
برنامه هاى اوقات فراغت با سليقه جوانان
فرماندار بيرجند درخواست كرد:

على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه زمان ثبت نام براى استخدام جديد 
آموزش و پرورش ماه آينده اعالم مى شود، گفت: تمام آنچه كه تاكنون در خصوص ثبت نام استخدام نيروى 

جديد در آموزش و پرورش بيان  شده است، صحت ندارد.  

زمان ثبت نام آزمون استخدامى جديد، 
«ماه آينده» اعالم مى شود 

هر چه فرياد داريد 
بر سر آمريكا بزنيد نه ظريف

بروجردى ، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس
 با بيان اينكه در بحث مذاكرات هسته اى...

برات روز نا آرام آرامستان 

روز برات به عنوان آيينى براى گراميداشت ياد اموات و خيرات براى آنها 
از زمان هاى دور از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است
 به نحوى كه در ماه شعبان روزهاى ...
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صفحه7

پيشنهادى براى روز برات
*هرم پور

خاطره  و  نام  و  ياد  پاسداشت  در  برات  روز  مراسم 
و  ديرينه  رسمى  باقى  ديار  به  كرده  سفر  عزيزان 
كه  است  استان  شهروندان  سوى  از  حسنه  سنتى 
در بيرجند و ساير شهرها و استان هاى همجوار به 
تناسب رسم هر منطقه، روز يا روزهاى قبل از نيمه 
شعبان برگزار مى شود. هر سال با توجه به ازدحام 
جمعيت و پارك هزارها دستگاه خودرو در مسيرهاى 
منتهى به آرامستان و نيز برخى مباحث مربوط به 
حاشيه هاى اين مراسم، مسئولين اجرايى اقدام به 

انجام تدابير ويژه اى مى نمايند. 
برگزارى  به  معطوف  ها  تالش  همه  چند  هر 
مراسمى شايسته و همراه با آرامش روحى و روانى 
براى شهروندان عزيز است اما واقعيت اين است كه 
هيچ تصميم و تالشى بدون همكارى و همراهى و 
امورى كه بخش اعظم  به ويژه در  هميارى مردم 
روز  نيست.  ميسر  گردد،  مى  بر  خودشان  به  آن 
برات، هر سال همه ما شاهديم كه حمل و نقل و 
رفت و آمد در مسيرهاى ورودى و خروجى بهشت 
متقين بيرجند كامًال دچار مشكل مى شود، صدها 
متكدى با وضع و شرايطى متفاوت در گوشه و كنار 
آرامستان حضور پيدا مى كنند و با كسب درآمدهاى 
شرايط  با  را  شهروندان  خيرات  از  قسمتى  باال 
بهداشتى بسيار نامطلوب جمع آورى و طبق برخى 
خبرها و گزارش ها در بازار به فروش مى رسانند. 
از سوى ديگر بالغ بر ميليون ها تومان پول در اين 
انواع  روز صرف خريد گل، گلدان، خرما، شيرينى، 
نان، كيك و كلوچه و بيسكوئيت و شكالت، ميوه، 
آرامش  براى  و  ديرينه  به رسمى  تا  ... مى شود  و 
روح اموات خيرات شوند. اما يك سوال مهم! هدف 
چرا  مراسمى چيست؟  چنين  برگزارى  از  ما  واقعى 
خيرات مى كنيم؟ چرا ساعت ها وقتمان را در كنار 
رسم  اين  براى  چرا  گذرانيم؟  مى  عزيزانمان  قبور 

قديمى احترام  قائليم؟. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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والدت حضرت على اكبر (ع) و روز جوان مبارك باد

راهپيمايى خودجوش مردمى در اعتراض به روند مذاكرات هسته اى / صفحه 7

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
تبريك عرض نموده ، سالمتى و موفقيت روزافزون برايتان آرزومندم.

قلى زاده - نمايندگى شركت بيمه البرز كد 5202

جناب آقاي مهندس خدمتگزار
 استاندار محبوب و مردمي

و معاونين محترم استانداري خراسان جنوبي

جناب آقاي مهندس ولي پور مطلق 
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان

جناب آقاي مهندس ابراهيمي 
مدير كل محترم امور عشاير استان

كاركنان پر تالش و زحمتكش اداره كل امور عشاير استان و ادارات امور عشاير

 شهرستان ها و شركت هاي تعاوني عشايري استان

 اكنون كه با عنايت خداوند متعال و تالش و كوشش جمعي شما بزرگواران 

 شاهد رشد و شكوفايي در زمينه خدمت رساني به جامعه مظلوم و مولد عشايري هستيم 

كسب رتبه دوم كشوري در ارزيابي عملكرد سال 93 در بين ادارات كل امور عشاير سراسر كشور 

را از صميم قلب تبريك عرض نموده 

و مراتب تقدير و تشكر خود و جامعه عشايري استان را اعالم مي داريم.

اتحاديه شركت هاي تعاوني عشايري سامان استان خراسان جنوبي

"هوالباقى"

ضمن تشكر و قدردانى از تمامى سروران معزز كه در مراسم تشييع و تدفين عزيزمان 

مرحومه كبرى هريوندى (همسر برات ا... جناغى) 
شركت نمودند، به اطالع مى رساند: مراسم سومين روز درگذشت آن مرحومه امروز 

شنبه 94/3/9 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى منعقد مى شود.

خانواده هاى جناغى و ساير بستگان

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

مديركل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده ، سربلندى روزافزون تان را آرزومنديم.

دفتر طراحى ايرسا

سوم خرداد، دهمين سالگرد سفر آسمانى مادر عزيزمان 

مرحومه حاجيه كبرى عرب زاده
و هفتم خرداد، آغاز چهارمين سال هجران ابدى پدر عزيزمان 

مرحوم حاج حسين امينى
را همراه شما با ذكر صلواتى گرامى مى داريم
 و براى شادى ارواح بزرگ شان دعا مى كنيم.

 باشد كه خاطرات خوب مهربانى ها، بزرگوارى ها و رفتار نيك شان 
چراغ راه زندگى ما باشد

خوشا كسى كه پس از او حديث خير كنند 
كه جز حديث ، نمى ماند از بنى آدم ...

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان خراسان جنوبي
«نوبت اول»

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان جنوبي مي رساند: 
جلسه مجمع عمومي عادي كانون راس ساعت 18:30 روز شنبه مورخ 94/3/23 در محل تاالر 
از كليه  لذا  بيرجند واقع در خيابان معلم برگزار مي شود.  شهيد رحيمي دانشگاه علوم پزشكي 
اعضاي محترم كانون دعوت به عمل مي آيد راس موعد مقرر در جلسه مذكور حضور به هم 

رسانند. 

دستور جلسه:
1- بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون در سال 93 و اتخاذ تصميم در خصوص آن

2- بررسي و تصويب صورت هاي مالي كانون در سال 93 

3- استماع گزارش بازرس كانون

4- بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه كانون براي سال 94 با پيشنهاد هيئت مديره

5- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط 

هيئت مديره در دستور كار جلسه قرار مي گيرد. 

هيئت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان

قابل توجه واحدهاى صنعتى
 مستقر در شهرك صنعتى بيرجند

با توجه به احداث ساختمان آتش نشانى و خريد ماشين آتش نشانى 

توسط شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى و تحويل آن به 

نشانى شهرك در  بيرجند آتش  شركت خدماتى شهرك صنعتى 

ابتداى بلوار همت با شماره 32255758 به صورت شبانه روزى 

آماده ارائه خدمات به واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك صنعتى 

بيرجند مى باشد.

تعدادمهارت هاى الزممدرك و رشته تحصيلىعنوان شغلرديف

1
كارشناس بخش 
تحقيق و توسعه

 كارشناس ارشد 
و دكتراى علوم دامى

مسلط به ترجمه متون تخصصى 
علوم دامى ، آشنايى با نرم افزار 

O�ce
2 نفر مرد

كارشناس فنى 2
بخش توليد

ليسانس مهندسى برق 
ليسانس مهندسى 

مكانيك

 ،PLC آشنايى با سيستم كنترل
داراى تجارب فنى در زمينه تعمير 

 و نگهدارى انواع ماشين آالت ،
  تابلوهاى برق الكتروموتور 

و تجهيزات ابزار دقيق

يك نفر 
مرد

آگهى استخدام
بيرجند  صنعتى  شهرك  در  واقع  معتبر  توليدى  واحد  يك 
با  نيرو  نفر   3 خود  اجرايى  و  علمى  كادر  تكميل  براى 
مشخصات ذكر شده استخدام مى نمايد. متقاضيان محترم 
، رزومه تحصيلى و  مدارك الزم شامل مشخصات فردى 
شغلى ، دوره هاى آموزشى مرتبط ، آدرس و تلفن تماس 
تاريخ  تا   info@dos-co.com اينترنتى  نشانى  به  را  خود 
پاسخ داده  به مراجعات حضورى  نمايند.  ارسال   94/3/12

نخواهد شد.

فرزنـدان

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار
بقا مختص ذات اوست

استاد ارجمند جناب آقاى دكتر بهنيا 

 با كمال تاسف درگذشت همسر گرامى تان را تسليت گفته
 از درگاه احديت براى آن مرحومه علو درجات و براى جناب عالى 

صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

روزنامه آواى خراسان جنوبى
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بنزين ايران با وجود افزايش اخير قيمت ها،  همچنان جزو ارزان ترين هاى دنياست و تنها در ونزوئال، عربستان و كويت بنزين با قيمت ارزان ترى نسبت 
به ايران عرضه مى شود. به گزارش تسنيم، با افزايش 300 تومانى قيمت بنزين در ايران بهاى هر گالن بنزين به 3780 تومان يعنى 1.147 دالر رسيده 
است كه بر اين اساس ايران از نظر عرضه بنزين ارزان در جايگاه چهارم جهان قرار گرفته است.

ايران هنوز چهارمين بنزين ارزان دنيا را دارد!

ميزان بار مالى قبوض گاز پس از گرانى

مدير گازرسانى شركت گاز با تشريح بار مالى قبوض 
گفت:  قيمت ها،  درصدى   15 افزايش  از  پس  گاز 
امسال  گاز  قبوض  افزوده  ارزش  بر  ماليات  ميزان 
ابراهيمى در  يك درصد افزايش يافته است. ناصر 
گفتگو با مهر، گفت: اگر هر مشترك بخش خانگى 
ميزان  كه  كند  مصرف  گاز  مترمكعب   100 ماهانه  تابستانى  دوره  براى 
مصرف اكثر مشتركان هم در محدوده 100 مترمكعب در ماه قرار دارد، 
بار مالى قبوض با افزايش خيره كننده اى روبرو نخواهد شد.وى با اعالم 
اينكه با مصرف 100 مترمكعب در ماه و با احتساب هزينه آبونمان، بيمه 
و ماليات بر ارزش افزوده، بار مالى صورت حساب هاى گاز به بيش از 13 
هزار تومان افزايش نمى يابد، اظهار كرد: دوره تابستانى تا آبان ماه سال 

جارى در اكثر استان ها و شهرهاى كشور ادامه دارد.

راهكار نعمت زاده براى كاهش قيمت ها 

وزير صنعت، معدن و تجارت از فعاليت حدود 800 
و  داد  خبر  كشور  در  غيرمجاز  صنفى  واحد  هزار 
تحت  مختلف  صنوف  فعاليت  صورت  در  گفت: 
حدود  كاالها  قيمت  زنجيره اى،  واحدهاى  عنوان 
مهر،  گزارش  به  مى يابد.  كاهش  درصد   8 تا   7
محمدرضا نعمت زاده گفت: در صورت فعاليت صنوف مختلف تحت عنوان 
واحدهاى زنجيره اى، قيمت كاالها حدود 7 تا 8 درصدكاهش مى يابد. اين 
در حالى است كه با اين اقدام، واحدهاى غيرمجاز نيز ساماندهى مى شوند. 
اين در حالى است كه هم اكنون 800 هزار واحد صنفى غيرمجاز در كشور 
فعاليت مى كنند. وى افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش هاى 
انجام  غيرمجاز  صنفى  واحدهاى  اين  فعاليت  از  جلوگيرى  براى  زيادى 

شده؛ اما اين كار بدون حضور مستقيم اصناف امكانپذير نخواهد بود. 

آموزش و پرورش: بيمه طاليى فرهنگيان
 تا اول مهر تمديد شد

در حالى كه بيمه آتيه سازان حافظ به عنوان متولى 
ارائه خدمات بيمه تكميلى فرهنگيان از تمديد يك 
ساله اين بيمه خبر مى دهد، آموزش و پرورش زمان 
تمديد اين بيمه را تا اول مهر امسال اعالم كرد. به 
گزارش فارس، بيمه طاليى فرهنگيان از گذشته تاكنون در آخر ارديبهشت 
ماه هر سال به مدت يكسال تمديد مى شد، اما امسال بعد از گذشته هفت 
روز از خردادماه ظاهراً به تازگى اتفاقاتى در خصوص تمديد اين بيمه رخ 
داده است. سيد محمد بطحايى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت 
آموزش و پرورش از انعقاد قرارداد بيمه تكميلى فرهنگيان خبر داد و گفت: 
قراردادى كه در حال حاضر منعقد شده است تا اول مهر ماه امسال اعتبار 

دارد و از اول مهر مجدداً تمديد خواهد شد.

واكنش بازار مسكن به تغيير نرخ سوخت

احتمال افزايش وام خريد لوازم خانگى 
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سرزمين  به  انگليس  استعماري  قواي  ورود 
اسالمي عراق (1293 ش).

درگذشت «ناظم االطباء» پزشك و لغت  شناس 
ايراني (1303 ش).

رحلت فقيه اصولي آيت  ا... «سيدمحمدباقر قاضي 
طباطبايي» (1326 ش).

كشف «چشمه نقطه  اي» در كهكشان راه شيري 
(1371 ش).

نجفي  «آقا  مجاهد  و  زاهد  عالم  درگذشت 
اصفهاني» (1331 ق).

امام  ارشد  فرزند  علي  اكبر(ع)  حضرت  والدت 
حسين(ع)(33 ق).

درگذشت «سنايي غزنوي»، عارف
 و شاعر بزرگ مسلمان(545 ق)

ابوالمجد مجدود بن آدم سنايى غزنوي، موصوف 
در  ايران،  و شعراي  بزرگان، حكما  از  به حكيم، 
اواسط قرن پنجم هجري در طوس به دنيا آمد. او 
آن هنگام كه به شاعري روي آورد، مداح و شاعر 
حادثه اي  از  پس  و  بود  غزنوي  ابراهيم  سلطان 
از اين كار توبه كرد و به عرفان روي آَورد. آثار 
حديقُة  كه:  است  مانده  جا  به  سنايي  از  فراواني 
ريقه، زاُدالسالِكين، سيُرالعباد  الحقيقه و شريعُة الطَّ

الي المعاد و كارنامه ي بلخ از آن جمله اند.
رحلت فقيه گرانقدر شيعه، عالمه «مالمحمد تقي 

مجلسي» در اصفهان(1070 ق).
و  عالم  خواجويي»  «مالاسماعيل  حكيم  وفات 

فقيه بزرگ شيعه(1173 ق).
نويسنده  و  فيلسوف  ُولتِر»  «فرانسوا  درگذشت 

مشهور فرانسوي (1778م).

تقويم مناسبت هاى  روز

رشد  نرخ  اعالم  از  مركزى  بانك  كل  رئيس 
اقتصادى كل سال 93 تا تيرماه خبر داد و گفت: 
پيشنهاد افزايش تسهيالت خريد لوازم خانگى به 
شوراى پول و اعتبار ارايه شده است. به گزارش 
مهر، ولى ا... سيف با اشاره به سياست بانك 

كشور  در  تقاضا  بخش  تقويت  براى  مركزى 
افزود:  تصويب افزايش وام مسكن براى بانك 
 مسكن تا 80 ميليون تومان و ساير بانك ها 
تسهيالت  افزايش  و  تومان  ميليون   60 تا 
از  خودرو  و  خانگى  لوازم  خريد  براى  خرد 

پول  شوراى  به  مركزى  بانك  پيشنهادهاى 
تقاضا  بخش  به  دادن  تحرك  براى  اعتبار  و 
بيان كرد: گزارش هايى  در كشور است. وى 
در  داخل  توليد  برخى محصوالت  كه  داشتيم 
انبارها مانده است و به همين دليل طرف تقاضا 

را تحريك كرديم. سيف با اشاره به نرخ سود 
تسهيالت 24 درصدى عقود مشاركتى و سقف 
20 درصد سود سپرده ها گفت: اين فاصله 4 
درصدى به تامين هزينه هاى عملياتى و ساير 

هزينه هاى بانك ها كمك مى كند.

