
امسال خبرى از نمايشگاه ضيافت نيست

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم 
در خراسان جنوبى گشايش مى يابد 

كسانى كه باعث تحريم ها شدند 
در حق مردم خيانت كردند

رئيس جمهور گفت : اينكه مى گوئيم تحريم ظالمانه از بين برود 
برخى چشم خود را بى خود نچرخانند، تحريم ها بايد...

همايش تجليل جايگاه شعرى 
« استاد ناقوس» برگزار مى شود

باخبر شديم كه كانون هنرمندان استان قصد دارد مراسمى 
تحت عنوان تجليل از جايگاه شعرى استاد غالمحسين يوسفى...
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درخت چنار كهنسال بادامك خراسان جنوبى ثبت ملى شد / صفحه 7

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم از 25 لغايت 31 خردادماه سالجارى از ساعت 16 الى 22 در مصلى 
بزرگ المهدى گشايش مى يابد. (شرح در صفحه7)

فعال شدن هيئت تثبيت
 قيمت ها در دولت

مهر: نوابى معاون وزير صنعت از تصميم جديد دولت 
براى بازنگرى در ضوابط قيمت گذارى كاالها خبر داد 
و گفت: دومين جلسه هيئت «تعيين و تثبيت قيمت ها» 

در دولت يازدهم در هفته جارى برگزار مى شود.

احتمال بازگشت به سهميه بندى بنزين 

فارس: هاشمى معاون سابق ستاد سوخت گفت: االن 
قيمت نفت پايين است و بر اين اساس قيمت بنزين نيز 
كاهش پيدا كرده مى توان سهميه ها را حذف كرد، اما 
اگر تا دو سال و يا چند سال آينده قيمت نفت افزايش 
پيدا كند و به تبع آن قيمت بنزين نيز باال رود آنگاه 
عاقالنه ترين كار بازگشت نظام سهميه بندى است زيرا 

از اين طريق مى توان كنترل مصرف داشت. 

10هزار نيروى مهارتى غير دانشگاهى 
در بخش پرستارى جذب مى شود

فارس : معاون پرستارى وزارت بهداشت گفت: در اين 
مجموعه قرار است تا 10 هزار نيروى انسانى در قالب 
نيروى مهارتى غير دانشگاهى در بخش پرستارى به 
شرح   33 حدود  افزود:  ميرزابيگى  شود.  گرفته  كار 
آنها  كه  نيست  بنا  و  تعريف شده  آنها  براى  وظيفه 

پرستارى كنند و در وظايف پرستاران مداخله كنند.

خبر ربيعى از راه اندازى 
سامانه خدمات رفاهى 

ايسنا: ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره 
اظهار كرد:  ايرانيان  رفاهى  راه اندازى سامانه  زمان 
در  اسالمى  جمهورى  نظام  رفاهى  خدمات  سامانه 
در  مهمى  نقش  و  شد  خواهد  آماده  نزديك  آينده 

ساماندهى ارائه خدمات رفاهى خواهد داشت. 

اجراى نماى آلومينيوم
     * نقد    * چك    

 09157201009 - 09151655537

      از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز   
                     اى آن كه به نيكى همه جا ورد زبانى

به مناسبت سومين روز درگذشت 

شادروان ساره رزمجو
پيشكسوت آموزش و پرورش

خواهر شهيد و همسر "محمد حسن حسينايى"
مراسم ترحيمى امروز دوشنبه 94/3/18 از ساعت 5 الى 6 

بعدازظهر در محل مسجد جامع توحيد برگزار مى شود
حضور سروران گرامى موجب تسلى خاطر بازماندگان و آرامش روح آن 

مرحومه است.
خانواده هاى: حسينايى ، رزمجو و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى 
مديرعامل محترم شركت دان و علوفه شرق

خبر درگذشت برادر گرامى تان شادروان باباقلى ساتليخ محمدى 

موجب تاسف و تاثر فراوان شد. صميمانه اين ضايعه را خدمت جناب عالى و ساير بازماندگان 

محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم ، غفران الهى و علو درجات 

و براى داغداران عزيز صبر و شكيبايى از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

همكار گرامى

جناب آقاى مهندس عبدالحكيم ساتليخ محمدى
مصيبت درگذشت پدر گرامى تان شادروان باباقلى ساتليخ محمدى

 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم، غفران الهى و علو درجات و براى داغداران عزيز صبر و شكيبايى 

از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

همكار گرامى

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
مديرعامل محترم شركت دان و علوفه شرق

با نهايت تاسف و تاثر فقدان برادر گرامى تان شادروان باباقلى ساتليخ محمدى 

را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براى آن 

مرحوم غفران واسعه الهى و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى آرزومندم.

دكتر محمد جوانشير گيو

همكار گرامى

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
مصيبت درگذشت برادر گرامى تان شادروان باباقلى ساتليخ محمدى 

را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم، غفران الهى و علو درجات و براى داغداران عزيز صبر و شكيبايى 

از خداوند متعال خواستارم.

حسنعلى جوانشير گيو

پدر جــان
نامت را به كتيبه اى از جنس عاطفه حك خواهم كرد

 تا گواهى بر معصوميت تو باشد
عكست را در گلدانى از جنس عشق خواهم گذارد 

تا به بام باغ ملكوت غنچه دهد
هشتمين بهار از فراق بهارى ترين همسر و پدرى مهربان 

شادروان حاج سيد حسين آذركار
گذشت. ياد و نامش گرامى باد

همسر و فرزندان

مسابقـات فوتســال
 جام رمضـان 

محل ثبت نام:
مجموعه ورزشى خاتم االنبياء (ص) 

(شهيد سرحدى) بيرجند
شماره تماس: 09151640869-32442240

حداكثر مهلت ثبت نام: 94/3/21

آگهى برگزارى جلسه مجمع عمومى 
عادى ساالنه نظام مهندسى معدن 

استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه 2

يك شركت معتبر برنامه نويسى
 براى انجام چند پروژه ملى و استانى 

نياز به20 نفر برنامه نويس حرفه اى آشنا به
php , html , css , javascript دارد

متقاضيان رزومه و نمونه كارهاى خود را به آدرس ايميل

Raakcms@gmail.com
ارسال كنند.

برادر ارجمند جناب حاج آقا يزدانى
حسن انتصاب جناب عالى به سمت 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
 موجب مسرت شد. رجاء واثق دارد حاصل سال ها تجربه ارزشمند 

 در هدايت آن مجموعه بزرگ، گامى ارزشمند در توسعه صنعت و اشتغال 
در اين استان مستعد خواهد بود.

عليرضا ناصرى 
مدير عالى گروه صنعتى ناصرى

اسامى نامزدهاى چهارمين دوره انتخابات 

هيئت مديره سازمان نظام پرستارى

استان خراسان جنوبى

شرح در صفحه 8

آگهي دعوت مجمع عمومي ساالنه
 نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

" نوبت دوم "
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ساالنه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  رساند:  مي  جنوبي  خراسان  استان 
(نوبت دوم) سازمان يكشنبه مورخ 94/3/24 راس ساعت 18 در محل 
سالن هالل احمر واقع در خيابان معلم برگزار مي شود. لذا از كليه اعضاي 
محترم سازمان دعوت به عمل مي آيد راس ساعت و در روز مقرر در 

جلسه مذكور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش ساليانه هيئت مديره سازمان

2- ارائه گزارش بازرسين محترم سازمان
تاريخ  از  سازمان  مالي  ترازنامه  تصويب  و  مالي  هاي  صورت  بررسي  و  طرح   -3

93/1/1 لغايت 93/12/29
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي براي سال مالي جديد از تاريخ 94/1/1 لغايت 

94/12/29
مهندسي  نظام  سازمان  هاي  اطالعيه  براي  كثيراالنتشار  روزنامه  تعيين   -5

ساختمان استان
6- اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه به موجب قانون و آيين نامه هاي 
بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و در  مربوطه و نظامنامه داخلي 

صالحيت مجمع عمومي مي باشد. از قبيل: 
منابع  ساير  و  اعضا  ساالنه  عضويت  حق  و  وروديه  حق  تصويب  و  تعيين  الف: 

درآمدي براي سازمان
ب: ديگر موارد حسب ضرورت و بنا به تاييد هيئت رئيسه مجمع

هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي
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رئيس سازمان غذا و دارو با اعالم اينكه بازار دارويى ايران به 10 هزار ميليارد تومان رسيده است درباره اقتصاد مقاومتى گفت: هرگز به دنبال اين نبوده 
و نيستيم كه در حوزه دارو به خودكفايى 100درصدى برسيم اما اقتصاد مقاومتى يعنى از درون بجوشيم. به گزارش فارس، ديناروند، اهدافى كه وزارت 
بهداشت براى صنعت دارويى ترسيم نموده است را رسيدن به تراز مثبت خواند و آن را به معنى صادرات بيشتر از واردات دانست. 

