانى 

خود نداشته است. 

طرح مجلس براى كمك ماهانه به خانوار هاى فقير

از طرح  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون   عضو 
دوفوريتى كمك نقدى به خانوارهاى فقير از 240 
تا 590 هزار تومان معادل 20 تا 50 درصد حداقل 
در  طرح  اين  گفت:  و  داد  خبر  كارگران  دريافتى 
4ماه  تا  احتماًال  كه  امضاست  جمع آورى  مرحله 
به گزارش تسنيم، حسينعلى حاجى دليگانى  قانون شود.  به  تبديل  ديگر 
اشاره  فقر  با  مقابله  دوفوريتى  به طرح  اسالمى  شوراى  مجلس  نماينده 
كرد و افزود: اين طرح در هفت ماده تنظيم شده است كه اميد مى رود در 
باالى 50  انجام شود و  امضاى آن  باقى مانده هفته جمع آورى  روزهاى 
درصد از نمايندگان پاى آن را امضا كنند، البته از دولت هم انتظار داريم 
اين طرح در مرحله  اين طرح كمك كند. وى گفت:  مالى  تأمين  براى 

جمع آورى امضاست كه احتماًال تا 4ماه ديگر تبديل به قانون شود.

معيار حذف يارانه بگيران مشخص شد/ مراحل ثبت اعتراض 

تشريح بازنشستگى مشاغل سخت/پرداخت 4 درصد مستمرى سنوات توسط كارفرما

امروز 6 خرداد 1394 مصادف با
 8 شعبان 1436 و 27 مى 2015

نيشابوري»  اديب  «عبدالجواد  استاد  درگذشت 
معروف به «اديب اول» (1305 ش).

درگذشت عالمه «محمد بن عبدالوهاب قزويني» 
محقق و مصحح معاصر ايراني (1328 ش).

شناس  گياه  و  محّدث  روميه»  «ابن  تولد 
مسلمان(561 ق).

معروف  شناس  باكتري   ُكْخ»  «رابِْرْت  درگذشت 
آلماني و كاشف عامل بيماري ِسل (1910م).

درگذشت «جواهرلَْعْل نِْهرو» سياست مدار برجسته 
و اولين نخست وزير هند (1964م).

تقويم مناسبت هاى  روز

چشم ها را بايد بست، جور ديگر بايد ديد!

 (ادامه از صفحه 1) «چه بر سرمان آمد»؟ «چرا به 
باورهايمان  به  نسبت  «چرا  شديم»؟  كشيده  اينجا 
اين  تا  اخالقى  و  مذهبى  اعتقادات  و  دين  حوزه  در 
اندازه پس رفت داشتيم»؟ ناموسمان كه همه تعصب 
و غيرتمان را به پايش مى گذاشتيم حاال ساعت ها با 
خودمان يا جداى از ما، خيابان معلم و مدرس و غفارى 
و بازار را زير پا مى گذارد و آنقدر وضعيت حجابش 
بد است كه گاهى خجالت مى كشيم يا حتى جرأت 
يا حتى  يا خواهرمان و  او همسر  بگوييم  نمى كنيم 
 دخترمان است و بعد... اينقدر بر طبل بى تفاوتى ها

 مى كوبيم؟.
 چندى پيش يكى از كسبه بازار مى گفت «مى خواهم 
مغازه ام را واگذار كنم و بروم، آنقدر كه وضع حجاب 
در بازار بيرجند خراب است، از دينم و از لقمه اى كه 
بر سفره خانواده ام مى برم مى ترسم.» شب ها كه 
و  دختران  جوالنگاه  شهر  خيابانهاى  هم  روزها  چه، 
پسرانى  شده است كه به لحظه خوشند و به دم؛ شاد. 
آن هم از وضعيت كافه ها و چايخانه ها و كافى شاپ 
هاى با مجوز و بى مجوز كه از صبح تا سحر به هر 
كدامشان سرى بزنى، تك تك و جمعى، عمدتاً پاتوق 
است و جوالنگاه عشق هاى  و پسران شده   دختران 
و  مجردى سطح شهر  متعدد  هاى  خانه  تا  شيطانى، 
همزيستى ها و رفت و آمدهاى آنچنانى و پارتى ها و 
پست هاى جور واجور در شبكه هاى اجتماعى و الى آخر. 
آن هم از وضع دانشگاه ها و آن هم حال و روز حجاب 
در برخى اداراتمان. اصًال توجه كرده ايد زندگيمان دو 
و  اداره  براى  لباسى  و  گفتار  و  اعتقاد  اى شده؟  شقه 
يادم  اداره.  از  بيرون  براى  لباسى  و  گفتارى  و  اعتقاد 
نرفته باشد قبًال روى برخى از درهاى اتاق ادارات يا سر 
در فروشگاهها و مغازه ها مى نوشتند از ورود بانوان بد 
حجاب معذوريم و حال در همين شهر خودمان، بانوان 
با حجابمان از پذيرش به خيلى از ادارات و مغازه ها و 
فروشگاهها معذورند، چون آنجا ديگر فضايى براى زن 
و دختر محجبه ايرانى كه مى خواهد پاسدار شرف و 
عزتش باشد، وجود ندارد. عيبى بر ما و شما نيست. جز 
آنكه روزى كه بايد مى گفتيم، نگفتيم و حاال فقط بايد 
بنشينيم و لب بگزيم و براى تربيت نسل فردا از خدا 
مدد بخواهيم. آن روز كه بايد از مدرسه ها و دانشگاه ها 
شروع مى كرديم و دين و حجاب را و غيرت و نجابت 
فيس  حاال  و  بوديم  خواب  در  كرديم  مى  نهادينه  را 
بوك و الين و وايبر و واتس آپ و تلگرام و ماهواره 
 به خوبى اين وظيفه را در قبال همه كم كارى هاى 

ما و خانواده ها و مسئولين انجام خواهند داد.
 آن روز كه بايد از خانواده ها شروع مى كرديم تنها چيزى 
كه در همه تصميم ها فراموشمان مى شد، خانواده بود 
 و حاال به آمار طالق و نرخ رشد وحشتناك آسيب هاى 

اجتماعى با چشمان از حدقه درآمده مى نگريم.
(ادمه در ستون مقابل) 

يادداشت

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى ضمن 
تشريح بازنشستگى در مشاغل سخت و زيان آور، 
گفت: كارفرمايان بايد براى بازنشستگى كارگر در 
مشاغل سخت 4 درصد بابت مستمرى سنوات 

بيمه شده يكجا پرداخت كنند. 
و  سخت  مشاغل  افزود:  زدا  حسن  محمد   
در  كه  شود  مى  گفته  شغلهايى  به  آور  زيان 
و  مكانيكى  فيزيكى،  شيميايى  عوامل  آن 

محيط كار غير استاندارد بوده و بدليل اشتغال 
طبيعى  ظرفيت  از  بيش  مشكالتى  شده  بيمه 
شود. مى  ايجاد  وى  روان  و  جسم  براى   فرد 

وى با اشاره به اينكه مشاغل سخت به دو گروه 
تقسيم مى شوند، گفت: دسته اول گروه هايى 
هستند كه ماهيتا سخت و زيان آور نيستند و با 
استفاده از تمهيدات و وسايل بهداشتى و ايمنى و 
همچنين فنى مى توان سخت و زيان آور بودن 

اين مشاغل را حذف كرد اما دسته دوم ذاتا مشاغل 
سخت و زيان آور محسوب مى شوند و با تمهيدات 
بهداشتى باز هم شغل سخت و زيان آور هستند 
مانند كار در معادن تحت االرضى، غواصى، كار 
در ارتفاع بيش از 5 متر، كار با برق فشار قوى، كار 
 در زندان، خبرنگارى، كار با بيماران روانى و ... .
زدا در مورد شغل خبرنگارى نيز گفت: خبرنگارى 
نيز به دسته هاى مختلفى تقسيم مى شود و در 

كميته تشخيص مصاديق اين شغل بررسى شده 
و در صورت دارا بودن شرايط الزم مانند استرس، 
كار در مناطق سخت، حوزه هاى مختلف خبرى 
و ... مى توانند در مشاغل سخت بازنشست شوند.
وى گفت: بر اساس قانون براى بازنشستگى در 
مشاغل سخت، 4 درصد بابت مستمرى به نسبت 
سنوات اشتغال در اين مشاغل محاسبه و بايد 

پرداخت شود.

(ادامه از ستون مقابل) كاش مى شد برايتان عكس مى 
 آوردم، از بعضى از همين چهره هايى كه اين شب ها، 
شاهدش  شهر  گوشه  گوشه  در  شما  و  من  همه ى 
هستيم. ارزشى هايمان كه ديگر كارى از دستشان بر 
نمى آيد و بغض در گلو شاهد اين ماجراى خطرناكند، 
و غير ارزشى ها كه به كار خود مشغولند و به تسمخر،  
لبخندى بر لب،  از گوشه چشم منتظر گشايش بيشتر. 
و خيانت را آنهايى مى كنند كه از دستشان كارى بر 

مى آيد و به هر دليل، شانه خالى مى كنند.
خيابان،   و  كوچه  در  شده  بزك  هاى  چهر  اين   
زمزمه  اين  جامعه،  در  غيرتى  بى  جوالن  اين 
و  پنهانى  ارتباطات  برانداز  خانه  و  گر  آشوب  هاى 
شايسته  نبود،  و  بود  چه  هر  طالق،  نرخ  افزايش 
جاى  به  كاش  نبود.  ما  شهر  مثل  شهرهايى 
كه  صورتجلساتى  تصويب  و  جلسه  دهها  برگزارى 
خنديديم،  مى  مصوباتش  به  هم  خودمان  گاهى 
و  داشتيم  مى  جامعه  فضاى  از  متناسب  تحليلى 
كارشناسان  و  روانشناسان  و  شناسان  جامعه  نظر 
تافتيم.  مى  بر  را  مذهب  و  دين  حوزه  در   دلسوز 
نمى دانم مى توان گفت حاال هم دير نيست يا نه، 

واقعا دير شده است؟. 
شرمنده ايم در پيشگاه شهدايمان و در برابر جانبازان 
براى  دلشان  كه  آنهايى  همه  برابر  در  انقالب.  اين 
حفظ انقالب، حفظ غيرت ها و نجابت ها در جامعه 
هايمان  كوتاهى  كه  خودمان  برابر  در  و  سوزد  مى 
آخرالزمان  شايد  دانم.  نمى  نابخشودنيست.  واقعا 
بايد  به دل شد.  و خون  و شنيد  ديد  بايد  كه  است 
شهيِد دل شد، بايد جانباز زخم هاى درون شد. شايد 

بايد ُمرد و اين صحنه ها را نديد. 
 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را 

به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

به گزارش ايسنا، با راه اندازى سامانه دريافت اعتراضات نسبت 
به حذف يارانه نقدى هر متقاضى مى تواند با ورود به سامانه و 

طى چند مرحله درخواست خود را ثبت كند. 
بر اين اساس، حذف شده از دريافت يارانه بعد از ورود به سامانه و 
درج كد ملى سرپرست خانوار و ثبت شماره 
حسابى كه يارانه نقدى وى در هر ماه به آن واريز مى شده است، 
با اعالم حذف وى از ليست يارانه بگيران مواجه خواهد شد. اما 
در ادامه صفحه اى باز مى شود كه در آن موقعيت جغرافيايى 
خانوار حذف شده را دريافت مى كند و با درج كد پستى به اقدام 
كننده اعالم مى كند كه با توجه به بررسى هاى انجام شده 
بر روى اطالعات موجود، خانوار شما شرايط الزم براى تحت 
پوشش قرار گرفتن يارانه نقدى را ندارد. از اين رو كل خانوار شما 
از دريافت يارانه نقدى حذف شده است. در صورتى كه به اين 
بررسى ها اعتراض داريد، مى توانيد با طى كردن فرآيند ثبت 

درخواست، نسبت به ثبت درخواست بازبينى مجدد اطالعات 
اقدام كنيد كه در اين حالت فرد معترض با ورود به مرحله بعد 
با معيارهاى حذف يارانه مواجه مى شود. اين در حالى است كه 
در پنج گام براى تكميل فرم درخواست بازگشت يارانه اشتغال، 
خودرو ، معامالت، دارايى و ثبت درخواست پيش روى متقاضى 
قرار گرفته و وى نسبت به ورود صحيح اطالعات تعهد داده 
و به مرحله بعد وارد مى شود. بر اين اساس سرپرست خانوار 
متعهد مى شود كه «اطالعاتى كه در گام هاى ثبت درخواست 
وارد مى كنم، منطبق بر حقيقت باشد. در صورتى كه مشخص 
شود داده هاى اظهار شده منطبق بر واقعيت نبوده است، دولت 
جمهورى اسالمى مجاز است نسبت به حذف دائمى خانوار اين 
جانب از ليست دريافت كنندگان يارانه نقدى اقدام كند». با شروع 
تكميل گام هاى تعيين شده، در مرحله اول اشتغال قرار دارد كه 
به متقاضى اعالم مى كند در صورت بيكار و يا بازنشسته شدن 

هر يك از اعضاى خانواد ه  از تاريخ اول مهر سال 1393 آن را 
اعالم كند، در غير اين صورت به گام بعدى وارد خواهد شد. 

در اين مرحله خودروى شخصى مالك ديگر حذف يارانه خواهد 
بود كه آخرين وضعيت سرپرست خانوار و اعضاى خانواده وى 
را در مورد داشتن و يا نداشتن خودرو جويا مى شود. متقاضى 
نمى تواند بدون اعالم وضعيت خودرو تعداد و حدود قيمت آن 
از اين مرحله خارج شود. اما گام بعد به وضعيت معامالت در 
امالك و مستغالت خانوار حذف شده بر مى گردد. متقاضى در 
اين مرحله بايد اعالم كند كه در سال 1393 معامالتى در حوزه 
امالك و مستغالت داشته است يا خير؟ و در صورتى كه عضوى 
داراى امالك و مستغالت است بايد ارزش تقريبى آن را اعالم 
كند. متقاضى حذف شده در گام آخر بايد درخواست خود را ثبت 
كند كه در اين حالت سامانه استعالم يارانه به وى اعالم مى 
كند كه از طريق پيامك به شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، 

حضور وى در دفتر پيشخوان اطالع رسانى خواهد شد. معترضان 
به حذف يارانه نقدى از ديروز-پنجم خرداد ماه- تا يك ماه آينده 
براى ثبت درخواست خود فرصت دارند در عين حال كه بنابر 
اطالع رسانى قبلى وزارت كار و رفاه اجتماعى نتيجه بررسى ها تا 

15 روز بعد از ثبت شكايات اعالم خواهد شد. 

yaraneh10.ir

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

اصالحيــه
با توجه به اين كه در دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» 

شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند چاپ روزنامه مورخ 94/3/4 در دستور 
 جلسه بند موضوع ( 6- تفويض اختيار به هيئت مديره در خصوص گرفتن تسهيالت

 از بانك مسكن و منابع بانكى) از قلم افتاده است كه بدين شرح اصالح مى شود.

هيئت مديره شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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 واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
 ، اسالمى  جمهورى  خيابان   ، ساخت  حال  در  وياليى  منزل  فروش   *
 پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا

تحويل  تير ماه  / 130ميليون 
كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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 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

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

آگهى مزايده شماره 2/94      نام مزايده گذار: بانك سپه
موضوع مزايده: فروش امالك مازاد بانك سپه

نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايه (ريال)اعيانعرصهنوع كاربرىشماره پالك ثبتىرديف

١
23 فرعى از 1584 

اصلى بخش 2 
بيرجند

3746/472459/42صنعتى
ماشين آالت 

1/295/000/000 كارخانه 
5/849/371/500

شهرك صنعتى بيرجند- خيابان 
تالش شرقى- تالش شرقى 6 

(حاشيه جاده اصلى بيرجند- كرمان)

ماشين آالت با كارخانه 
يكجا به فروش مى رسد. 
(توليد كننده بدنه موتور)

20% نقد 
الباقى 36 

قسط متوالى

2

 قطعات
  172 الى 179 

 از بلوك 
صنايع فلزى

101861961صنعتى
ماشين آالت 
700/000/000

كارخانه 7/800/000/000

شهرك صنعتى قاين شركت 
ابتكار قاين

محل طرح واگذارى 
شركت شهرك هاى 
صنعتى داراى سند 
ششدانگ نمى باشد

20% نقد 
الباقى 36 

قسط متوالى

عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند پس از نشر آگهى براى دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام 
بستانكاران اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- دايره پشتيبانى و 

خدمات مراجعه نمايند.
الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى يكشنبه مورخ 94/3/17

ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى چهارشنبه مورخ 94/3/27
ج: كليه اموال و امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى ذكر شده تماس حاصل فرماييد: 056-32387125
بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات- مديريت خراسان جنوبى



چهارشنبه * 6 خرداد 1394 * شماره 3230

مدير فرهنگي جهاددانشگاهي خراسان جنوبي گفت: در راستاى دهمين دوره طرح ملى ايران مرز پرگهر چهارمين اردوى دانشجويان توسط مركز گردشگرى 
دانشجويان ايران شعبه خراسان جنوبى برگزار شد. مرادى افزود: اين اردو با هدف معرفى آثار فرهنگى و ابنيه هاى تاريخى شهر بيرجند، تقويت روحيه خودباورى 

و آشنايى با ميراث تاريخى باستانى و فرهنگى طراحى شده كه در اين طرح دانشجويان از نزديك با بافت تاريخى بيرجند آشنا شدند.