فعاالن بازار مسكن معتقدند دولت با افزايش نرخ سوخت، بازار 
مسكن را با ركود بيشترى مواجه مى كند و توان اقتصادى 

خانوارها كاهش مى يابد. 
هفته  در  سوخت  حامل هاى  نرخ  افزايش  مهر،  گزارش  به 
گذشته نگرانى هايى را در خصوص افزايش قيمت تمام شده 
كاالها در ميان فعاالن اقتصادى و مردم به وجود آورد و اغلب 
توليدكنندگان نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند به 
با مصرف سوخت  خصوص كاالهايى كه به طور مستقيم 
ارتباط دارند، از جمله بخش هايى هستند كه در اين مدت، 
نسبت به افزاش هزينه ها گاليه داشتند. يكى از اين بخش ها 
توليد مصالح ساختمانى است كه به طور مستقيم با ساخت 
مسكن ارتباط دارد، در واقع پس از قيمت زمين يكى از موارد 
اثر گذار بر هزينه تمام شده مسكن، نرخ مصالح ساختمانى 
مرتبط  سوخت  حامل هاى  نرخ  با  مستقيم  بطور  كه  است 
است. براين اساس تصميم هفته گذشته دولت موجب شد 
كه انجمن توليدكنندگان سيمان پيشنهاد افزايش قيمت را به 

دولت بدهند. دبير انجمن توليدكنندگان سيمان در اين رابطه 
گفته است: سهم سوخت در توليد سيمان 30 تا 35 درصد 
است كه بر اين اساس، افزايش قيمت گازوئيل از 250 تومان 
به 300 تومان در هر ليتر، منجر به افزايش قيمت تمام شده ما 
شده است. اين در حالى است كه هم اكنون توليدكنندگان با 
كمبود نقدينگى مواجه هستند و چنانچه دولت با اين افزايش 
قيمت موافقت نكند، ادامه توليد مقدور نيست. هرچند كه وزير 
صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين خبر اعالم كرد كه 
قيمت سوخت كارخانه هاى سيمان و فوالد مانند سال گذشته 
است و هيچگونه تغييرى در قيمت سيمان از بابت نرخ سوخت 
نبايد ايجاد شود، برهمين اساس سيمانى ها هيچ بهانه اى براى 
تغيير قيمت ندارند اما به نظر مى رسد كه در چندماه آينده 
وضعيت قيمت ها در بخش مصالح ساختمانى با تغييراتى همراه 
افزايش 10 درصدى نرخ  خواهد شد.  از سوى ديگر، خبر 
حمل و نقل جاده اى كه از سوى يكى از فعاالن اين صنعت 
عنوان شد هم از ديگر مواردى است كه اثر مستقيم بر قيمت 

مصالح ساختمانى دارد، زيرا از زمان توليد تا زمانى كه اين مواد 
اوليه به دست سازنده مسكن برسد بايد به وسيله حمل و نقل 
انجام گيرد كه هرگونه افزايش قيمت در اين بخش مى تواند 

بر هزينه تمام شده ساختمان تاثير گذار باشد. 
 در اين رابطه ايرج رهبر با بيان اينكه نرخ سوخت در همه 
بخش هاى اقتصاد كشور تاثير گذار است، گفت: هميشه اينطور 
بوده كه وقتى نرخ انرژى از كنترل خارج شود و افزايش پيدا 
كند تاثير بر روى ساير بخش ها به خصوص مسكن مى گذارد 
و به دليل اينكه مسكن سهم زيادى را در سبد خانوار به خود 
اختصاص داده است بنابراين افزايش قيمت در اين بخش 
تاثير مستقيمى را بر توان خانوارها دارد. كارشناس بازار مسكن 
افزود: مسكن سهم 35 تا 40 درصدى را در هزينه خانوار دارد 
كه به طور حتم هر تغييرى كه در روند اقتصادى به وجود بيايد 
بسيار محسوس در اين بخش خود را نشان مى دهد، ضمن 
آنكه كارخانه هاى توليد مصالح ساختمانى عمدتا با گاز كار 
مى كنند، همچنين هزينه حمل و نقل و نيروى انسانى هم 

بر قيمت تمام شده كاال اثر مى گذارد. وى با تاكيد بر اينكه 
تاثير افزايش قيمت ها در ماه هاى آينده مشخص مى شود، بيان 
كرد: در حالى كه دولت با افزايش وام مسكن سعى كرد كه 
مسكن را از ركود خارج كند اما افزايش نرخ سوخت، موضوعى 
است كه ركود را در بخش مسكن بيشتر مى كند، زيرا افزايش 
هزينه ها موجب كاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار 

كاهش مى دهد.

پيشنهادى براى روز برات

است:  مهم  اصل  يك  جواب   (1 صفحه  از  (ادامه 
و  خيرات  اين  اينكه  به  «اعتقاد»  بله.  «اعتقاد». 
 برگزارى اين مراسم به روح اموات آرامش مى دهد. 
از  عضوى  و  شهروند  يك  عنوان  به  خواهم  مى 
برات در كنار ساير  هزاران نفرى كه هر سال روز 
شهروندان بر سر مزار عزيزانش مى ايستد پيشنهاد 
تفكر منطقى و يك  اعتقاد، يك  اين  كنم در كنار 
تصميم عقاليى هم داشته باشيم و به آن عمل كنيم. 
وقتى نيت ما از خيرات دادن و انفاق و صدقه، شادى 
روح اموات است، چرا اين آرامش را براى آنان در 
فضايى بزرگ تر و آسمانى وسيع تر هديه نياوريم. 
چرا با ساماندهى هزينه هاى صرف شده در اين راه 
يك  از  مشكلى  رفع  راه  در  آن  كردن  هزينه  مثًال 
خانواده، ساخت سرپناهى براى يك زوج محروم، بر 
عهده گرفتن هزينه درمان كودكى سرطانى از يك 
خانواده مستضعف، سنگ بنا گذاشتن براى ساخت 
يك مدرسه يا يك مجتمع مذهبى يا يك درمانگاه 
بهداشتى يا يك خوابگاه يا سالن ورزشى، آبشارى 
هميشه روان و چشمه اى هميشه جارى تا ابد براى 
مان  كرده  سفر  عزيزان  براى  ويژه  به  و  خودمان 
شهردارى  كه  روزها  اين  نكنيم.  درست  آخرت  به 
دارد،  اقدام  را در دست  آورى متكديان  طرح جمع 
شاهد هستيم كه برخى شهروندان با نوعى همراهى 
قابل  و  ضعيف  انسانهايى  را  متكديان  همنوايى،  و 
ترحم معرفى مى كنند و با اقدام به ممانعت از سوء 
استفاده آنان مخالفند. ضمن احترام شايسته به اين 
احساس، اما مگر نه اين است كه حضور همين افراد 
از آنان داراى امالك و اموال و سرمايه  كه برخى 
زيباى شهرمان  و كالنى هستند، چهره  هاى خرد 
در جاى  است كه  اين  نه  مگر  اند؟  كرده  را مكدر 
ديگرى و از مجراى ديگرى به جز كوچه و خيابان 
و گورستان هم مى توان به چنين نيازمندانى كمك 
كرد؟ باور كنيم وقت آن رسيده  است كه در برخى 

از نظراتمان تجديد نظر كنيم. 
برگزارى  حقيقت  و  اسالم  حقيقت  كه  كنيم  باور 
مراسم هايى مثل روز برات با تصميم براى شستشو 
نه  المنفعه،  عام  كارهاى  جارى  هميشه  چشمه  در 
تنها به خطر نمى افتد و دچار مهجوريت نمى گردد، 
رفتگان  روح  بيشتر  شادمانى  به  بار  هزاران  بلكه 
كه  همانطور  امسال  كند.  مى  كمك  فانى  ديار  از 
از  تر  مناسب  تدبيرى  با  تا  اند  داده  قول  مسئولين 
سالهاى قبل به اجراى مراسم روز برات كمك كنند 
پيش  در  با  بدهيم  قول  خودمان  به  حداقل  نيز  ما 
عزيزانمان،  روح  شادى  براى  نو  اى  رويه  گرفتن 
هميشه  و  فراگير  اقدام  يك  شروع  براى  الگويى 

جاودان در جامعه باشيم. 
هاى يادداشت  با  رابطه  در  خود  پيشنهاد  و  نظر   (لطفا 
 روزنامه را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

تاثير يك درصدى افزايش قيمت سوخت
 بر محصوالت لبنى

قيمت  افزايش  تاثير  گفت:  لبنى  انجمن صنايع  دبير 
فرآورده  و  شده محصوالت  تمام  قيمت  روى  بنزين 
هاى لبنى بيش از يك درصد و سنگين نخواهد بود. 
افزايش  است:  معتقد  ايرنا،  با  گفتگو  در  باكرى  رضا 
نرخ سوخت بسيار اندك است و در حدى نيست كه 
صنايع لبنى را در هزينه هاى حمل و نقل و در نهايت 
با چالش جدى  لبنى  قيمت تمام شده فرآورده هاى 

مواجه سازد. 

 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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09156217507 - 09153637507
حسينى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمان پذيرفته مى شود

شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

* 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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فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى
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حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

مزايده «مرحله اول»
شهردارى بيرجند در نظر دارد: نسبت به واگذارى طبقه اول ساختمان 

واقع در خيابان مدرس (طبقه فوقانى بانك شهر) به صورت اجاره براى مدت 
دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود 

 حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/3/18 براى دريافت فرم و اسناد شركت 
در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. 
 زمان برگزارى جلسه مزايده سه شنبه 94/3/19 مى باشد. ضمنا شهردارى در رد 
 يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم براى شغل 
مورد نظر الزامى است.  1- طبقه فوقانى بانك شهر – مبلغ پايه 7/000/000 ريال

شهردارى بيرجند

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

تعدادى نيرو با روابط عمومى باال براى 
همكارى در شركت تبليغاتى نيازمنديم

روابط 
عمومى

مدير فروش 
و بازارياب

طراح 
گرافيك

1 نفر2 نفر1 نفر

09155628902
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طرح «ضيافت الهى» همزمان با ماه مبارك رمضان در بقاع متبركه استان خراسان جنوبى برگزار مى شود. مديركل اوقاف خرسان جنوبى در جلسه شوراى ادارى ادارات اوقاف استان با اشاره به در 
 پيش بودن ماه مبارك رمضان گفت: رمضان، ماه نزول قرآن و بركات خداوندى است. گرايلى، اظهار كرد: شايسته است وقتى مى خواهيم به چنين ماه با عظمتى وارد بشويم، با تقويت پايه هاى

ايمان و عمل صالح به استقبال آن برويم، تا بتوانيم از بركات لحظه هاى آن بهره مند شويم. وى يادآور شد: اداره اوقاف با اجراى طرح ضيافت الهى به استقبال ماه رمضان مى رود. 

طرح «ضيافت الهى» در بقاع متبركه خراسان جنوبى برگزار مى شود

3
پيام شما

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

برات  روز  هزينه  كه  دوستمان  پاسخ  در  سالم  با 
رو يك ميليارد تقريب زدند و گفتند به جاى اين 
هزينه آن را در فالن پروژه خرج كنند بايد گفت 
هر چيزى جاى خود. مثًال يك مسافرت 7روزه 
بگوييم  پس  دارد  هزينه  ميليون  يك  كم  دست 
كسى سفر نرود سالى چند هزار ميليارد مى شود، 
فالن پروژه را درست كنيم. اتفاقًا رسم روز برات را 

بايد حفظ كنيم، البته از اسراف هم دورى بشود.
915...598
از  مردم  تمام  بود  گفته  كه  همشهرى  جواب  در 
تعامل با آمريكا مخالف هستند بگويم شما گرانى 
نمى بينيد فشارى كه به مردم مى آيد درك 

نمى كنيد! بهتره فقط نظر خودتان را بگوييد.
915...356
اشتباه  رو  منظورم  كه  آقايانى  جواب  در  سالم. 
گرفتن كسى براى حقوق كه به صورت پاره وقت 
منظورم  ندارد.  اعتراضى  گيرد  مى  دهيارى  در 
شد  مى  اگر  كه  هست  پيشنهاد  يك  حد   در 
صورت  به  هم  را  روستاها  هاى  دهيارى 
بگيرند كه تمام وقتشان  كار  به  تمام وقت 
را صرف روستا بكنند كه روستاها هم پيشرفت 

چشمگيرى داشته باشد.
915...327

غدير  بلوار  محترم.  شهردار  خدمت  باسالم. 
سجادشهر نياز به آسفالت دارد.

915...952
نمى  اتوبوسرانى  يعنى  نباشيد.  خسته  آوا.  سالم 
ياد بدهد كه مردم كار و  راننده هايش  به  خواهد 
اسدى  راه  را سه  اتوبوس  چرا  دارند.  زندگى 
خدا  امان  به  گذارند  مى  مسافر  همه  آن  با 
و مى روند دنبال كار شخصى ... هم ترافيك 
درست مى كنند و هم وقت مردم را مى گيرند. روز 

چهارشنبه اتوبوس سبز رجايى ساعت يك ....
915...747

جوان  راديو  چرا  راديويى  مسئولين  باسالم. 
نسبت  پيگيرى  لطفًا هرچه سريعتر  قطع شده؟! 

به رفع نقص بفرماييد.ممنون
915...402
ستون فالش بك خيلى تكرارى و بى مزه شده... 

لطفًا متحولش كنيد...
915...226
بزرگنمايى  با  بداند  بايد  جمهور  رئيس  آقاى 
مشكالت و نشان دادن بن بست ها نمى تواند ملت 
انقالبى ايران را وادار به پذيرش توافق هسته اى بكند. 
915...534
با سالم مدت 6 ماه مى شود كه اداره بهزيستى 
از خيابان طالقانى9پالك6 نقل مكان كرده در اين 
مدت درختان زيبا را كسى آب نداده و در حال 

خشك شدن مى باشند. لطفًا يكى رسيدگى كند.
 915...435  

روز برات به عنوان آيينى براى گراميداشت ياد اموات و خيرات 
براى آنها از زمان هاى دور از اهميت ويژه اى برخوردار بوده 
است به نحوى كه در ماه شعبان روزهاى 13،14و 15 ماه 
شعبان را روز برات نامگذارى كرده و به ياد عزيزان و از دست 
رفتگان خيرات مى كنند. برات در لغت به معنى حاجت روايى 

اعمال نيك و خيرات، وارهيدگى و سالمت از گناه است. 
و در اين ميان روز 14 شعبان به عنوان برات مردگان در ميان 
مردم از اهميت ويژه برخوردار است. به گونه اى كه در اين 
روز اكثر مردم بر سر قبور اموات خود حاضر شده و اولويت با 

امواتى است كه تازه چشم از جهان فرو بسته اند. 

گراميداشت اموات در ساير استان ها 

گراميداشت اموات در ساير مناطق كشور نيز برگزار مى شود 
به عنوان مثال يكى از اين سنت ها آيين فاتحه خوانى بوده 
در شهرستان كميجان در غروب پنج شنبه آخر سال در يادبود 
اموات برگزار مى شود. در محل برگزارى فاتحه، يك يا دو 
نفر به عنوان خادم كه معموًال از افراد مسن و يا قديمى محله 
انتخاب مى شوند. اين افراد با صداى بلند فاتحه مى گويند و 
اطرافيان نيز صلوات و فاتحه را قرائت مى نمايند. اين آيين 
ضمن يادبود اموات و بزرگان دينى، بر لزوم بخشندگى و نوع 
دوستى و نيز كمك به فقرا و ايتام تأكيد دارد به طورى كه 
در دهه ها و سده هاى گذشته اين نان و حلوا بين فقرا و 

نيازمندان تقسيم مى شده است.
مردم مازندران نيز روز 26 عيد ماه طبرى را كه برابر با 28 
تيرماه است، روز مردگان مى دانند و هر سال در اين روز، در 

مناطق روستايى استان مراسم ويژه اى برپا مى شود.
 در اين مراسم، اهالى چندين روستاى نزديك به هم، گرد 
مى آيند و دست جمعى بر مزار مردگان حاضر مى شوند و 

براى آنان خيرات مى دهند 

بزرگداشت اموات در ساير كشورها

 بزرگداشت اموات در ساير كشورها نيز مرسوم است به گونه اى
كه در مكزيك مراسمى عجيب هرساله در روز اول ماه نوامبر 
انجام مى شود كه به جشن مردگان معروف شده است. در اين 
مراسم استخوان ها از قبر خارج شده و تميز مى شوند. در اين 
 روز بچه ها حق خروج از خانه را ندارند زيرا ديدن استخوان هاى

 افراد فاميل چندان جالب نيست. اين مراسم هميشه با جشن 
و پايكوبى همراه است و غذاهاى خوشمزه براى شادى روح 
اموات به مردم داده مى شود. اهالى مناطقى از اندونزى نيز 
مراسم عجيبى براى دفن دوباره مردگان گذشته خود دارند. 
در اين مراسم مردگان را از قبرها در مى  آورند و لباس   هايى 
 نو بر تن آنها مى  كنند و دوباره اجساد و اسكلت   ها را به خاك 
به  براى  مفيد  راهى  مراسم  اين  معتقدند  آنها  سپارند.  مى  

يادآوردن و گراميداشت گذشتگان است.
هاى  جشن  از  يكى  مقدسين»  «همه  روز  يا  هالووين 
 مذهبى و با قدمت دو هزار ساله غربى است كه قرن هاست

برگزارى آن در ميان مردم كشورهاى غربى به ويژه آمريكا، 
 ايرلند، اسكاتلند و كانادا رواج دارد، كدو تنبل، شناخته شده ترين

نماد هالووين به شمار مى آيد كه تو خالى است و با درآوردن 
چشم ها و دهان ترسناك و روشن كردن شمع درون آن به 
 آن جلوه اى ترسناك داده مى شود در اين جشن مردم با 
لباس هاى عجيب و غريب تا پاسى از شب پايكوبى و همديگر 
را مى ترسانند. جشن مردگان نيز از جمله مراسم و آيين هاي 
قديمي در بسياري از فرهنگ ها و مذاهب جهان است كه به 
منظور بزرگداشت مردگان در اولين و دومين روزماه نوامبر برگزار 
مي شود. در اين ايام بسياري از مردم به گورستان ها و اماكن 
مذهبي رفته و اقدام به خواندن قسمت هايي از كتاب مقدس 
كه به مرگ و زندگي تعلق دارد، مي كنند.گورستان ها در اين 
 روز با گل هاي فراواني كه بازماندگان مي آورند و شمع ها

 و فانوس ها به مكاني ديدني و زنده تبديل مي شوند.