ايرانيان سالى 10 هزار ميليارد تومان دارو مصرف مى كنند

اجراى يك طرح ويژه اشتغالى براى 4 گروه

معاون وزير كار از اختصاص 1300 ميليارد ريال 
در  اشتغال زايى  جديد  طرح  اجراى  براى  اعتبار 
خبر  عشاير  و  محروم  مرزى،  مناطق  روستاها، 
به  اشاره  با  پرند  كورش  مهر،  گزارش  به  داد. 
آزاد  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزشگاه  مشاركت 
روستائيان،  مهارتى  هاى  آموزش  و  توانمندسازى  طرح  اجراى  در 
اختصاص  صورت  در  گفت:  مرزى  و  محروم  مناطق  عشاير، 
روستائيان،  مهارتى  هاى  آموزش  و  توانمندسازى  طرح  بودجه 
پايدار  اشتغال  رويكرد  با  كشور  مرزى  و  محروم  مناطق  و  عشاير 
رسيده،  تصويب  به   1394 سال  بودجه  قانون  تبصره20  در  كه 
هاي  آموزشگاه  گسترده  مشاركت  از  مذكور  طرح  اجراي   در 

فني و حرفه اي آزاد استفاده مي كنيم.

امكان خريد سابقه بيمه وجود ندارد

معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى اعالم 
كرد: امكان خريد سابقه بيمه براى پر كردن خأل 
سوابق بيمه اى وجود ندارد.به گزارش عصرايران، 
محمد حسن زدا اظهار كرد: كارفرما مكلف است 
حق بيمه هر ماه كارگران را تا پايان ماه بعد پرداخت 
كند.در صورتى كه كارفرما در انجام اين تكليف قصور كند، بايد اصل حق 
بيمه را به همراه جرائم متعلقه بپردازد. وى افزود: 30 سال سابقه تمام و 
حداقل سن الزم براى مردان 50 سال تمام و براى زنان 45 سال و يا 
35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه بدون شرط سنى و يا زنان با 20 
سال سابقه پرداخت حق بيمه و 42 سال سن، مشروط به اينكه به هنگام 
ارائه درخواست بازنشستگى يا ترك كار در كارگاه هاى مشمول قانون كار 

اشتغال داشته باشند مى توانند تقاضاى بازنشستگى كنند.

مديركل دفترسالمت وزارت بهداشت:هزينه هاى 
درمان نابارورى رايگان مى شود

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
با  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اشاره به حدود سه ميليون زوج نابارور در كشور، 
از تالش براى رايگان شدن هزينه هاى درمان 
اين زوج ها در سال جارى خبر داد. محمد اسماعيل مطلق در گفتگو 
با ايرنا، اظهار كرد: با پيگيرى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
نابارور  زوجين  دارويى  و  درمانى  هاى  هزينه  امسال  از  كه  اميدواريم 
رايگان شود. مطلق از اقدامات خوب در حوزه درمان نابارورى از سوى 
هاى  سازمان  با  الزم  هاى  رايزنى  افزود:  و  داد  خبر  بهداشت  وزارت 
بيمه اى و شركت هاى دارويى براى زير پوشش قرار گرفتن زوج هاى 

نابارور انجام شده است.
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ميرزا  «سيد  امامي  عالم  و  محقق  فقيه،  رحلت 
علي آقا شيرازي» (1315 ش).

درگذشت «ذبيح  ا... منصوري» نويسنده و مترجم 
معاصر (1365ش).

زاده(16ساله  عرب  فاطمه  ساواك،  بنابرگزارش 
محصل علوم دينى و ساكن قم) به جرم همراه 
داشتن اعالميه و نوار سخنرانى امام خمينى (ره) 
دستگير  قم  آهن  راه  انتظامى  ماموران  به دست 

شد.(1357ش).
موقتي  حكومت  گيالن  در  خان  كوچك  ميرزا 
داد  تشكيل  انقالب  نظامي  شوراي  و  انقالبي 

(1299ش).
رحلت آيت  ا... «محمد وشنوي قمي» محدث و 

مورخ (1376 ش).
كتاب  و  موّرخ  بغدادي»  نديم  «ابن  درگذشت 

شناس مسلمان(385 ق).
والدت آيت ا... شيخ «محمدرضا نجفي اصفهاني» 

معروف به «مسجد شاهي»(1287 ق).
وفات واعظ شهير «سيد محمد شيرازي» معروف 

به «سلطان الواعظين» (1391 ق).
وفات عالم جليل ، مال محمد كاشى (1333ق).

رحلت فقيه جليل آيت ا... «سيد احمد روضاتي» 
عالم تهراني (1380ش).

اختراع جاروبرقي در آمريكا (1869م).
اعدام «واسكونونيز دو بالْبوآ» دريانورد اسپانيايي 

و كاشف اقيانوس آرام (1517م).
كشور  پايتخت  ليسبون  شهر  شديد  زلزله  وقوع 

پرتغال (1855م).
انتخابات قانون گزاري آزاد در  برگزاري نخستين 

چك و اسلواكي (1990م).

اختراع كبريت در آلمان (1830م)

ابتدايي  كبريت  1830م  ژوئن  هشتم  در 
شد.  ساخته  آلماني  مخترع  كامبْرر  توسط 
كبريت هاي  با  اوليه  كبريت  تفاوت  مهم ترين 
امروزي، ُكندي احتراِق آن بود. بعد از كامبرر 
ساخته  كبريت  روي  بر  ديگر  محقق  چندين 
كه  اين  تا  كردند  كار  كامبرر  توسط  شده 
مشابه  كبريتي  شد  موفق  آمريكايي  فيليْپْس 

بسازد. امروزي  كبريت هاي 

تقويم مناسبت هاى  روز

نظر معاون وزير صنعت 
درباره نحوه قيمت گذارى خودرو

نحوه  درباره  صنعت  وزير  معاون  نوابى  مهر: 
اينكه قيمت گذارى  قيمت گذارى خودرو اظهار كرد: 
و  مصرف كنندگان  حمايت  سازمان  به  خودرو 
دولت  تصميم  و  نظر  با  بايد  برگردد،  توليدكنندگان 
اين  به  حمايت  سازمان  اكنون  اينكه  ضمن  باشد، 
كار  حيطه  در  چراكه  كرد،  نخواهد  ورود  موضوع 
شوراى رقابت است اما وزير صنعت، معدن و تجارت 
طى درخواستى به معاون اول رئيس جمهور تقاضاى 
داشته  را  حمايت  سازمان  به  قيمت گذارى  بازگشت 
و  بررسى  براى  را  موضوع  اين  نيز  اول  معاون  كه 

تصميم گيرى به شوراى اقتصاد ارجاع داده است.  

آغاز ساخت 8700 مسكن 
براى محرومان   

جزئيات  به  اشاره  با  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 
طرح جامع مسكن گفت: در بخش مسكن محرومان 
برنامه ريزى براى ساخت 8700 مسكن صورت گرفته 
است. به گزارش ايسنا، مظاهريان درباره  طرح جامع 
مسكن اظهار كرد: اين طرح از سال 1384 آغاز شده 
و براى 12 سال آينده مسكن كشور برنامه ريزى شده 
سند  پنج  در  مسكن  جامع  طرح  گفت:  وى  است. 
راهبردى تنظيم شده است كه هدف اصلى آن تهيه 
مسكن براى آحاد جامعه است. وى در ادامه با اشاره 
به اين كه در اين طرح به بافت هاى فرسوده پرداخته 
شده است، گفت: اين بافت ها داراى خدمات زيربنايى 
و روبنايى هستند و 300 هزار وام ساخت به بافت هاى 

فرسوده تعلق گرفته است. 

40 درصد بيكاران كشور 
دانشگاهى هستند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اينكه 
راهبرد وزارت كار، اشتغال بزرگ از طريق بنگاههاى 
كوچك است، گفت: هم اكنون 40 درصد از بيكاران 
كشور دانش آموخته دانشگاهى هستند. به گزارش 
حدود  التحصيلى  فارغ  با  افزود:  ربيعى  على  ايرنا، 
چهار ميليون دانشجو از دانشگاههاى كشور، تعداد 

فارغ التحصيالن بيكار در آينده افزايش مى يابد.