بازديد دانشجويان از بافت تاريخى شهر بيرجند

3
پيام شما

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

سالم. در جواب دهيارى كه گفته بود حقوق ما كم است 
چطور به روستاها برسيم ما دهيار داريم با حقوق اداره 
كار و هفتاد ساعت اضافه كار و بيمه هنوز  به روستا 

نمى رسند پس وجدان ها از بين رفته است.
915...132
كنند.  پيگيرى  استان  سيماى  و  صدا  پرسنل  لطفاً 
چرا پنجم خرداد اذان صبح از شبكه استان 
پخش نشد اما به افق تهران پخش شد! پس 

اسم شبكه را هم بگذارين تهران 2 بهتره است.
915...842
باسالم. واقعاً جاى تأسف است ساعت11شب 
افراد مى روند داخل محوطه دبستان بركت 
حداقل  مسؤلين  فوتبال ....  ادارى  سايت 
فكرى براى آرامش مردم بردارند. آموزش و 
نظر  در  مدرسه  اين  براى  سرايدارى  لطفاً  پرورش 
بگيرد آخه روز سر و صداى بچه ها، شب هم كه ...
930...493
آوا فرزندم مهمان شهرتونه و در سايت ادارى 
ساكنه متأسفانه اين منطقه فاقد فضاى سبز و 
حال  به  فكرى  لطفًا شهردارى  باشد  پارك مى 

كودكان اين منطقه بردارد.
915...331
آزمون  در  پارسال  فقط  عبادى  آقاى  سالم 
كارشناسى ناپيوسته در رشته مامايى سهميه 
بومى قرار دادند اما ساير استان ها محروم20ساله 

سهميه دارند امسال هم دارند. لطفاً پيگيرى كنيد.
933...787

باسالم خدمت پليس راهور و انتظامى بيرجند. لطفاً 
 بريدگى بلوار شهيد ناصرى روبروى خانه هاى

تا  ببنديد  تر  هاى سنگين  بتن  با  رو  ارتش 
دوباره حادثه اى همچون تصادف دوشنبه شب رنو 
با موتور سيكلت رخ ندهد. با تشكر از شما كه به 

فكر سالمتى وجان هموطنان هستيد...
915...151
وقتى تالش دهياران ساير روستاها را انسان مشاهده 
مى كند خوشحال مى شود و متأسف از اينكه كاش 
ها درس مى  اين تالش  از  ... هم  روستاى  دهيار 
شود  مى  تقاضا  خوسف  بخشدار  از  گرفت 

بيالن خدمات دهيارى ... را مطالبه كنند.
915...011

بعد از 2 ماه از حادثه ريزش قنات داخل منزل 
سقوط  و  بيرجند  (ع)  بن جعفر  موسى  محله 
اى  رسانه  عليرغم  زمين  38مترى  به  باردار  خانم 
سوى  از  رسيدگى  هيچگونه  موضوع  شدن 
ضمن  خواهشمندم  نشده.  انجام  مسئولين 

انعكاس اين پيام پيگيرى ويژه بكنيد.
935...005
حاجى  دهياران  براى  افزون  روز  توفيق  آرزوى  با 
زيباسازى  براى  كه  چهكند  آباد  حسين  و  آباد 

ورودى روستاهايشان در تالشند.
910...557
حوزه  در  خوسف  شهرستان  مشكل  مهمترين 
وزارت نيرو اجراى فاضالب شهر خوسف است كه 
بايد شبكه اى اجرا شود  براى فاضالب اين شهر 
مردم اين ديار منتظر عملى شدن قول وزير 

در سفر به اين شهرستان خوسف هستند.
915...031

زورخانه  روبروى  در  استان  مركز  در  ما  چرا 
موسى بن جعفر (ع) از نعمت گاز محروم باشيم. 

چرا مسئولين به فكر نيستند آن باال هم خدا هست.
915...024

هاى  خيابان  كودكان  براى  اميدوارم  سالم.  با 
مقداد  و  نبوت  و  امامت  و  فارس  خليج 

روستاى حاجى آباد پارك احداث بشود ...
915...719

كارگران مى گويند با تصميمات جديد دولت درباره قيمت 
معيشت،  هزينه  بر  آن  منفى  تأثير  و  انرژى  حامل هاى 
موج جديدى از كاهش توان خريد بر زندگى آنها تحميل 
روز سقوط  زير10  به   94 مزد  خريد  قدرت  و  خواهد شد 
مى كند. آنچنان كه مهر گزارش مى كند، براساس آخرين 
گزارشاتى كه از سوى نمايندگان كارگران درباره وضعيت 
درصد   72 كم  دست  كارگران  شد،  ارائه  خانوار  معيشت 
كسرى درآمد در برابر هزينه ها دارند و از اين رو نمايندگان 
كارگرى از وزارت كار به عنوان نماينده دولت در شوراى 
عالى كار خواسته اند تا در اين باره تدابير مؤثرى انديشيده 
ارائه  كارگران  نمايندگان  از سوى  شود. همچنين طرحى 
شده كه دولت بتواند در قالب آن، طى يك دوره 4 ساله، 

كسرى قدرت خريد و معيشتى كارگران را جبران كند. 
كارگران معتقدند ضعف شوراى عالى كار در عدم افزايش 
تا  باعث شده  متمادى  در طول ساليان  واقعى دستمزدها 

امروز معيشت كارگران با كسرى جدى مواجه باشد.
طى دو سال گذشته كه بسته هاى جديد حقوقى مشموالن 
قانون كار در دولت تدبير و اميد تهيه و ارائه شده، همواره 
مقامات دولتى به ويژه مسئوالن وزارت كار بر اين عقيده 
بودند كه دولت توانسته درباره حقوق ميليون ها كارگر به 
نحوى برنامه ريزى كند كه افزايش هاى ساليانه بيشتر از 

نرخ تورم رقم بخورد.

بازگشت تصميمات ناگهانى به اقتصاد ايران

امسال  افزايش 17 درصدى حداقل دستمزد  درباره  حتى 
نيز على ربيعى، وزير كار عنوان كرده بود افزايش قوق ها 
دستمزد  در  مناسبى  افزايش  و  شده  تورم  نرخ  از  بيشتر 
پيش  اين حال، شايد وى  با  است.  افتاده  اتفاق  كارگران 
دولت  اظهارات،  اين  از  بعد  ماه  دو  كه  نمى كرد  بينى 

و  انرژى  هاى  حامل  قيمت  در  را  جديدى  افزايش هاى 
خدمات  و  كاال  و  نقل  و  قيمت هاى حمل  در  آن  تبع  به 
مصرفى اعمال كند كه تداعى كننده افزايش هاى ناگهانى 

و يكباره قيمت ها در سال هاى گذشته باشد.

موضوع ديگر قابل طرح در اين بخش اين است كه دولت 
در يكى دو سال فعاليت خود مرتبًا بر اجراى سياست هاى 
از كاهش نرخ  نيز خبر  تأكيد داشته و هر ماه  ضدتورمى 
كردند  فكر مى  نيز  كارگران  رو،  اين  از  است.  داده  تورم 
دولت بتواند روند كاهشى نرخ تورم را كه در نهايت منجر 

به تقويت قدرت خريد آنان شود، دنبال خواهد كرد.
دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور با بيان 
و  انرژى  قيمت حامل هاى  يكباره  افزايش  اينكه موضوع 
تأثير منفى آن در زندگى و معيشت كارگران و همچنين 

افزايش قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوار به دغدغه 
جدى كارگران تبديل شده است، گفت: با وجود اينكه در 
هاى افزايش  گذشته  هاى  دوره  نسبت  به  اخير  سال   دو 
بايد  حاال  اما  افتاد  اتفاق  دستمزدها  و  حقوق  در  بهترى 
انتظار داشت تصميمات جديد دولت به يكباره قدرت خريد 

كارگران را كاهش دهد. رحمت ا... پورموسى اظهار كرد: 
با وجود بازگشت آرامش نسبى به بازارها و افت نرخ تورم، 
انتظار داشتيم كه بتوانيم با تثبيت اين شرايط و به مرور 

زمان فاصله بين معيشت و دستمزدها را كاهش دهيم.

قدرت خريد حداقل مزد به زير 10 روز مى رسد؟

كه  جديدى  هاى  افزايش  متأسفانه  داد:  ادامه  پورموسى 
بيم  اين  گرفته  نظر  در  انرژى  هاى  حامل  براى  دولت 
جديدى  موج  منتظر  بايد  كه  كرده  ايجاد  كارگران  در  را 

و  قيمت كاال  تأكيد كرد:  باشند. وى  قيمت ها  افزايش  از 
خدمات مصرفى باال خواهد رفت و اين مسئله مى تواند 
به توان مالى خانواده ها و همچنين بنگاه ها نيز لطمه وارد 
كند. وى خاطرنشان كرد: نرخ بيكارى باال است و اينگونه 
مى  كمك  اوضاع  اين  شدن  بدتر  بر  دولت  تصميمات 
كند. ميزان دريافتى ها و حقوق فعلى كارگران جوابگوى 
افزايش هاى جديد  اين  و  نيست  خانوار  معيشتى  نيازهاى 

نيز به منزله تهديدى براى بدتر شدن اين وضعيت است.
دولت  از  كرد:  تصريح  كشور  كارگرى  مسئول  مقام  اين 
معيشت  به  آسيب  از  جلوگيرى  براى  كه  داشتيم  انتظار 
كارگران و اقشار ضعيف تدبير كند. دولت موضوع حذف 
نيز  رويه  بى  واردات  و  دارد  كار  دستور  در  را  ها  يارانه 
همچنان ادامه دارد؛ اينها مواردى است كه باعث كاهش 

امنيت معيشتى براى كارگران مى شود.
به گفته پورموسى، در حاشيه كالنشهرها تنها 400 تا 500 
هزارتومان از درآمدهاى كارگران براى اجاره مسكن مى 
رود و اين وضعيت براى كارگران حداقل بگير بسيار نگران 
كننده است، از اين رو اعتقاد داريم قدرت خريد حداقل مزد 
امسال كارگران با اين موج جديد قيمتى به زير 10 روز در 

ماه نيز خواهد رسيد.
با  كشور  كار  اسالمى  شوراهاى  عالى  كانون  دبيركل 
هايى  هزينه  مسكن،  هزينه  از  غير  كارگران  اينكه  بيان 
درمان  فرزندان،  تحصيل  پوشاك،  خوراك،  براى  نيز 
ممكن  كه  جديدى  شرايط  گفت:  دارند،  نقل  و  حمل  و 
كاالهاى مصرفى  بازار  در  گذشته  هاى  مانند سال  است 
مردم شكل بگيرد و هزينه هاى آنها را روز به روز افزايش 
 دهد، نيازمند توجهات و مراقبت هاى جدى دولت است و 
شرايط  ها  گيرى  تصميم  در  دولت  است  بهتر 
زندگى كارگران و اقشار ضعيف جامعه را درك كند 

و آنها را در تصميم گيرى هاى خود لحاظ كند.

امنيت معيشت ، نياز كارگران

كاهش دوباره قدرت خريد كارگران

حسين زاده- نماينده مردم شهرستان هاى قاينات و زيركوه 
تيرماه سال گذشته از اتمام پروژه گازرسانى به شهرستان 

زيركوه تا شهريور سال 94 خبر داده بود.

پروژه گازرسانى به زيركوه 
با 55 درصد پيشرفت فيزيكى

براى اينكه از وضع فعلى پروژه گازرسانى به شهرستان زيركوه 
و شهر حاجى آباد مطلع شويم با مديرعامل شركت گاز استان 
گفتگو كرديم. فرشيد دشتى مدير عامل شركت گاز استان در 
اين باره گفت: گازرسانى به شهرستان زيركوه از طريق اجراى 
خط انتقال گاز 10 اينچ به طول 91 كيلومتر در دست اجرا 
است و هم اكنون بالغ بر 55 درصد پيشرفت اجرايى داشته كه 
اميدواريم عمليات اجرايى شبكه تغذيه و توزيع گاز داخلى شهر 
حاجى آباد نيز در سال جارى آغاز شود. وى پيش بينى كرد 

گازرسانى شهر حاجى آباد در سال آينده به بهره بردارى برسد. 
دشتى درباره گازرسانى به منطقه گردشگرى بند اميرشاه به 
عنوان يكى از مصوبات قبلى كارگروه ميراث فرهنگى؛ صنايع 
دستى و گردشگرى استان اشاره و اظهار كرد: شبكه گاز تا 
ورودى هتل كوهستان اجرا و گازدار شده است و اگر بحث 
گازرسانى به هتل كوهستان مطرح است در صورت تكميل 
اجراى شبكه داخلى توسط متقاضى و اخذ تأييديه هاى الزم، 

براى وصل گاز اقدامات الزم به عمل خواهد آمد.

CNG گازرسانى به نهبندان فعالً از طريق

به  گازرسانى  درباره  آوا  گزارشگر  هاى  پيگيرى  دنبال  به 
شركت  عمومى  روابط  سربيشه،  خط  طريق  از  نهبندان 
گاز فروردين ماه سال 93 اعالم كرده بود: در حال حاضر 
عمليات امكان سنجى و مسيريابى و طراحى خط انتقال گاز 
سربيشه به نهبندان توسط شركت مهندسى و توسعه گاز 

ايران در دست انجام مى باشد. 
مديرعامل شركت گاز استان در اين باره نيز به گزارشگر آوا 
به شركت  نهبندان  گاز سربيشه،  انتقال  اجراى خط  گفت: 
مهندسى و توسعه گاز ايران محول شد كه با توجه به ميزان 
اعتبارات مورد نياز پروژه، برابر ابالغ مصوبات مقرر شد تا زمان 
فراهم شدن امكان اجراى اين خط انتقال گاز، گازرسانى به 
شهر نهبندان از طريق CNG در برنامه شركت گاز استان 
قرار گيرد و در حال حاضر مراحل بازاريابى و طراحى شبكه 
گاز داخلى در دست اقدام مى باشد كه پس از تكميل عمليات 
طراحى، مراحل برگزارى مناقصه و انتخاب پيمانكار اجرايى 

شبكه داخلى شهر در برنامه قرار خواهد گرفت.
روابط عمومى شركت گاز استان در سال گذشته در پاسخ 
به سؤال گزارشگر آوا مبنى بر زمان بهره بردارى از پروژه 
شهرستان  در  قهستان  و  اسديه  شهرهاى  به  گازرسانى 
اين دو شهر در زمستان  بود كه  اعالم كرده  نيز  درميان 

94 از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

اجراى شبكه تغذيه و توزيع گاز داخلى 
شهرهاى اسديه و قهستان

مديرعامل شركت گاز استان در اينباره اظهار كرد: گازرسانى 

به شهرستان درميان از طريق اجراى خط انتقال گاز 12 اينچ 
(سربيشه- اسديه- قهستان) به طول 98 كيلومتر در دست 
درصد  پروژه حدود 60  اين  اكنون  كه هم  باشد  مى  اجرا 

پيشرفت فيزيكى دارد.
گاز  توزيع  و  تغذيه  شبكه  اجراى  گفت:  همچنين  دشتى 

داخلى شهرهاى اسديه و قهستان نيز آغاز شده است.