 همه خود را براى مراسم برات مى رسانند 

روز برات در خراسان جنوبى آنقدر اهميت دارد كه همه ساله 
 جمعيت زيادى از هم استانى ها كه ساكن ساير استان ها

و يا حتى خارج از كشور هستند به هر مشقتى كه هست خود 
را براى حضور در مراسم روز برات به شهر يا روستاى خود 
رسانده و برسر مزار عزيزان از دست رفته حاضر شده و با 
خيرات مختلف و قرائت فاتحه و ادعيه سعى در گراميداشت و 

شادى روح امواتشان دارند. 

يكى از دغدغه هاى مردم در اين روز 
يافتن جايى براى پارك خودرو

صبح روز 14 شعبان هنوز آفتاب نزده كه بسارى از مردم با 
جمعآورى وسايل موردنظر راهى آرامستان مى شوند.

 خودروها در محوطه بهشت متقين هر لحظه زيادتر مى شوند
و ديگر جايى براى سوزن انداختن هم نمى ماند.

 حاال يكى از دغدغه هاى مردم پيدا كردن جايى براى  پارك 
خودرو است. 

حاال رسيدن به مزار عزيزان از دست رفته براى كسانى كه 
دير جنبيده اند سخت تر شده و آنها ناچارند با هر مشقتى كه 
هست اسباب مورد نظر به دوش كشيده و از فراز و فرود باال 
بلند آرامستان باال رفته و خود را به محل مورد نظر برسانند.  

 وجود خوراكى هاى متنوع بر سر قبور...

بر سر مزار اموات خوراكى هاى مختلف، بيسكوييت، شيرينى، 
انواع  و  جوشى  روغن  نان  ميوه،  دكماچه،  نان  حلوا،  خرما، 
شكالت ديده مى شوند و هر شخصى به تناسب توانمندى 
اقتصادى اش سفره اى پهن كرده و ميزبان فاتحه خوانان 

آن مقبره است.
افراد  كه  اى  گونه  به  دارد  نمود  طبقاتى  تفاوت  هم  اينجا 
 پولدارتر كه از لحاظ مالى توانمندتر هستند خيرات متنوع ترى
را تدارك ديده اند. عده اى كه قشر متوسط جامعه هستند با 
تمام داشته هايشان پذيراى فاتحه خوانان، اقوام و بستگان در 
اين ميان هستند قبور برخى اموات نه با آب و گالب شسته 

شده و نه كسى به ميهمانى آنان آمده است. اين دسته از اموات 
به لطف بازماندگانشان غريبند. 

برات و بازار گرم متكديان ...

به  گذشتگان  در  روح  شادى  براى  افراد  روز  دراين  هرچند 
خصوص تازه درگذشتگان از ته دل خيرات مى كنند اما در 
اين ميان عده اى سودجو از بريز و بپاش هاى غير متداول 

سوء استفاده كرده و بازارشان گرم است.
پير و جوان و بزرگ و كوچك گاه به صورت  از  متكديان 
انفرادى و گاه به شكل خانوادگى كيسه اى بردوش كشيده 
و به صورت دوره گردى در كنار اكثر قبور حاضر مى شوند 
و با خواندن فاتحه اى دستى بر سفره رنگين و تجمالتى 
بازماندگان مى برند. بامزه آنكه گاهى رقابت در اين حيطه 
اموات   افراد براى حضور بر سر مزار  به گونه اى است كه 
(پولدارتر!!)  به كشمكش پرداخته  وگاهاً غنايم جمع آورى 

شده را به رخ  هم مى كشند و فخر مى فروشند!

بهداشت خوراكى ها، زير سؤال است

 ساعات اوليه صبح سپرى مى شود... 
در قبرستان بيرجند گرد و خاك زياد است و وجود ذرات گرد و 
غبار معلق در هوا بهداشت بيشتر خوراكى هاى روباز و بدون 

پوشش را زير سؤال برده و مسأله ساز مى شود.
در گذر لحظات همه آشنايان بر سر قبور اموات يكديگر حاضر 
شده و با قرائت فاتحه اى اداى دين مى كنند. نزديك ظهر 
كه مى شود جمعيت ميهمانى اموات را ترك كرده و دوباره با 
تجديد خاطره اى از در گذشتگان در مسير زندگى دنيوى و 

روزمرگى قرار مى گيرند.

خيل عظيم زباله ها...

  بوى حيات از ديارخاموشان رخته بربسته و آرامستان مى ماند
و حجم عظيم زباله هاى خيرات بازماندگان !....

عجيب است همين مسلمانى كه پاكيزگى را نمادى از ايمان 
مى داند و آن را نوعى فرهنگ تلقى مى كند در اواخر اين روز 
آرامستان را لبريز از زباله كرده و بى اعتنا از كنار آن رد مى شود. 
سمفونى امروز تنها به اينجا ختم نمى شود و آنجا كه قبرستان 
ها توانمندى  ارائه  در  خودنمايى  و  رقابت  براى  ميدانى   به 

و محلى براى انجام اسراف و تجملگرايى تبديل مى شود. گويا 
زمان و پيشرفت بشريت از سنت ها نيز غافل نمانده و آنها را 
 با رنگ و لعاب ماديات به نحوى تركيب كرده كه بسيارى

ارزش ها به ضد ارزش تبديل شده و از مصاديق آن چگونگى 
خيرات در اين روز است كه متأسفانه سهم اموات از اين خيرات 
تنها تجملگرايى، تمجيد و خودنمايى بازماندگان است بس...!
 ادامه دارد...

برات، روز ناآرام آرامستان...

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساالنه (نوبت دوم) 
 شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى خراسان جنوبى  تاريخ انتشار: 94/3/9

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى دوشنبه مورخ 94/3/25 
ساعت 6/30 بعدازظهر در محل نمازخانه بانك كشاورزى واقع در ميدان شهدا برگزار مى شود. از كليه اعضا 

دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود با 
هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر 
آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. الزم به ذكر است چنانچه عضوى تمايل 
به كانديداتورى به سمت هيئت مديره و بازرس را داشته باشد درخواست كتبى خود را ظرف يك هفته از تاريخ 

انتشار آگهى به شركت تعاونى مصرف بانك كشاورزى و يا فاكس 32444099-056  ارسال فرمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان - طرح و تصويب صورت حساب هاى مالى سال 93 - تصويب 
 بودجه پيشنهادى سال 94 - مبلغى بابت بازپرداخت به اعضاى مستعفى -  انتخاب اعضاى اصلى و على البدل 

هيئت مديره براى سه سال مالى - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرس براى مدت يك سال مالى
هيئت مديره  

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1940/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على زهرايى به پرداخت مبلغ 68/951/546 ريال در حق محكوم له آقاى 

على اكبر طالبى و پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به معرفى و توقيف اموال كه كارشناسى گرديده است شامل 
1- 4 عدد ويترين دو تيكه باال و پايين چوبى لترون 80 در 54 كه جمعا به مبلغ 8/000/000 ريال 2- كفش زنانه 385 جفت به مبلغ 41/180/000 ريال 
3- كفش مردانه 47 جفت به مبلغ 9/000/000 ريال 4- كفش بچگانه 55 جفت به مبلغ 6/740/000 ريال كه كل اموال مذكور به مبلغ 64/920/000 
ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/4/6 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده 

شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

در صورتي كه ميزان فشارخون شما طبيعي است ، حداقل هر سال يك بار 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرفشارخون خود را اندازه گيرى كنيد.

فراخوان شناسايى سرمايه گذار به شماره 94/4
شركت مخابرات خراسان جنوبى براى موارد ذيل مشاركت مى نمايد:

1- احداث مجموعه فرهنگى و رفاهى با بهره گيرى از امكانات موجود در يك قطعه 
زمين به متراژ 10/000 مترمربع عرصه و 926 مترمربع اعيان به صورت سوله مسقف 

واقع در بيرجند – چهارراه غفارى- جنب فروشگاه اتكا بر اساس ضوابط و مقررات شهردارى
2- طراحى ، تامين تجهيزات و ساخت و ساز مجتمع تجارى/ ادارى/ مسكونى در يك قطعه زمين به 
مساحت 1380 مترمربع واقع در قاين- خيابان طالقانى- جنب مركز تلفن ابوذر و ساخت 260 مترمربع زيربنا 

در مركز تلفن ولى عصر (عج) قاين بر اساس ضوابط و مقررات شهردارى
3- طراحى ، تامين تجهيزات و ساخت و ساز مجتمع تجارى/ ادارى/ مسكونى در دو قطعه زمين به 
 مساحت هاى 1110 مترمربع و 1250 مترمربع واقع در بيرجند- بلوار پاسداران – مجاور مركز تلفن انقالب  

بر اساس ضوابط و مقررات شهردارى
كليه افراد حقيقى و حقوقى داراى حسن سابقه و سرمايه مناسب مى توانند در تمام يا هر يك از موارد 
سرمايه گذارى مشاركت نمايند و پيشنهادات و طرح هاى خود را حداكثر تا تاريخ 94/3/30 به واحد 
 ساختمان و تاسيسات شركت مخابرات خراسان جنوبى واقع در بيرجند- ميدان جانبازان- اتاق شماره 208

(تلفن 32423190 )  ارسال نمايند.
شركت مخابرات خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت اول) پنجشنبه 94/3/21 
 ساعت 17 در محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 

براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارائه شده از سوى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى - تمديد مدت فعاليت شركت

هيئت مديره

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

كالسه 93/2418  اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»

نظر به اين كه 0/12 يك دانگ پالك ثبتى شماره 1952 و 1953 اصلى بخش يك بيرجند واقع در كوچه بازار خيريه (شهيد عباسى) 
ميزان عرصه 408 مترمربع – اعيان گنبدى 224/60 مترمربع داراى اشتراك آب - برق – گاز - كاربرى مسكونى متعلق به آقاى محمد على عبداللهى 
به مبلغ 58/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم مرضيه خياط به مبلغ 54/526/435 ريال در حق آقاى سيد محمد حسينى و مبلغ 
2/500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه  مورخ 94/4/3 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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



شنبه * 9 خرداد  1394 * شماره 3232

 فراديد:  محمد على كلى در 25 فوريه 1964 در مسابقه اى كه چهارمين اتفاق بزرگ ورزشى در قرن بيستم خوانده شد موفق شد با شكست
 «سانى ليستون» در 6 راند دوران باشكوه ورزشى خود را آغاز كند. ساني ليستون قهرمان جهان كه تا آن زمان كسى نتوانسته بود او را ناك اوت كند د  ر 
اوج قد  رت در رينگ«كانونشن سنتر» شهر «ميامى بيچ» آمريكا با محمدعلى كلى جوان روبرو شد و از او شكست سختى خورد.

نبرد تاريخى محمدعلى كلى

4
دانشمندان پاى انسان را موميايى كردند

و  باستان  مصريان  از  امروزى  مدرن  انسانهاى  مهر:  
شيوه زندگى آنها الهاماتى گرفته اند. پاپيروس و اهرام 
از جمله اين موارد است و حاال نوبت به موميايى كردن 
رسيده است. به همين دليل آنها خود دست به كار شده 
و تصميم گرفتند كه موميايى كردن واقعى را در عصر 
حاضر تجربه كنند.دانشمندان در مقاله اى كه در نشريه 
The Anatomical Record منتشر شده 
به برنامه موفقيت آميز موميايى كردن يك انسان مدرن 
امروزى با استفاده از روشهاى باستانى اشاره كرده اند، 
البته با يك تفاوت كوچك و آن هم اينكه به جاى بدن 
كامل انسان تنها به موميايى كردن پاهايش اكتفا كردند. 
آنها به اين نكته تأكيد مى كنند كه براى موميايى كردن 

بدن كامل انسان بايد آن را شكافته و اعضا و جوارح 
داخلى آن نظير روده و معده را خارج كنند و اين همان 
روشى است كه در مصر باستان نيز صورت مى گرفته 
است. اما در عصر حاضر نمى توان توجيهى براى اين كار 
ارايه كرد. به همين دليل دانشمندان به موميايى كردن 

پاها اكتفا كرده اند.

اولين خودروى اندرويدى جهان
 

با  گوگل در حدود يك سال پيش فناورى جديدى را 
نام Android Auto معرفى كرد كه به كمپانى 
هاى خودروسازى اجازه مى داد تا قابليت هاى اسمارت 
فون را بدون اينكه كوچكترين مخاطره يا حتى حواس 
پرتى براى راننده به همراه داشته باشد را وارد خودروها 
كنند. اما اكنون كمپانى هيوندا از اين فناورى در سرى 
جديد محصوالت خود يعنى سوناتا 2015 بهره خواهد 
برد.رانندگان با ورود به اين خودروها بايد گوشى خود را 
 كه به اندرويد Lollipop 5.0 مجهز است را به پورت

 يو اس بى متصل كنند سپس كاربر برنامه اتو اندرويد 
فناورى  اين  از  تواند  مى  پايان  در  و  كرده  دانلود  را 
استفاده كند. صاحبان اين خودرو مى توانند به نمايندگى 
فناورى اين  به  را  خود  اتومبيل  و  كرده  مراجعه   ها 

 تجهيز كنند.

مهر: گياهان دارويى و در زير مجموعه آن گياهان مرتعى 
از هداياى الهى است كه بدليل سه ويژگى منحصر به فرد 
مشتمل بر ارزآورى و بهبود وضعيت اقتصادى، اشتغالزايى 

باال و زودبازدگى توليد مورد توجه خاص قرار گرفته است.
جنگلى  و  مرتعى  فرعى  محصوالت  از  بردارى  بهره  در 
قابل  دوم  سال  از  محصول  بازدهى  و  سرمايه  برگشت 
دسترس است و به همين دليل سود دهى باال، مشاركت 
روستائيان عينيت پيدا مى كند. استان خراسان جنوبى به 
عنوان يكى از پنج استان برتر ايران در زمينه گياهان دارويى 
بيش از يك هزار و 200 گونه گياهى دارد كه يكى از اين 
را دارد و طرفداران  اقتصادى  باالترين ارزش  گونه ها كه 

زيادى نيز در بازارهاى جهانى دارد گياه « آنغوزه» است.
 آنغوزه از گياهان دارويى مهم تيره چتريان با خواص فراوان 
است اين گياه از گروه نباتات است كه بوى تند و طعم گسى 
دارد. صمغ اين گياه كه از ريشه  آن گرفته مى شود به عنوان 

داروى گياهى در طب سنتى استفاده مى شود.

لزوم توجه مسئوالن 
به ايجاد صنايع فرآورى آنغوزه در كشور

مدت  و  شود  مى  برداشت  بار  يك  سالى  آنغوزه  گياه 
فقط  گياه  اين  برداشت  است،  ماه  يك  حدود  برداشت 
جرم  آن  غيرقانونى  برداشت  و  انجام  مجوز  داشتن   با 

محسوب مى شود.
برداشت  ها  بارندگى  كمبود  دليل  به  گذشته  سال  در 
شد اعالم  ممنوع  شهرستانها  برخى  در  محصول   اين 
 و بهره برداران گاليه مند و معترض بودند اما در سال جارى 
با توجه به بارندگى هاى صورت گرفته و احياى راتع مراحل 
مقدماتى بهره  بردارى از گياه دارويى آنغوزه در شهرستانهاى 

قاين، فردوس و بشرويه و طبس آغار شده است.
از  تا40 گرم شيره دهى دارد و  آنغوزه 20  معموال هر گياه 
شيره آن ده ها نوع ماده دارويى ارزشمند به دست مى  آيد 
كه به علت نبودن صنعت تبديل در ايران، به صورت خام به 

ديگر كشورها صادر مى  شود.
و  است   برخوردار  بااليى  اقتصادى  ارزش  از  آنغوزه  گياه 
بازار كشورهاى عربى حاشيه  در  گياه  اين  از  كيلوگرم   هر 
خليج فارس به قيمت بااليى به فروش مى رسد كه به نظر 
مى رسد با اين سود دهى باال مى توان با ايجاد صنايع تبديلى 
ارزش اقتصادى زيادى را در كشور داشته باشيم.بهره ورى 
درست از طبيعت براى استفاده دارويى باعث تداوم سودآورى 

و اشتغال درست و مناسب خواهد شد و در مقابل آن استفاده 
نادرست از طبيعت تخريب منابع طبيعى و نابودى گياهان 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  نباتى  هاى  زيستگاه  در  مفيد 
دارويى  گياهان  از  استفاده  روند  هنوز  ايران  در   متاسفانه 

چهره اى كهن با شيوه هاى قديمى دارد.

بهره بردار نمونه آنغوزه در استان:
 حفظ مراتع مهم ترين اقدام است

استان  در  آنغوزه  نمونه  بردار  بهره  ميرشكارى  مهدى 
بازديدهاى  طى  خوشبختانه  كرد:  بيان  مهر  با  گفتگو  در 
همچنين  و  بذرپاشى  بازه  در  منطقه  از  استانى  مسئوالن 

نمونه  دار  مرتع  عنوان  به  توانستم  منطقه  از   حمايت 
معرفى شوم.