بازگشايى مشروط مدارس 
در روزهاى پنجشنبه

و  آموزش  وزير  فرهنگى  و  پرورشى  معاون  مهر: 
روز  در  مدارس  بازگشايى  نتايج  درباره  پرورش 
صورت  به  گذشته  سال  كرد:  اظهار  ها  پنجشنبه 
ها  پنجشنبه  روز  در  مدارس  بازگشايى   آزمايشى 
در 2 هزار مدرسه اجرا شد. كفاش افزود: آمادگى داريم 
را در 6 هزار  پنجشنبه هاى مدارس  بازگشايى  طرح 

مدرسه مشروط به تامين اعتبار اجرا  كنيم.

وزير نفت افزايش مجدد قيمت سوخت و حذف ذخيره بنزين 700 تومانى را تكذيب كرد
 وزير نفت، شايعه افزايش مجدد قيمت بنزين 
 700 بنزين  ذخيره  حذف  و  جارى  سال  در 
تومانى را تكذيب و بر پيگيرى قضايى انتشار 

اين شايعات تاكيد كرد.  
برخى  اخير  هاى  هفته  در  ايرنا،  گزارش  به 
رسانه ها ادعاى احتمال افزايش قيمت بنزين 

در سال جارى و احتمال سوخته شدن ذخيره 
بنزين 700 تومانى باقى مانده در كارت هاى 
سوخت را مطرح كردند. اما بيژن نامدار زنگنه 
وزير نفت تاكيد كرد: چنين شايعاتى صحت 
ندارد.  وى در خصوص ادعاى افزايش مجدد 
قيمت بنزين در سال جارى گفت: همچنين 

برخى مى گويند كه تا چند وقت ديگر دولت 
قصد دارد قيمت سوخت را افزايش دهد كه 
چنين حرفى درست نيست.  وزير نفت تصريح 
افكار  تشويش  باعث  ادعاها  گونه  اين  كرد: 
عمومى مى شود كه از طريق مراجع قضايى 
قابل پيگيرى است. زنگنه در خصوص ذخيره 

برخى  اينكه  گفت:  نيز  تومانى   700 بنزين 
حرف هايى مى زنند كه تا يك يا دو ماه ديگر 
شود،  مى  حذف  تومانى   700 بنزين  ذخيره 
پايبند  ندارد و دولت بر تصميم خود  صحت 
بنزين 700  ليتر  ميليارد   2,5 ذخيره  و  است 

تومانى تا پايان شهريورماه اعتبار دارد.

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در مورد آمار بيكاران 
دنيا گفت: 200 ميليون نفر در سطح جهان بيكار هستند 
كه از سال 2008 حدود 30 ميليون نفر اضافه شده است 
و هر ساله 40 ميليون نفر هم روانه بازار كار مى شوند. 
به گزارش فارس، على ربيعى افزود: در شرايط كنونى، 
همه  براى  بيكارى  از  بدتر  جهان  در  جوانان  بيكارى 
گروه هاى سنى است، عالوه بر اين، شكاف جنسيتى در 

مورد بيكارى به 20 درصد مى رسد. 
بايد  كار  فرهنگ  ارتقاى  براى  اينكه  به  اشاره  با  ربيعى 
ريزش  از  گذشته  سال  گفت:  باشيم،  داشته  مشاركت 
حالى  در  كرديم،  جلوگيرى  كار  نيروى  نفر  هزار   240
كه ساالنه به 800 تا 900 هزار شغل جديد نياز داريم، 
رفاه  تعاون، كار و  بيكارى تك رقمى شود. وزير  نرخ  تا 
اجتماعى در مورد آمار بيكاران دنيا گفت: 200 ميليون 
نفر در سطح جهان بيكار هستند كه از سال 2008 حدود 

30 ميليون نفر اضافه شده است و هر ساله 40 ميليون 
نفر هم روانه بازار كار مى شوند. به گزارش فارس، على 
ربيعى افزود: در شرايط كنونى، بيكارى جوانان در جهان 
بدتر از بيكارى براى همه گروه هاى سنى است، عالوه 
بر اين، شكاف جنسيتى در مورد بيكارى به 20 درصد 
ارتقاى فرهنگ  براى  اينكه  به  اشاره  با  ربيعى  مى رسد. 
از  گذشته  سال  گفت:  باشيم،  داشته  مشاركت  بايد  كار 
در  كرديم،  جلوگيرى  كار  نيروى  نفر  هزار   240 ريزش 
نياز  تا 900 هزار شغل جديد  به 800  حالى كه ساالنه 

داريم، تا نرخ بيكارى تك رقمى شود.

سواد مهارتى به مبارزه با فقر كمك مى كند

ربيعى با اشاره به اينكه سواد مهارتى، كشور را به عدالت 
اجتماعى نزديك مى كند، گفت: سواد مهارتى به موضوع 
مبارزه با فقر كمك جدى كرده و موجب پيشرفت كشور 

خواهد شد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين با 
اشاره به لزوم توانمندسازى كشور با همكارى نهادهاى 
و شخصيت هاى  پژوهشى  مؤسسات  دانشگاه ها،  مدنى، 
نيروى  توانمندسازى  حوزه  در  تحقيقات  گفت:  مستقل 
درباره  مى شود.وى  كشور  توسعه  به  منجر  انسانى 
مهاجرت نيروى كار گفت: مهاجرت نيروى كار در جهان 
از سال 1990 تاكنون بيش از 50 درصد رشد داشته كه 
اين نيروهاى مهاجر اغلب به علت نداشتن مهارت هاى 
الزم، با نا امنى شديد روبه رو هستند و زندگى تلخى را 
پس از مهاجرت تجربه مى كنند. به گفته ربيعى راه حل 
كه  است  كار  نيروى  توانمندسازى  فقر  با  مبارزه  نهايى 
فنى  آموزش هاى  با  مهارت افزايى  با  توانمندسازى  اين 
نيروى  نگرش  تغيير  بر  وى  مى شود.  ايجاد  حرفه اى  و 
كار اشاره كرد و گفت: سال گذشته 300 هزار شغل از 
طريق مراكز كاريابى شناسايى و معرفى شد كه از اين 

طريق 100 هزار نفر عدم تمايل خود را براى ماندن در 
اين زمينه، به يك  شغل اعالم كردند. ربيعى گفت: در 
استراتژى مهارت نيازمنديم كه اين استراتژى بتواند به 

عنوان يك ميانجى بين عرضه و بازار كار عمل كند.

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065   على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 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

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

آگهي برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي 
در تاريخ 94/3/20 

مجمع عمومي عادي ساالنه سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي در تاريخ 94/3/20 از ساعت 
17 تا 19 در محل سالن گلبانگ واقع در خيابان شهيد مطهري مطهري 23 برگزار خواهد شد. اعضايي كه 
داراي عضويت معتبر هستند حق راي خواهند داشت. براي تسهيل، اعضايي كه بدهي حق عضويت داشته 

باشند، مي توانند بدهي خود را در همان روز نقدا پرداخت كرده و برگ ورود به جلسه را دريافت كنند. 
دستور كار مجمع به اين شرح است: شنيدن گزارش عملكرد ساالنه - بررسي و تصويب ترازنامه مالي 
سال 1393- تصويب برنامه و بودجه سال 94- تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره براي تعيين حق عضويت، 
وروديه و ساير دريافتي ها و پرداخت هاي اركان سازمان طبق دستورالعمل هاي مصوب - تعيين روزنامه 

كثيراالنتشار - بررسي ضرورت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده- بررسي ساير امور

 هيئت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي 

دعوت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
شركت تعاونى چند منظوره خاص جانبازان

تاريخ انتشار: 94/3/18
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت تعاونى چند منظوره خاص 
جانبازان شنبه 94/3/30 ساعت 18 در محل انتهاى بلوار شهيد آوينى – اول دانشگاه 
بيرجند- تاالر فيروزه (پرديس دانشگاه بيرجند) برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم 
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 خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت
بررسى و طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93

دادن اختيار تام به هيئت مديره درباره خريد و راه اندازى و يا تاسيس كارخانه و كوره گچ 
و آهك يا هر طرح و پيشنهادى كه به صرفه و صالح شركت باشد و تامين اعتبار از طريق 

وام و افزايش حق عضويت اعضا
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 و تعيين ميزان پاداش هيئت مديره و بازرس

تصميم گيرى در خصوص اخراج اعضا
اجازه خريد 10 سهم به هيئت مديره

انتخاب هيئت مديره شركت به مدت سه سال
انتخاب موسسه حسابرسى آرشين حساب به عنوان بازرس قانونى شركت براى يك سال

انتخاب روزنامه آواى خراسان جنوبى به عنوان روزنامه كثير االنتشار شركت
هيئت مديره شركت چند منظوره جانبازان

همكار ارجمند  جناب آقاى صنعتى
 مصيبت وارده را خدمت  جناب عالى و خانواده محترم 

 تسليت عرض نموده ، براى آن عزيز سفر كرده علو درجات الهى
 و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزو دارد.