پروژه گازرسانى به شهر حاجى آباد سال آينده به بهره بردارى مى رسد
آوا پيگير وضع چند پروژه گاز رسانى شد:

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     

تلفن:  056-32213766
كالسه 45 و 46 و 47 و 48 اجرايى شورا 

 آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده اموال شامل: 1- 108 كيسه ريسايكل به وزن 2160 كيلوگرم هر كيلوگرم به مبلغ 
38/000 ريال جمعا به مبلغ 82/080/000 ريال 2- تالك به وزن 740 كيلوگرم هر كيلوگرم به مبلغ 13/000 ريال جمعا به 
مبلغ 9/620/000 ريال 3- 260 كيلوگرم پالستيك پرسى هر كيلوگرم به مبلغ 63/000 ريال جمعا به مبلغ 16/380/000 
ريال جمع اموال به مبلغ 108/080/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى رضا كاشانى به مبلغ 68/667/307 ريال 
در حق آقايان هادى خواجوى - منصور خواجوى - عرفان دهقانى - حسن رضا خسروى و مبلغ 2/675/000 ريال حق االجرا 

در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/3/31 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى 
حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 

مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان 
 طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9300554 

بدينوسيله به آقاى احمد طوسيان فرزند محمد به شماره شناسنامه 454 ابالغ مى گردد كه ششدانگ پالك 
چهار هزار و پانصد و شش فرعى از يكهزار و سيصد و چهل و سه فرعى از يكصد و هشتاد و چهار اصلى 

بخش 10 مشهد ملكى آقاى عباسعلى صديق مبلغ دو ميليارد و نهصد ميليون ريال ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه 
سند رهنى 86417 -85/7/10 دفترخانه 16 بيرجند له تعاونى اعتبارى افضل توس (اسماء سابق) عليه شما مى باشد. 

چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آيين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى 
مهلت داريد اعتراض خود را كتبا به انضمام مبلغ سه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين 
شعبه تحويل دهيد. ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محمد جوانمرد - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم
 همه روزه به جز ايام تعطيل 

 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 
 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى
 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364

فشارخون باال «قاتل بيصدا» است ، چون معموال عاليم و نشانه هاي هشدار دهنده ندارد و 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيربسياري از افراد نمي دانند كه به آن مبتال هستند. 

در رشتــه هــاى:
مهندسى تكنولوژى تاسيسات حرارتى و برودتى

مهندسى تكنولوژى برق – قدرت
مهندسى تكنولوژى كامپيوتر – نرم افزار

مهندسى اجرايى عمران
حسابدارى

معمارى

پذيرش دانشجو درمقطع 
كارشناسى ناپيوسته 

در نيمسال اول  95-94  از طريق آزمون سراسرى

زمان ثبت نام از يكشنبه 3 خرداد الى10 خرداد ماه
sanjesh.org از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس
آدرس: بلوار سجاد- نرسيده به ميدان تمناى باران   

       تلفن: 056-32425151-32425252
www.bir-hormozan.ac.ir

جمهورى اسالمى ايران

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

فــروش امتياز واحد 125 مترى واقع در خيابان نرجس ، بلوار شعبانيه 
(مسكن سازان اسفدن با 15 ميليون واريز نقدى)   فى: توافقى    09157230626
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خواندنى ها 

اين تلفن همراه كه ظاهرى جذاب دارد، توسط شركت Kyocera طراحى و ساخته شده و بيشتر به عنوان محصولى كه قابليت استفاده در زير آب را دارد معرفى شده است.اين 
شركت از مدتها پيش استراتژى طراحى و توليد محصوالت مناسب براى استفاده در شرايط سخت و دشوار را دنبال مى كند و حاال در تازه ترين محصول اين نگرش، تلفن همراه 
Torque G02 را به بازار ژاپن معرفى كرده است.شركت ژاپنى Kyocera مدعى است كه اين محصول، نخستين تلفن همراه ضد آب واقعى در جهان به شمار مى آيد

مقاوم  ترين تلفن همراه جهان 

4 ساخت آنتى بيوتيك هاى با خون تمساح

 مهر: محققان معتقدند از سيستم بدنى و خونى تمساح 
مانند ها  بيمارى  از  بسيارى  درمان  براى  توان   مى 
بيمارى هاى عفونى بهره برد. راز سيستم ايمنى قدرتمند 
تمساح ها را مى توان در آنزيم هايى دانست كه در خون 
آنها وجود داشته و با پپتيدهاى ضد ميكروبى كاتيونى يا 
CAMP تركيب مى شوند. اين آنزيم ها به تنهايى 

قادر به مقابله با 23 نوع باكترى مختلف از جمله ويروس 
HIV هستند. مطالعات محققان نشان مى دهد كه  
CAMP موجود در بدن تمساح ها مى تواند مانع از 
ورود بيمارى هايى مختلف و مسمويت هاى غذايى و 

همينطور عفونت هاى پوستى شود.

خرس هوشمند گوگل همبازى جديد كودكان

يا ها  فيلم  در  مختلفى  هاى  شخصيت  مهر:    
آنها  از  برخى  كه  دارند  وجود  كودكانه  هاى  انيميشن 
آنها جمله  از  ندارند  بيرونى  واقعيت  و  بوده   تخيلى 
مى توان به صحبت با شخصيت هايى را اشاره كرد كه 
زائده قوه تخيل كودكان هستند مانند عروسك هاى 
سخنگو و ... . اما اكنون گوگل دوست جديدى را براى 
كودكان توليد و عرضه كرده كه نه تنها شبيه يك خرس 
معمولى است و از پوشال پوشيده شده بلكه مى تواند در 
نبود والدين از كودكان نيز مراقبت كند.گوگل اخيرا پتنتى 
را به ثبت رسانده كه بر اساس اين اختراع، عروسك هاى 
هوشمندى شبيه به خرس يا خرگوش ساخته خواهند شد 
كه از قابليت اتصال به اينترنت، اجراى دستورات اعضاى 
خانواده و همينطور كنترل هوشمند وسايل منزل و ... 
را برخوردار هستند. اين عروسك ها مجهز به دوربين، 
كوچكى  موتورهاى  همينطور  و  اسپيكر  ميكروفون، 
هستند تا بتوانند با مخاطبانشان ارتباط چشمى برقرار 
كرده يا پلك بزنند تا كودكان درك متفاوتى از اين ارتباط 

داشته باشند. 
اين عروسك پشمالو همانطور كه گفته شد از اجراى 
دستورات اعضاى خانواده مانند تغيير كانال تلويزيون، 

روشن كردن وسايل بازى و ... برخوردار است.
گزارشات منتشر شده نشان مى دهد كه اين اختراع در 
سال 2012 ميالدى به ثبت رسيده بوده اما گوگل اخيرا 
اين خبر را منتشر كرده است. اين موضوع در حالى است 
كه برخى از سايت هاى خبرى، از اين عروسك با عنوان 
تمامى  زيرا  اند  كرده  ياد  منازل»  هوشمند  «جاسوس 
اطالعات اعضاى خانواده و همينطور وضعيت خانه را در 
كنترل داشته و از ميكروفون، دوربين و ... نيز برخوردار 

هستند كه مى توانند به ثبت اطالعات بپردازد.

دخانيات به هر شكل و نوعي كشنده است

افزايش شيوع مصرف قليان در بين زنان و مردان ، نوجوان 
و جوانان به عنوان يك تفريح و تفنن شده است اين در 
حالى است كه در بسيارى از موارد انتخاب مكان عرضه 
مواد دخانى توسط خانواده صورت گرفته و زمينه ساز ورود 
نوجوانان و جوانان به اعتياد مواد دخانى شده است. برخالف 
بسياري از باورهاي سنتي دود منتشره از قليان حاوي مقادير 
بي شماري مواد سمي است كه به عنوان عامل اصلي بروز 
بيماريها  ساير  و  عروقي  قلبي  بيماريهاي  ريه،   سرطان 

شناخته شده است. 
نيكوتين موجود در دود حاصله از مصرف قليان همانند ساير 
ايجاد  آن  متناوب  آور است و مصرف  اعتياد  مواد دخاني 
وابستگي مي نمايد. مصرف كنندگان قليان در هر وعده 
مصرف كه بطور متداول 20 تا 80 دقيقه طول مي كشد 
حدود 50 تا 200 پك مي زنند كه هر پك بطور متوسط 
ريه خود مى كنند.  وارد  را  ليتر دود  تا يك  حاوي 0/15 
از نظر مواجهه و استنشاق دود، هر فرد  به عبارت ديگر 
مصرف كننده قليان در هر وعده معادل 100 نخ  سيگار، 
دود دريافت مي كند اما اين بدين معنا كه خطر مصرف 
سيگار كمتر از قليان است نمى باشد. با وجود اينكه بخشي از 
نيكوتين موجود در دود قليان در اثر عبور از آب جدا مي شود، 
ميزان نيكوتين دريافتي در افراد مصرف كننده قليان، به 
 اندازه اي است كه ايجاد وابستگي مى كند. بنابراين بافرض
 جذب بخشي ازنيكوتين موجود دردود قليان دراثر عبور آن 
از آب ، مصرف كنندگان قليان دود بيشترى را جهت رسيدن 
به آستانه ارضاى   وابستگي استنشاق مى كنند لذا درمواجهه 
با مقادير زيادتر مواد شيميايي سرطان زا و گازهاي خطرناك 
همچون منواكسيد كــربن قرار مى گيرند. مصرف كنندگان 
قليان و اطرافيان آنها كه در مواجهه با دود تحميلي آن 
قرار دارند مثل مصرف كنندگان سيگار به انواع سرطانها ، 
بيماريهاي قلبي و عروقي ، تنفسي و اثرات سوء  در هنگام 
بارداري مبتال مي شوند. ميزان گاز منواكسيد كربن ،  فلزات 
سنگين و تركيبات شيميايي سرطان زا منتشره از احتراق 
زغال يا مواد ايجاد كننده حرارت در قليان در مقايسه با 
سيگار به مراتب بيشتر و اثرات سوء  آن نيز چه براي مصرف 
كنندگان و چه افراد در معرض دود تحميلي بيشتر است. 
از ديگر عوارض قليان افزايش احتمال بيماريهاى واگيردار 
مانند تب خال ، هپاتيت و سل مى باشد كه به دليل استفاده 
اشتراكى آن ديده مى شود حتى در صورت عوض كردن 
سر لوله قليان مواد باقى مانده در شلنگ آن مى تواند عامل 

انتقال بيمارى باشد.
گروه مهندسى بهداشت  محيط و حرفه اى

 مركز بهداشت استان خراسان جنوبى

ايسنا: بر طبق فرهنگ لغت عسل ماده اى شيرين و زرد رنگ 
است كه زنبورهاى مختلف از شهد گل ها تهيه مى كنند.

است  كننده هايي  شيرين  نخستين  و  قديمي ترين  از  عسل 
كه انسان استفاده كرده است و شامل قندهايي چون گلوكز، 
كلسيم،  پتاسيم،  منيزيم،  همچون  معدني  مواد  فروكتوز، 

كلريدسديم، گوگرد، آهن و فسفات است.
ويتامين هايي  و  است  طبيعي  كننده  ضدعفوني  يك  عسل 
 همچونB5 ، B3 ، B6 ، B2 ، B1 و C نيز براساس كيفيت

و نوع عسل به نسبت هاي متفاوت در آن ديده مي شود و عالوه 
بر موارد ذكر شده در حد كمي مس، يد و روي نيز در عسل 
وجود دارد. اما جدا از اينكه عسل به عنوان يك ماده غذايى به 
شمار مى آيد، آيا مى دانستيد كه عسل يكى از قديمى ترين و 

موثرترين مواد براى كمك به زيبايى است؟
عسل شامل موم و شكر و مواد معدنى است و يك مرطوب 
كننده طبيعى به شمار مى آيد و همانند يك ماده ضد سوزش 

براى پوست هاى حساس عمل مى كند.
عسل مى تواند در خيلى از محصوالت زيبايى يافت شود، شما 
مى توانيد اين محصوالت را در مغازه هاى محلى يا مغازه هايى 
كه داراى محصوالت زيبايى مطلوب هستند بيابيد. جالب اينكه 
خيلى از اين محصوالت مى توانند بسيار گران قيمت باشند اما 
تعدادى از اين محصوالت هم مى توانند در منزل ساخته شوند.

ويژگي هاي شيميايي عسل

جنوبي  خراسان  در  دارويي  گياهان  پژوهشگر  پويان،  محسن 
گفت: مقدار رطوبت عسل از اهميت خاصى برخوردار و ميزان 
انواع عسل متفاوت است و به طور تقريبى حدود 17  آن در 

درصد تخمين زده مى شود.
وى با اشاره به اينكه ميزان رطوبت در تخمير و در تبلور عسل 
تأثير به سزايى دارد، افزود: عسلى كه به طور طبيعى در كندو 
و  است  از 18/6 درصد  آن كمتر  باشد درصد رطوبت  رسيده 

عسل هاى حاوى رطوبت بيشتر استاندارد نيستند.
پژوهشگر گياهان دارويى در خراسان جنوبى ادامه داد: رطوبت 
در  مى شود،  انجام  نور  شكست  ضريب  اندازه گيرى  با  عسل 
صورتى كه رطوبت عسل زيادتر از حد طبيعى باشد مخمرهاى 

خاصى فعال شده و باعث تخمير عسل مى شود.
پويان تصريح كرد: مقدار مواد معدنى موجود در عسل به طور 
متوسط 0/17 درصد است كه شامل كلسيم، گوگرد، پتاسيم، 

سديم، منگنز، آهن و فسفر است.
برآورد شده  پروتئين عسل يك درصد  ميزان  اظهاركرد:  وى 
است كه منشأ گياهى و حيوانى دارد، از جمله اسيدهاى آمينه 
پرولين،  اسيد،  گلوتاميك  اسيد،  آسپارتيك  عسل  در  موجود 

اورنيتين، هيستيدين، آرژنين، ميتونين، و لوسين است.

مهمترين آنزيم هاي عسل را بشناسيد

پژوهشگر گياهان دارويى در خراسان جنوبى گفت: در عسل 

آنزيم هاى فراوانى وجود دارد، آنزيم ها مواد پيچيده اى هستند 
مهم  واكنش هاى  در  و  شده  تشكيل  زنده  سلول هاى  در  كه 

حياتى نقش موثرى دارند.
آن  مزه ى  در  عسل  در  موجود  اسيدهاى  داد:  ادامه  پويان 
دخالت و اسيدى بودن عسل احتماًال در عدم رشد ميكروب ها 

 

در آن تأثير دارد.
قندها  را  عسل  وزن  درصد   54 حدود  اينكه  به  اشاره  با  وى 
عسل  در  قند  نوع   20 تاكنون  اظهاركرد:  مى دهند،  تشكيل 
يا  ساده  قندهاى  نوع  از  عمدتاً  قندها  كه  شده  شناسايى 

 

منو ساكاريدها هستند.
پژوهشگر گياهان دارويى در خراسان جنوبى افزود: عالوه بر 
قندهاى ساده قندهاى ديگرى چون مالتوز، ساكارز و الكتوز كه 
از دو قند ساده تشكيل شده اند، نيز در عسل وجود دارد. قندهاى 

مذكور توسط آنزيم انور تاز به قند هاى ساده تبديل مى شوند.

خواص ضد باكتري عسل

وى تصريح كرد: هيچ ميكروبى در عسل قادر به رشد نيست 
اين واقعيت را قرن ها پيش انسان كشف كرده است. مصريان 
باستان در مومياى مردگان و براى حفظ و نگهدارى مواد غذايى، 

ميوه ها، دانه ها و مخصوصاً گوشت از عسل استفاده مى كردند.
پروهشگر گياهان دارويى در خراسان جنوبى با بيان اينكه در 
داد:  ادامه  دارد،  وجود  خوراكى  بيوتيك  آنتى  نوع  چند  عسل 
ميكروب ها در عسل قادر به رشد نبوده و سريعاً از بين مى روند 

و دياستاز موجود در عسل نيز در انهدام ميكروب ها و محيط 
اسيدى عسل نيز در عدم رشد باكترى ها موثر است.

پويان افزود: عسل به دليل خاصيت ضد قارچ هيچگاه فاسد 
طبيعى  عفونى  ضد  ماده  يك  آن  به  عسل  زنبور  نمى شود، 
مى افزايد كه ضرر و زيان مواد ضد عفونى كننده شيميايى را 

ندارد، اين ماده اسيد فرميك است.
وى اظهاركرد: از عجايب ذاتى عسل اين است كه هيچ گاه 
گاه  هيچ  كردن  نگهدارى  در صورت خوب  و  نمى شود  فاسد 

ترش نشده و كپك نمى زند و تغيير ماهيت نمى دهد.

چرا مصرف عسل براى كودكان
 زير يك سال منع شده است؟

پژوهشگرگياهان دارويى در خراسان جنوبى در خصوص اينكه 

چرا مصرف عسل براى كودكان زير يك سال منع شده است؟ 
گفت: اين مسئله به بيمارى بوتوليسم كودكان ارتباط دارد كه در 
دهه 1970 در آمريكا مورد مطالعه قرار گرفته است، عامل اين 
بيمارى در طبيعت وجود دارد و مطالعات انجام شده نشان دادند 
كه عسل و شربت ذرت تنها مواد غذايى هستند كه احتمال دارد 
حاوى اسپور اين عامل بيمارى زا باشند، به اين دليل مصرف 

عسل براى كودكان زير يك سال احتياط دارد.