وى افزود: بهره برداران همواره بايد در نظر داشته باشند 
كه مرتع دارى و حفظ منطقه مهم تر از بهره بردارى است 
بوته  از  جلوگيرى  درصدد  متعدد  هاى  با سركشى  بايد  و 
از  بعد  آنغوزه  هاى  بوته  كه  چرا  باشند  مراتع  در  شكنى 

گذشت سالها نزديك دوهزار بذرپاشى انجام مى دهد.
اقدام هم منطقه و مرتع را حفظ كرده و هم  اين  با  لذا   
بيشترى  سود  بردارى  بهره  زمان  در  آنغوزه  بذرپاشى  با 

خواهيم داشت.
بردارى  بهره  ايم  توانسته  امسال  كرد:  اظهار  ميرشكارى 
آنغوزه را انجام دهيم از نيمه ارديبهشت ماه مرحله را انجام 
داده و از نيمه خردادماه به بعد كار كندن بوته و پس از آن 

نيز كار برداشت آنغوزه را انجام خواهيم داد.

برداشت 250 تا 300 كيلو آنغوزه
 در بشرويه توسط هر بهره بردار

محمد ميرشكارى يكى ديگر از بهره برداران آنغوزه بشرويه 
در  بشرويه  در شهرستان  آنغوزه  بردارى  بهره  براى   گفت: 
ماه هاى خرداد و تير كار بذر پاشى را انجام مى دهيم و بعد 
آماده  بردارى  بهره  براى  آنغوزه  پنج سال  گاها  يا  از چهار 
گياه  بوته  بردارى  بهره  زمان  در  اظهارداشت:  وى  است. 
آنغوزه بايد خشك باشد چرا كه بوته كنده شده و تنها ريشه 
آن مورد نياز مى باشد و درصورت سبز بودن بوته آماده بهره 
بردارى نيست. وى عنوان كرد: شيره آنغوزه در سربرگ بوته 

كما است و هنگامى كه بوته آن زرد و خشك شد شيره آن 
از ميان برگ ها به ريشه برمى گردد و در آنجا جمع مى شود 

و زمان مناسبى براى بهره بردارى آنغوزه است. 
از  يك  هر  امسال  خوشبختانه  كرد:  بيان  ميرشكارى 
برداشت  آنغوزه  كيلو   300 تا   250 حدود  برداران  بهره 
در  پاشى  بذر  نتيجه  ما  امسال  آنغوزه  و  كرد  خواهند 
باشيم  هايى  منطقه  در  خردادماه  در  گذشته  سال  چهار 
هاى  بارندگى  دليل  به  كه  بوده  ها  كوه  دامنه  و  بسيار 
باالترى  ورى  بهره  و  كيفيت  ميزان  امسال  موقع   به 

خواهد داشت.

آنغوزه در ايران بازار مصرف ندارد

وى همچنين با اشاره به بازار مصرف آنغوزه گفت: متاسفانه 

اين گياه پرخاصيت در ايران مصرف زيادى ندارد و گاها در 
همين شهر وروستاهاى اطراف براى ورم معده، رفع انگل و 

ساير موارد به ندرت مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى تصريح كرد: به دليل بوى نامطبوع آن و اينكه هيچگونه 
فراورى روى آن در كشور ما انجام نمى شود ميزان بسيارى 
از آن به كشورهاى خارجى چون هندوستان صادر مى شود. 
نادعلى عبدى يكى ديگر از بهره برداران آنغوزه به مهر گفت: 
سال گذشته به دليل خشكسالى منطقه بهره بردارى آنغوزه 
قرق اعالم شد اما امسال خوشبختانه به دليل باران هاى به 
موقع شاهد رشد خوب اين گياه بوده ايم به طورى كه حتى 

جبران سال گذشته نيز خواهد شد.

پيش بينى برداشت 65 تن آنغوزه در استان

مديركل منابع طبيعى خراسان جنوبى اظهاركرد: 92 هزار 
آنغوزه است كه در  اراضى استان سطح برداشت  از  هكتار 
شده  واقع  قاين  و  فردوس  بشرويه،  طبس،  شهرستانهاى 
در  آنغوزه  محصول  بيشترين  اينكه  بيان  با  وى  است. 
شهرستانهاى طبس و بشرويه وجود دارد، افزود: پيش بينى 
مى شود بيش از 65 تن آنغوزه  امسال در استان برداشت 
شود.مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى با 
اشاره به ارزش اقتصادى باالى اين محصول تصريح كرد: 
سازمان جنگلها قيمت پايه اين محصول را امسال به ازاى 
هر كيلوگرم 80 هزار تومان اعالم كرده است كه ممكن تا 
بازار  دو برابر اين قيمت نيز خريد اين محصول در سطح 

انجام شود.
 

هندوستان  و پاكستان مقصد عمده
 صادرات انغوزه خراسان جنوبى است

به گفته وى كشور هندوستان و پاكستان و كشورهاى حاشيه 
خليج فارس براى توليدات دارويى و تهيه ادويه مهمترين 
در  اينكه  بيان  با  وى  است.  استان  آنغوزه  مقصد صادرات 
بوده  ممنوع  استان  در سطح  آنغوزه  برداشت  گذشته  سال 
است، بيان داشت: خشكسالى  و در معرض خطر بودن اين 
گياه موجب شد تا برداشت آن در تمامى شهرستانها ممنوع 
اعالم شود. وى اظهارداشت: براى برداشت اين گياه دارويى 
با ارزش در استان طرح هايى تعريف مى شود بايد مجريانى 
كه در مزايده برنده مى شوند پس از برداشت گياه دارويى 
گونه احياى  و  اصالحى  كارهاى  انجام  و  بذرپاشى   براى 

 اقدام كنند.

«آنغوزه» خراسان جنوبى در راه بازار هاى جهانى 
خواندنى ها

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

ستون شبكه هاى اجتماعى
 را هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد

Nearby: اذيت نكن ديگه! دارم تو نيرباى ميبينمت، 
كند  مى  كمك  كاربران  به  ويژگى  اين  كوجايى؟؟؟  
افرادى كه در نزديكى آنان قرار دارند و از شبكه مشتركى 
 با آنان استفاده مى كنند را مشاهده كنند، البته اين ويژگى 
متاسفانه  اما  باشد  داشته  زيادى  كاربردهاى  تواند  مى 
 در كشور ما فقط به عنوان يك ابزار دوستيابى استفاده 
 مى شود. براى استفاده از اين سامانه شما بايد گوشى مجهز به
جى پى اس داشته باشيد و جى پى اس نيز روشن باشد 
در برخى نرم افزارها مانند بى تاك حتى فاصله شما با 

فرد نيز به شما نمايش داده مى شود.
 letter4u, #Ahwaz#
Hashtag)    #lovemuhammad)#
و  توئيتر  فيسبوك،  ماننده  مختلفى  هاى  شبكه  در 
منتشر  كه  موضوعى  هر  به  توان  مى   اينستاگرام 
مطلب  كار  اين  با  دهيد  اختصاص  هشتگ  كنيد  مى 
شما هم به جمع مطالبى مى پيوندد كه با آن موضوع 
هشتگ  است.  شده  منتشر  مجازى  دنياى  در  خاص 
ها معموال با تعدد استفاده رسمى مى شوند و مرجعى 
 خاص براى تعيين آن وجود ندارد، در بعضى موارد هم 
هشتگ هايى براى مطالب خاص مشخص مى شود 
و به طور مثال نامه مقام معظم رهبرى به جوانان اروپا 
اين  كه  شد  مشخص   Letter4u# هشتگ  با 
اختصاص از سوى مرجعى كه براى اولين بار مطلب را 
منتشر كرده بود انجام شده بود. انتخاب يك هشتگ 
اختصاصى براى يك موضوع فراگير بسيار مفيد است از 
طرفى كاربران مختلف مى توانند با جستجوى هشتگ 
در موتورهاى جستجو به راحتى كليه مطالب مرتبط با 
عالقه خود را ببينند همچنين وحدت و يكپارچگى در 
انتشار مطالب باعث استفاده رسانه اى بهتر از مطلب 
خواهد شد.به طور مثال با يك جستجوى ساده مى توان 
تعداد انتشار مطلبى با موضوع نامه رهبرى را متوجه شد. 
حتما در رسانه هاى مكتوب و تصويرى عبارت كمپين 
يا چالش به گوش شما خورده است اين كمپين ها با 
مشخص كردن يك هشتگ و تكثير آن بقيه اعضا را 

دعوت به شركت مى كنند.
Tag: چرا منو تگ نكردى؟ تو عكس بودم كه! آقا 
لطفا منو تگ نكنين ! طرف عكسشو با اسب گذاشته بعد 
خودشو تگ كرده ميگه اون باالييه منم...!!تگ شدن در 
عكس ها مخصوصا در اينستاگرام و فيسبوك يك امر 
متداول و روزمره است، ممكن است فردى بخواهد به 
طور مثال شب يلدا را به ديگر دوستانش تبريك بگويد 
عكسى با اين موضوع انتخاب و با تگ كردن دوستان 
خود پيام خود را براى ايشان ارسال مى كند همچنين 
تگ شدن براى معرفى افراد در تصاويرى كه افراد زيادى 

در آن حضور دارند استفاده مى شود.
ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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آيا مى دانيد هرگونه ريخت و پاشى صدقه محسوب نمى شود و چه بسا اسباب ناراحتى 
اموات را نيز فراهم مى كند؟
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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

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

برنج ايرانى شاليزار
 با تضمين پخت

عرضه مستقيم برنج شمال 
طارم هاشمى ، دم سياه ، فجر

برنج نيمه دانه
آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد

تلفن تماس: 32439899 -09151642047

انتشارات متخصصان آينده /  اولين ناشر تخصصى استان
آمادگى خود را براى اخذ مجوز نشر كتاب و همچنين پخش كتاب در سطح كشور اعالم مى نمايد.

تلفن تماس: 09155610601

تسهيالت انتشارات براى مولفين و گردآورندگان 
اخذ مجوز چاپ كتاب در اولين فرصت/ توزيع كتاب در سطح كشور / حضور در نمايشگاه هاى سطح كشور به خصوص نمايشگاه تهران 

بازاريابى كتب و توزيع كتاب در فروشگاه هاى اينترنتى /  مبادله كتاب با ساير كتب و ساير خدماتى كه بتواند در توزيع كتاب موثر واقع شود. 
  داراى 17 سال سابقه فرهنگى – آموزشى و توزيع و پخش كتاب 

آدرس: بيرجند - چهارراه دوم توحيد – خيابان امام موسى صدر – پالك 40 – مجتمع آموزشى مهدى يار    با مديريت: شعبانى

قابل توجه مهندسين ، اساتيد ، نخبگان و متخصصان استان

فروش ويژه نوت بوك و لپ تاپ رايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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در حال حاضر بسيارى از والدين دانش آموزان را به زور 
مدرسه مى فرستند و دانش آموزان نيز زنگ تعطيلى 

مدرسه را بيشتر از هر چيز دوست دارند و چندان رغبتى 
به انجام فعاليتهاى آموزشى و تكاليف بيزار كننده آن 
نشان نمى دهند . ولى با تغيير فرآيندهاى آموزشى به 
گونه اى كه ذكرشد،كمتر پدر و مادرى پيدا خواهد شد 
كه قادر باشد حتى يك روز فرزندش را قانع كند به 
مدرسه نرود، در مدرسه نيز، دانش آموزان بگونه اى 

مشغول فعاليتهاى آموزشى خواهند گرديد كه بسيارى 
از آنها زنگ تعطيلى را نشنيده مى گيرند و هر روز صبح 
شاهد خواهيد بود كه دانش آموزان با عجله و اشتياق به 
مدرسه مى روند. آرى بايد شكست اين قفس را وبايد با 

درايت تمام طرحى نو درانداخت.

در فضائل على اكبر عليه السالم

فخر  اند:  گفته  
كه  است  آن 
بگويد،  دشمن 
بخواهى  اگر  حاال 
امام  فرزند  اولين 
را  (ع)   حسين 
بشناسى  بهتر 

وصف  در  كه  بشنوى  معاويه  زبان  از  است  كافى 
او سخن سرايى مى كند.

روزى  كرد:  روايت  مغيره  از  اصفهانى  ابوالفرج 
نشينان  هم  و  اطرافيان  به  سفيان  ابى  بن  معاويه 
خود گفت: به نظر شما سزاوارترين و شايسته ترين 

فرد امت به امر خالفت كيست؟
امر  به  سزاوارتر  را  كسى  تو  جز  گفتند:  اطرافيان 

خالفت نمى شناسيم!
معاويه گفت: اين چنين نيست. شايسته ترين افراد 
براى امر حكومت على اكبر فرزند امام حسين (ع) 
است كه جدش رسول خدا(ص) است و در شجاعت 
ثقيف  قبيله  زيبايى  و  اميه  بنى  بنى هاشم سخاوت 

را در خود جمع كرده است.. (االرشاد، ص 458)

اميلى پوزا: چرا من حس مى كنم كه تو دارى 
لطف خيلى بزرگى در حق من مى كنى؟
بن توماس: چون من حس مى كنم 

كه تو واقعا لياقتش رو دارى...
ديالوگ فيلم: هفت پوند

خواهي كه ببيني رخ پيغمبر را
بنگر رخ زيباي علي اكبر را

در منطق و خلق و خوي او مي بيني
با ديده ي جان محمدي ديگر را

*ميالد شبيه ترين آينه ي
 پيغمبري مبارك*

هميشه خودت را بنداز تا بگيرنت،
 اگر خودت را بگيري، مي ا ندازنت.

اولين كارى كه تو بچگى دوست داشتم خودم ياد 
بگيرم ناخن گرفتن بود، چون مادرم هميشه بند اول 

انگشتم را  جز ناخن حساب مى كرد

فلك چو ديد سرم را اسير چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ريسمان فراق

حافظ شيرازى

از هر چيزي براي خودت
 پله درست كن براي دوباره ايستادن.

ساده ترين درس زندگي اين است؛ 
هرگز كسي را ميازار

حضرت على اكبر (ع) فرزند بزرگ امام حسين در سال 
مادر  به جهان گشود.  33 هجرى قمرى در مدينه ديده 
بزرگوار وى ليال دختر ابى مره است. ليال براى امام حسين 
پسرى آورد، رشيد، دلير، زيبا، شبيه ترين فرد به رسول 
خدا، رويش روى رسول، گفتگويش گفتگوى رسول 
 خدا، هر كسى كه آرزوى ديدار رسول خدا را داشت
 بر چهره پسر ليال مى نگريست، تا آنجا كه پدر بزرگوارش 
 مى فرمايد «هرگاه مشتاق ديدار پيامبر مى شديم به چهره او
مى نگريستيم»؛ حضرت على اكبر در كربال حدود 25 
سال داشت. برخى راويان سن وى را 18 سال و 20 سال 
بود.  هاشم  بنى  از  عاشورا  اولين شهيد  او  اند.  هم گفته 
شجاعت و دالورى حضرت على اكبر و رزم آورى و 
در  ويژه  به  كربال  سفر  در  او،  سياسى  و  دينى  بصيرت 
روز عاشورا تجلى كرد. سخنان و فداكاريهاى وى نيز به 

خوبى مؤيد اين مطلب است.

 حضرت على اكبر (ع) الگوى جوانان
على در جوانى با ويژگيهاى اخالقى و رفتارى خود نگاه 
به سوى خود جلب مى كرد. آنچه در  را  انبوه جوانان 
 اين فراز از داستان او گفته مى شود، نكته هايى است كه 
نخواهد  بسزا  تاثيرى  شدن  رد  و  مطالعه  با  ترديد  بى 
بيشتر مطالعه  تامل  از سرصبر و  بايد  اين رو،  از  داشت، 
و مرور كنيم و به خاطر بسپاريم. على صفات جد خود 
را مى دانست، از اين رو، هماره در آينه اخالق و رفتار 

به  بدان صفات مى آراست.  را  نظر مى كرد و خود  او 
هنگام جوانى در ميان جمع و با دوستان خود، گشاده رو 
و شادمان بود. بسيار فروتن بود و از تكبر نفرت داشت و 
اكثر اهل جهنم را گردن فرازان و سركشان مى دانست. 
نه تنها بر انسانها بلكه بر حيوانات نيز شفقت داشت و با 

مهربانى و ماليمت و انصاف با آنان رفتار مى كرد.
داشت  چشمگير  درخششى  كربال،  درحماسه  على 
هالكت خاك  به  را  نفر  دهها  خود،  حمله  هربار  با   و 
مى انداخت. هنگامى كه با 25 سوار به ساحل فرات روانه 
امام  شد و براى سيصد نفر از خاندان، عيال و اصحاب 
حسين (ع)آب آورد، بسيارى از مسووالن و سرپرستان 
حفاظت ازفرات را از دم تيغ خود گذراند و پشت دشمن 

را به لرزه درآورد.
عمويش ابوالفضل (ع) كه خود در دالورى و بى باكى 
و شجاعت و شهامت، زبانزد همگان بود، به خاطر چنين 

صفات تابناك، على را بسيار احترام مى كرد.