موسسه خيريه دانش آموزى و آموزشگاه علمى امام على (ع)

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با 15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

ان
سم

ك آ
مال

مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ا
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 



دوشنبه * 18 خرداد 1394 * شماره 3238

5 طرح عمرانى با هزينه 330 ميليون تومان در نهبندان به بهره بردارى رسيد. به گزارش صدا وسيما، مديح شهردار نهبندان گفت: اين طرح 
ها شامل آسفالت يك كيلومتر از بلوار دانشگاه و پياده رو سازى هزار و 500 مترمربع در آن و آسفالت خيابان هاى فرهنگ و غدير و زمين 

ورزشى بوستان بسيج نهبندان به مجموع 15 هزار و 500 مترمربع است كه در مدت 2 ماه انجام شد.

بهره برداري از 5 طرح عمراني در نهبندان 

3
پيام شما

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

فكر  به  چهكند  شهرك  دهيار  چرا  سالم. 
نيست؟  چهكند  االهيه  بلوار  ورودى  روشناى 
بگذارند  بلوار كشته شود كه روشناى  در  بايد كسى 

آوا شما هم پيگير شويد. 
901...860

جان  كاركنان  خدمت  خداقوت  و  سالم  عرض 
بركف آتش نشانى كه در حادثه روزبرات در 
روستاى گله چشمه از جان خود براى كمك و 

مهار زبانه هاى آتش گذشتند. اجرتان باخدا.
915...226
آقا  فرمايش  خاطر  به  راه  اداره  مسئولين  سالم. 
كنم  فكر  متبركه  بقاع  توسعه  و  بهسازى  براى 
آسفالت امامزاده سيدمحمد نقيب مهمتر بود 

از بندامير شاه!
915...610
 سالم شهردار محترم منطقه يك بيرجند. كوچه هاى

خيابان گنجى از قديمى ترين خيابان مهرشهر كه 
خاكى  بايد  كى  تا  شده  واگذار  دولت  كاركنان  به 

بماند؟ لطفًا پيگيرى بفرماييد.
915...787

آيا  است  آباد  جوانان  حضور  با  مسجد،  سالم.  با 
مسئولين عزيز مى دانند در شهر خوسف در 
كمبود  روستاها  اكثر  و  شهر  مساجد  بعضى 
روحانى براى امام جماعت داريم؟ حوزه علميه 

آقايان هم نداريم.
915..008
سالم عليكم. ما چند نفر از شهروندان قاين هستيم 
جنگلى  پارك  كارگران  كه  بينيم  مى  داريم  كه 
انصاف  اين  آخه  كشند  مى  زحمتى  چه  قاين 
نيست كه آنها را بيمه نكنند، دارند از جون و دل 

در حفظ جنگل ها و طبيعت زحمت مى كشند. 
901...890
سالم بر دوستان زحمتكش شهردارى. ما اهالى نيلوفر 
و  سر  را  نيلوفر  به  آوينى  ورودى  خواهشمنديم 

سامان دهيد. خيلى كم عرض و ناجور است.
915...789
ما  لطفاً  آزاد.  دانشگاه  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
نيروهاى فضاى سبز را دريابيد كه از ساعت 
 6 و نيم صبح تا 7 شب در دانشگاه زحمت 
مى كشيم با اندك حقوق ... به خدا با اين گرانى ها 

و اجاره خانه و خرج و مخارج زندگى واقعاً كم آورديم...
915...151

سالم آوا. آنتن دهى روستاى كبودان و حومه خراب 
است لطفاً به گوش مسئولين مخابرات برسانيد.

915...404
باسالم. چرا مسئولين فكرى به حال اين موتور سواران 
بى مباالت نمى كنند كه پياده روها را ناامن كردند 
چرا بايد هر روز شاهد حركت موتورسيكلت ها 

در پياده رو باشيم؟!
915...593

با سالم. خواهشمندم نسبت به نيمكت هاى ايستگاه 
اتوبوس سه راه اسدى سمت بازار رسيدگى كنيد 

مدتى شده كه نيمكت ها ناپديد شده است.
901...548
منطقه گردشگرى  به حال  فكرى  لطفًا  باسالم. 
اين  با  بهداشتى  اوضاع  برداريد  رستم  ديگ 
همه تردد بسيار اسفناك مى باشد و سرويس 

بهداشتى و نظافت درستى ندارد.
915...856

فرماندهى پليس راه بيرجند ميالن ولى عصر (عج) 
11اميرآباد شده آزادراه موتورسواران و بعضى از 
ماشين ها اين ميالن ميانبرى شده براى رفتن 
به محله قديمى و حاجى آباد تو رو خدا با نصب 
سرعتگير فكرى براى اين مشكل برداريد. به دهيارى 

كه مراجعه كرديم گفتند خانه هايتان را بفروشيد!
915...178

ها  اتوبوس  دودزابودن  مشكل  حل  راه  سالم. 
گازسوز كردن آنها است.

915...939

اين روزها در حالى قيمت زعفران افزايش مى يابد كه به 
بازى ها  افزايش تقاضا، دالل  بر  قول فروشندگان، عالوه 
و تقاضا براى صادرات به اين افزايش قيمت ها دامن زده 
ارزشمند  به گزارش خاورستان، زعفران، محصولى  است. 
و بومى خراسان جنوبى است و مردم اين ديار كويرى و 
خشك، سالهاست كه با اين گياه پيوندى ديرينه دارند اما 
اين روزها طالى سرخ اين استان، در دست دالالنى است 

كه تنها به سود و منفعت خود مى انديشند.
چند روزى است كه قيمت زعفران رو به افزايش گذاشته 
است اما كشاورز از اين سود هميشه بى نصيب بوده است 
اين  از  را  جيبشان  كه  هستند  ها  واسطه  و  دالالن  اين 

سودها پر مى كنند.
تر  قابل توجه  افزوده  ارزش  و  اين، سود اصلى  بر  عالوه 
به جيب خارجى هايى چون امارات و اسپانيا مى رود كه با 
كمى تغيير بسته بندى و زدن برند اسپانيايى آن را به نام 

خود و به قيمت باال به بازار دنيا عرضه مى كنند.

سال گذشته درآمدى بالغ بر 70 يا 80 ميليون 
تومان از 4 تن زعفران حاصل شد

كريم رضايى، اين زعفران كار خراسان جنوبى متولد سال 
كار  به   67 سال  از  و  است  فردوس  شهرستان  از   1342
را  خدا  رضايت  و  بوده  مشغول  زعفرانكارى  و  كشاورزى 
هميشه مدنظر قرار داده است. وى گفت: پياز زعفران را 
در سطح زيركشتى به مساحت 4 هكتار كاشت مى كنيم؛ 
كه از اين مقدار، 4 تن برداشت داريم. وى با بيان اينكه 
زمين   5 يا   4 سن  به  مربوط  محصول  برداشت  بهترين 
است؛ گفت: زمينى كه در سال اول در آن زعفران كاشت 
مى شود؛ برداشت زيادى نخواهد داشت و همچنين زمين 

10 ساله و پير ديگر آن كارايى اوليه را ندارد.
از 4 هكتار زمين كاشت  ادامه داد:  زعفران كار فردوسى 
شده، يك هكتار در سن 3 يا 4، يك هكتار در سن 10 

سال و يك هكتار 2 ساله است.
رضايى يادآور شد: در سال گذشته درآمدى بالغ بر 70 يا 
80 ميليون تومان از 4 تن زعفران حاصل شد كه نسبت به  

سال هاى قبل از آن بسيار كاهش پيدا كرده است.

كمبود امكانات از مسايل گريبانگير كشاورزان

وى با بيان اينكه زعفران محصول كم آبى است اما نياز به 
آب هم دارد؛ گفت: با توجه به ميزان بارندگى، مقدار آب 
مورد نياز زعفران را تعيين مى كنيم و در صورت كم بودن 

ميزان بارندگى، زمين به مقدار 7 بار به آب نياز دارد.
مسايل  جمله  از  را  امكانات  كمبود  فردوسى  كار  زعفران 
وجود  صورت  در  افزود:  و  دانست  كشاورزان  گريبانگير 
امكانات و اعتبارات، مى توانيم براى رونق دادن محصول 
از  اكنون  هم  و  كنيم  استفاده  آبيارى  نوين  روش هاى  از 

روش غرقابى، براى آبيارى زمين ها استفاده مى شود.
رضايى اضافه كرد: چنانچه دولت با توجه به خشكسالى هاى 
با دادن وام بالعوض براى نوين  اخير، همكارى الزم را 
كردن آبيارى و خريدارى را به صورت مستقيم انجام دهد؛ 

اين محصول رونق خوبى خواهد داشت.
وى تأمين استخر ذخيره آب براى اين محصول را از ديگر 
موارد درخواستى خود از مسئولين عنوان كرد و افزود: با 
توجه به خشكسالى و كمبود بارندگى، استخرهاى ذخيره 
آب تا حدودى مى تواند مشكل تأمين آب اين محصول را 

در زمستان حل كند.