سالمت پوست و عسل

پويان تصريح كرد: عسل يكى از ارزشمندترين تركيبات طبيعى 
براى سالمت پوست و رفع نارسايى هاى پوستى ناشى از تغذيه، 
عوامل محيطى و صدمات پوست و بيمارى هاى مختلف عفونى 
به شمار مى آيد. وى ادامه داد: استفاده از عسل براى سالمت و 
شادابى پوست قدمتى به درازاى تاريخ زندگى اجتماعى انسان 
در خصوص  جنوبى  خراسان  دارويى  گياهان  پژوهشگر  دارد. 
تاثيرات عسل در درمان سوختگى گفت: عسل ضمن درمان 

سوختگى، اثر سوختگى روى پوست را نيز از بين مى برد.
كهير،  مانند  پوستى  ناراحتى هاى  براى  عسل  اظهاركرد:  وى 
پوست  خارش  و  پوست  خون ريزى  شده،  تخريب   پوست 

مناسب است.
پژوهشگر گياهان دارويى يادآور شد: عسل به علت خاصيت 
بافت هاى  به  و  كرده  جذب  را  پوستى  ترشحات  آنى،  جذب 
پوششى يا اپى تليال غذارسانى مى كند و ناهموارى هاى آن را 

برطرف كرده باعث صاف شدن پوست مى شود.
پويان ادامه داد: براى از بين بردن زگيل عسل طبيعى به همراه 
موم را گرم كنيد و با برگ چغندر يا برگ گشنيز تازه بر روى 
يك پارچه تميز قرار داده و محكم بر روى زگيل يا دمل ببنديد 
و تا سه روز آن را باز نكنيد تا دمل يا زگيل از ريشه ساقط شود، 

در صورت نياز اين عمل را تكرار كنيد.
وى با اشاره به اينكه عسل براى درمان زخم هاى پوستى و رفع 
التهاب ناشى از آن موثر است، اظهار كرد: عسل به دليل وجود 
امالح متعدد و ويتامين هاى مختلف و نيز قابليت جذب رطوبت 

مى تواند به زيباى پوست و مو كمك كند.
اين پژوهشگر گياهان دارويى تاكيد كرد: عالوه براين عسل 
داراى خاصيت ضد سرطانى يا آنتى اكسيدانى قوى است كه 
عالوه بر درخشندگى خاصى كه به پوست مى دهد، در درمان 

اگزما و پزوريازيس اثرات مثبتى دارد.

عسل، از خواص تا درمان
دخانيات

حمل اثاثيه 
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

 فنودى

آيا مى دانيد اين تصور كه بايد در كنار تك تك قبور ، سفره اى رنگين پهن كرد ، انحرافى صريح از نظر آموزه هاى اسالمى است 
در حالى كه توجه به نيازمندان دستور صريح قرآن است.

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى
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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

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

فروشگـاه
 ماهيـار

فروش فوق العاده انواع بلور و پالستيك 
از كارخونه به خونه  با نازل ترين قيمت

ميدان طالقانى، نبش بهشتى 2
32226764 - 09120864256 - 09152694541

5  الى 20 درصد تخفيف در بيمه نامه شخص ثالث و مسئوليت 
ويژه ماه هاى رجب و شعبان براى كاركنان دولت ، پزشكان  
مهندسين ، اساتيد دانشگاه ، وكالى دادگسترى و قضات و 
دارندگان بيمه بدنه و عمر نزد شـركت بيمـه ميهــن
(براى خودروهاى خارجى چينى و غير چينى نيز تخفيف لحاظ مى شود)

آدرس: بيرجند- ابتداى توحيد 6- شركت بيمه ميهن
 32448011 - 09151602755 - چهكندى نژاد

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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   كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

از كماالت اختصاصى انسان، احسان است. اين موهبت عظمى كه آيت كبراى الهى است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهاى هر انسان به اندازه احسان اوست

ستاد جهيزيه سازمان مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها به مناسبت نيمه شعبان
 جشن اهداى جهيزيه و عزيمت 8000 زوج جوان به خانه بخت 

(در سراسر كشور) را برگزار مى كند
 از اينكه با بهره گيرى از فيض اليتناهى الهى با همت و حميت وسيع و وثيق با مشاركت و معاضدت مالى، معنوى و انديشه اى در كمك به   موسسه خيريه آبشار عاطفه ها 
ورزيد خواهيد  اهتمام  كريمانه  و  سخاوتمندانه  همگرايى،  و  همسويى  حسن  با  نيكوكارى،  و  احسان  بركات  و  خيرات  آثار  شناخت  تعميق   با 
 سپاسگزارى نموده و به شكرانه اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح و پسنديده با تكيه بر اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه ، آرزو داريم توفيق 

رفيق طريق تكامل معنوى و معرفتى شما گردد و اين الگوى بايسته در سطح جامعه تعميم و تكثير يابد. ان شاا...
زمان برگزارى مانور در سراسر كشور: 94/3/12 ساعت 10 صبح

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر                     كه وفا با تو قرين باد و خدا ياور ما
لطفا كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره حساب ذيل واريز نماييد. 

شماره حساب: 0106760157007 (بانك ملى)     شماره كارت: 6063731011719102 (بانك مهر ايران)
آدرس: انتهاى خيابان حكيم نزارى - روبروى بانك مهر ايران - طبقه فوقانى صندوق انصار المهدى (عج)       32233977

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007                                                                               
بانك كشاورزى: 69961169                                                                                                                                         

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس:32229051



چهارشنبه * 6 خرداد 1394 * شماره 3230 

خودشناسى

است.  خودشناسى  موفقيت،  به  رسيدن  راه هاى  از  يكى 
و  استعداد  و  ذوق  شناسايى  خودشناسى،  از  منظور 
توانايى هاست. از اديسون پرسيدند: چرا اغلب جوانان موفق 
نمى شوند؟ گفت: براى اين كه راه خود را نمى شناسند و در 

جاده ديگرى گام بر مى دارند.
يكى از داليل شكست بعضى از جوانان، در نظر نگرفتن 
عالقه و ذوق شخصى است. مثال شخصى به درس عالقه 
ندارد ولى به كارهاى هنرى يا فنى عالقه مند است. با اين 
حال با اكراه و اجبار و يا متاثر شدن از ديگران به تحصيل 

مى پردازد. بديهى است در اين صورت توفيق نمى  يابد.

پشت هر مرد يه زن باهوش وجود داره!

سرشناس  بسيار  مجريان  از  كه  والترز  باربارا  خانم 
از  پيش  سالها  آمريكاست  معتبر  هاى  تلويزيون 
داستانى  افغانستان  طلبانه  آزادى  مبارزات  شروع 

مربوط به نقشهاى جنسيتى در كابل تهيه كرد. 
بود  شده  متوجه  داشت  افغانستان  به  كه  در سفرى 
از  تر  عقب  قدم   5 سنتى  بطور  و  همواره  زنان  كه 

همسرانشان راه مى روند.
خانم والترز اخيرا نيز سفرى به كابل داشت مالحظه 
كرد كه هنوز هم زنان پشت سر همسران خود قدم 

بر مى دارند و...
شادمانه  زنان  طالبان،  رژيم  زدن  كنار  رغم  على 

سنت قديمى را پاس مى دارند.
و  شده  نزديك  زنان  اين  از  يكى  به  والترز   خانم 

مى پرسد:
سنت  اينكه  از  خوشحاليد  اينقدر  زنان  شما  چرا 
ديرين را كه زمانى براى از ميان برداشتنش تالش 

مى كرديد همچنان ادامه مى دهيد؟
اين زن مستقيم به چشمان خانم والترز خيره شده

 و مى گويد: 
بخاطر مين هاى زمينى!!

يه وقتايى ميشه كه به آدم ها نگاه مى كنم 
و چيزى كه ارزش دوست داشتن 

داشته باشه پيدا نميكنم....!

فيلم دنياى سخت

* الهام بخش زندگى من، شرح حال كسانى بوده 
است كه امكانات و استعدادهاى خود را به كار مى 

گيرند تا به موفقيت ها و نتايجى تازه، چه براى خود 
و چه براى ديگران دست يابند.

* راز موفقيت اين است: هدف را بى وقفه دنبال 
كنيد.

* موفقيت براى اشخاص كم ظرفيت مقدمه 
گستاخى است.

بدون عشق زندگى خالى است 
و با عشق زندگى معنا پيدا مى كند 

و تحرك مى پذيرد.

مشترك گرامى شما بدشانس هستيد يك پرايد
 هاج بگ برنده شده ايد كه ترمز پارس هم دارد

روحتان شاد!!!!!!!!!

اسرار ازل را نه تو دانى و نه من
وين حرف معما نه تو دانى و نه من
هست از پس پرده گفتگوى من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانى و نه من

رفيق مثل كفش مى مونه 
و رفاقت مثل جاده

چقدر سخته وسط جاده بفهمى پا برهنه اى.

به چيزي كه بدون
 آن هم زندگي ميسر است، ارزش مده.

چندين سال پيش من به يك سخنرانى عمومى دعوت شدم 
و متاسفانه در يك اقدام اشتباه اين دعوت را پذيرفتم. به 
عنوان يك دانش آموز به شدت در مورد اين اتفاق وحشت 
زده بودم و تقريباً هر شب كابوس اين را مى ديدم كه صحبت 
هايم را در حين مراسم فراموش كرده ام. سه روز قبل از 
سخنرانيم هر چقدر تالش مى نمودم و هر چقدر تمرين مى 
كردم فايده اى نداشت و وقتى مى خواستم شروع به صحبت 
كردن نمايم نفسم مى گرفت، اما عاقبت روز مقرر فرا رسيد 
و هيچ اتفاق بدى نيافتاد تا اينكه نظرات برخى از حاضرين در 
جلسه به من انتقال يافت اكثر افراد به من گفته بودند:انقدر 
نگرانى نياز نيست، به نظر مى رسيد تو هر جمله را به خاطر 
استرس زيادى كه داشتى با دقت به حافظه سپرده بودى و 
همين موضوع سبب مى شد در حين صحبت هايت بسيار 
مصنوعى و حتى شبيه يك عروسك خيمه شب بازى به نظر 
بيايى.رفتارت بسيار ماشينى بود و شبيه يك گوينده اخبار شده 

بودى كه خبرها را از روى نمايشگر مى خواند.
1- سعى نكنيد خود را آرام نماييد

در يك پژوهش تحقيقاتى پرفسور دانشگاه هاروارد اليسون 
وود بروكس از افراد مختلف درخواست نمود تا در مورد اينكه 
چه عواملى آنها را بدل به يك همكار خوب مى نمايد در 
جمع هاى عمومى مرتبط به محل كارشان سخنرانى نمايند. 
از حاضران در اين تحقيق در حين سخنرانى فيلمبردارى 
ويدئويى مى شد و سپس اين ويدئوها توسط يك كميته 

معين مورد بررسى قرار مى گرفتند. بيش از 90 درصد از 
از  پيش  استراتژى  بهترين  بودند  باور  اين  بر  سخنرانان 
سخنرانى تالش برى حفظ خونسردى است، ولى اين تالش 
آنها ثمره اى نداشت. از ديد كسانى كه سخنرانى ها را مورد 
ارزيابى قرار مى دادند تقريباً همه ى افرادى كه تالش نموده 
بودند تا آرامش خود را حفظ كنند اراده اى فاقد اعتماد به 

نفس داشتند كه متقاعد كننده براى حضار نبود.
به جاى تالش براى آرام كردن خود بهتر است اين باور 
را به وجود بياوريد كه در مورد اتفاق پيش رو هيجان زده 
 و خوشحال هستيد. شايد بپرسيد چطور چنين استراتژى

 مى تواند موثر باشد؟ سوزان كين يكى از افرادى كه توانسته 
است به فوبياى خود در رابطه با ترس از سخنرانى هاى 
عمومى غلبه نمايد و يك سخنرانى بسيار موفق در رابطه 
با كتابش كه راجع به توانايى هاى افراد درون گرا است در 
TED Talk داشته، در همين رابطه مى گويد سيستم 
پيشران بدن انسان وى را هيجان زده و مشتاق به انجام 
امور مى كند در حاليكه سيستم متوقف كننده وى را محتاط 

و منزوى مى نمايد.
من از به چالش كشيدن مخاطبانم، تغيير پديد آوردن در 
بينش آنها و البته سرگرم كردنشان لذت مى برم و با يادآورى 
اين موارد به خودم معموًال بسيار سريع سر شوق مى آيم. با 
افزايش اين تفكرات مثبت در من خود به خود اضطراب از 

بين مى رود.

2- در مقابل مخاطبان واقعى به تمرين بپردازيد
در ابتدا من به تنهايى به تمرين سخنرانى هايم مى پرداختم، 
تا اينكه تحقيقى از يكى از اساتيد سابق استنفورد با نام 
وى  آن  در  كه  نمودم  مشاهده  را   Robert Zajonc
نتيجه گيرى كرده بود حضور ساير افراد سبب افزايش تمركز 
و هوشيارى ما مى شود. اگر به تنهايى به تمرين بپردازيد 
نمى توانيد اين موارد را در خود تقويت نماييد. به جرئت مى 
توانم بگويم پس از چند بار تمرين در برابر يك جمع كوچك 
نتيجه ى سخنرانى من به مراتب بهتر شد. وقتى در مقابل 
جمعى بزرگ سخنرانى مى كنيد چهره ها در مقابل چشمان 
 شما محو مى شوند و ارتباط چشمى نيز تا حدى از بين 
مى رود ولى در حين صحبت كردن در برابر جمعى كوچك 
به وضوح مى توانيد واكنش هاى چهره ى آنها را در مقابل 
گفته هاى خود مشاهده نماييد.اين امر سبب مى شود شما 
حداكثر استرس ممكن را پيش از تجربه ى اصلى خود حس 
كرده و براى مراسم نهايى به بهترين شكل ممكن آماده 
شويد. سوزان كين مى گويد من پيش از سخنرانى اصليم 
در TED در مقابل جمعى 20 نفره به تمرين مى پرداختم 
 TED رويداد در  موفقيتم  بزرگ  عوامل  از  يكى  اين  و 

محسوب مى شود.
3- چراغ ها را خاموش كنيد

به منظور كاهش اضظراب در طول يك سخنرانى ترجيح 
مى دهم تا حد ممكن نور سالنى كه در آن به سخنرانى 

مى پردازم كم باشد يا حتى سالن تاريك شود. با محو شدن 
چهره ها تمركز من نيز باال رفته و ميزان نگرانيم كم مى 
شود و البته اخيراً به اين نتيجه رسيدم در يك سالن تاريك 
مخاطبين به شوخى هايى كه با آنها در طول صحبت هايم 

مى كنم واكنش بهترى نشان داده و بيشتر مى خندند.
4- مخاطب خود را بشناسيد

يكى ديگر از حقايقى كه در مورد سخنرانى موفق در طول 
سال هاى اخير متوجه شده ام اين است كه هر چه بيشتر و 
بهتر مخاطبين خود را بشناسم كمتر در مورد سخنرانى براى 
آنها نگرانى خواهم داشت. براى مثال در ابتداى ماه آگوست 
هر سال من يك كالس درس با صدها دانشجوى رشته 
MBA دارم، اين اولين كالسى است كه آنها در دانشگاه 
مرتبط به كسب و كار و تجارت مى گذرانند و مدت زمان آن 
نيز بسيار كوتاه است، از همين رو من فرصت چندانى براى 

اينكه با آنها احساس راحتى نمايم پيدا نمى كنم.
در راستاى آنچه گفته شد من معموال پيش از آغاز كالس ياد 
شده به مطالعه ى سوابق و بيوگرافى دانشجويان حاضر در 
آن مى پردازم و همين امر سبب مى شود شناخت خوبى از 
آنها به دست بياورم، پيش مطالعه ى ياد شده همواره صحبت 
در كالس درس مورد بحث را به مراتب برايم آسان تر مى 
كند و سبب مى شود ارائه ى بهترى داشته باشم. شناخت 
مخاطب يك اصل كليدى در كاهش اضطراب پيش از 

سخنرانى است.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و جانها اموال  در  و كاهشى  و گرسنگى  [قبيل] ترس  از  به چيزى  را  قطعا شما   و 
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حديث روز  

شكيبايى بر بال زيبا و پسنديده است ولى برتر از آن صبر در برابر مّحرمات است
امام رضا (ع)

سبك زندگى

فالش بك

راهكارهاى كاهش اضطراب در حين سخنرانى

                        

372

4

968

9153

46

7629

517

9

629

952617743
173245689
684937125
815793462
326184597
749526318
437862951
261359874
598471236

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.