جوان كيست؟
جوان كسى است كه مرحله اى به نام بلوغ را پشت سر 
گذاشته و تغييرى كلى پيدا كرده است،؛ زيرا از دنياى 
پرمسئوليت  دنياى  به  و  خارج  كودكى  دغدغه  بدون 
كه  است  شخصى  جوان  است.  شده  وارد  بزرگسالى 
و  سرگذاشته  پشت  را  كودكى  ناتوانى  و  پستى  دوره 
رو  پيش  را  پيرى  نام  به  ديگرى  ناتوانى  و  دوره سستى 

بهترين، فعال ترين و شاداب ترين دوره عمر  لذا  دارد. 
هر انسانى دوره جوانى است. جوان قلبش لطيف است، 

ملكوتى است.
مبارزه علمى براى جوانان، زنده كردن روح جستجو و 

كشف واقعيتها و حقيقتهاست. 
خويش،  سرشت  و  فطرت  در  جوان  فطرت:  و  جوان 
به  تمايل  نظير  هايى  ويژگى  و  و خداگراست  گرا  حق 
ابتكار و خالقيت و زيبايى دارد و بايد زمينه هاى رشد 
اين خصوصيات فطرى برايش فراهم شود. او هم چون 
نهالى است كه اگر به آن آفتاب، آب و خاك مناسب 
برابر  در  و  ماند  مى  سالم  و  كند  مى  رشد  شود،  داده 
خود  اصل  از  و  آورد  نمى  ابرو  به  خم  طبيعى  حوادث 
بازگشت نمى كند تا اين كه همچون درختى تنومند و 

استوار گردد.
جوان و انديشه: اى عزيِز جوان، انديشه به مانند آسيابى 
اگر  و  بريزند آرد مى دهد  اگر گندم در آن  است كه 
كلوخ در آن بريزند گرد و خاك مى دهد و اگر هيچ 
را  خود  است؛  حركت  در  دايم  آسياب  چون  نريزند، 
مى سايد و از بين مى برد و وجود انديشه لغو مى شود. 
عمل  و  گرفتن  تصميم  ندانسته  و  كردن  فكر  ندانسته 
كردن موجب از بين رفتن كارآيى و ارزش انديشه مى 
شود. جوانان بايد با علم صحيح و آگاهى كامل آينده 
خود را بسازند و انديشه را با اهميت و حياتى و نه ساده 

و كم اهميت تلقى كنند.

به پديده هاى  الگوپذيرى: عدم آگاهى نسبت  جوان و 
به خود و كمال  نسبت  اجتماعى و عدم شناخت جوان 
الگوهاى  وجود  و  پذيرفتنى  الگوهاى  نبوِد  و  خويش 
فكرى  مكاتب  سوى  به  جوان  انحراف  سبب  نامناسب 
منحرف و پيروى از آنها مى شود و به اين ترتيب جوان 

از اصل خويش دور مى شود.
الهى  مربيان  كه  زمانى  خدا:  مردان  از  پيروى  و  جوان 
بود،  خداپرستى  به  دعوت  كه  را،  خود  مقدس  هدف 
حق آيين  به  را  مردم  و  داشتند  مى  عرضه  مردم   به 
جمع ِگردشان  كه  كسانى  بيشتر  خواندند،  مى 

 

كردند  مى  اجابت  صميمانه  را  دعوتشان  و  شدند  مى 
جوانان بودند؛ چرا كه جوانان سخنان پيامبران را موافق 
را  آنان  و  يافتند  مى  نداى وجدانى خود  و  فطرى  الهام 
خويش دوستى  فضيلت  تمناى  براى  پاسخگو   بهترين 

 مى ديدند.
خواهش  ترين  عالى  الهى،  مردان  از  پيروى  با  جوانان   
راه  اين  از  و  كردند  مى  ارضا  را  خود  انسانى  فطرى 
فراهم  را  خويش  معنوى  و  مادى  خوشبختى  موجبات 

مى ساختند.
حقيقت  و  حق  عاشق  جوانان،  پاكى:  انديشه  و  جوان 
و  نيكى  به  نسبت  جوان  اند  تقدس  به  مند  عالقه  و 
لذت آن  از  و  دارد  مخصوصى  حساسيت   درستكارى 
ترسيم را  اى  فاضله  مدينه  خود  ذهن  در  او  برد.   مى 

مى كند كه در آن تمامى ناپاكى ها از بين مى رود.
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حديث روز  

برترى (ارزِش) دو چيز را جز آنان كه آنها را از دست دهند، نمى شناسند: 
جوانى و آرامش امام على (ع)

سبك زندگى

فالش بك

به مناسبت والدت حضرت على اكبر (ع) و روز جوان

طراح: نسرين كارى                        

افقى:
باخته  مال  تاجر   - ظرفيت   -1
ديوار-   شكاف   - آلود  چرك   -2
و  آرايش   - قارچ   -3 پرو  پايتخت 
زينت - واحد طول روسي 4- جنس 
و گونه - الستيك خودرو - عقاب 
سياه - شهر فراري 5- تفاوت ميان 
بخار   -6 كباب  سيخ   - چيز  دو 
دهان - نقاش دانماركي قرن بيستم 
اندوه  و  نازك  - حسرت  مقواي   -
نامزد - درخت كنار  7- ويرايش - 
8- روح و جان - كوشش و تالش 
در  اي  درياچه   -9 غنا  پايتخت   -
تركيه - از ارتفاعات استان كرمانشاه 
ماه   - چارق   - عزم 10  و  قصد   -
خارجي 11-   چاي   - نيزه  پاييزي- 
آفريقاي  كشور  لقب   - خورده  سم 
جنوبي 12 - سفيد تركي - پايتخت 
مقام   - زيرزميني  قطار  يونان-  
13-  كشتارگاه-  راه و روش-  نرم 
 و لطيف 14  -واحد پول كشورمان-

 روشنايي ها - تنبلي 15-  خالق دن 
كيشوت - مادر حضرت موسي (ع)

عمودي:
سرپرست  نفيس-   و  قيمتي   -1  

جامعه اسالمي 2- خوب و پسنديده 
مسيحي  كشيش   - فهميدن   -
از مردم  دانشگاهي در  3- گروهي 
شهر  مدرن-   معماري  با  مكزيك 
و  بد  چيز  -هر   4 جنگي  خروس 
نظامي  پادگان  نظير-   بي  زشت-  
5- پوشاننده - پشيماني 6 -مقابل 
خير  - حاال واالن - اشتراك روزنامه 
7- باوقار و متين-  دين برتر-  آيين و 
روش 8- صاحب منصب - نام قديم 
فلسطين-  قشنگ و زيبا 9- خودروي 

 - صحرانشين  ظرف   - فرانسوي 
لوازم  از  بلديه-   -10 كردن  تكيه 
رازي  شهر   - قديمي  پز  و  پخت 
زهرآگين  -باد  شروع  و  آغاز    -11
12-  كربوهيدرات گياهي-  جنس 
و متاع - شتر قوي هيكل 13-  ماه 
پرتابي – ناخالص- خصلتهاي نيكو 
داري  پرده   - زندگي  14-  شريك 
برگشتن 15-  هواي   - كعبه  خانه 
قلم  به  اثري   - زمين  كره  اطراف 
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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

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

 يك نفر خانم يا آقا براى همكارى
 در پوشاك نيازمنديم.

09152695168 - 32220655

نيروى نظافتى خانم و مراقب براى شركت 
خدماتى نيازمنديم. شهدا 3- ساختمان قائم   

09155051239 - 32232860

 دو نفر كارگر خانم 
براى كار در نانوايى نيازمنديم.

09155612839

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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 فروش استثنايى پوشاك مردانه و زنانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى نقد يا معاوضه 
با خودرو  32224498  - 09376695260

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

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

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

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 
خدمات فنى ارغوانى09301807880 - جمالى

 شارژ گاز كولر اتومبيل 
فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

فروش دكور و تجهيزات يك مغازه 
 تزئينات ساختمانى با موقعيت عالى 
و قيمت توافقى    09302851600

فروش يك قطعه زمين مسكونى به متراژ 200 
متر ، باستانى قديمى واقع در مزار رزگ داراى 
درخت و ... فى: 42 ميليون    09305100280

فروش آرايشگاه زنانه با  كليه وسايل
09353843672

فروش ماشين E2-L90 مدل 92 ، با كاركرد 
 40000 واقعى ، بيمه تا پايان برج 3  
قيمت: كارشناسى      09156687906

فروش دوو اسپرو مدل 1994 
 بى رنگ ، فنى سالم ، بيمه 

الستيك ، فول ، تميز و كم كار
09157217868

 باغى به متراژ 1800 متر ديوار شده 
 با يك ساعت آب و انواع درختان ميوه

 3 ساله با خانه 30 مترى و امتياز آب واقع 
در چاه عبدالهى تقاب به فروش مى رسد.

09156687906

 فروش فورى 
دو موتور برق 5500 

 يك موتور برق 8500 نو  
يك موتور برق و جوش گازوئيلى

09155618190

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

 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

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

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 –  جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

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

09155051239- مقدم

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

شركت نظافتى نوين
نظافت منزل ، ادارات ، پله ، پيلوت 

اعزام نيروى خانم و آقا
اعزام استاد و كارگر ساده ساختمان 

فروش انواع مصالح ساختمانى به قيمت مناسب  
09368545254 - 32232860-09155051239 مقدم 

« تخصصى»

فروش تعدادى الستيك دست دوم  

(1000×20  ) اتوبوس
09153620261

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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اخبار ورزشى

ايسنا: استرس مهم ترين عامل تحريك و ترشح هورمون هايى است كه موجب التهاب معده و در نتيجه ورم معده مى شود. احساس پرى، درد، نفخ معده، سيرى 
زودرس و حتى گاهى احساس گرسنگى بيش از حد از عاليم اين بيمارى محسوب مى شود. گلوبوس يك احساس است كه فرد به صورت اشتباه تصور مى كند كه 
يك لقمه در گلويش گير كرده و هر چه قورت مى دهد هم از بين نمى رود، اما اين احساس بر اثر برگشت اسيد به داخل حنجره به وجود مى آيد.

استرس معده را عصبى مى كند  

مصرف «هندوانه» 
براى سردمزاجان مضر است

سالمانه: حكماى طب سنتى در فصل هاى گرم 

استفاده از غذاهاى سرد و تر مانند خيار و هندوانه 
و ... را بيشتر توصيه مى كردند و اين را بايد بدانيم 
بسيار  نقش  انسان  در حفظ سالمتى  غذاها  كه 
از ديدگاه طب  دارند. هندوانه  به عهده  را  مهمى 
سنتى سرد و تر است لذا براى سردمزاجان مناسب 

نيست. همچنين مصرف هندوانه در حالت ناشتا و 
بالفاصله بعد از غذا مضر است، مصرف بيش از حد 

هندوانه نيز موجب درد مفاصل مى شود.

با مصرف درست مواد غذايى
 بوى بد بدن خود را از بين ببريد

سالمانه: استفاده از غذاهايى كه طبع گرم و تند 
دارند مانند پياز، سير،غذاهاى پروتئينى، چرب و 
ادويه  جات، تعرق را تشديد مى كند و بوى بدى 
را ايجاد مى كند كه بهتر است در اين خصوص 

از  استفاده  كنيد.  پرهيز  غذاها  اين  مصرف  از 
سبزيجات و به خصوص ميوه جات تعرق بدن را 
كاهش مى دهد و بهتر است افراد در رژيم غذايى 
اين مواد غذايى به طور مستمر استفاده  از  خود 
كنند. تغيير در مصرف مواد غذايى و استفاده از 
از  جلوگيرى  براى  راه  بهترين  كتان،  لباس هاى 
بوى نامطبوع بدن است زيرا از اين طريق هم بدن 
مكانيزم تعرق خود را انجام داده است هم افزايش 

تعرق مشكلى را براى افراد ايجاد نمى كند. 

3 عادتى كه باعث 
نازك شدن مو مى شود 

نامه نيوز: ضخامت مو تا حدى بستگى به ژنتيك 
افراد دارد اما بايد توجه داشت كه عادات غذايى 
و نحوه زندگى نامناسب باعث نازك شدن مو 
مى شود. اگر مى خواهيد موهايى سالم داشته 

باشيد به 3 نكته زير توجه كنيد:
يا بافت  محكم بستن موها به شكل دم اسبى 
مو  فوليكول  رفتن  بين  از  باعث  محكم،  هاى 
مو مى شود.  به  ترميم  غيرقابل  آسيب هاى  و 
سعى كنيد موهاى تان را شل و به سمت پايين 
ببنديد يا به راحتى آن را باز بگذاريد. با آب داغ 
دوش نگيريد؛ زيرا گرماى زياد باعث خشكى و 

شكنندگى مو مى شود و در نهايت به موخوره 
مى انجامد. همچنين آب داغ، روغن طبيعى مو 
و  آسيب  امر موجب  اين  كه  برد  بين مى  از  را 
ريزش مو مى شود.رژيم هاى سخت همان طور 

كه كمرتان را باريك مى كند، موهاى تان را نيز 
نازك مى كند. موهاى شما به تغذيه نياز دارد و 

اگر به آن ها نرسيد، دچار ريزش مو مى شويد.

مسير هوايى تنفس تان را
 با فلفل قرمز باز كنيد

 C، E سالمانه : فلفل قرمز حاوى ويتامين هاى 
و B6 و موادمعدنى چون آهن، پتاسيم، منيزيم 
و فسفر است كه تركيب ويتامين b6 و منيزيم 
عاليم  خصوص  به  و  اضطراب  كاهش  باعث 

قبل قاعدگى مى شود. همچنين فلفل قرمز به 
باالى خون  از چربى  و جلوگيرى  نفخ  كاهش 
كمك مى كند.فلفل قرمز حاوى تركيباتى است 
كه باعث تحريك گردش جريان خون مى شود 
و از سوى ديگر در رفع احتقان و باز شدن مسير 

هوايى نقش دارد.

اين رژيم خطر سرطان سينه را 
افزايش مى دهد

 
شايع  ترين  از  يكى  سينه  سرطان  شهرخبر: 
محسوب  ايرانى  زنان  ميان  در  سرطان ها 
مصرف  كه  دهد  مى  نشان  مى شود.بررسى ها 
اشباع شده  به خصوص چربى هاى  زياد  چربى 
خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش مى دهد. 
چربى اشباع شده اغلب از طريق مصرف گوشت 
همچون  حيوانى  محصوالت  ديگر  و  قرمز 

لبنيات پرچرب وارد بدن مى شود.
 

با اين روش ها نمك كمترى 
مصرف كنيد 

باال مشكل ديگر جامعه  نيوز: فشار خون  نامه 
ماست كه با مصرف نمك ارتباط مستقيم دارد.
شما به روش هاى زير مى توانيد نمك كمترى 
مصرف كنيد: غذاهاى كم نمك را انتخاب كنيد 
و يا غذاها را با مقدار نمك كمترى تهيه كنيد. 
سر سفره غذا نمكدان را حذف كنيد. براى طعم 
دادن به غذاها، به جاى نمك از چاشنى هايى 
هاى  سبزى  پياز،  سير،  آبليمو،  سركه،  مانند 

معطر و ساير ادويه ها استفاده كنيد. 

3 عادتى كه باعث نازك شدن مو مى شود

زورگيرى دو نوجوان از رانندگان 

باشگاه خبرنگاران: عوامل كالنترى 135 آزادى به يك 
دستگاه خودروى پرايد مشكوك شدند.مرد جوانى كه 
سرنشين خودرو بود به محض مشاهده ماموران شروع به 
داد و فرياد كرد كه سريعا ماموران با بستن راه خودرو،  براى 
بررسى موضوع نزديك پرايد شدند.ماموران مشاهده كردند 
كه دو نوجوان در حالى كه چاقويى را زير گلوى فردى در 
داخل پرايد گذاشته بودند، با نزديك شدن آنان از خودرو 
پياده شده و اقدام به فرار كردند.ماموران توانستند هر دو 
متهم 17 ساله را دستگير كنند.سرگرد شعبانپور گفت: در 
بررسى ها مشخص شد كه دو نوجوان در پوشش مسافر   با 

تهديد چاقو اقدام به زورگيرى از رانندگان مى كنند.

انتقال گروگان به خارج از كشور

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان چابهار 
گفت: در پى شكايت فردى مبنى بر ربايش فرزندش 
پليس  شناسايى و دستگيرى متهمان در دستور كار 
امنيت عمومى شهرستان چابهار قرار گرفت. سرهنگ 
كاظمى افزود: ماموران پس از انجام اقدامات گسترده 
را  آنان  و  شناسايى  را  ربايندگان  هويت  تخصصى 
در  متهمان  اينكه  به  اشاره  با  وى  كردند.  دستگير 
را  شده  ربوده  فرد  كردند  اظهار  تخصصى  تحقيقات 
به يكى از كشورهاى همجوار انتقال داده اند، خاطر 
نشان كرد: تالش ماموران براى آزادى فرد ربوده شده 

همچنان ادامه دارد.

سقوط از ارتفاعات باقران بيرجند 
جان يك جوان را گرفت

در پى  اعالم يك مورد سقوط  در ارتفاعات  كوههاى 
باقران بيرجند بالفاصله تيم واكنش سريع هالل احمر 
استان به محل حادثه اعزام و به دنبال آن نيز 2 تيم 
پشتيبان امدادى به محل اعزام شدند. تيم هاى عملياتى 
پس از 50 دقيقه كوهپيمايى در مسيرهاى صعب العبور خود 
را به مصدوم رساندند كه از نواحى سر و صورت، ستون 
فقرات و  دستها دچار صدمات جدى شده بود.  امدادگران 
به وسيله بسكت اقدام به فيكس و حمل مصدوم نمودند 
كه متاسفانه در طول مسير انتقال به بيمارستان، مصدوم 

حادثه به دليل شدت جراحات وارده جان باخت.