پولى كه به جيب كشاورز مى رود 
به اندازه دسترنج و هزينه هاى وى نيست

جيب  به  كه  پولى  اينكه  بيان  با  فردوسى  كار  زعفران 
كشاورز مى رود به اندازه دسترنج و هزينه هاى وى نيست؛ 
بسيار  قيمتى  با  سرخ  اين طالى  بهاى  كرد:  خاطرنشان 
مى رود  كشاورز  جيب  به  آن  بازرگانى  قيمت  از  پايين تر 
كشاورز  از  تومان  هزار   500 و  ميليون   4 كيلويى  چراكه 
از  اين محصول در خارج  خريدارى مى شود در حالى كه 

كشوربه قيمت چند برابر به فروش مى رسد.
رضايى درباره قاچاق زعفران گفت: بايد جهاد كشاورزى با 
همكارى نيروى انتظامى جلوى افراد سودجو را بگيرد كه 
اين محصول بومى به كشورهاى افغانستان و چين منتقل 
با برندهاى  اين محصول  نشود. وى عامل اصلى فروش 
اسپانيايى در كشورهاى ديگر با قيمت بسيار باال، را وجود 
دالالن دانست و افزود: زعفران را بايد خود دولت و جهاد 

از كشاورزان خريدارى كند تا دست دالالن كوتاه شود.
استان  مسئوالن  اينكه  بر  تأكيد  با  فردوسى  كار  زعفران 
در بهداشت و بسته بندى محصوالت به كشاورزان كمك 
كنند تا بتوانيم با برند خود خراسان جنوبى اين محصول 
ارزشمند را به كشورهاى ديگر صادر كنيم، متذكر شد: چرا 
بايد اين محصول بومى توسط واسطه ها خريدارى و سپس 
اسپانيا  سپس  و  مالزى  كشورهاى  در  ديگر  برندهاى  با 

صادر و به فروش برسد؟

دالالن با قيمت بسيار پايين 
محصول زعفران ما را خريدارى مى كنند

تعاونى  هيچ  گذشته  سال  چند  در  كرد:  گاليه  رضايى 
محصول كشاورزان اين منطقه را خريدارى نكرده و تنها 
يا 7 سال گذشته تعاون روستايى جلو آمد  بار در 6  يك 
و محصول ما را خريدارى كرد در حالى كه در اين چند 
ساله اخير هميشه دالالن با قيمت بسيار پايين محصول 
ما را خريدارى مى كنند. وى زمين خوب، خاك رس، بذر 
خوب حداقل با وزن 8 تا 10 گرم، دقت در كاشت و غيره 
را از موارد مورد نياز براى كاشت محصول زعفران دانست 
افزود: در سال گذشته محصول زعفران در كل كشور  و 
پيدا كرد در حالى  آبى و خشكسالى كاهش  به دليل كم 
كه ميزان آب مورد نياز زعفران بستگى به بارندگى دارد و 
حدوداً زعفران از 4 تا 7 بار آب مى خواهد. وى ادامه داد: 
اين محصول در آخر شهريور و اوايل مهرماه كاشت شده 

و نيمه آبان و آذر برداشت مى شود.
عليرغم اين مشكالت كشاورزان، اين روزها شاهد گرانى 
محصول زعفران در استان هستيم كه حتى اين گرانى هم 

به جيب دالالن مى رود.

افزايش تقاضا موجب افزايش 10 درصدى
 قيمت زعفران شده است

بيرجندى   زعفران  و  خشكبار  فروشنده  بهلگردى،  مهدى 
گذشته  هفته  به  نسبت  زعفران  قيمت  كرد:  اظهار  نيز 
حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده كه هر مثقال زعفران 
دسته اى، از 22 هزار تومان به 24 هزار تومان و زعفران 
سر گل از 26 هزار به 28 تا 30 هزار تومان افزايش داشته 
است. وى خاطرنشان كرد: افزاش تقاضا بيشتر از عرضه 
محصول بوده و اين افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت 
و  بازى ها  دالل  افزايش  ديگر  از طرف  نيز  و  است  شده 
افزايش تقاضا براى صادرات از ديگر مواردى بوده كه به 

اين قضيه دامن زده است.

مركز نرخ گذارى قطعى براى زعفران وجود ندارد

فروشنده خشكبار و زعفران بيرجندى با ابزار تأسف از اينكه 
تعاونى خاصى براى خريد مستقيم زعفران نيست تا دست 
دالالن كوتاه شود؛ گفت: زعفران مورد نياز براى فروش 
را از كشاورز با 10 درصد زير قيمت خريدارى مى كنم اما 

دالالن موجب كم رونق شدن اين محصول شده اند.
براى  قطعى  گذارى  نرخ  مركز  اينكه  بيان  با  بهلگردى 
زعفران وجود ندارد؛ گفت: نرخ ها بر اساس تقاضا و عرضه 
بوده و در صورت كم بودن عرضه و تقاضاى زياد افزايش 
اين  در  اينكه  به  توجه  با  و  است  قيمت طبيعى  صعودى 
دو ساله اخير توليد زعفران به دليل خشكسالى كم شده، 
قيمت يك  داد:  ادامه  است. وى  رفته  باال  نيز  آن  قيمت 
كيلو زعفران در اول ارديبهشت ماه سال جارى 4 ميليون 
و 500 هزار تومان بوده كه اكنون با يك ماه فاصله به 6 

ميليون تومان رسيده است.

افزايش 5 درصدى برداشت زعفران در سال گذشته

مدير كل جهاد كشاورزى خراسان جنوبى هم اظهار كرد: 
زعفران از گياهان بومى ايران بوده كه از ديرباز در مناطق 
كشت  جنوبى  خراسان  در  به خصوص  ايران  از  مختلفى 
مى شود. هاشم ولى پور مطلق، استفاده از بنه (پياز) سالم 
حيوانى  كود  قبيل  از  آلى  كودهاى  از  استفاده  درشت،  و 
ميكرو،  عناصر  با  پاشى  محلول  و  بيولوژيك  كودهاى  و 
هاى  علف  با  مبارزه  كافى،  ميزان  به  و  موقع  به  آبيارى 
هرز و مبارزه با آفات و بيمارى ها خصوصًا كنه پياز (بنه) 
اين  عملكرد  افزايش  در  مهم  نكات  جمله  از  را  زعفران 
محصول استراتژيك دانست. وى در راستاى رويكرد توليد 

و  آلى  كودهاى  از  استفاده  كرد:  توصيه  سالم،  محصول 
زيستى در زراعت زعفران مدنظر قرار گرفته و تا حد امكان 

از كودهاى شيميايى استفاده نشود.
كاهش  منظور  به  كشاورزان  داد:  ادامه  مطلق  ولى پور 
پس  و  برداشت  زمان  در  خصوصًا  ميكروبى  آلودگى هاى 
از برداشت با استفاده از ظروف استاندارد و رعايت مسايل 
جهت  در  زعفران  خشكانيدن  صحيح  نحوه  و  بهداشتى 
را  بلندى  گام هاى  ارزشمند  محصول  اين  كيفى  ارتقاى 

پاشى  محلول  اينكه  به  توجه  با  شد:  يادآور  وى  بردارند. 
بر  زيادى  تأثير  اسفند  اوايل  و  بهمن  اواخر  در  زعفران 
به  دارد  زعفران  توليد  افزايش  و  كيفيت  افزايش  روى 
كودهاى  با  را  خود  مزارع  مى شود  توصيه  زعفران كاران 

كامل شامل عناصر پرمصرف محلول پاشى كنند.
تن   50 گذشته  سال  در  اينكه  بيان  با  مطلق  پور  ولى 
زعفران به ميزان ارزش ريالى 180 ميليارد ريال از سطح 
زيركشت 15 هزار و 250هكتار اراضى استان برداشت شده 
 5 ميزان  به   92 سال  به  نسبت  ميزان  اين  گفت:  است؛ 
درصد افزايش داشته است. وى ادامه داد: بيشترين سطح 
زيركشت زعفران در استان مربوط به شهرستان قاينات با 
كه  است  توليد  13,8تن  و  و 422هكتار  هزار   4 مساحت 
را  اول  رتبه  در كيفيت  و  رتبه دوم  توليد،  در  استان  خود 
دارا است. وى با اشاره به اينكه هم اكنون 35 هزار و 830 
بهره بردار در زمينه كشت زعفران مشغول به كارند؛ گفت: 
اوايل  تا  و  شروع  ماه  مهر  دوم  نيمه  از  زعفران  برداشت 

آذرماه ادامه مى يابد.