جدول شماره 3230 طراح: نسرين كارى 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

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

يك نفر نيروى آقا براى كار در باغ 
رستوران نيازمنديم. 09157285321

 چند نفر نيروى خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش فـورى
 دو موتور برق 5500 
  يك موتور برق 8500 

  يك موتور برق و جوش گازوئيلى
 با قيمت مناسب

09155618190

 فروش كافى نت با تمامى امكانات 
 و موقعيت عالى +6 سال سابقه كار 
با قيمت مناسب    09151638146

 پروانه كسب مشاور امالك 
همراه كليه وسايل به فروش مى رسد.

09391401787

 يخچال 1/5متر چهاردرب 
به فروش مى رسد.
09159371004

 فروش ذغال كبابى درجه يك
كلى ، جزيى  (كيلويى 1400)

09303402797

 فروش استثنايى پوشاك مردانه و زنانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى نقد يا معاوضه 
با خودرو  32224498  - 09376695260

فـروش  فـورى
 ساختمان دو طبقه شمالى 

در دستگرد خيابان حافظ  ، 162 
مترمربع مساحت زمين ، 200 متر 

 ساخت  ، تا مرحله خاك گچ 
 پايان كار گرفته شده است 

سند در نوبت ، بدون اخذ وام ساخت 
170/000/000 تومان

09301807880 - جمالى

فـروش  فـورى
مسكن مهر واقع در دهلكوه 
خيابان احمدى روشن 23  
ساختمان باستيان بنا ، طبقه 

سوم بدون پيلوت ، امكانات كامل  
45 ميليون نقد ، 17 ميليون 

سپرده نزد بانك 
09301807880 - جمالى

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى
 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر

 و ... در منزل
   32304027 -09159656641 روزى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

اجراى نماى آلومينيوم     نقد ، اقساط
گارانتى  15 سال ، بيمه نامه ايران 10 سال

09398322907 - عسكرى

مقدارى آهن آالت ، آلومينيوم ، شوفاژ 
 كابينت ، چهارچوب فلزى و قفسه چوبى

 به مزايده گذاشته مى شود.
مدرس 11، پالك 13- بازديد: پنجشنبه 

94/3/7 ساعت 9 الى 11 صبح

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

 فروش يك واحد آپارتمان 100 مترى 
در خيابان سيد جمال الدين 7 (بيست مترى 

سوم مدرس غربى)    09155618252 

 چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
پخش كامال ( تضمينى) قيمت استثنايى      

09155051239- مقدم

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
 فروش 20 درصد سهم 

يك شركت مسافربرى برون شهرى
09153623712

فروش تعدادى الستيك دست دوم  

(1000×20  ) اتوبوس

09153620261

شركت  پخش سراسرى  محصوالت  غذايى  برتر 
تعدادى بازارياب با تجربه با حقوق 
يك ميليون تومان به باال + بيمه 
و پورسانت عالى + حق ماموريت 

استخدام مى نمايد.
 09360446441- 32255696

09159632375

يك فروشنده آقا يا خانم براى فروشندگى 
در مغازه مواد غذايى واقع در خيابان جمهورى 

نيازمنديم.    09150069386 - 32322802

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى

 طبيعى و مصنوعى 
شيشه هاى كريستالى  

آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: اشك هايى كه توسط غدد اشكى توليد مى شود باعث باز شدن ديد مى شود. زمانى كه غشاى چشم دچار كم آبى مى شود از كيفيت بينايى 
كاسته خواهد شد. اشك قادر است بهتر از هر گونه داروى ضد افسردگى خلق و خو را بهبود بخشد. نكته قابل توجه اين است كه گريه هورمون هاى 
استرس و سموم را از بدن رها كرده و باعث كاهش تنش مى گردد.

گريه كردن هم مفيد است!

زنان باردار گوجه فرنگى و موز 
بخورند

سالمانه: زنان باردار براى مقابله با ورم پا كه بسيار 

در اين دوران شايع است مصرف نمك و كافئين 
را محدود كنند و در مقابل خوراكى هاى پتاسيم دار 
مثل موز، پرتقال، سيب زمينى، اسفناج، بادام زمينى 
و گوجه فرنگى بخورند.معموًال زنان باردار در هفته 
بيستم به بعد دچار ورم پا مى شوند اين ورم به 

دليل افزايش حجم خون در رگهاست. زنان باردار 
از خوردن نمك بايد بپرهيزند همين نمك باعث 
جمع شدن مايعات در بدن و ورم مى شود.همچنين 
خوردن كافئين را هم بايد محدود كنند. از مصرف 
غذاهاى  فست فودها،  چرب،  شور،  غذاهاى 
كنسروى، آجيل شور و سس ها پرهيز كنند چون 

ورم پاها را تشديد مى كند. مصرف خوراكى هاى 
زمينى،  سيب  پرتقال،  موز،  مثل  پتاسيم  حاوى 
اسفناج، بادام زمينى و گوجه فرنگى براى كاهش 

ورم پا و دردهاى عضالنى پا مفيدند.

سرخك؛ عاليم و درمان را بشناسيد 

نيوز: سرخك يك بيمارى ويروسى است  نامه 
كننده  تضعيف   بوده،  شايع  كودكان  در  كه 
مشكل  كه  كشورها  برخى  در  و  است  كودك 
بهداشتى دارند، كودكان زير يك سال هم مبتال 

مى شوند. 
عاليم بيمارى سرخك: تب شديد سه تا چهار 
روز موجب آزار كودك شده و بعد از آن دانه هاى 
قرمز رنگ پوستى ظاهر مى شود كه قابل لمس 
نبوده و فقط قابل مشاهده است. همچنين قابل 
توجه است كه همراه با پاشيده شدن دانه هاى 
پوستى، تب كودك هم افزايش مى يابد. عفونت 
گوش، عفونت دستگاه تنفسى و عفونت مغزى 
است.  بيمارى سرخك  درمان  از عوارض عدم 
و  كنند  استراحت  مى شود  توصيه  بيماران  به 
مايعات بيشترى به بدن برسانند و از افرادى كه 
نگرفته اند دورى كنند؛ چراكه  تاكنون سرخك 

بيمارى سرخك، مسرى است. 

با اين سبزى 
بدنتان را سم زدايى كنيد

 
سالمت نيوز: تحقيقات نشان مى دهد مصرف 

«گشنيز» باعث دفع سرب و آلومينيم مي شود. 
محققان دريافته اند كه گشنيز عامل بسيار موثر 
دفع  و  بدن  زدايي  سم  در  انگيزي  شگفت  و 

فلزهاي سنگين است.

به جاى استامينوفن
 اين ميوه را بخوريد! 

نامه نيوز: آلبالوى تازه و آلبالوى خشك، فعاليت 
اين  مى كنند.  محدود  را  سيكلواكسيژناز  آنزيم 
التهاب  فرآيند  در  تركيبات  مهم ترين  آنزيم ها 

و احساس درد مى باشند. آنزيم سيكلواكسيژناز 
به وسيله بسيارى از داروهاى مسكن نيز مهار 
مى شود. در نتيجه مى توان فعاليت ضددرد آلبالو 
را مطابق با استامينوفن، ايبوپروفن و ناپروكسن 

دانست. به همين علت است كه آلبالو نشانه هاى 
موجود در بيمارى هاى التهابى چون آرتريت و 
نقرس را كاهش مى دهد. نتايج مطالعات نشان 
مى دهد قبل از مصرف مسكن ها براى پايان 
آلبالو  مقدارى  توانيد  مى  دردهايتان  به  دادن 

مصرف كنيد و از فوايد آن بهره مند شويد.

روغن زيتون و مقابله با پيرى 

شهرخبر: روغن زيتون به دليل مقادير باالى آنتى 
از  كه  مى رود  بكار  ماده اى  عنوان  به  اكسيدان 
پيشرفت پيرى جلوگيرى مى كند. همچنين روغن 
زيتون به عنوان معجزه اى طبيعى براى از بين بردن 
خشكى و ترك پا استفاده مى شود.اگر پوست شما در 
هنگام ايستادن در مقابل نور آفتاب دچار سوختگى 
شد، روغن زيتون بهترين ماده براى التيام زخم هاى 

ناشى از آن و تسكين درد حاصل از آن است.

نرم كردن مو با شير 

سالمانه: يكى از  اسرار سالمتى و  زيبايى موها، به 
كار بردن نرم كننده مناسب موها مى باشد.نرم كننده 
ها با مراقبت از موها و پيشگيرى از شكنندگى آنها، 
به سالمت موهاى شما بسيار كمك خواهند كرد. 
اين بار مى خواهيم از شير به عنوان يك نرم كننده 
طبيعى مو بهره ببريم. براى اين كار، كافى است 
يك ربع قبل از شستن موها، مقدارى شير سرد 
را با يك اسپرى روى موها بپاشيد و بعد با شانه 
دندانه درشت، موها را به آرامى شانه كنيد. بعد از 
15 دقيقه، موها را طبق معمول بشوييد با اين كار، 

ديگر نياز به نرم كننده نخواهيد داشت.

 با اين سبزى بدنتان را سم زدايى كنيد

برداشت غيرمجاز
 بيش از 4 ميليارد پسر ديپلمه 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى استان مركزى افزود: 
اوايل امسال يك شهروند ساوه اى شكايتى را به پليس 
فتا اين شهرستان مبنى بر برداشت غيرمجاز از حسابش 
برد كه موضوع در دست بررسى بود كه شكايتى ديگر 
در  افزود:  ملكى  سردار  رسيد.  پليس  به  رابطه  اين  در 
بررسى ها مشخص شد كه برداشت هاى غيرمجاز از دو 
شهروند سازماندهى شده است. با اقدامات اطالعاتى متهم 
شناسايى و دستگير شد. متهم دستگير شده كه جوانى 30 
ساله داراى مدرك ديپلم است  به برداشت چهار ميليارد و 

200 ميليون ريال اعتراف كرد.

تسويه حساب
 اوباش قمه به دست در خيابان

باشگاه خبرنگاران: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 
110 تهران بزرگ مبنى بر درگيرى چند شرور شمشير 
به دست با يكديگر كه موجى از رعب و وحشت را در 
خيابان ايجاده كرده بود بالفاصله اكيپى از ماموران به 
محل اعزام شدند.ماموران مشاهده كردند، اين اراذل با 
يكديگر درگير شده و يكديگر را مجروح كرده اند و حتى 
با ديدن پليس نيز حاضر نبودند از اقدامات مجرمانه خود 
دست بكشند. عوامل كالنترى با شليك 5 تير هوايى 
موفق شدند 4 متهم شرور را بازداشت و از آنان 4 قبضه 

قمه كشف و ضبط كنند.

خودزنى براى فرار از دست پليس!

باشگاه خبرنگاران: چند شب گذشته سر و صداى يك 
سرقت چند نفره به يكى از خانه هاى منطقه حسن آباد 
زرگنده به كالنترى گاندى تهران خبر داده شد.ماموران 
سريعا خود را به محل رساندند و مشاهده كردند كه 4 جوان 
از يك خانه بيرون آمده و قصد فرار دارند.ماموران براى 
دستگيرى متهمان وارد عمل شدند كه دزدان با استفاده 
 از چوب دستى و گاز اشك آور به سمت ماموران حمله ور 
شدند. سرانجام ماموران موفق به دستگيرى متهمان 
از  فرار  براى  نام «آرمان»  به  متهمان  از  شدند. يكى 
دست پليس اقدام به خودزنى كرد كه به دليل شدت 

جراحت به مراكز درمانى منتقل شد.

كشف 120ميليون ريال 
كاالي قاچاق در «قاين» 

سرهنگ اميرآبادي زاده فرمانده انتظامي قاين گفت: در 
راستاي اجراي طرح ممنوعيت ورود كاالي قاچاق و برخورد 
با متخلفان، ماموران ايست و بازرسي قاين،به يك دستگاه 
اتوبوس كه از سيستان و بلوچستان عازم مشهد بود مشكوك 
تعداد  اتوبوس  از  بازرسي  كردند.در  متوقف  را  خودرو  و 
129جعبه ميوه انبه به وزن يك تن و120كيلوگرم،6200نخ 
سيگار خارجي، 48كيلوگرم ناس،250متر پارچه چادري 
خارجي،600 عدد بسته حناي هندي و ساير كاالهاي قاچاق 
ديگر،كشف شد. كارشناسان ارزش ريالي محموله قاچاق را 

120ميليون ريال برآورد كردند.

دستگيري باند سارقان موتور سيكلت 

فرمانده انتظامي سربيشه از دستگيري باند سارقان موتور 
سيكلت و كشف20 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ دوم 
فوالدي گفت: با دريافت خبري مبني بر وقوع سرقت 
موتورسيكلت و محتويات داخل خودرو در خراسان رضوي 
و انتقال اموال مسروقه به سربيشه رسيدگي موضوع در 
دستور كار قرار گرفت. وي افزود: ماموران ، سه نفر از 
اعضاي اين باند را شناسايي و دستگير كردند.متمهان به 
سرقت 5 دستگاه موتورسيكلت و 15 فقره سرقت قطعات 
داخل خودرو، به مبلغ صد و پنجاه ميليون ريال اعتراف 
با هماهنگي پليس آگاهي خراسان رضوي  كردند كه 

شناسايي مالباختگان در دستور كار قرار گرفته است. 
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حوادث

 AFC اعتراض خوردبين به نماينده
به خاطر كارشكنى الهالل عربستان

دليل  به  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرپرست  فارس: 
ميزبانى ضعيف الهالل عربستان در جلسه هماهنگى 
بازى، اعتراض خود را به نماينده AFC اعالم كرد. 
محمود خوردبين در جلسه هماهنگى پيش از بازى در 
از  انتقاد  به  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  نماينده  حضور 
عملكرد طرف عربستانى و باشگاه الهالل پرداخت و 

به جهت مشكالت پيش آمده، اعتراض رسمى كرد.

درخواست ميلياردى پرسپوليس را رد 
كردم/ از تيمى انگليسى پيشنهاد دارم

مهر : بازيكن ايرانى تيم فوتبال نايمخن هلند اعالم 
پيشنهادى  او  به  پرسپوليس  پيشين  مديرعامل  كرد 
بود.  داده  تهرانى  تيم  اين  در  براى حضور  ميلياردى 
رويانيان  محمد  زمان  در  گفت:  جهانبخش  عليرضا 
باشگاه  اين  به  تا  پيشنهاد ميلياردى به من داده شد 
به  يورو  هزار   220 ارزش  به  قراردادى  با  اما  بروم 
كم  ماليات  من  از  هم  درصد   30 كه  رفتم  نايمخن 

كردند كه در حدود 600 ميليون تومان شد. 

توكلى: تغيير و تحوالت اميد را در دل 
خانواده وزنه بردارى زنده كرد

در  ايران  جوانان  بردارى  وزنه  تيم  سرمربى  ايرنا: 
يادداشتى با ابراز رضايت از شرايط كنونى فدراسيون 
نوشت : تغيير و تحوالت اخير، اميد را در دل خانواده 

بزرگ رشته وزنه بردارى زنده كرده است.

رزومه سه مربى خارجى را گرفته ايم   
هيئت  جلسه  در  مى گويد  استقالل  مديرعامل   : ايسنا 
مديره باشگاهش درباره رزومه مربيان خارجى مد نظر 
آبى پوشان بحث و تبادل نظر خواهد شد. بهرام افشارزاده 
درباره گزينه هاى خارجى سرمربى گرى استقالل اظهار 
چراكه  نيست  مشخص  خاصى  چيز  هيچ  فعال  كرد: 
تكليف باشگاه روشن نشده است. در حال حاضر سه مربى 
خارجى خوب را مورد بررسى قرار داده ايم و رزومه اى از 
آنها را در اختيار داريم كه بايد در جلسه هيئت مديره 

مطرح شوند و ساير اعضا هم درباره آنها نظر دهند. 