گريم ماهرانه براى فرار از زندان 

تابناك: فردى سال 88 به اتهام جعل، كالهبردارى و 
زمين خوارى بازداشت و به تحمل 29 سال زندان محكوم 
شد اما در فرصت مناسبى با طراحى نقشه ماهرانه دست 
به فرار زده و زندگى پنهانى را شروع كرد. با فرار متهم به 
دستور دادستان عباس آباد مازندران عمليات پليس براى به 
دست آوردن ردى از اين مرد تبهكار آغاز شد.با شناسايى 
محل دقيق مخفيگاه وى، ماموران به محل مورد نظر 
اعزام شدند.سرهنگ كشاورزى فرمانده پليس عباس آباد 
گفت: متهم كه از 6 سال پيش فرارى بود با رفتن به استان 
همجوار براى اينكه از سوى ماموران شناسايى نشود به 

صورت ماهرانه اى  اقدام به تغيير چهره كرده بود.

خريدهاى مرد تبهكار 
با چك پول هاى جعلى 

سقز  شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
در  زنى  حين گشت  در  كالنترى 12  ماموران  گفت: 
 جريان خريد از مغازه اى با چك پول جعلى قرار گرفتند .
به  مراجعه  با  مغازه  : صاحب  افزود  سرهنگ سلمانى 
ماموران مدعى بود شخصى اقدام به خريد از او كرده 
كه پس از خروج متهم متوجه شده كه چك پول 500 
هزارى ارائه شده توسط متهم جعلى مى باشد. با اخذ 
اظهارات شاكى، تحقيقات براى شناسايى متهم آغاز و 
چند ساعت بعد وى دستگير شد . متهم در بازجويى هاى 

صورت گرفته به بزه ارتكابى اقرار كرد .
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حوادث

20 هزار بليت براى ديدار ايران وآمريكا

مهر: تيم هاى ملى واليبال ايران و آمريكا در شرايطى 
روزهاى يكشنبه و دوشنبه دو ديدار ابتدايى خود در 
كه  كرد  خواهند  برگزار  را  جهانى  ليگ  جديد  فصل 
نظر  در  بليت  هزار  بيست  حدود  ديدار  دو  اين  براى 
شرح  به  مسابقه  دو  اين  برنامه  است.  شده  گرفته 
صبح  ؛  آمريكا   - ايران  مسابقه  نخستين  است:  زير 
تهران.  وقت  به   6:40 ساعت  خردادماه   10 يكشنبه 
دومين مسابقه ايران - آمريكا ؛ دوشنبه 11 خردادماه 

ساعت 3:40 بامداد به وقت تهران.

آغاز ليگ جهانى در گروه ايران
 لهستان 3- روسيه صفر 

ديدار  نخستين  در  لهستان  واليبال  ملى  تيم  ايسنا: 
شكست  مقتدرانه  را  روسيه  جهانى،  ليگ  در  خود 
داد. رقابت هاى ليگ جهانى واليبال در گروه B اين 
پنج شنبه  دارد  حضور  آن  در  نيز  ايران  كه  مسابقات 
در  لهستان  ديدار  نخستين  در  كه  شد  آغاز  گذشته 

خانه، روسيه را سه بر صفر شكست داد. 

جلسه ويژه نژادفالح و برانكو 
درباره فصل آينده  

جارى  هفته  اوايل  ايوانكوويچ  برانكو  نيوز:  جهان 
آينده  براى فصل  را  تمرينى خود  و  فنى  برنامه هاى 
داد. خواهد  قرار  فالح  نژاد  حسين  محمد  اختيار  در 

طى مذاكرات انجام شده مقرر شده بود برانكو ليست 
برگشت  بازى  از  بعد  را  خروجى  و  ورودى  بازيكنان 
دهد.  قرار  باشگاه  مديريت  اختيار  در  الهالل  مقابل 
برانكو همچنين كليات برنامه هاى آماده سازى تيم را 

در اختيار نژادفالح قرار داده بود.

واليبال بانوان ايران با شكست برابر 
قزاقستان درمسابقات آسيايى هشتم شد

 ايرنا: تيم ملى واليبال بانوان ايران با قبول شكست 
برابر قزاقستان و كسب عنوان هشتم به كار خود در 
زنان  قهرمانى  واليبال  هاى  رقابت  دوره  هجدهمين 
براى كسب  بازى  اين  در  ايران  تيم  داد.  پايان  آسيا 
قزاقستان  تيم  مصاف  به  هشتمى  و  هفتمى  عنوان 
رفته بود. اين ديدار در نهايت با نتيجه 3 بر صفر و 
با امتيازهاى 25 بر 21، 25 بر 18 و 25 بر 19 پايان 
يافت تا پرونده تيم ملى بانوان ايران در هجدهمين 
دوره رقابت هاى واليبال قهرمانى زنان آسيا با كسب 
پوشان  ملى  شود.  بسته  شكست   6 و  پيروزى   2
كشورمان در گروه اول اين مسابقات با تيم هاى چين، 
فيجى و هندوستان همگروه بود. تيم ايران پنجمين 
كرد  مى  تجربه  ها  رقابت  اين  در  را  خود   حضور 
كه در سال 2007 در رده 12 آسيا قرار گرفت و در 

سال هاى 2009 ، 2011 و 2013 هشتم شد.

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

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

  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

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 

به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 
09155610262- سيد مهدى 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

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه



فارس- مسئول ساماندهى و جوانان حزب مؤتلفه اسالمى خراسان جنوبى گفت: يكشنبه هفته آينده اسدا... بادامچيان قائم مقام شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى به بيرجند سفر مى كند.
بوشادى اظهار كرد: در اين سفر بادامچيان ابتدا با امام جمعه بيرجند و قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى ديدار مى كند. وى افزود: برنامه اصلى توديع و معارفه دبير حزب مؤتلفه در 
استان در محل سالن همايش هاى سازمان تبليغات اسالمى خواهد بود. گفته مى شود محمد قريب جايگزين حجت االسالم محمد على تابعى به عنوان دبير حزب مؤتلفه در استان خواهد شد.

بادامچيان به بيرجند سفر مى كند
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تيم مذاكره كننده بايد فرمايشات رهبرى را 
مورد به مورد در مذاكرات لحاظ كند 

شبستان- امام جمعه موقت بيرجند گفت: اصل مذاكره 
از سوى همه مورد تأييد است اما تيم مذاكره كننده بايد 
فرمايشات رهبرى را مورد به مورد در مذاكرات لحاظ 
كند و عزت ملى را در اين مذاكرات حفظ كنند. حجت 
 االسالم تابعى، اظهار كرد:  استفاده از ظرفيت هاى

درونى نظام، اقتصاد مقاومتى، مصون سازى دفاعى 
در مذاكرات و حفظ عزت كشور از خواسته هاى مردم 

از تيم مذاكره كننده هسته اى است.

تيم مستندساز شبكه العالم در شهرستان هاى 
سرايان، فردوس و بشرويه حضور مى يابند

مهر- رئيس شبكه العالم گفت: اولويت اصلى شبكه العالم 
مسايل خاورميانه و مبارزه با داعش است. احمد سادات 
در سفر به بشرويه در جمع مسئوالن اين شهرستان و در 
بازديد از اماكن فرهنگى تاريخى بشرويه اظهار كرد: در 
بخش هاى ديگر خبرى به صورت خبرهاى نرم جاذبه 
هاى تاريخى و مذهبى شهرستان ها را معرفى مى كنيم. 
وى بيان كرد: خيلى از مردم ايران نيز از جاذبه هاى 
فرهنگى مذهبى در داخل كشورشان مطلع نيستند كه 
اين كار رسانه را سخت تر مى كند و در شبكه العالم نيز 
انعكاس آن به صورت مستند و گزارش مخاطبان فراوانى 
خواهد داشت. وى همچنين از توليد بيش از 110 برنامه 
در خصوص ايران شناسى و توانمندى ها و دستاوردهاى 
انقالب اسالمى خبر داد و افزود: تيم مستندساز شبكه 
العالم بعد از تعطيالت ارتحال امام خمينى(ره) در سه 
شهرستان سرايان، فردوس و بشرويه در استان خراسان 

جنوبى حضور خواهد يافت.

ذوبى  منيزياى  واردات  تنى  هزار   5 كاهش 
كشور، با راه اندازى منيزياى ذوبى سربيشه

با راه اندازى نخستين خط توليد منيزياى ذوبى سربيشه 
خراسان جنوبى، واردات منيزياى ذوبى كشور به 5 هزار 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  يابد.  مى  كاهش  تن 
بيرجند، مديرعامل كارخانه اكسيد منيزيم سربيشه گفت: 
با راه اندازى اين خط توليد، ساالنه 5 هزار تن منيزياى 
ذوبى و4 هزار تن منيزياى سينتره در اين كارخانه توليد 
مى شود. باقرى اظهار كرد: براى راه اندازى خط توليد 
ريال سرمايه گذارى شده  ميليارد  منيزياى ذوبى، 75 
است. وى با بيان اينكه ساالنه 48 هزار تن انواع منيزياى 
سينتره در كارخانه اكسيد منيزيم سربيشه توليد مى شود، 
گفت: اين ظرفيت توليد تا 57 هزار تن نيز افزايش مى 
يابد. وى همچنين يادآور شد: ا راه اندازى نخستين خط 
توليد منيزياى ذوبى كشور در كارخانه اكسيد منيزيم 

سربيشه براى 22 نفر شغل ايجاد شد.

رقابت 95 نفر در پنجمين دوره 
مسابقات فرهنگيان خراسان جنوبى

ايكنا- 95 نفر در پنجمين دوره مسابقات فرهنگيان 
استان خراسان جنوبى به رقابت پرداختند. رئيس اداره 
امور قرآن، عترت و نماز اداره كل آموزش و پرورش 
استان گفت: پيش از اين 3500 نفر از فرهنگيان در 
مرحله شهرستانى مسابقات قرآنى فرهنگيان شركت 
از اين ميان 95 نفر موفق به راهيابى به  كردند كه 
مرحله استانى شدند. حجت االسالم حسينى، اظهار 
كرد: اين مسابقات در رشته هاى قرائت، حفظ 2جزء، 
حفظ 5 جزء و تفسير قرآن با يكديگر رقابت كردند 
كه در مراسم اختتاميه در هر رشته، 3 نفر خواهر و 3 

نفر برادر (در مجموع 24 نفر) تجليل مى شوند.

بازجويى از دانشمندان هسته اى ممنوع

گفت:  زيركوه  سپاه  مقاومت  ناحيه  فرمانده  فارس- 
اين است كه حفظ  از تيم مذاكره كننده  خواسته ما 
قرار  اى  هسته  مذاكرات  مبناى  نظام  هاى  ارزش 
گيرد. ميرى در حاشيه تجمع مردمى «ما مردم ايران 
دست  به  سختى  با  ما  عزت  كرد:  اظهار  هستيم» 
تقديم  زيادى  هاى  جان  راه  اين  در  و  است  آمده 
شده و خون هاى زيادى ريخته شده است و حاضر 
بدهيم.  دست  از  را  عزت  اين  قيمتى  هر  با  نيستيم 
اى  هسته  انرژى  موضوع  در  كرد:  خاطرنشان  وى 
رهبرى  معظم  مقام  منويات  همان  ما  هاى  خواسته 
است و به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد دانشمندان 
هسته اى ما توسط ايادى استكبار مورد بازجويى قرار 
بگيرند و هرگز راضى نخواهيم شد كه مراكز نظامى 
ما توسط جاسوسان دشمن مورد بازرسى قرار گيرد. 
از دولتمردان مى  وى تصريح كرد: مردم شهرستان 
نظام  هاى  ارزش  حفظ  و  قرمز  خطوط  كه  خواهند 
دشمن  به  هرگز  و  گيرد  قرار  آنان  مذاكرات  مبناى 

اجازه زورگويى و بى احترامى به كشور را ندهند.

برگزارى كارگاه آموزشى حفاظ قرآن كريم

عنوان  با  كريم  قرآن  حفاظ  آموزشى  كارگاه  ايكنا- 
با  قرآن  حفظ  جذاب  و  نوين  هاى  شيوه  با  آشنايى 
حضور حفاظ شيعه و سنى استان در بيرجند در حال 
فرهنگى  مؤسسه  توسط  كارگاه  اين  است.  برگزارى 
قرآن و عترت معراج و با  همكارى اداره كل تبليغات 
استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  اسالمى، 
نفر   100 به  قريب  كارگاه  اين  در  شود.  مى  برگزار 
اهل سنت  و  شيعه  برادر  و  خواهر  قرآن  حافظان  از 

استان حضور دارند. 

219 پايگاه جمع آوري صدقه براي 
سالمتي امام زمان(عج) برپا مى شود  

برناى تنها- معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبي گفت: همزمان 
ثابت و سيار، جمع  پايگاه  تعداد 219  نيمه شعبان  با 
آوري صدقه براي سالمتي وفرج آقا امام زمان (عج)  و 
قرباني براي وجود نازنين آن حضرت توسط اين نهاد 
تعداد  امسال  افزود:  برپا مى شود. حسيني  استان  در 
88 پايگاه ثابت و سيار در چهاردهم شعبان در گلزار 
شهدا همزمان با روز برات و تعداد 131 پايگاه ثابت 
برگزارى  محافل  و  اصلي  معابر  ميادين،  مساجد،   در 

جشن هاى نيمه شعبان ايجاد مى شود.

24 درصد منابع آبى استان
 داراى كيفيت مطلوب است

جهاد  خاك  و  آب  امور  مديريت  معاون  تسنيم- 
 24 تنها  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  كشاورزى 
را  مطلوب  كيفيت  استان  استحصالى  آب  درصد 
داراى  استان  آبى  منابع  درصد   38 گفت:  دارد، 
اظهار  است. غالمى  باال  و شورى  نامطلوب  كيفيت 
گرم  اقليمى  شرايط  با  استانى  جنوبى  خراسان  كرد: 
و خشك بوده اما با وجود همه اين شرايط حدود 36 
درصد اشتغال استان در بخش كشاورزى است. وى 
با بيان اينكه براى صرفه جويى در مصرف آب بخش 
نيست،  ها  چاه  بستن  ما  نخست  اولويت  كشاورزى 
گفت: در بخش كشاورزى با نگاه به مسايل معيشتى 
اولويت اول ما بايد مصرف بهينه از منابع آبى باشد.
توان  افزايش  بايد  راستا  اين  در  اينكه  بيان  با  وى 
مديريتى بهره برداران براى استفاده مطلوب از آب در 

سرلوحه كارى قرار گيرد.

نخستين جشنواره علمى و پژوهشى حلقه هاى 
صالحين بسيج اساتيد فردا برگزار مى شود

شبستان- جانشين بسيج اساتيد خراسان جنوبى اظهار 
كرد: حلقه هاى علمى و پژوهشى بيش از دو سال است 
كه در بسيج اساتيد كشور تشكيل شده است.حسينى با 
بيان اينكه تاكنون 261 حلقه علمى اساتيد بسيجى در 
دانشگاه هاى خراسان جنوبى راه اندازى شده، افزود: اين 
حلقه ها مركب از يك استاد فرهيخته متعهد و حداقل 
به  تحصيلى  مختلف  مقاطع  دانشجويان  از  نفر  چهار 
ويژه، تحصيالت تكميلى است. وى با اشاره به اينكه 
براي كادرسازى و  حلقه هاى علمى فرصت مناسبى 
تأمين نيروى انسانى متخصص در دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتى است، گفت: هدايت حلقه هاى بسيج اساتيد 
دانشگاه ها به سمت مراكز رشد و شركت هاى دانش 
بنيان مى تواند در راستاى كيفى سازى اين حلقه ها مؤثر 
باشد. وى هدف از تشكيل حلقه هاي علمي در بسيج 
اساتيد را كمك به جهش علمي كشور و توليد ثروت از 
دانش دانست و تصريح كرد: با ورود به مسائل علمى بايد 
از توليدات فكرى و علمى كشور ثروت آفرينى كنيم و 
جامعه اى كه به اين شكل عمل كند در مقابل تحريم ها 
بيمه مى شود. گفتنى است، اين جشنواره ساعت 8 صبح 
روز يكشنبه 10 خردادماه در سالن آمفى تئاتر دانشگاه 

پيام نور بيرجند برگزار مى شود.

برگزارى يادواره شهيد دوستى در روستاى مشوكى

دوستى»  محمد  «دوست  شهيد  يادواره  شبستان- 
به همت كانون فرهنگى هنرى على بن ابى طالب 
شهيد  بسيج  حوزه  و  سربيشه  مشوكى  روستاى  (ع) 
شعيبى درح با حضور خانواده معظم شهدا، مسئوالن 
و مردم برگزار شد. گفتنى است در اين مراسم شركت 
كنندگان در يادواره شهيد دوستى «گزاره برگ ملت 
ايران در مذاكرات هسته اى» كه شامل شش اصل 
براى  انقالب  بر مواضع صريح رهبر معظم  با تأكيد 

مذاكرات را امضا كردند.