حدود 95 درصد زعفران جهان در ايران تأمين مى شود

مدير كل جهاد كشاورزى استان، اعطاى زمين، مجوز و 
تسهيالت در حد امكان به صنايع دسته بندى و فرآورى، 
به  زعفران  مزارع  احداث  براى  نياز  مورد  تسهيالت  ارائه 

جوان سازى  درباره  نياز  مورد  تسهيالت  ارائه  متقاضيان، 
منظور  به  آموزشى  كارگاه هاى  برگزارى  زعفران،  مزارع 
ارتقاى دانش فنى بهره برداران، تهيه نشريه فنى زعفران 
براى زعفران كاران از جمله سياست گذارى جهاد كشاورزى 
بهره   افزايش  و  كشاورزان  از  حمايت  راستاى  در  استان 
از  داد:  ادامه  مطلق  ولى پور  دانست.  محصول  اين  ورى 
ديگر موارد سياست گذارى هاى حمايتى جهاد استان، تهيه 
كارگاه هاى  برگزارى  تلويزيونى،  و  راديويى  برنامه هاى 

مناطق  و  زمين  انتخاب  زمينه  در  آموزش  و  آموزشى 
مستعد كاشت، آماده سازى براساس اصول فنى، استفاده 
(پياز) مرغوب و سالم و داراى وزن باالى 8 گرم  از بذر 
به منظور كوتاه كردن زمان گلدهى، جوان سازى مزارع 
زعفران، تغذيه مناسب و استفاده از كودهاى آلى از قبيل 
ورمى كمپوست و كود حيوانى پوسيده به ميزان كافى با 
هدف افزايش درصد مواد آلى خاك، اصول و روش هاى 
صحيح برداشت، فرآورى و بسته بندى زعفران است. وى 
مشكالت زعفران كاران خراسان جنوبى را خشكسالى هاى 
منابع  آب  كيفيت  قنوات، كاهش  آب  دبى  مكرر، كاهش 
نامنظم  آبى، آلودگى زعفران، تغييرات و نوسانات قيمت، 

بودن صادرات در سال هاى مختلف برشمرد.

ستاد ساماندهى زعفران در استان تشكيل شود

زعفران كاران  مشكالت  بر  عالوه  گزارش  اين  طبق 
بر خشكسالى و كمبود آب، ورود دالالن و قاچاق  مبنى 
كند  مى  دوچندان  را  كشاورز  معيشتى  مشكالت  زعفران 
ساماندهى  ستاد  است  نياز  مشكالت  اين  حل  براى  كه 
زعفران در استان تشكيل شود تا حداقل ارزش زعفران در 
استان سنجيده شده و يا معيارى براى قيمت گذارى اين 
محصول باشد تا شايد بتوان از اين طريق دست دالالن را 

از طالى سرخ در استان كوتاه كرد.

سود افزايش قيمت زعفران، در جيب دالالن

چرا مركزى براى نرخ گذارى قطعى در زعفران وجود ندارد؟
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    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

فشارخون باال بدون عالمت است و حتما بايد با فواصل مناسب بر حسب شرايط 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرجسمى اندازه گيرى شود.

مژده       كنكورى هـا     مژده
كارگاه  مهندسى ذهن
رفع استرس كنكور 
و امتحانات پايان سال

با دعوت از استاد برتر NLP ايران
يك روزه از ساعت 16 الى 19

(سـه شنبـه و چهار شنبـه)
 به دليل ظرفيت محدود كالس 

و تعداد زياد متقاضيان لطفا براى 
رزرو با شماره 05632235499 

تماس حاصل فرماييد.

با وجود زحمت زياد كشاورزان استان 

بيمه ايران   نمايندگى نوكى
مشاوره و صدور انواع بيمه نامه 
اموال ، اشخاص ، مسئوليت و...
صدور بيمه نامه شخص ثالث 

در چندين قسط 
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط

با خريد بيمه نامه خودرو در 
قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
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تلفن: 32440966 -09151609589
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اين كتاب در باره جوانى است كه از وضع مالى خود راضى نيست. عموى او فرد دولتمندى (ثروتمندى) را به او معرفى مى كند كه مى تواند به او راز دولتمند شدن 
را بگويد. جوان پس از يافتن آن فرد دولتمند و گذراندن آزمايشهايى كه آن فرد براى او ترتيب مى دهد، راز ثروتمند شدن را مى يابد و در نهايت به هدفى كه براى 
خود در نظر گرفته است دست مى يابد. 

كتاب : حكايت دولت و فرزانگى اثر مارك فيشر

4
آلبوم هاى جديد همايون
 شجريان منتشر مى شود

ايرانى: صدرالدين  موسيقى 
اثرى  درباره  خانى  حسين 
از  زودى  به  قرارست  كه 
همايون شجريان و سهراب 
مجزا  طور  به  پورناظرى 
منتشر  توسط موسسه وى 
انتشار  از  پس  گفت:  شود، 

آلبوم «دشت جنون» به آهنگسازى اميرحمزه حسينى و 
خوانندگى على زندوكيلى كه ارديبهشت ماه امسال توسط 
شركت ايران گام وارد بازار موسيقى شد تمام تالش خود 
را انجام داده ايم كه بتوانيم بعد از پايان ماه مبارك رمضان 
بازار كنيم كه تصور نيز روانه  را  اثر موسيقايى ديگر   سه 

مى كنم هر سه آنها از آلبوم هاى ارزشمند و پرطرفدار موسيقى 
كشورمان خواهد شد.وى افزود: طبق برنامه ريزى هايى كه 
انجام گرفته تازه ترين آلبوم همايون شجريان كه برگرفته از 
كنسرت موفق «آيينه ها» به آهنگسازى كيخسرو و سهراب 
پورناظرى است در قالب دو لوح فشرده صوتى و تصويرى با 
نام هاى «خداوند اسرار» و «آيينه ها» به كارگردانى رخشان 
بنى اعتماد به عالقه مندان موسيقى ايرانى عرضه خواهد شد. 
در اين آلبوم ها سهراب پورناظرى نوازنده تنبور و كمانچه، 
همايون نصيرى نوازنده سازهاى كوبه اى، حسين رضايى نيا 
نوازنده دف، آيين مشكاتيان نوازنده تنبك و كوزه، بابك 
غصالى نوازنده عود، آزاده ميرزاپور نوازنده تار، مهيار طريحى 
نوازنده سنتور و داريوش آذر نوازنده كنترباس، قطعاتى را 
به آهنگسازى كيخسرو پورناظرى و سهراب پورناظرى به 

خوانندگى همايون شجريان اجرا كرده اند.

قطعه «گمنام» هماى كه
 به 175 شهيِد غواص تقديم شد

موسيقى ما:  پرواز هماى كه كنسرت پيش رويش را به 175 
شهيِد غواص تقديم كرده، به تازگى ويدئو كليپ «گمنام» 
را هم در همين رابطه ساخته و منتشر كرده است. پرواز 
با  كنسرتى  در  ماه سال جارى،  و 21 خرداد  هماى  20 
عنوان «سرزمين بيكران» و با همراهى اركستر «پرواز» در 
تاالر بزرگ وزارت كشور روى صحنه خواهد رفت. هماى 
كنسرت پيش رويش را به 175 شهيِد غواصى تقديم كرده 
است. او در اين رابطه گفته بود: «اين برنامه را به 175 شهيِد 
غواصى تقديم كرده ايم كه بدوِن شك، آرامشى كه هم اكنون 
در سرزمين بيكران ايران وجود دارد، مديوِن جانفشانى هاى 

آنان و ديگر شهيداِن عزيز است.» 