ملوان 10 ميليون جريمه نقدى شد

فارس: كميته انضباطى راى خود را درباره تخلفات ديدار 
دو تيم ملوان بندرانزلى و نفت مسجدسليمان صادر كرد.
بازى دو تيم ملوان بندر انزلى و نفت مسجد سليمان از 
سرى رقابت هاى هفته سى ام ليگ برتر در ورزشگاه 
بندرانزلى برگزار شد و از سوى تماشاگران تيم ملوان 
بندر انزلى تخلفاتى نظير فحاشى و پرتاب اشياء صورت 
گرفت.اين تيم طبق ماده 79 آيين نامه انضباطى به 100 

ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 
32212519  

ايزوگام سليمانى 
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

هرهفته = فروش فوق العاده يك  كاالشروع مجدد رايــانه ثــامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431 (با مديريت جديد: امير شهريارى)



ايرنا - به مناسبت هفته جوان، نمايشگاه پويايى، بالندگى و جوانى جمعيت در مركز بهداشت شهرستان بيرجند گشايش يافت. به گفته رئيس مركز بهداشت اين نمايشگاه كه با همكارى ادارات 
ورزش و جوانان، بهزيستى و هالل احمر داير شده با هدف تداوم فعاليت هاى اطالع رسانى به منظور ترويج زندگى سالم، همسويى با سياست هاى جديد جمعيتى كه از سوى مقام معظم رهبرى 

ابالغ شده، و همچنين برنامه هاى ويژه هفته ملى بدون دخانيات (10 تا 4 خرداد) برگزار شده است. وى گفت: نمايشگاه به مدت يك هفته (به جز جمعه) از ساعت 20 تا 14 داير خواهد بود.

نمايشگاه پويايى، بالندگى و جوانى جمعيت در بيرجند گشايش يافت
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كشور چك دروازه ورود به اروپاست

ايرنا- رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
بيرجند گفت: از نگاه ما كشور جمهورى چك، دروازه 
ورود به اروپا مى باشد و اگر زمينه هايى براى همسو 
شدن دو كشور شكل گيرد، از مزاياى آن، دو طرف مى 
توانند بهره مند شوند. احتشام در ديدار كاردار جمهورى 
چك با تجار و صنعتگران خراسان جنوبى  افزود: در 
اقتصادى زيادى وجود  بالقوه  استان ما ظرفيت هاى 
نمايشگاه  در  را  آنها  از  كوچكى  بخش  تنها  كه  دارد 
معدن و صنايع وابسته به معدن شاهد بوديد. وى اظهار 
اميدوارى كرد سفر كاردار چك تنها جنبه تشريفاتى 
بازرگانى  اتاق  دو  زمينه همكارى  بلكه  باشد،  نداشته 
بيرجند و پراگ فراهم شود. كاردار جمهورى چك در 
تهران نيز گفت: آب و حمل و نقل، از جمله موضوعات 
خوبى است كه مى تواند مبناى همكارى بين جمهورى 
چك و استان خراسان جنوبى قرار گيرد. پتر اشتبانك 
نيز افزود: البته در اين ديدار دو روزه از استان خراسان 
جنوبى دريافتم زمينه هاى اشتراكات و همكارى هاى 

متقابل زيادى، وجود دارد.

به ساختمان هايي كه مناسب سازي را 
رعايت نكنند پايان كار داده نمي شود

از  بيرجند  شهرداري  عمران  سازمان  عامل  مدير 
سازي  مناسب  براي  مجزا  بودجه  رديف  اختصاص 
فضاهاي شهري بيرجند در سال 95 خبر داد و اظهار 
در  جاري شهرداري  اعتبارات  از محل  تاكنون  كرد: 
اين زمينه هزينه شده كه در صدد هستيم در بودجه 
دهيم.  اختصاص  حوزه  اين  به  مجزايي  اعتبار   95
سازي  مناسب  مباحث  ما  اينكه  بيان  با  فرد  ارجمند 
ايم،  از شعار به مرحله عملياتي كردن سوق داده  را 
تصريح كرد: به ساختمان هاي دولتي  و عمومي كه 
بحث مناسب سازي را رعايت نكرده باشند پايان كار 
در   93 سال  از  دستورالعمل  اين  كه  شود  نمي  داده 
بيرجند اجرايي شده است. وي افزود: مناسب سازي 
مطهري،  مدرس،  معلم،  هاي  خيابان  روهاي  پياده 

منتظري و جمهوري انجام شده است.

40 درصد حوادث ناشى از كار استان
 در بخش ساختمان است

تسنيم- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان 
جنوبى گفت: در حوادث ناشى از كار در استان حدود 
اين حوادث مربوط به بخش ساختمان  از  40 درصد 
است كه اتفاقى رخ داده و بدون شك منجر به نقص 
عضو، شكستگى و از كارافتادگى يا فوت فرد مى شود. 
هاى  كارگاه  در  ايمنى  ارتقاى  كارگروه  در  سنجرى 
ساختمانى استان، اظهار كرد: عوامل متعددى در ايجاد 
حوادث ساختمانى از جمله در بخش نيروى كار مانند 
سهل انگارى، عدم آگاهى و در بخش پيمانكارى ضعف 
هاى نظارتى، حفاظت فردى و ديگر دخيل هستند. وى 
از  دارد  كه بخش ساختمان  اهميتى  لحاظ  به  افزود: 
هاى  كارگاه  در  ايمنى  ارتقاى  كارگروه  گذشته  سال 
ساختمانى در استان شكل گرفته است و از اقدامات 
صورت گرفته در سال گذشته، انجام 7 هزار بازرسى از 
كارگاه هاى استان با اولويت كارگاه هاى ساختمانى، 
انجام 8 هزار نفر آموزش ايمنى پيمانكاران، چاپ 3 
هزار و 200 برگ نشريه و نصب پوسترهاى تبليغاتى 
در اين زمينه بوده است. به گفته سنجريى نتيجه اين 
فعاليت ها در استان سبب شده كه در سال گذشته 25 

درصد حوادث ناشى از كار كاهش پيدا كند.

عمليات اجرايى 10 مجتمع آبرسانى 
خراسان جنوبى امسال به اتمام مى رسد

ايرنا - مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى 
اعتبار،  تخصيص  صورت  در  امسال  گفت:  استان 
آبرسانى به 10 روستا و عمليات اجرايى 10 مجتمع 
آبرسانى استان به اتمام مى رسد. بسكابادى با بيان 
احداث 64  استان  تأمين آب روستاهاى  براى  اينكه 
مجتمع آبرسانى پيش بينى شده، گفت: از اين تعداد 
و دو مجتمع  آغاز شده  اجرايى 39 مجتمع  عمليات 
وى  است.  رسيده  بردارى  بهره  به  گذشته  سال  در 
در  آبرسانى  مجتمع   37 تكميل  براى  كرد:  عنوان 
دست احداث خراسان جنوبى به 250 ميليارد تومان 
گرفته،  صورت  هاى  رايزنى  با  كه  است  نياز  اعتبار 
قول اختصاص 70 ميليارد تومان اعتبار براى احداث 

اين مجتمع ها در سال جارى گرفته شده است.

آمادگى 150 هيئت مذهبى قاين 
براى جشن هاى نيمه شعبان 

از  قاين  مذهبى  هاى  هيئت  شوراى  مسئول  ايكنا- 
شهرستان  اين  مذهبى  هيئت   150 از  بيش  آمادگى 
براى جشن هاى نيمه شعبان خبر داد. عبدالهى نيمه 
شعبان را عيد منتظران و شكست سلطه جباران دانست 
و اظهار كرد: به همين منظور تمهيدات الزم با برگزارى 
نشست هاى محورى با مسئوالن هيئت هاى مذهبى 
شهر و روستا فراهم شده و در شب و روز نيمه شعبان، 

اين شهرستان غرق در شادى و شعف خواهد بود.

آفت زنگ 500 هكتار از باغات زرشك 
شهرستان درميان را در برگرفت

گسترش  از  درميان  كشاورزى  جهاد  مدير  تسنيم- 
 بيمارى آفت زنگ در سطح 500 هكتار از زمين هاى

داد.  خبر  شهرستان  اين  قهستان  بخش  روستاهاى 
بخش  روستاهاى  در  كرد:  اظهار  احمدى  ضيائيان 
مركزى شهرستان شامل درميان، محمدآباد درميان، 
رجنهاى، عميدآباد، دفت آباد، عليان، پرمه و دوشنگان 
اين آفت و بيمارى به باغداران خسارات زيادى وارد 
افزايش  را  اين مشكل  دليل  است. وى عمده  كرده 
رطوبت و كاهش تهويه هوا و قرار داشتن باغ هاى 
اين روستاها در دره ها و حاشيه رودخانه ها عنوان 
كرد و گفت: رطوبت عامل گسترش اين بيمارى بوده 
به همين دليل در دشت ها با كاهش ميزان رطوبت 
و افزايش تهويه هوا اين بيمارى كمتر است. به گفته 
وى سطح زير كشت زرشك در اين شهرستان 2 هزار 

و 300 هكتار است.

طرح جامع و اساس نامه جديد شركت پست 
در انتظار بررسى مجلس است

ايرنا- عضو هيئت مديره شركت پست ايران با بيان اينكه 
طرح جامع و اساس نامه جديد شركت پست در انتظار 
تصويب مجلس است، گفت: در صورت تصويب آن، 
شركت پست به شركت ملى پست جمهورى اسالمى 
ايران تغيير و وظايف و مأموريت هاى جديدى براى آن 
تعريف خواهد شد. على شيوازاد در نشست شوراى ادارى 
شركت پست خراسان جنوبى در بيرجند با اشاره به پيام 
دبير كل اتحاديه جهانى پست خطاب به پست هاى 
كشورهاى جهانى مبنى بر اينكه پست و اتحاديه هاى 
پستى بايد تغيير كند تا پاسخگوى نيازهاى امروز جامعه 
جهانى باشد، افزود: با توجه به وسعت خراسان جنوبى كه 
سومين استان پهناور كشور مى باشد الزم است پست 
استان تدابيرى بينديشد تا جابجايى كاال با سرعت و 
دقت بيشترى و با اتكا به بسته هاى الكترونيكى انجام 
شود. مدير كل پست استان نيز ضمن ارائه گزارشى از 
به سرانه 4,6 درصدى  اشاره  با  استان  وضعيت پست 
مرسوله پستى استان كه تقريبا يك سوم ميانگين كشور 
است، اظهار اميدوارى كرد كه با اجراى طرح هاى جديد 

اين عدد به ميانگين كشورى برسد.

آغاز به كار مدرسه شبانه روزى 
حفظ قرآن در بيرجند

فارس- كارشناس امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور 
نفر كه در  امسال 35  از مهرماه  استان گفت:  خيريه 
مدرسه شبانه روزى حفظ قرآن ثبت نام كرده اند، كار 
حفظ را آغاز مى كنند. حجت االسالم عباسى، اظهار 
افراد  كه  قرآن  روزى حفظ  مدرسه شبانه  كرد: طرح 
با ثبت نام در اين مدرسه طى يك سال قرآن كريم 
را حفظ مى كنند يكى از ابداعات نيك مؤسسه بيت 
االحزان در كشور است. وى ادامه داد: عالوه بر اين 
طرح بلندمدت، مؤسسه بيت االحزان طرح كوتاه مدتى 
به نام رحله در زمينه حفظ قرآن نيز دارد كه تابستان 
امسال در خراسان جنوبى اجرايى مى شود.وى يادآور 
شد: اين طرح در خراسان جنوبى از 10 تيرماه تا ابتداى 
شهريورماه سالجارى اجرايى مى شود و هدف گذارى 

براى پايان طرح، حفظ چهار جزء قرآن كريم است.

جشنواره هنرهاى نمايشى طنز بومى 
در بيرجند برگزار مى شود

از  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  ايرنا- 
جشنواره  نخستين  برگزارى  يقين  به  قريب  احتمال 
استانى هنرهاى نمايشى طنز بومى و محلى با عنوان 
«شوبازى» به ميزبانى بيرجند خبر داد. محبى افزود: 
با توجه به پيشينه و غناى فرهنگى استان، جاى خالى 
چنين جشنواره اى در استان احساس مى شود. وى 
برپايى چنين  براى  ما  تنها محدوديت  اينكه  بيان  با 
باشد، گفت: سعى  اعتبارات مى  تأمين  اى  جشنواره 
ما بر آن است تا پايان امسال اين جشنواره را به هر 

شكلى كه هست برگزار كنيم.

همايش «آزادگان الگوي فرهنگ مقاومت» 
در تاالر همايش هاي ميقات الرضا

زين  امام  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
همايش  آزادگان،  روز  گراميداشت  و  العابدين(ع) 
آزادگان  ويژه  مقاومت»  فرهنگ  الگوي  «آزادگان 
سرافراز طبس و همسران آنها در تاالر همايش هاي 
ميقات الرضا برگزار شد. در اين مراسم معنوي كه با 
حضور امام جمعه موقت، مديرعامل مؤسسه و جمعى 
انجام  شهرستان  فرهنگى  و  اجرايى  مسئولين  از 
نور، پخش سرود جمهوري  آيات كالم  شد، تالوت 
بيان  رضا(ع)،  امام  خاصه  صلوات  قرائت  و  اسالمي 
خاطرات توسط يك نفر از آزادگان، همسرايى گروه 
سرود ميقات الرضا، پخش كليپ، تجليل از آزادگان 

سرافراز از جمله برنامه هاى مراسم بود.

ارتقاى استوديوى بنياد حفظ آثار استان
 نيازمند 30 ميليون تومان اعتبار

مقدس  دفاع  آثار  حفظ  بنياد  پژوهش  مدير  ايكنا- 
در  آثار  بنياد حفظ  اينكه  به  اشاره  با  خراسان جنوبى 
حال حاضر داراى دو استوديو براى مصاحبه با فعاالن 
از  ارتقاى هر كدام  عرصه دفاع مقدس است، گفت: 
اين دو استوديو نيازمند بيش از 30 مليون تومان اعتبار 
است. قاسمى افزود: در حال حاضر 80 هزار سند در 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
جنوبى نگهدارى مى شود. وى بيان كرد: اين اسناد يا 
به صورت عكس است و يا ساير اسناد مكتوب مانند 
برگ مأموريت و... كه جمع آورى اين اسناد براى بنياد 

حفظ آثار و دفاع مقدس بسيار حائز اهميت است.

بيمارستان هاى خراسان جنوبى 
به دستگاه امحاى زباله مجهز هستند

ايسنا- رئيس بيمارستان ولى عصر (عج) بيرجند اعالم 
كرد: بيمارستان هاى خراسان جنوبى به دستگاه امحاى 
زباله مجهز هستند. رئيسى گفت: دستگاه هاى زباله سوز 
در هيچ يك از بيمارستان هاى استان استفاده نمى شود 
و در واقع منسوخ شده و در حال حاضر از دستگاه هاى 
امحاى زباله در بيمارستان ها استفاده مى شود. وى با 
بيان اينكه پسماندهاى بيمارستان از مبدأ تفكيك مى 
شود، افزود: زباله هاى عفونى و غير عفونى از ابتداى 
توليد در بخش ها به نحو مؤثر و با دستورالعمل هاى 
بهداشتى جداسازى و به محل امحاء و بى خطرسازى 
دفع مى شوند. وى اظهار كرد: دستگاه هاى اتو كالو 
هاى  دستورالعمل  بر  منطبق  مشخصات  فنى  نظر  از 
وزارتخانه را دارند به نحوى كه پس از استريل لوازمات 
در كالس بى خطرسازى شده و استفاده از لوازمات براى 

بيمار هيچگونه خطرى نخواهد داشت.