استفاده نامناسب از تلفن همراه
علت بروز برخى مشكالت خانوادگى

علت  قاين  شهرستان  انتظامى  فرمانده  فارس- 
بروز برخى مشكالت و اختالفات خانوادگى را عدم 
استفاده صحيح از گوشى هاى تلفن همراه در دوران 
عنوان  جوان  هاى  زوج  مشترك  زندگى  از  خاصى 
پيامك  يك  با  شايد  كرد:  اظهار  اميرآباديزاده  كرد. 
بيجا زندگى زوجين از هم پاشيده و منجر به متاركه 
زن و شوهر شود. وى به خانواده ها توصيه كرد كه 
با رعايت اصول اخالقى و بهره گيرى از آموزه هاى 
دينى آينده اى روشن براى خود و فرزندانشان رقم 
بزنند و با تشكيل خانوادهاى شاد و مفرح فرزندانى 

سالم به جامعه اهدا كنند.

استاندارد  قالى  آموزشى  دوره  برگزارى 
دراستان ويژه بانوان

قالى  با  نيمه اول خرداد ماه دوره آموزشى آشنايى  در 
استاندارد ويژه زنان روستايى در قالب 4 كارگاه آموزشى 
و به مدت 40 ساعت در استان برگزار مى شود. مدير كل 
استاندارد ضمن اعالم اين خبر افزود: اين دوره  بر اساس 
تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور و 
سازمان ملى استاندارد در اكثر استان ها به مرحله اجرا 
در خواهد آمد. مروى مقدم هدف از برگزارى اين كارگاه 
را ارتقاى دانش قاليبافى دانست و افزود: براى حفظ و 
واژه  بازارهاى جهانى و تحقق  در  ايران  ارتقاى سهم 
اقتصاد مقاومتى در حوزه فرش بايد توليدات بر اساس 
استاندارد و به روز باشند و به اين منظور بايستى دانش 
و تجربه به صورت نظام مند به بافنده منتقل و فرش به 

ارتقاء، بهره ورى و ارزآورى برسد. 

توجه به خانواده زندانيان 
بايد در دستور كار مسئوالن قرار گيرد

گفت:  جنوبى  زندان هاى خراسان  مدير كل  فارس- 
كار  دستور  در  بايد  زندانيان  خانواده  به  توجه  مسئله 
مسئوالن قرار گيرد و اعتبارى براى آنها ديده شود و 
اظهار  اربابى  زندانيان داده شود.  از  انجمن حمايت  به 
كرد: زندانيان غير عمد بيشتر در زمينه پرداخت مهريه 
هستند، اكنون بايد به فكر خانواده زندانيان باشيم.وى با 
بيان اينكه قانون برنامه سوم اصلى هيچ گاه اجرا نشد، 
گفت: دولت موظف است تا خانواده زندانى و معدومان 
را از لحاظ خدمات رفاهى زيرپوشش قرار دهد. وى از 
مسئوالن و نمايندگان گاليه كرد و گفت: اين نمايندگان 
چهار سال در مجلس بودند، اما با وجود اينكه چندين بار 
از آنها دعوت كردم اما حتى به زندان نيامدند تا ببينند در 

اين زندان هاى استان چه خبر است.

 حلقه هاى صالحين بسيج اصناف با الگوگيرى از حلقه هاى
صالحين محالت تشكيل مى شود.

 فرمانده پايگاه بسيج اصناف با اعالم اين خبر در گفتگو 
اجرا  بيرجند  در شهرستان  كه  اين طرح  در  گفت:  آوا   با 
مساجد  اطراف  در  مشاغل  تجار  و  كسبه  شود   مى 

مى توانند ثبت نام كنند. 
اين  در  مقدماتى،  مرحله  در  آبادى  على  حميد  گفته  به 

برنامه در 15 مسجد مهم شهرستان 15سرگروه مستعد 
هفته  طى  كه  اند  كرده  آمادگى  اعالم  كار  شروع  براى 

جارى كار اجرايى آنان شروع خواهد شد.
اصناف  بسيج  افزود:  اصناف  بسيج  پايگاه  فرمانده   
ها  پايگاه  فرماندهان  و  اصناف  اتاق  همكاى  با  بيرجند 
را  اتحاديه ها طرح عظيم فراخوانى اصناف  و مسئولين 

اجرا مى كند. 

حلقه هاى صالحين اصناف تشكيل مى شود

فرماندار درخواست كرد:

 برنامه هاى اوقات فراغت با سليقه جوانان
سليقه  با  بايد  فراغت  اوقات  برنامه هاى  اينكه  به  اشاره  با  بيرجند  فرماندار 
جوانان تنظيم شود، گفت: اگر اين موضوع مدنظر قرار گيرد تأثيرات خوبى بر 
روحيات جوانان خواهد داشت. به گزارش فارس، رضا منصورى در جلسه ستاد 
ساماندهى امور جوانان شهرستان اظهار كرد: بحث جوانان بسيار حائز اهميت 
است هر چند با برگزارى چنين جلساتى قادر به حل مشكالت جوانان نيستيم 
اما سازماندهى مطلوب اين جلسات تأثير بسزايى در كاهش مشكالت آنها دارد. 
وى يكى از مهمترين دغدغه هاى جوانان را اشتغال آنها دانست و افزود: متناسب 
با تحصيالت جوانان زمينه اشتغال آنها را بايد فراهم سازيم كه توجه به استفاده از 
ظرفيت شركت هاى دانش بنيان يكى از راهكارهاى مهم در اين زمينه محسوب 
مى شود. وى تأكيد كرد: بايد به اوقات فراقت جوانان توجه خاص شود كه در اين 
راستا حداقل در شهرستان مى توانيم با هماهنگى از برنامه هاى اوقات فراغت 

دستگاه هاى اجرايى مطلع و مردم را از آن آگاه سازيم.

برنامه ريزى اوقات فراغت با محوريت آموزش و پروش باشد

منصورى ياد آور شد: دستگاه هاى اجرايى نياز است برنامه هاى مربوط با اوقات 
كنند.  و  برگزار  برنامه ريزى  گسترده تر  و  متنوع تر  چه  هر  را  جوانان  فراغت 
با محوريت  بايد  دانش آموزى  فراغت  اوقات  براى  برنامه ريزى  داد:  ادامه  وى 
مى شود  درخواست  اجرايى  دستگاه هاى  ساير  از  كه  باشد  پرورش  و  آموزش 
برنامه هاى خود را با اين نهاد هماهنگ كنند. وى با اشاره به پيشنهاد ايجاد 
كميته تخصصى مربوط به اوقات فراغت و برنامه هاى هفته جوان، تصريح كرد: 

در حال حاضر در حوزه جوانان 10 كميته در شهرستان تشكيل شده است.

استفاده از ظرفيت سمن ها براى پر كردن اوقات فراغت جوانان

اوقات  گزارش هاى  ارائه  زمينه  در  كارى ها  موازى  برخى  وجود  به  منصورى 
وى  شود.  جلوگيرى  كارى ها  موازى  اين  از  بايد  افزود:  و  كرد  اشاره  فراغت 
ادامه داد: از ظرفيت سمن ها در امر پركردن اوقات فراغت جوانان بايد استفاده 
شود. وى به پررنگ تر شدن نقش خانواده ها در اوقات فراغت جوانان تأكيد 
كرد و گفت: خانواده ها مى توانند بيشترين نقش را در اين راستا داشته باشند 
اينكه  بيان  با  اندازه گستردگى جامعه است. وى  زيرا گستردگى خانواده ها به 
آموزش هاى ارائه شده به جوانان در برنامه هاى اوقات فراغت بايد براى اشتغال 
آينده آنها مفيد باشد، ادامه داد: اكنون سياست هاى آموزشى به اين سمت و سو 
استارت زده شده است. وى با بيان اينكه برنامه هاى اوقات فراغت بايد با سليقه 
تأثيرات خوبى  گيرد  قرار  مدنظر  موضوع  اين  اگر  افزود:  تنظيم شود،  جوانان 
مربوطه  مسئوالن  از  كرد:  خاطرنشان  وى  خواهدداشت.  جوانان  روحيات  بر 
درخواست مى شود مكان هايى كه براى برگزارى اوقات فراغت جوانان در نظر 

گرفته شده است تخفيفات الزم هزينه اى را لحاظ كنند.

لزوم تشكيل كميته تخصصى براى برنامه ريزى اوقات فراغت جوانان

راستاى  در  تخصصى  كميته  ايجاد  بر  تأكيد  با  نيز  بيرجند  شهر  شوراى  عضو 
برنامه ريزى براى اوقات فراغت جوانان گفت: در اين كميته بايد دغدغه هاى جوانان 
بررسى شود.  حجت االسالم عبدالرزاق اظهار كرد: فشار برنامه هاى دانشگاه هرمزان 
بيرجند بيشتر مربوط به هفته خوابگاه ها بوده است. وى ادامه داد: به مناسبت اين 
هفته جشنواره مسابقات ورزشى، علمى و همچنين جنگ هاى شادى برگزار شد. وى 

تصريح كرد: براى جذب كردن جوانان به برنامه هاى اوقات فراغت بايد از برنامه هاى 
جذاب استفاده شود و دستگاه هاى دولتى براى بهره مندى بهتر جوانان از امكانات 

اوقات فراغت با هزينه كمتر بايد با متوليان اين امر همكارى كنند.
وى به ايجاد كميته تخصصى در راستاى برنامه ريزى براى اوقات فراغت جوانان 
تاكيد كرد و افزود: در اين كميته بايد دغدغه هاى جوانان بررسى شود و اگر بخواهيم 

جوانان با نشاط داشته باشيم الزمه آن اين است اين دغدغه ها بررسى شود.
رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند نيز در اين جلسه از فعاليت 35 هيئت ورزشى 
در سطح شهرستان خبر داد و افزود: به مناسبت هفته جوان و اوقات فراغت هر 
هيئت برنامه هاى ويژه اى دارد. اصغرى خواستار در اختيار گذاشتن زمين هاى چمن 

و سالن هاى ورزشى براى اوقات فراغت جوانان شد.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  اداره  گردشگرى  حوزه  مسئول 
بيرجند نيز افزود: آموزش صنايع دستى در اوقات فراغت در سه مركز در بيرجند 
انجام مى شود. لطيفيان يادآور شد: در موضوع گردشگرى اگر اداره ورزش و 
جوانان در اين امر همكارى كند، تورهاى گردشگرى را براى استفاده جوانان از 

اوقات فراغت برنامه ريزى مى كنيم.
رئيس اداره تبليغات اسالمى بيرجند هم اظهار كرد: براى پر كردن اوقات فراغت 
برنامه خاصى مدنظر نيست، چون سهميه هاى شهرستان ها هنوز  جوانان هنوز 
برنامه هاى  مشخص نشده است. وى گفت: در هفته جوان هيئت هاى مذهبى 

متنوعى دارند كه برگزارى گفتمان هاى دينى از اين قبيل است.

معاون برنامه ريزى و عمرانى فرماندار فردوس از روستائيان خواست دام و محصوالت 
كشاورزى خود را بيمه كنند و دهياران نيز ساخت و سازهاى غيرمجاز روستاها را 
رصد و وبالگ روستا را براى ارتباط با همشهريان و جذب سرمايه گذار فعال كنند. 
به گزارش فارس، ضامن در نشست مشورتى دهياران و اعضاى شوراهاى اسالمى 
روستاهاى شهرستان با بيان اينكه توسعه اقتصادى روستاها در گرو مشاركت مردم 
است، اظهار كرد: جلب اعتماد و باور مردم براى مشاركت در مسايل اقتصادى 
روستا بسيار مهم است. وى تصريح كرد: اجراى پروژه هاى عمرانى در روستاها، 
استفاده از سياست هاى اقتصاد مقاومتى و تشكيل اتاق فكر در ارتباط با پياده سازى 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى از جمله راه هاى توسعه اقتصادى روستاها است. ضامن 
همچنين از تعاونى هاى روستايى خواست تا فعاليت خود را پررنگ تر و از تسهيالت 

اختصاص يافته به اين تعاونى ها نهايت استفاده را ببرند.

آموزش هاى فنى و حرفه اى راهى براى ايجاد اشتغال در روستاها

بخشدار مركزى فردوس نيز اظهار كرد: دستورات و توصيه هاى امام على(ع) در 
نامه به مالك اشتر والى مصر بايد سرلوحه كار همه مديران قرار گيرد. ناصريان 
اين  در  آموزش هاى الزم  فراگيرى  و  و حرفه اى  فنى  مراكز  از  افزود: كمك 
مراكز، تأثير بسزايى در اشتغالزايى در روستاها دارد. وى يادآور شد: در فراگيرى 
آموزش هاى فنى و حرفه اى بايد در مرحله نخست به دنبال رشته هايى برويم 
كه بازار كار براى آنها وجود دارد. وى فراگيرى آموزش هاى فنى و حرفه اى 
توسط جوانان روستا را سبب ماندگارى نسل جوان، رشد و شكوفايى اقتصادى 
روستاها دانست و گفت: جوانان ما بايد با فراگيرى آموزش هاى الزم به دنبال 
ايجاد اشتغال در روستاها باشند و مشاغل مختلف كه از بازار كار مطلوبى نيز 

برخوردار است را فرا بگيرند.
قير  تن  هزار   2 اختصاص  از  نيز  فردوس  شهرسازى  و  مسكن  اداره  رئيس 
يارانه اى براى آسفالت راه هاى روستايى خبر داد و يادآور شد: چنانچه دهياران 
در اجراى آسفالت راه هاى روستاى خود مشاركت كنند و اجراى كار را به عهده 

گيرند، قير به صورت رايگان در اختيار آنان قرار مى گيرد.
راه هاى روستايى محور  امسال آسفالت  ابتداى  از  اينكه  به  اشاره  با  پيشاورى 
از دهياران روستاها  انجام شده است،  باغستان سفلى  و  خانكوك، حسين آباد 
آسفالت  اجراى  در  الزم  مشاركت  با  و  ندهند  دست  از  را  فرصت  تا  خواست 

راه هاى روستايى خود از اين فرصت بهره مند شوند.
در پايان اين مراسم، دهياران و اعضاى شوراهاى اسالمى روستا از كارگاه هاى 

فعال مركز فنى و حرفه اى شهيد رادمرد فردوس بازديد كردند.

دهياران ساخت  و  سازهاى غيرمجاز در روستاها را رصد كنند

راهپيمايى خودجوش مردمى در اعتراض به روند مذاكرات هسته اى
راهپيمايى خودجوش مردمى در اعتراض به روند مذاكرات هسته اى ظهر جمعه 

8 خرداد در بيرجند برگزار شد.
به گزارش خاورستان، دانشجويان و جوانان بيرجندى همراه با ديگر مردم اين 
شهر در حركتى خودجوش، قبل از شروع خطبه هاى نمازجمعه با دردست داشتن 

دست نوشته هايى مسير بلوار صنعت ومعدن تا مصلى المهدى را پيمودند.
توافق  به  «اعتراض  و  مذاكرات هسته اى  روند  به  اعتراض  در  راهپيمايى  اين 
خواستار  راهپيمايى،  اين  در  شركت كنندگان  كه  شد  برگزار  هرقيمتى»  به 
رعايت تمامى حقوق هسته اى و خطوط قرمز نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران شدند. شركت كنندگان در اين راهپيمايى بر لغو كليه تحريم ها در زمان 
مراكز  از  بازديد  نپذيرفتن  علمى،  تحقيقات  استمرار  هسته اى،  توافق  امضاى 
نظامى و مصاحبه با دانشمندان هسته اى و بازگشت پذيربودن توافق در صورت 

عهدشكنى طرف مقابل، تأكيد كردند.
شركت كنندگان، آمريكا را غيرقابل اعتماد دانستند و بر پيروى مذاكره كنندگان 

و دولت از منويات رهبر معظم انقالب اسالمى تأكيد كردند.
در اين راهپيمايى، اين شعارها بيان شد: توافق بد، نافى عّزت ماست؛ بسيجى 
اين است  ثروت، فقط حقوق ملت؛  نه  نه قدرت،  نمى پذيرد؛  ذلّت  بيدار است، 

شعار ملّت، قطع مسير ذلّت؛ توافق نظامى، عجب خيال خامى؛ واى اگر خامنه اى 
حكم جهادم دهد؛ مرگ برآمريكا؛ مرگ بر انگليس؛ مرگ بر اسرائيل؛ مرگ بر 

فرانسه؛ مرگ بر ضد واليت فقيه و ... .
شعارهايى  سردادن  با  بيرجندى  نمازگزاران  نمازجمعه،  اقامه  از  پس  همچنين 
همچون انرژى هسته اى حق مسلم ماست؛ لبيك يا خامنه اى لبيك يا حسين 

است؛ مرگ بر آمريكا؛ مرگ بر انگليس؛ مرگ بر اسرائيل؛ دست خدا بر سر ماست، 
خامنه اى رهبر ماست و حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست؛ بر توجه 
ويژه دولت و مذاكره كنندگان بر حفظ حقوق و دستاوردهاى هسته اى و پيروى از 
منويات رهبر معظم انقالب اسالمى و رعايت خطوط قرمز نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران تأكيد كردند. نمازگزاران بيرجندى، طومارى را مبنى بر «گزاره  برگ 

ملت ايران در مذاكرات هسته اى» امضا كردند. 
دراين گزاره برگ شرط هرگونه توافق هسته اى را رعايت اين اصول بيان كرده 
است: لغو كامل تحريم ها همزمان با امضاى توافق، حفظ دستاوردهاى هسته اى 
استمرار تحقيقات علمى، رد  براى  و ميزان غنى سازى، عدم وجود محدوديت 
هرگونه نظارتى فراتر از قوانين بين المللى و ايجاد محدوديت براى مراكز نظامى، 

بازگشت پذيربودن توافق در صورت عهدشكنى دشمن.
رعايت  و  كشور  عّزت  و  منافع  است:  شده  تأكيد  گزاره برگ  اين  در  همچنين 
اصول باال بايد در توافقنامه هسته اى رعايت شود وگرنه مصداق توافق بد است 
كه از عدم توافق، بدتر است و يك قرارداد تحميلى، استعمارى و غيرقانونى و 
بدون  قراردادى  امضاى  اجازه   ايران  ملّت  از طرف  نامشروع است و هيچ كس 

رعايت اصول 6 گانه باال را ندارد.