تلفن  كه  بود  گذشته  شعبان  مبارك  ماه  از  روز   5  : شبستان 
خبرگزارى شبستان به صدا درآمد. آنطرف خط، فردى خود را 
واحدى مجتمع مسكونى شهيد  پروژه 1500  نماينده ساكنين 
سپهبد على صياد شيرازى بيرجند معرفى كرد و توضيح داد: از 
ابتداى ماه مبارك شعبان به دليل نبود  مسجد در اين مجتمع 
مسكونى، گروهى از ساكنين به صورت خودجوش نماز جماعت 
مغرب و عشاء را در پاركينگ يكى از بلوك هاى مسكونى برگزار 
مى كنند. مهدى يعقوبى تاكيد كرد: اختصاص زمين با كاربرى 
مذهبى براى ساخت مسجد در اين پروژه، يكى از درخواست هاى 
مهم ساكنين اين پروژه مسكونى بود. براى گرفتن پاسخ عالمِت 
سوالى كه در ذهنم ايجاد شده (نبود زمين با كاربرى مذهبى و يا 

مسجد در 37 هزار مترمربع؟) راهى اين مجتمع مى شوم.
مانده  ساعت  يك  عشاء  و  مغرب  اذان  تا  و  است   19 ساعت 
بيرجند ارتش  مهر  مسكن  مجتمع  ورودى  به  كه   است 
مى رسم. از نگهبان آدرس مى پرسم؟ به راننده مى گويد بايد 
بخشى از مسير را خالف بروى!! اين يكى از مشكالتى بود كه 
ساكنين هم در البالى سخنان آن به اشاره كردند.از دور بر روى 
پارچه اى با رنگ قرمز نوشته شده است «محل برگزارى نماز 
جماعت مغرب و عشاء؛ فاز 1؛ بلوك A08» جمعيتى كه در اطراف 
محل اين آدرس جمع شده است، شك مرا به يقين تبديل مى 
كند كه آدرس را درست آمده ايم. هنوز تا اذان مغرب 45 دقيقه 
ديگر مانده اما جمعيت زيادى در داخل و بيرون محل برگزارى 
نماز جماعت جمع شده است.تعداد زياد بچه ها، نظرم را جلب كرد، 
يكى داشت مهرهاى نماز را داخل جامهرى جديدى مى گذاشت 
كه عقيدتى سياسى ارتش به آنجا اهدا كرده بود. بزرگترها موكت 
هاى جديدى كه هيات رضوى به آنجا اهدا كرده بود را جارو مى 
كردند و بيرون هم عده اى آب پاشى براى پذيرايى از مهمانان 
خانه خدا.سيد محمد حسينى، محسن حيدرى و يونس يعقوبى 
هم 12-13سال بيشتر ندارند، به تازگى و براى اولين بار طعم 

مكبربودن و موذن بودن را در اينجا چشيده اند.

 دلتنگى هاى دورى از مسجد

مى گفت: از وقتى به منزل جديد خود آمديم، احساس دلتنگى 
عجيبى مى كردم، يك سال و نيم اين دلتنگى هاى من درمان 
نشد؟ نمى توانستم بفهمم؟ تا اينكه يه روز آنقدر فكر كردم تا 
اينكه يادم افتاد قبال هر وقت دلم مى گرفت مى رفتم مسجد. 
اينجا بود كه يادم افتاد از وقتى آمدم اين محله اصال تا بحال 
صداى اذان به گوشم نرسيده. اصال اين محله مسجد نداره كه 
بتونيم صداى اذان رو بشنويم. اين بود كه دلتنگيم بيشتر شد.خانم 
عبداللهى كه سن و سالش ديگه داره به 50 نزديك مى شه ادامه 
داد: وقتى حرف حساب دلمو فهميدم فقط با خداى خودم راز و 
نياز كردم كه خودش يه راهى جلوى پاى من بذاره و اين مشكل 

رو حل كنه تا اينكه فهميدم از اول ماه مبارك شعبان به همت 
اهالى بلوك A08 ، قراره نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار بشه. 
خيلى خوشحال شدم و اين خبر خوش رو به همسايه ها هم 
دادم، اوناهم گويا از من خوشحال تر شدند. اولش فكر مى كرديم 
قراره نماز جماعت داخل كوچه اقامه بشه تا اينكه وقتى براى 
اولين نماز جماعت رفتم ديديم اهالى بلوك A08 بخش بزرگى 
از پاركينگ را مفروش كردند. يكى از همسايه ها اسفند دود كرده 
بود و ديگرى سجاده امام جماعت رو از منزل آروده بود. هركدوم 
از همسايه ها يه تعداد مهر و تسبيح آورده بودند. نماز جماعت 

محقرانه ولى باصفايى برگزار شد. 

ساكنين مسكن مهر ارتش بيرجند محروم
 از شنيدن صداى ملكوتى اذان

واحدى   1500 پروژه  ساكنين  نماينده  يعقوبى،  مهدى  سراغ 
بيرجند  شيرازى  صياد  على  سپهبد  شهيد  مسكونى   مجتمع 
مى روم. گويا از اولين افرادى است كه براى اين كار خير، پيش 
قدم شده است. وى گفت: ساخت پروژه 1500 واحدى مجتمع 
مسكونى شهيد سپهبد على صياد شيرازى (طرح مهر)، طبق 
قرارداد بين شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 امام رضا(عليه 
السالم) بيرجند با سازمان مسكن و شهرسازى استان در زمينى به 
مساحت 37 هزارمترمربع از مهرماه 89 در بلوار شهيد ناصرى آغاز 
شد.يعقوبى با اشاره به اينكه در اوايل سال 92 فاز اول اين پروژه 
با 693 واحد مسكونى به بهره بردارى رسيد و تحويل ماكلين شد، 
افزود: در همان سال، ساخت فاز دوم اين پروژه با 807 واحد آغاز 

شد كه در حال حاضر از پيشرفت 50 درصدى برخوردار است.
اول  فاز  در  خانوار  حدود 700  اكنون  هم  اينكه  بيان  با  وى   
بررسى  طبق  داد:  ادامه  هستند،  ساكن  مسكونى  مجتمع  اين 
محدوده  در  ارتش،  مسكن  تعاونى  تاييد  و  آمده  عمل  به 
بينى  پيش  مسجد  احداث  جهت  زمينى  عظيم،  مجتمع  اين 
هرگونه  فاقد  مجتمع  اين  ديگر،  سوى  از  و  است  نشده 
 زيرساخت هاى مورد نياز بوده و از خدمات شهرى متعارف نيز 
محروم است.يعقوبى خاطرنشان كرد: در اين 37 هزار مترمربع بر 

اساس تحقيقات انجام شده حتى يك سانتيمتر زمين با كاربرى 
مذهبى وجود ندارد كه اهالى اين مجتمع بتوانند براى ساخت 
مسجد، اقدام كنند.  وى با اشاره به پيگيرى هاى انجام شده 
از سوى ساكنين و شركت تعاونى مسكن از سازمانهاى مسكن 
اداره اوقاف، تصريح كرد: تاكنون اين پيگيرى  و شهرسازى و 
مساعدى  قول  هيچ  مسئوالن  و  است  نرسيده  جايى  به  ها 
براى ساخت مسجد  كاربرى مذهبى  با  زمين  اختصاص   براى 
صياد  شهيد  واحدى   1500 پروژه  ساكنين  نماينده  اند.  نداده 
 شيرازى بيرجند ادامه داد: در حال حاضر مسئوالن اوقاف اعالم

كرده اند كه يك هيات امنايى 5 يا 7 نفره از اهالى اين مجتمع 

تشكيل دهيم و درخواست كتبى خود مبنى بر واگذارى يك قطعه 
زمين با كاربرى مذهبى را به مسكن و شهرسازى ارائه كنيم، تا 

تصميمات الزم گرفته شود.
نماينده ساكنين تعاونى مسكن مهر امام رضا (ع) بيرجند اظهار 
داشت: در مقابل بلوك A08 ، 2 قطعه زمين با كاربرى آموزشى 
وجود دارد و اهالى اين پروژه، درخواست دارند كه بخشى از زمين 

براى ساخت مسجد، تغيير كاربرى يابد.
وى با تاكيد بر اينكه دولت مكلف است كه همزمان با ساخت 
مسكن هاى مهر، زيرساخت هاى الزم از قبيل مدرسه، مسجد 
و ... را براى مردم تامين كند، افزود: هم اكنون درخواست كتبى 
ساكنين اين منطقه مبنى بر اختصاص زمين براى ساخت مسجد، 

به ستاد اقامه نماز ارائه شده است.

 تحقق همدلى و همزبانى در بين
 ساكنين مجتمع مسكونى مهر ارتش

يعقوبى گفت: حداقل 2 هزار مترمربع زمين براى ساخت مسجد از 
مسكن و شهرسازى درخواست كرده ايم تا بتوانيم كتابخانه، دفتر 
پايگاه بسيج، كانون فرهنگى هنرى، مجتمع ورزشى و بخشى هم 
به عنوان تجارى در كنار مسجد براى رفع نيازهاى اين مكان 

احداث شود. 
شعبان،  مبارك  ماه  ابتداى  از  اينكه  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
شود،  مى  اقامه  پاركينگ  اين  در  جماعت  صورت  به  نماز 

سالى  در  ارتش  مهر  اهالى مجتمع مسكونى  كرد:  خاطرنشان 
نام «همدلى و همزبانى»  به  انقالب  از سوى رهبر معظم  كه 
خود  امر  ولى  دستور  شكل،  بهترين  به  است،  شده   نامگذارى 
را اطاعت كردند. وى همچنين به استقبال بسيار خوب نوجوانان 
از نماز جماعت اشاره كرد و افزود: برخى از نوجوانان براى اولين 
بار با اين اقدام خير اهالى محل، طعم خوش مكبر و موذن بودن 

را چشيده اند.