سومين جلسه كميسيون دايمى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى 
خراسان جنوبى با حضور دكتر عبدالحسين فريدون مديركل حوزه وزارتى و رئيس 

كميسون دايى دانشگاه هاى خراسان جنوبى در محل دانشگاه بيرجند برگزار شد. 
رئيس كميسيون دايمى دانشگاه هاى خراسان جنوبى با اشاره به اولويت هاى 
علمى  و شاخص هاى  كيفى  افزايش سطح  كرد:  اظهار  عالى كشور  آموزش 

دانشگاه از مهمترين برنامه هاى وزارت علوم مى باشد. 
دكتر عبدالحسين فريدون در اين جلسه گفت: دانشگاه ها بايد با افزايش سطح 
كيفى و ايجاد شتاب در شاخص هاى علمى و ارتباط با صنعت در راستاى حل 
انجام پروژه ها و پژوهش هاى منطقه اى نقش آفرين  مسايل و مشكالت، 
باشند. وى ضمن اشاره به ظرفيت ها و قابليت هاى موجود در دانشگاه بيرجند 
در  افغانستان  كشور  با  همجوارى  دليل  به  تواند  مى  بيرجند  دانشگاه  افزود: 

راستاى ارتباط علمى و بين المللى با اين كشور اقدام نمايد.
فريدون از ارائه و بررسى برنامه استراتژيك دانشگاه بيرجند با توجه به برنامه هاى 
دولت و سند جامع علمى كشور خبر داد و گفت: بازبينى و توجه به رشته ها و 
مقاطع تحصيلى بين رشته اى و توليد علم به ثروت در برنامه استراتژيك دانشگاه 

مى تواند منجر به كسب رنكينگ هاى مناسب در آينده شود. 
با اشاره به قدمت 40  رئيس كميسيون دايمى دانشگاه هاى خراسان جنوبى 
ساله دانشگاه بيرجند نقش اين دانشگاه را در بعد فرهنگى و توليد علمى منطقه 
نيازهاى  براساس  و  ريزى  برنامه  با  افزو:  و  كرد  توصيف  اهميت  حائز  بسيار 
از آن دارند  انتظاراتى كه دولت، وزارتخانه و مردم  تواند  منطقه دانشگاه مى 

را برآورده سازد.
در ادامه اين جلسه دكتر خليل خليلى رئيس دانشگاه بيرجند با تبريك اعياد 
راستاى  در  كه  كرد  اعالم  خرداد  ماه  هاى  مناسبت  گراميداشت  و  شعبانيه 
با تأكيد بر  المللى  سياست هاى كلى دانشگاه حركت به سمت دانشگاه بين 
افغانستان و  از كشور  مزيت هاى نسبى و منطقه اى جهت پذيرش دانشجو 
استفاده از پتانسيل هاى متقابل دو كشور مورد بررسى قرار گرفته است و در 

اين راستا نيز مجوز كنسولى دانشجويى در دانشگاه بيرجند اخذ شده است.
رئيس دانشگاه بيرجند در بخشى ديگر از اهم اقدامات صورت گرفته در دانشگاه 
به انعقاد شش تفاهم نامه با دانشگاه هاى خارجى، اصالح ساختارى سازمان و 
رويه هاى ادارى، تنوع بخشى به درآمدهاى دانشگاه، ارتقاى پژوهش و فناورى 

و ايجاد فضاى فرهنگى و فيزيكى مناسب اشاره نمود.
 در حاشيه اين جلسه دكتر عبدالحسين فريدون رئيس كميسون دائمى دانشگاه هاى

خراسان جنوبى و دكتر شهاب معاون مركز هيئت هاى امنا و هيئت هاى مميزه 
مركزى از سايت دانشگاه شامل آزمايشگاه ها، كارگاه ها و طرح هاى عمرانى، 

امكانات و تجهيزات دانشگاه بيرجند بازديد كردند.

سومين جلسه كميسيون دايمى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى استان خراسان جنوبى برگزار شد

استاندار تأييد كرد:

خريد تضمينى دام عشاير
عشايري  شوراي  جلسه  در  كه  جنوبي  خراسان  استاندار 
استان كه در جمع عشاير روستاي سردق از توابع شهرستان 
زيركوه سخن مي گفت با بيان  اين مطلب افزود: عشاير 
 عزيز به عنوان زحمتكش ترين و دلسوزترين و خالص ترين
محصوالت  فروش  بابت  از  نگراني  نبايد  جامعه  قشر 

توليدي خود در بخش هاي مختلف داشته باشند.
خدمتگزار، با بيان اينكه مسئوالن بايد از تمامي امكانات 
استفاده  عشاير  مشكالت  رفع  براي  خود  اداري  و  مالي 
معيشت  وضعيت  و  زندگي  نوع  به  توجه  با  گفت:  كنند، 
اجرايي  هاي  دستگاه  به  مراجعه  زمان  در  عزيزان  اين  
بايد در كوتاه ترين زمان ممكن خواسته هاي آنها بررسي 
شده و در چارچوب قوانين و نظامات اداري به آنها پاسخ 
داده شود. وي ضمن تأكيد بر فعال بودن تمامي مدارس 

ميليون  يكصد  مبلغ  گفت:  استان  عشايري  و  روستايي 
به  استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  به  اعتبار  تومان 
منظور هوشمند سازي مدارس عشاير، اختصاص يافته كه 
آنان  كرد  و هزينه  به جذب  نسبت  بايد  ذيربط  مسئولين 
اقدامات الزم را انجام دهند. وي خاطر نشان كر: مسئولين 
يك  حتي  تا  كنند  ريزي  برنامه  اي  گونه  به  بايد  ذيربط 

دانش آموز روستايي و عشايري از تحصيل بازنماند.
مقام عالي دولت در استان خريد تضميني دام عشاير را مورد 
تأييد قرارداد و افزود: در اين زمينه پيگيري هاي الزم از 
سوي مسئولين ذيربط تا حصول نتيجه بايد به انجام برسد 
و دست واسطه گران و دالالن از بازار خريد دام قطع شود. 
معنوي  هاي  ارزش  داراي  را  عشاير  به  خدمت  استاندار، 
وااليي دانست و افزود: عشاير همواره به عنوان قوي ترين 

در  امنيت  حفظ  و  ايجاد  به  مرزي  نقاط  در  ما  مرزبانان 
وي  اند.  داشته  اي  شايسته  نقش  و  كرده  كمك  استان 
 با بيان اينكه شوراي عشايري در تمامي شهرستان هايي
كه داراي عشاير هستند به رياست فرمانداران مي بايست 
تشكيل شود، گفت: مشكالت اين عزيزان بايد در جلسات 
اين شورا به صورت كارشناسي شده بررسي و براى رفع 

آن اقدامات و برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد.
خدمتگزار، موضوع اشتغال را يكي از مباحث بسيار جدي 
زمينه  اين  در  گفت:  و  دانست  اميد  و  تدبير  دولت  در 
با  اينكه  جمله  از  گرفته  صورت  تاكنون  زيادي  اقدامات 
پيگيري هاي انجام شده توانستيم مجوز فروش سوخت 
اقدامي  كه  كنيم  اخذ  مركز  از  را  مرزي  روستاهاي  در 
مهم در راستاي ماندگاري جمعيت در روستاها و مناطق 

عشايري است. وي با اشاره به مشكالت بهداشتي كه در 
روستاها و مناطق عشايري وجود دارد، گفت: در اين زمينه 
داده  استان  در  مربوطه  مسئولين  به  الزم  دستورات  نيز 

خواهد شد تا مساعدت هاي الزم صورت گيرد.
از ديگر سياست  را  بازارچه هاي مرزي  وي فعال سازي 
و  مرزي  نقاط  در  جمعيت  تثبيت  منظور  به  كاري  هاي 

عشايري  دانست.
اين گزارش حاكيست در اين جلسه چند تن از عشاير نيز 
مسايل  و  مشكالت  و  ها  ديدگاه  نظرات،  نقطه  ارائه  به 

عشاير در حوزه هاي مختلف پرداختند. 

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) و دبير ستاد امر به معروف نهى 
از منكر خراسان جنوبى در اجتماع بزرگ بانوان در مهديه 
بيرجند با تبريك اعياد شعبان و گراميداشت فتح خرمشهر، 
اظهار كرد: توجه و عنايت خداوند متعال و همچنين ائمه 
اطهار همراه براى اين پيروزى و موفقيت هاى ملت ايران 

اسالمى جارى و سارى بوده است. 
فتح  آفرين  غرور  عمليات  افزود:  نظرى  يعقوبعلى  سردار 
اوًال  است،  استراتژيك  و  مهم  پيام  دو  داراى  خرمشهر 
مهم  بسيار  و  طا قت فرسا  و  سخت  دوره  آن  در  اينكه 
جوانان و در كنار آنها مردم عليرغم مشكالت با استقامت 
و پايدارى خرمشهر را آزاد كردند. وى ادامه داد: پيام دوم 
فتح خرمشهر اميدوارى به عنايت خداوند متعال در نتيجه 
صبر و استقامت رزمندگان اسالم بود. وى با بيان اينكه در 
دوران دفاع مقدس پيام هاى انسان ساز زيادى را دريافت 

كرديم، گفت: امروز هم اگر در مسير تكليف الهى و رسالت 
انقالبى خود، درس هاى آموزنده دوران دفاع مقدس را در 
دستور كار قرار دهيم، يقينًا به مانند رزمندگان اسالم در 

تمام عرصه ها پيروز و موفق خواهيم بود.
ايران اسالمى در  به گفته سردار نظرى، همچنان كشور 
يك جنگ تمام عيار با جبهه باطل به سركردگى آمريكا 
در همه موضوعات سخت، نيمه سخت و جنگ نرم قرار 
دارد. وى افزود: امروز در اين شرايط بسيار حساس در سه 
موضوع جنگ فرهنگى(تهاجم، ناتو و شبيخون فرهنگى) 
در قالب جنگ نرم در ميدان تقابل با استكبار قرار داريم 
كه جنگ اقتصادى نيز مى تواند در اين حوزه تعريف كرد.

سال   8 در  كه  اين است  كارشناسان  نظر  كرد:  بيان  وى 
مردم  دوش  بر  اصلى  نقش  به نوعى  مقدس  دفاع  دوران 
بانوان  را  تأثيرگذار  نرم نقش  امروز در ميدان جنگ  بود، 

موضوع جنگ  در  اينكه  به  اشاره  با  وى  دارند.  عهده  بر 
فرهنگى تمركز اصلى بر خانواده و بانوان مى باشد، اظهار 
كرد: دشمن با ماهواره، اينترنت و شبكه هاى اجتماعى و 

تلفن همراه درصدد ضربه زدن به بنيان خانواده ها است.
سردار نظرى با بيان اينكه ماهواره ها به طور كامل در اختيار 
و در راستاى سياست هاى آمريكا برنامه  توليد مى كنند، گفت: 
طبق آمار 82 درصد برنامه هاى ماهواره مربوط به خانواده ها 
است كه در پااليشى كه در حوزه برنامه هاى ماهواره صورت 
گرفته حدود 69 درصد نقش اصلى زنان بازى مى كنند، 62 
درصد محتواها در جهت خيانت به خانواده است (خيانت به 
همسران به همديگر) كه متأسفانه اين رويه در جامعه ما در 
حال گسترش است.وى در ادامه افزود: 24 درصد محتواى 
برنامه هاى ماهواره در راستاى ترويج طالق، 13 درصد ايجاد 
روابط نامتعارف در خانواده ها (در جهت اعتقادات مسلمانان 

درباره ارتباط محرم و نامحرم، دشمن در تالش است كه با 
ايجاد روابط نامتعارف از اين مسايل در خانواده ها عبور كند) و 

حدود يك درصد ترويج زندگى تجردى(مجردى) مى باشد.
وى با اشاره به اينكه از سال گذشته موضوع مقابله با ماهواره 
با نگاه روشنگرى در دستور كار بسيج قرار گرفته است، يادآور 
شد: در سال جارى براى مقابله با ماهواره در سطح مساجد 
و محالت گروه هاى در قالب روشنگرى و آگاهى بخشى در 
خصوص آسيب هاى اجتماعى آن در حال ساماندهى است. 
وى خاطرنشان كرد: در حوزه اينترنت نيز مشكالتى از قبيل 
سايت هاى مستهجن و مبتذل وجود دارد كه بايد به شكل 

مديريت شده به اين بخش نگاه كرد.

ماهواره، اينترنت، شبكه هاى اجتماعى

خانواده ها آماج تير سه شعبه دشمن

كاهش مكان هاى عرضه دخانيات در بيرجند
رحيم زاده- باتوجه به افزايش مصرف دخانيات در جامعه 
ساماندهى  بيرجند  شهرستان  در  دخانيات  عرضه  مراكز 
مى شوند. مدير مركز بهداشت بيرجند دركارگروه تخصصى 
 10 تا   4 به  بيرجند  شهرستان  غذايى  امنيت  و  سالمت 
اشاره كرد  دخانيات  بدون  ملى  عنوان هفته  به  خردادماه 
و  از جمله هاى  برنامه  هاى اين هفته را دعوت رابطان 
مضرات  آگاهسازى  درباره  خانواده ها  رابطان  و  بهداشتى 

دخانيات برشمرد.
آورى  براى جمع  اماكن  اداره  اقدامات  به  وداد  حميدرضا 
قليان ها از اماكن عمومى اشاره و بر استمرار اين اقدامات 
در  وى  كرد.  تأكيد  دخانيات  مصرف  از  جلوگيرى  براى 
به  جامعه،  در  دخانيات  رواج  مهم  عوامل  جمله  از  ادامه 
تبليغات فراوان و دسترسى آسان به سيگار و قرار گرفتن 
اين ماده در معرض ديد عموم اشاره كرد و افزود: در اين 
باره اطالعيه هاى بهداشتى و آگاهى از مضرات آن بايد در 

اختيار اصناف و در معرض ديد مردم قرار گيرد و بنرهايى 
نيز  در زمينه مبارزه با دخانيات به ويژه سيگار توسط مركز 
بهداشت آماده شده كه با همكارى شهردارى براى اطالع 

رسانى در معرض ديد عموم قرار مى گيرد. 
وى با توجه به استفاده مردم از عرضه يخ توليد كارخانه 
كارخانه  اين  محصول  اينكه  به  توجه  با  گفت:  نظامى 
توسط عموم مصرف مى شود خواستار بازرسى بهداشتى 

از اين مركز هستيم.
به  اشاره  با  هم  بيرجند  ارتش  بوعلى  بيمارستان  رئيس 
عرضه و توليد يخ در كارخانه وابسته به مركز 04 گفت: 
امكانات نيروهاى مسلح براى خود نيروها است و بازرسى 
براساس  بايد  نظامى  مسايل  دليل  به  كارخانه  اين  از 

دستورات و ابالغ صورت گيرد.
مسئول واحد بيمارى هاى مركز بهداشت شهرستان بيرجند 
نيز با اشاره به دستورالعمل وزارت بهداشت مبنى بر كنترل 

فشار خون كاركنان ادارات در  27 ارديبهشت به عنوان روز 
فرماندارى هاى  جهانى كنترل فشار خون خاطرنشان كرد: 
شهرستان ها با ابالغ و همكارى ادارات تا پايان خردادماه فشار 
اين وزارت خانه  به  را كنترل و  ادارات خود  خون كاركنان 
ارسال مى كنند. فاروقى بجد، فشار خون را يكى از علل مرگ 
و مير در دنيا دانست و افزود : 10 درصدمردم داراى فشار خون 

باال بوده كه 50 درصد آنها از اين بيمارى بى خبرند. 
در اين جلسه معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندار 
شهرستان بيرجند نيز به ايام برات اشاره و خواستار تحويل 
كمك هاى مردمى به مراكز خيريه و يا كميته امداد امام 
خمينى (ره) در استان براى هزينه در بخش بهداشت، تهيه 
جهيزيه يا ساير امور خيريه شد. جزندرى با بيان اينكه عرضه 
اين گونه مواد به صورت فله اى و بدون رعايت بهداشت، 
بحث  در  افزود:  شود،  مى  امنيتى  مشكالت  بروز  باعث 
 فرهنگ سازى براى جايگزين نمودن خيرات در بخش هاى

خيريه همه دستگاه ها و مسئولين بايد تالش نمايند. وى 
همچنين در مورد عرضه مواد غذايى غير بهداشتى و بدون 
ليست  اعالم  با  گفت:  بيرجند  بازار  چهارشنبه  در  عنوان 
از  بعد  به شهردارى،  بهداشت  از سوى  ممنوعه  كاالهاى 
چند هفته از اعالم و مشاهده در معرض عموم، شهردارى 
از ورود اين كاالها به چهارشنبه بازار جلوگيرى مى كند. 
اينكه در حال حاضر در هيچ سفره خانه  به  اشاره  با  وى 
اى در شهرستان به صورت علنى قليان عرضه نمى شود، 
افزود: در پارك ها نيز بنرهايى در راستاى ممنوعيت استعمال 
قليان با همكارى شهردارى و نيروى انتظامى نصب شده 
كه در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين باره نيروى 
انتظامى همكارى الزم را انجام مى دهد. جزندرى  با اشاره 
به عرضه سيگار در واحدهاى صنفى نيز افزود: در اين زمينه 
 عالوه بر فرهنگ سازى كارهايى براى كاهش و ساماندهى 

مكان  هاى عرضه دخانيات انجام شده است.