جشن ازدواج پيوند آسمانى در نمايشگاه بين المللى بيرجند برگزار شد
تحت  مددجويان  از  زوج  يك  ازدواج  مراسم  شهريارى- 
المللى  بين  نمايشگاه  محل  در  استان  بهزيستى  حمايت 

بيرجند پنجشنبه گذشته برگزار شد.
اين مراسم كه همزمان با برگزارى نمايشگاه وصال همراه 
همكارى  با  زمين  مشرق  هماوران  مؤسسه  همت  به  بود 

كانون آگهى و تبليغات چراغ قرمز انجام گرفت.
 به گزارش خبرنگار آوا، اداره كل ورزش و جوانان استان، 
اداره كل بهزيستى استان، امور اجتماعى بانوان استاندارى، 
شركت نمايشگاه هاى بين المللى خراسان جنوبى و ... در 
برپايى جشن پيوند آسمانى همكارى داشتند كه از طرف 
و  اهدا شده  زوج  اين  به  هدايايى  گنندگان جشن،  برگزار 
جهيزيه اين زوج جوان نيز از طرف غرفه داران نمايشگاه 

فراهم خواهد شد.

قرار است اين جشن با حضور تعداد بيشترى از زوجين انجام شعبانيه ادامه يافت. شايان ذكر است: در سال هاى آينده اين برنامه با برپايى جشنى به مناسبت هفته جوان و اعياد 
جوان،  هاى  زوج  نمايشگاه  سومين  در  است  گفتنى  شود. 
 جهيزيه و ملزومات ازدواج، 70 شركت كننده حقيقى و حقوقى 
تازه ترين توليدات خود را در زمينه ملزومات ازدواج نظير لوازم 
خانگى، آتليه، جهيزيه و پوشاك مجلسى را در معرض ديد 

عالقه مندان قرار داده اند. 
همچنين خدمات مشاوره اى قبل از ازدواج و تداوم زندگى 
اين نمايشگاه در فضايى به  سالم در نمايشگاه داير است. 
مساحت يك هزار و 320 مترمربع و در دو سالن داير است 
و شركت كنندگان از استان هاى آذربايجان شرقى، تهران، 

مركزى، اصفهان خراسان رضوى و جنوبى مى باشند.
 اين نمايشگاه همه روز تا دهم خرداد ماه جارى از ساعت 

17 تا 22 داير است.
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عراقچى: گفتيم دستور رهبرى قاطع است

سيد عباس عراقچى گفت كه تيم ايران در پاسخ به 
فهرست برخى افراد و مراكز كه طرف مقابل ارائه داده تا 
آژانس به آنها دسترسى مديريت شده داشته باشد، گفته 
است  قاطع و جدى  انقالب  دستورالعمل رهبر معظم 
 و اين موضوع به هيچ وجه در دستور كار ما نيست . 
عراقچى افزود: يك راه حل كه طرف مقابل ما مطرح 
كرد اين بود كه فهرستى از افراد و مراكز مشخص شود 
و آژانس بتواند به آنها دسترسى مديريت شده داشته 
باشد. دسترسى اى كه اجازه كسب اطالعاتى از محيط 
پيرامونى به بازرس داده نمى شود، اين ايده مطرح شده 
بود. اين پيشنهاد در تهران مورد موافقت واقع نشد، ما 
روى ايده هاى ديگر كار مى كنيم و به طرف مقابل هم 
صريح گفته ايم. وى در عين حال گفت : راه حل هاى 
دغدغه  و  امنيتى  هاى  نگرانى  كه  ديگرى  جايگزين 
هاى موجود را برطرف كند، مطرح است كه در حال 

كار بر روى آنها هستيم.

دادخواست ميلياردى عليه وزير احمدى نژاد  

كيفرخواست  صدور  از  محاسبات  ديوان  دادستان 
دستور  دليل  به  نفت  اسبق  وزير  براى  29ميلياردى 
«دستور  گفت:  و  داد  خبر  نفت  سوآپ  يكطرفه  قطع 
وزير وقت نفت مبنى بر لغو يكطرفه همه قراردادهاى 
سوآپ، موجب از بين رفتن اعتبار شركت نفت و نيكو 
شد و بازار سوآپ را كه بسختى به ايران رسيده بود، 
از جمله تركيه «هبه» كرد.وى  براحتى به رقيبان ما 
افزود: «مديران وقت وزارت نفت، نامه هاى رسمى خود 
به وزير نفت را مبنى بر نداشتن توجيه فنى و اقتصادى 
لغو سوآپ ارائه كردند كه وزير وقت، بدون توجه به آن 
گزارش ها دستور لغو را صادر كردند و چون يك نفر 

دستور داده است، فقط وزير وقت محاكمه مى شود.»

سردار نقدى : اگر مى خواهيد ذليل شويد 
با آمريكا رابطه برقرار كنيد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه برخى 
افراد با تفكرات ارتباط با آمريكا ادعا مى كنند كه پيرو 
زياده خواهى   مقابل  در  بايد  گفت:  هستند،  امام  خط 
آمريكا ايستاد. نقدى اظهار كرد: اگر مى خواهيد ذليل 

شويد برويد و با آمريكا رابطه برقرار كنيد.

به بهانه هسته اى مى خواهند 
به نهانخانه ما دسترسى پيدا كنند 

بازرسى  يا  امام جمعه موقت تهران گفت: دسترسى   
در  ايران  موشكى  يا  نظامى  هسته اى،  تأسيسات  از 
قالب پروتكل الحاقى پذيرفته نيست؛ غربى ها به بهانه 
هسته اى مى خواهند به نهانخانه ما دسترسى پيدا كنند.  
پروتكل  بهانه  به  مى خواهند  غربى ها  افزود:  صديقى 
بوى  برچسب  با  داشتند  دوست  كه  وقت  هر  الحاقى 
يا  نهاد رياست جمهورى  يا  بيت رهبرى  از  هسته اى 

مجلس بازرسى كنند. اينها قابل قبول نيست.

افشاگرى خلبانان آمريكايى ؛
 اجازه شليك به نيروهاى داعش را نداريم

انتقاد به برخى مقرراتى كه  خلبانان نظامى آمريكا با 
گروه  عليه  هوايى  عمليات  در  كشور  اين  فرماندهان 
 تروريستى داعش حاكم كرده اند، گفتند  اين مانع تراشى ها 
ها،  تروريست  بودن  تيررس  در  وجود  با  شده  سبب 
ائتالف  هواپيماهاى  نشود.  داده  شليك  اجازه  آنها  به 
بارها به جاى هدف قرار دادن داعش، مواضع ارتش و 

نيروهاى مردمى را در اين كشور هدف قرار داده اند.

اعتراض يك شيعه عربستانى به ولى عهد 

يكى از نزديكان شهداى اخير انفجار شرق عربستان، 
هنگام عيادت ولى عهد از مجروحان، خطاب به او گفت: 
اگر نمى توانيد امنيت را برقرار كنيد، مردم خودشان اين 
به  پاسخ،  در  عربستان  ولى عهد  كرد.  خواهند  را  كار 
من  كن.  گوش  (خوب)  ببين.  گفت:  عاميانه  لهجه 
مى دونم كه (نگران و) دلخورى. سرزنشت نمى كنم. اما 
حكومت كارش را دارد مى كند و هر كه تالش كند پا 

در كفش حاكميت كند، بازخواست خواهد شد.

 انهدام هسته هاى داعش در ايران 

وزارت  هوشيارى  با  كه  كرد  اعالم  اطالعات  وزير 
شناسايى  همه  ايران  در  داعش  هسته هاى  اطالعات 
اكثر   : گفت  علوى  محمود  سيد  شدند.  منهدم  و 
توسط  ايران  عليه  تروريستى  گروه هاى  عمليات هاى 

وزارت اطالعات و اعضاى آن ناكام مى ماندند.

آمريكا : با حل جزئيات فنى به توافق 
هسته اى با ايران خواهيم رسيد   

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا ابراز خوشبينى كرد كه 
با حل جزئيات فنى بيانيه سوئيس، به توافق جامع هسته 
اى با ايران دست خواهند يافت. وى افزود: جمهورى 
اسالمى ايران و كشورهاى عضو گروه 1+5 در لوزان 
سوئيس به برداشت مشتركى از چارچوب توافق رسيده 
اند و در حال حاضر گفتگوها براى تكميل جزئيات و 
عناصر فنى توافق ادامه دارد. جف راتك گفت: دستيابى 
بحث  مورد  جزئيات  تكميل  مستلزم  نهايى  توافق  به 
انتظار مى رود گام هاى آخر مذاكرات بدون  است و 

وقفه ادامه يابد.

روسيه براى تحويل اس-300 شرط گذاشت 

معاون وزير خارجه روسيه با اشاره به شكايت تهران از 
مسكو، گفت سامانه هاى اس-300 زمانى كه اين مسئله 
حل شود، به ايران تحويل داده خواهند شد. ريابكوف  

گفت: مسئله شكايت ايران بايد به نحوى حل شود. 

تكذيب همكارى ايران و كره شمالى  

پاريس خبر رويترز  ايران در  آگاه در سفارت  يك مقام 
منتشر شده به نقل از سوى گروه تروريستى منافقين درباره 
همكارى هسته اى و موشكى ميان ايران و كره شمالى را 
تكذيب كرد. گروه تروريستى منافقين مستقر در پاريس به 
تازگى مدعى شده بود كارشناسانى از كره شمالى در زمينه 

هسته اى و موشكى به تازگى از ايران ديدار كرده اند.

علت  به  شد  مدعى  عربى  سى  بى  بى 
كشورهاى  بين  دستگى  دو  و  اختالف 
متمايل  ايران  طرف  به  آمريكا  عربى، 
در  الجبورى  عبدالرحمن  است.  شده 
بى  «بى  تلويزيونى  شبكه  با  گفتگو 
سى عربى» درباره نقش ايران در عراق 
گفت: نقش ايران در عراق اگر با استقبال 
ها  آمريكايى  نداشت.  وجود  نبود  آمريكا 
عراق  در  براى حضور  را  ها  ايرانى  خود 
تشويق كردند و با ورود ايران به عرصه 

عراق موافقت كردند.

اختالف بين عرب ها سبب شده 
است كه آمريكا به دنبال ايران به 

عنوان قدرت منطقه  باشد

وى درباره مذاكرات هسته اى بين ايران 
و غرب نيز گفت: مسئله رسيدن به توافق 
هسته اى هيچ ارتباطى به تحوالت منطقه 
مرتبط  الملل  بين  جامعه  به  بلكه  ندارد 
واقع  در  منطقه  كنونى  مشكل  است. 
وجود رويارويى منطقه اى براى تسلط بر 
آن است. الجبورى گفت: اكنون ما شاهد 
عربى  كشورهاى  بين  تفرقه  و  اختالف 
 هستيم. اختالف و دو دستگى بين عرب ها 
سبب شده است كه آمريكا به دنبال ايران 
به عنوان قدرت منطقه و رسيدن به تفاهم 

با آن باشد. از اين رو، آمريكايى ها به ايران 
رها  را  عربى  كشورهاى  و  شدند  متمايل 

كردند.

باج آمريكايى ها به اسرائيل

در همين حال رويترز نوشت: برخى منابع 

اعالم كردند كمك دفاعى آمريكا به اسرائيل 
پس از سال 2017 احتماال افزايش خواهد 
 يافت كه اين مسئله احتماال با تالش هاى 
هاى  نگرانى  نشاندن  فرو  براى  واشنگتن 
متحد خود به علت تالش هاى ديپلماتيك 

هسته اى با ايران ارتباط دارد.

 آمريكا  تالش مى كند آتش  
عصبانيت ما را خاموش كند

نامش  خواست  كه  آمريكايى  مقام  يك 
فاش نشود، در گفتگو با رويترز اعالم كرد 

مذاكره كنندگان به دستيابى به يك توافق 
هاى  پرداخت  كه  هستند  نزديك   جديد 
سه  بين  به  متوسط  طور  به  را  ساالنه 
ميليارد و 600 ميليون دالر تا سه ميليارد 
داد.  خواهد  افزايش  دالر  ميليون  و 700 

اين مقام با اشاره به محدوديت هاى در 
 دست مذاكره در خصوص برنامه هسته اى 
را  آن  اسرائيل  كه  تهران  مناقشه  مورد 
ناكافى دانسته است، گفت: «آنها (آمريكا) 
پس از عصبانيت ما درباره توافق با ايران، 

تالش مى كنند آتش را خاموش كنند».

وعده داده اند برترى نظامى 
اسرائيل حفظ خواهد شد

در اين ميان نگرانى هاى اسرائيل درباره 
منطقه  عرب  رهبران  توسط  ديپلماسى، 
خليج فارس نيز تكرار شده است كه اوباما 
ميزبان آنها بود و تالش كرد با پيشنهاد 
مجددا  آنها  به  دفاعى،  امور  تقويت 
هايى  كمك  دهد.چنين  خاطر   اطمينان 
منادى  اغلب  فارس  خليج  اعراب  به 
است.  بوده  اسرائيل  به  كمك  افزايش 
 دولت هاى متوالى در آمريكا وعده داده اند 
در  را  اسرائيل  نظامى  كيفى»  «برترى 
منطقه حفظ خواهند كرد. مقام آمريكايى 
در پاسخ به پرسشى در اين خصوص كه 
بينى شده كمك هاى  افزايش پيش  آيا 
اخير  مذاكرات  با  اسرائيل  به  دفاعى 
 واشنگتن با كشورهاى عرب خليج فارس 
تواند  «مى  گفت:  خير،  يا  دارد  ارتباط 

(ارتباط داشته) باشد».

جشن پيوند آسمانى در نمايشگاه بين المللى  عكس : شهريارىعكس روز 

كاخ سفيد تهران را به حضور در عراق تشويق مى كند ! / تل آويو: آمريكا مى خواهد خشم ما در مورد  ايران را خاموش كند

اختالف بين اعراب، آمريكا را به طرف ايران چرخانده است

هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بزنيد نه ظريف

بروجردى ، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس با بيان اينكه در بحث مذاكرات هسته اى، جمهورى 
اسالمى ايران در يك كفه ترازو و تمام قدرت ها در كفه ديگر 
قرار دارند و ما بايد با حفظ توانمندى ها از اين گردنه عبور 
كنيم، خاطرنشان كرد: طرحى را در مجلس تصويب كرديم 
كه در آن، شرايط بازرسى ها و غيره را مشخص مى كند و ما بايد هرچه فرياد داريم 

بر سر آمريكا بزنيم نه بر سر ظريف وزير امور خارجه ايران.

اگر مى خواهيم فساد از بين رود به آغوش مردم برگرديم
 

يادگار امام با تأكيد بر اتكال به خدا و مردم به عنوان دو عامل 
پيروزى انقالب اسالمى از ديدگاه امام راحل، تأكيد كرد: اگر 
مى خواهيم فساد از بين رود به آغوش مردم برگرديم و كارها 
را به خود مردم واگذار كنيم. سيدحسن خمينى با بيان اينكه 
اگر مردم باشند فساد هم در جامعه نخواهد بود، تصريح كرد: 
 اگر خداى نكرده مردم از جامعه كنار گذاشته شوند فساد در همه ابعاد و ظواهر رخ 

مى نمايد؛ فساد سياسى، اقتصادى و فرهنگى. 

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، 
فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در 

اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 

طاهرى  -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

روز جوان بر همه جوانان و جوان ياوران ايران اسالمى مبارك باد...
عرضه بليت ؛ استخر، سينما ، موزه ، دوره هاى آموزشى فنى و حرفه اى ، صنايع دستى ، هنرى ، ورزشى ، اتوبوس مسافرتى، سالن هاى ورزشى و ... ويژه تابستان 94

با تخفيف فوق العادهآدرس: حدفاصل ميدان ابوذر و خيابان طالقانى1 ، دفتر مركزى جمعيت جوانان سرزمين خورشيد    

يك شركت معتبر راهسازى براى همكارى در پروژه اى حومه بيرجند به افراد ذيل نيازمند است:

1- مهندس عمران با حداقل 10 سال سابقه كار و تجربه كافى در زمينه راه و آسفالت

2- مهندس عمران با حداقل 5 سال سابقه كار دفتر فنى

3- اپراتور گريدر با تجربه كافى   4- فوق ديپلم برق يا مكانيك ماشين آالت 

تلفن تماس:  051-38436397

آگهى همكــارى
يك شركت توليدى براى تكميل كادر خود به افراد ذيل نيازمند است:

- كارمند فروش با روابط عمومى باال    يك نفر

- طراح و نقشه بردار صنايع چوب (MDF) با تجربه كافى    يك نفر

- راننده پايه دو (كاميونت)    يك نفر

- نيروى خدماتى (محل استراحت و خواب مهيا مى باشد)    يك نفر

32213725 - 09356744371