 اجراى پروتكل الحاقى 100 درصد خالف قانون است
رحيم زاده- كار دولت در زمينه اجراى پروتكل الحاقى 100 درصد خالف قانون 
است و نمى شود كه هر كارى را انجام دهند، منافع ملت را هم بفروشند و بعد 

بگويند كه مجلس نمى گذارد.
 نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در همايش رهپويان واليت با 
محور بررسى تحوالت سياسى دهه اخير در جوار مزار شهداى گمنام دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند با بيان اينكه، بيانيه لوزان دستاورد خاصى براى ملت ايران 
نداشته است و به نفع طرف مقابل بوده است، گفت: تيم مذاكره كننده ايران 
ضعيف عمل كرده و  آينده مذاكرات بسيار نگران كننده است و مردم بايد هوشيار 
باشند. حجت االسالم سيد محمود نبويان در ادامه با اشاره به اينكه اعضاى تيم 
مذاكره كننده هسته اى تأكيد دارند كه توافقنامه لوزان يك توافقنامه نيست و بيانيه 
است، گفت: ما به اين موضوع كار داريم كه اين موضوع و آنچه كه بين دو طرف 

منعقد شده تعهدآور است.
وى با بيان  اينكه در لوزان مشخص شده غير از مركز غنى سازى نطنز حق داشتن 
مركز ديگرى را نداريم، افزود: نطنز در بيانيه لوزان تنها مركز غنى سازى كشور 

خواهد بود و تا 15سال ايجاد مركز جديد غنى سازى ممنوع است.
مذاكره  تيم  تعهد  يادآورى  با  اسالمى  در مجلس شوراى  تهران  نماينده مردم 
كننده مبنى بر نابودى  قلب رآكتور اراك در توافق لوزان، گفت: توافق لوزان 

دستاوردهاى چند ساله ملت ايران را ناديده گرفت و از بين برد و متأسفانه در اين 
بيانيه به حدى دستاوردهاى ملت ناديده گرفته شده كه مذاكره  كنندگان بيانيه 
را در اختيار شوراى امنيت ملى قرار نمى دهند. وى گفت: نمى گوييم كه خداى 

نكرده تيم مذاكره كننده به كشور خيانت كرده است اما بارها مقام معظم رهبرى 
بيان كردند كه از متخصصان استفاده كنند كه گويا براى تيم مذاكره كننده ما  

فقط رسيدن به هر توافقى مهم است.
حجت االسالم سيد محمود نبويان با تأكيد بر اينكه اين مذاكرات و توافق در شأن 
ملت ايران نيست و حاصل آن جز از دست دادن امنيت ملى كشور نخواهد بود، 
گفت: امروز موضوع هسته اى مسأله اصلى كشور است و ما در اين مذاكرات روز 

به روز به توافق دور از شأن نزديك مى شويم. 
وى با يادآورى اين مطلب كه تا كنون هيچ يك از خطوط قرمزى كه مورد تأكيد 
رهبرى و نظام است، رعايت نشده با استناد به صحبت ظريف مبنى براينكه اگر 
بنده را استيضاح هم كنيد يك كلمه از جزئيات مذاكرات نخواهم گفت، افزود: اگر 

اين مذاكرات موردى ندارد چرا حاضر نيستند از جزئيات بگويند؟! 
نماينده مردم تهران با اشاره به پربحث ترين بخش بيانيه لوزان يادآور شد: اينكه 
در اين بيانيه طرف غربى از برخى نظارت هاى حساس گفته است يعنى امنيت 

كشور را به تاراج مى برد.
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امام رضا (ع) : پنهان  كننده  كار نيك  ( پاداشش  ) برابر هفتاد حسنه  است  
و آشكار كننده  كار بد سرافكنده  است  و پنهان  كننده  كار بد آمرزيده  است. 

(اصول  كافى  ، ج  4 ، ص  160)
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رايزنى هاى هسته اى در وين
 به امروز موكول شد

دور جديد گفتگوهاى هسته اى به منظور ادامه نگارش 
پيش نويس متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
به  از سر گرفته شود،  از ديروز در وين  بود  قرار  كه 
عراقچى  گفتگوها  از  دور  اين  در  شد.  موكول  امروز 
و  ايران  خارجه  امور  وزير  معاونان  روانچى  تخت  و 
هلگا اشميت معاون موگرينى مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا كه به نمايندگى از كشورهاى 1+5 در 

مذاكرات هسته اى حضور دارد، شركت مى كنند.

واكنش دفتر احمدى نژاد به اظهارات ظريف 

امور  وزير  ظريف  محمدجواد  اخير  اظهارات  پى  در 
در  دهم  و  نهم  دولت هاى  رئيس  دفتر  خارجه، 
انجام  به  قبل  دولت  اجازه   كرد:  اعالم  اطالعيه اى 
با  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  ماموران  مصاحبه 

دانشمندان هسته اى ايران كذب محض است.

رسايى: روحانى موافق حصر سران فتنه بود

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: حسن روحانى 
به عنوان نماينده رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى 
موافق حصر سران فتنه بود. رسايى تاكيد كرد: آزادى 
خرمشهر اقتصادى با سياست خارجى خسته و پژمرده 
با شعار  بدانند كه خرمشهر  نيست و همگان  ممكن 
«جنگ،  رزمندگان  شعار  بلكه  نشد  آزاد  برد»  «برد 

جنگ تا رفع فتنه» بود.

معاون ظريف: ايران به زودي موشك هاي 
اس 300 را تحويل مي گيرد 

كرده  سفر  روسيه  به  كه  ايران  خارجه  وزير  معاون 
را   300 اس  موشك هاي  به زودي  تهران  كه  گفت 
روسيه  كرد  اعالم  اميرعبداللهيان  مي گيرد.  تحويل 
ايران مذاكرات خود را درباره تحويل موشك هاى   و 

اس 300 به پايان رسانده اند. 

رئيس مجلس و نوابش ابقا شدند 

على الريجانى براى هشتمين سال پياپى رئيس مجلس 
شد. ابوترابى و باهنر نيز به عنوان نواب مجلس انتخاب 
شدند. بر همين اساس حجت االسالم ابوترابى فرد و 
باهنر براى چهارمين سال پياپى در دوره نهم مجلس 

به عنوان نايب اول و دوم انتخاب شدند. 

سردار فدوى: تمكين روزانه آمريكا از ايران 
در خليج فارس و تنگه هرمز 

سردار فدوى فرمانده نيروى دريايى سپاه گفت: روزانه در 
خليج فارس و تنگه هرمز شاهد رويايى و در واقع گفتگو 
بين نيروهاى خودمان و شناورهاى خارجى و آمريكايى 

هستيم و آنها هستند كه هميشه تمكين مى كنند.

مهمترين اختالف باقيمانده از زبان ريابكوف 

سرگئى ريابكوف مذاكره كننده ارشد روسيه مى گويد 
در  باقيمانده  اختالف  مهمترين  ها  تحريم  كه مسئله 
توافق هسته اى ايران و 1+5 است.معاون وزير خارجه 
مذاكرات  در  روسيه  هاى  اولويت  به  اشاره  با  روسيه 
لغو  لحظه  و  سرعت  اصلى  مسئله  ما،  براى  گفت: 
تحريم هاى تسليحاتى، تثبيت ماهيت بى سابقه توافقات 
شوراى  انحصارى  حق  اجراى  منظور  به  تعهدات  و 
تمامى  در  آن  روند  بر  نظارت  و  ملل  سازمان  امنيت 

مراحل تصميم گيرى بعد از حصول توافق است.

 واكنش آمريكا به خريد سالح هسته اى رياض
كه  مى گويد  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 
از پاكستان را  عربستان امكان خريد سالح هسته اى 
ندارد. «مارى هارف» تصريح كرد: براساس پيمان عدم 
گسترش سالح هاى هسته اى امكان دستيابى عربستان 
سعودى به بمب هاى هسته اى امكان پذير نخواهد بود.

سركرده داعش در نينوا رديابى شد 

يك منبع محلى استان نينوا از ورود ابوبكر البغدادى، 
سركرده گروه تروريستى داعش، به نينوا خبر داد. اين 
منبع گفت: ابوبكر البغدادى روز دوشنبه در بازگشت 
از الرقه سوريه به همراه برخى سركردگان عرب و غير 
عرب وارد نينوا شد.اين منبع محلى خاطرنشان كرد، 
به عهده  االنبار عراق  ماموريتهاى جنگى داعش در 

سركرده چينى اين گروه واگذار شده است.

مخالفت جواد الريجانى با پيوستن ايران 
به پروتكل الحاقى 

محمد جواد الريجانى كارشناس حقوق بين الملل گفت: 
كسى كه كمترين تأسيسات هسته اى ندارد پروتكل 
الحاقى را امضا كند يا نكند اهميتى ندارد پرسش اين 
اى  هسته  وسيع  تأسيسات  كه  كشورهايى  كه  است 
دارند با پروتكل الحاقى چطور رفتار كرده اند؛ اينجاست 

كه ما هرگز نبايد پروتكل را تصويب كنيم.

گفتگوى ظريف و بن علوى درباره يمن 

امور  وزير  با  گفت:  كشورمان  خارجه  امور  وزير 
كمك هاى  ارسال  چگونگى  زمينه  در  عمان  خارجه 
انسان دوستانه، برقرارى آتش بس و اجراى گفتگوهاى 
امور  وزير  علوى  بن  كرديم.  يمنى صحبت   - يمنى 
خارجه عمان نيز از نقش ايران در منطقه كه همواره 
مثبت بوده است تقدير كرد و با اشاره به بحران يمن 
افزود: ما در خصوص ارسال كمك هاى انسان دوستانه 
اميدواريم  و  داريم  نگرانى  و  دغدغه  يمن  مردم  به 

راه هاى مناسب براى امدادرسانى فراهم شود.

هشدار دمشق به سران تركيه 

«فيصل مقداد» معاون وزير امور خارجه سوريه در واكنش 
به موضع وزير خارجه تركيه براى كمك به تروريست هاى 
سوريه، به سران تركيه هشدار داد. وى افزود: سخنان وزير 
خارجه تركيه، بار ديگر مقاصد تركيه براى كمك مالى و 

تسليحاتى مستقيم به گروه هاى تروريستى را آشكار كرد.

 رئيس جمهور كشورمان گفت: براى حل 
مختلف،  بخش هاى  در  مردم  مشكالت 
و  انسجام  با  توام  آرامش  به  جامعه 
كشور  داخل  در  ما  است.  نيازمند  وحدت 
نيازمنديم  و همزبانى  به وحدت، همدلى 
دشمن  توطئه هاى  برابر  در  همه  بايد  و 
و  جنگ  و  منطقه  در  ناامنى  ايجاد  براى 
خونريزى در كشورهاى همسايه مقاومت 
در  روحانى   حسن  حجت االسالم  كنيم. 
گفت:  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش 
در  قوى  مذاكراتى  تيم  با  يازدهم  دولت 
جديدى  گام هاى  روز  هر  جهانى  صحنه 
بر  ايران  ملت  حقوق  احقاق  براى  را 
مى دارد. با اين وجود اقليت بسيار كوچكى 
عاريه  ديگران  از  را  بزرگ  بلندگوهاى 
ايران  ملت  قاطع  اكثريت  ولى  كرده اند 
مسير  و  آشتى  و  صلح  مسير  پشتيبان 

تعامل سازنده با جهان هستند.

دوران خشونت و افراطى گرى
 به سر آمده است

ما  مردم  اينكه   بيان  با  جمهور  رئيس 
اداى  و  شعار  با  كه  دانند  مى  خوبى  به 
جمالت تند مشكالت جامعه حل و فصل 
نخواهد شد، گفت: مردم ما با صداى بلند 
و رفتار مستحكم به همه جهانيان اعالم 

افراطى  و  خشونت  دوران  كه  كنند  مى 
منطق  با  بايد  همه  و  آمده  سر  به  گرى 
را كه  آينده خود  راه  تدبير  و  استدالل  و 

مسير توسعه است، طى كنيم.

 تيم مذاكره كننده هر روز 
قدم هاى جديدى  را برمى دارد

رئيس جمهور تأكيد كرد: ما مسير خود را 
معظم  مقام  هدايت  با  و  مردم  حمايت  با 
پيش  به  گذشته  هاى  ماه  مثل  رهبرى 
خواهيم برد و همه مردم بدانند كه مسير ما 
در تحقق احقاق حقوق ملت ايران و پايان 
اين راه پيروزى پرافتخار براى ايران خواهد 
قدم  مسير  اين  در  ما  گفت:  روحانى  بود. 

هايى را برداشته ايم و قدم هاى بعدى را 
هم خواهيم برداشت و عزت و سربلندى  و 
نهايى در  ايران هدف  احقاق حقوق ملت 
حمايت  بدون  كه  بود  خواهد  مسير  اين 

مردم نمى توانيم به موفقيت نهايى برسيم. 
همين اميد و حضور مردم باعث شده است 
زمينه  در  گذشته  ماه   21 در  دولت  كه 
مسائل فرهنگى، رفاه اجتماعى و شكستن 

ركود اقتصادى قدم هاى موثرى بردارد. 

راه پيشرفت و توسعه كشور 
ادامه پيدا مى كند

رئيس جمهور ايران اسالمى گفت: امسال 

پيدا  كاهش  نفت  قيمت  اينكه  عليرغم 
راه  ايران  ملت  كمك  با  اما  است  كرده 
پيشرفت و توسعه كشور را به حول و قوه 
الهى ادامه خواهيم داد و ترديدى نداريم 
كه با ايمان مردم به اهداف خود خواهيم 
هاى  پيشرفت  به  اشاره  با  رسيد.وى 
گذشته  سال  دو  در  افزود:  كشور  علمى 
پيشرفت  كشور  فناورى،  و  علم  لحاظ  از 
و  منطقه  سطح  در  و  كرده  زيادى  هاى 
و  هستيم  دارا  را  اول  رتبه  اسالم  جهان 
اين بدان معناست كه كشور با اميد بيشتر 
مسير علم، ترقى و پيشرفت را طى كرده 

و طى خواهد كرد.

اگر طرف مقابل واقع بين باشد 
در مذاكرات به نتيجه مى رسيم

رسيدن  نتيجه  به  خارجه  امور  وزير 
مذاكرات هسته اى را در گرو واقع بينى 
طرف  اگر  گفت:  و  دانست  مقابل  طرف 
به  دهد  ادامه  را  گفتگوها  اينگونه  مقابل 
ظريف  جواد  محمد  رسيم.  مى  نتيجه 
خواند  دشوار  را  «برجام»  نگارش  روند 
و  ايران  هسته اى  گفتگوهاى  درباره  و 
رسيدن  نتيجه  به  كرد:  خاطرنشان   5+1
مذاكرات هسته اى در گرو واقع بينى طرف 

مقابل است.

تبليغ اولين خودپرداز در ايران شانزده بهمن 1351عكس روز 

رئيس جمهورى: براى حل مشكالت نيازمند وحدت هستيم

به جز اقليتى كوچك،اكثريت قاطع ملت ايران پشتيبان تعامل با جهان هستند

همسايگان مان در منطقه را تهديد تلقى نمى كنيم

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران گفت: ما هيچ يك 
از همسايگان خود را تهديد تلقى نمى كنيم اما نيروهاى خارجى 
به ويژه آمريكايى ها، تهديد اصلى ما در مرزهاى جنوبى هستند. 
سردار حسين دهقان با بيان اينكه ما نبايد هيچ گاه در موضع 
دفاعى دچار غافلگيرى راهبردى شويم، تصريح كرد: از طرف 
دشمن همواره تغييراتى وجود داشته است و ما بايد سراغ توانمندى هايى برويم كه 

بتوانيم دشمن را غافلگير كنيم و از جانب دشمن غافلگير نشويم.

غربى ها به دنبال به بن بست كشاندن مذاكرات هستند

مصلحت  تشخيص  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
گفت:برخى از كشورهاى غربى با بهانه هاى مختلف به دنبال به بن 
بست كشاندن اين مذاكرات هستند. واليتى افزود:  ايران در طول 
سالهاى طوالنى گذشته هميشه مورد تهديد و ايجاد مشكالت فراوان 
از سوى اين گروه ها قرار داشته اما با مقاومت و ايستادگى تاكنون 
اجازه نداده است خواب ها و نقشه هاى شوم آنان محقق گردد .وى گفت: ايران استفاده صلح 

آميز از انرژى هسته اى را به عنوان حق ملت خود قلمداد مى كند.

خاندان محترم لطفى پور و فرهادى
غم تان سنگين و كالمى براى تسلى نيست. صبر و زمان يارتان

 مصيبت وارده را خدمت شما خاندان محترم تسليت عرض نموده 
و آرزوى صبر و شكيبايى داريم.

روح آن مرحومه شاد و يادش گرامى

هيئت ابوالفضلى روستاى زرسنوك - حسينى

"هوالباقى"
اولين سالگرد درگذشت مادرى مهربان و دلسوز و همسرى فداكار

شادروان سيده طلعت (سارا) اسالمى 
را به اطالع تمامى دوستان و آشنايان و بستگان مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى 

پنجشنبه مورخ 94/3/7 از ساعت 16 الى 17 در محل مسجد سيدالشهدا (ع) 
" واقع در ميدان سوم سجادشهر" برگزار مى شود

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده هاى: اسالمى ، اصغرى ، نظام دوست و ساير بستگان

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
آيا مى دانيد از همين امروز مى توانيد نسبت به تكميل و ارسال اظهارنامه الكترونيكى عملكرد سال 93 خود از طريق سامانه 
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