صداى اذان صبح در ماه مبارك رمضان به گوش 
ساكنين پروژه مسكونى ارتش نمى رسد

حجت االسالم محمد مرادى امام جماعت اين محفل نورانى 
در  گفت:  است،  مسكونى  مجتمع  اين  ساكنين  از  خود  كه 
 قرآنى تاكيدى درباره خواندن نماز نداريم بلكه تمام تاكيد قرآن 
نيز  شهر  مساجد  ديگر  از  افزود:  وى  است.  نماز»  «اقامه  بر 
درخواست هايى براى برگزارى نماز جماعت داشته و دارم اما به 
دليل اهميت، اين مكان را براى برگزارى نماز جماعت انتخاب 
كردم.حجت االسالم مرادى خاطرنشان كرد: در شب اول تعدادى 
از نمازگزاران بر روى زمين، نماز خود را اقامه كرده اند اما اكنون 
با همت بسيارى از افراد، نماز هر شب با شكوه تمام به صورت 

جماعت برگزار مى شود.
وى اظهار اميدوارى كرد: با همكارى مسئوالن و اختصاص زمين 
براى ساخت مسجد، هرچه سريعتر ساكنين اين پروژه صداى 
دلنشين اذان را در سحرهاى ماه مبارك به گوش جان بشوند.

محمدعلى على آبادى يكى ديگر از ساكنين پروژه كه بيش از يك 
سال در اين مكان زندگى مى كند، گفت: در طول اين يك سال 
هيچ گاه صداى اذان را در اين مجتمع نشنيده ام. سايت مسكونى 
شهيد حجت االسالم حسين كميلى دبير ستاد اقامه نماز خراسان 
جنوبى نيز در اين خصوص گفت: طبق درخواست ساكنين اين 
مجتمع و بعد از بازديد از نماز جماعت مغرب و عشاء در پاركينگ 
A08 اين مجتمع مسكونى، پيگير درخواست مردم اين منطقه 
مبنى بر واگذارى زمين براى احداث مسجد شده ايم.وى افزود: در 
همين راستا مكاتبات الزم با حجت االسالم قرائتى رئيس ستاد 
اقامه نماز كشور و دكتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور 
انجام شده است و عكس هايى از اقامه نماز در اين مكان نيز براى 
مركز ارسال شده است.وى همچنين با انتقاد از اينكه حتى يك 
سانتيمتر زمين با كاربرى مذهبى در اين پروژه تعريف نشده است، 
خاطرنشان كرد: اين درحاليست كه فضاهاى الزم براى فضاى 
 سبز، فضاى آموزشى و ... در اين پروژه درنظر گرفته شده است.  
دبيرخانه  مسئول  شبستان،  خبرنگار  هاى  پيگيرى  اساس  بر 
كانونهاى فرهنگى هنرى مساجد خراسان جنوبى با ابزار خرسندى 
از اجراى طرح تالوت نور در اين مكان، قول مساعد به منظور 

تجهيز و در اختيار گذاشتن قرآن به اين مكان را داد .

موسيقىنمــاز جماعت در پــاركينگ

سينمايى 

چه خبر از جديدترين 
فيلم «ويشكا آسايش»؟

سينماخبر:  فيلمبردارى فيلم سينمايى «فقط به خاطر 
تو» به نويسندگى و كارگردانى بيژن شيرمرز هم اكنون 
در تهران و در لوكيشنى واقع در شهرك غرب در حال 
پيگيرى بوده و تاكنون 20 درصد از كل كار مقابل دوربين 
رفته است. طبق برنامه ريزى ها فيلمبردارى اين فيلم تا 
ادامه  براى  گروه  و  داشت  خواهد  ادامه  آينده  روز   40
توليد طى چند روز آتى به چند منطقه مختلف از تهران 
خواهند رفت. فيلمبردارى اين فيلم  در يك شركت در 
حوالى ميرداماد و سپس در يك خانه در اقدسيه پيگيرى 
خواهد شد. خانه اقدسيه يكى از لوكيشن هاى اصلى فيلم 
محسوب مى شود كه فيلمبردارى در آن به مدت 10 روز 
انجام خواهد شد. ويشكا آسايش، پژمان بازغى، سحر 
قريشى، نيما شاهرخ شاهى، رامين ناصرنصير، محمود 
جعفرى، آتش تقى پور، زهره حميدى، پوراندخت مهيمن، 
فريبا نادرى، نيلوفر پارسا و (با حضور) گوهر خيرانديش و 
مجيد صالحى بازيگران اصلى اين فيلم هستند كه از اين 

بين هنوز بازى خيرانديش آغاز نشده است. 

«ستايش 3» تا 2 ماه ديگر كليد مى خورد

سينماخبر: «سعيد مطلبى» گفت: مدتى است مشغول 
نگارش سرى سوم سريال «ستايش» هستم و احتماال تا 
دو ماه ديگر ضبط سريال را آغاز خواهيم كرد. نويسنده 
سريال «ستايش 1 و2» درباره اضافه شدن بازيگرهاى 
جديد به اين سريال گفت: هنوز تصميم قطعى براى 
سرى  بازيگران  اما  نداريم،  جديد  بازيگران  حضور 

دوم همگى در سرى سوم نيز به ايفاى نقش خواهند 
پرداخت. وى اظهارداشت: ستايش از جمله سريال هايى 
بود كه مخاطبان استقبال خوبى از آن به عمل آوردند و 
به همين دليل سرى دوم آن هم ساخته شد و تصميم 
شد.  گرفته  نيز  سريال  اين  سوم  سرى  ساخت  براى 
مطلبى گفت: اميدوارم در سرى سوم به نكات باقى مانده 
برسيم و اين سرى هم مانند سرى هاى قبلى بتواند به 
يكى از پربيننده ترين سريال هاى تلويزيون تبديل شود. 
 سريال «ستايش1 و 2» به كارگردانى سعيد سلطانى و 
تهيه كنندگى آرمان زرين كوب در سالهاى 89 و 92 بروى 
آنتن شبكه سه سيما رفت. در اين سريال بازيگرانى چون: 
داريوش ارجمند، نرگس محمدى، مهدى سلوكى،حديث 
نادرى،  فريبا  كبريتى  رامسين  تيرانداز،  ميرامينى،سيما 

مهدى پاكدل و ... به ايفاى نقش پرداختند. 

شهرك 21 هزار نفره بيرجند يك سانتى متر هم فضاى مذهبى ندارد

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  

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

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

 مقام معظم رهبرى (مدظله العالى): مهم ترين عامل موفقيت مسئوالن و كاركنان اين وزارتخانه 
روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبى(وزارت اطالعات) ايمان دينى است.

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648               

                           فنودى

فرزندان خود را از كودكى با دانش نوين كامپيوتر آشنا كنيد

آموزش كامپيوتر ويژه كودكان
با ارائه مدرك ازآموزش از پايه اى ترين مباحث با زبان ساده براى كودكان در

 سازمان آموزش فنى و حرفه اى
آدرس: خيابان طالقانى- طالقانى 16 
تلفن: 32236081 - 32236080
مطمئن هزينه كنيد

آموزشگـاه كيـاست

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
 اي

ه
م

بي

ى
ون

رگ
قي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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بهلول تخت پادشاهى

قصر  وارد  بهلول  روزى 
هارون الرشيد شد و چون 
و  خالى  را  خالفت  مسند 
رفته  جلو  ديد  بالمانع 
واهمه  و  ترس  بدون   و 

بر تخت خليفه نشست.
آن  چون  دربار  غالمان   

حال بديدند به ضرب چوب و تازيانه بهلول را از تخت 
بهلول  شد  وارد  خليفه  كه  هنگامى  كشيدند.   پايين 

را در حالتى بهم ريخته ديد كه گريه مى كند. 
از نگهبانان سبب گريه او را پرسيد: نگهبانان گفتند: 
را  او  بود  نشسته  شما  مخصوص  مكان  در   چون 

از آنجا دور كرديم. 
هارون ايشان را مالمت كرد و بهلول را دلدارى داده 
گريه  خود  براى  من  گفت:  بهلول  نمود.  نوازش   و 
نمى كنم بلكه به حال تو مى گريم. زيرا كه من چند 
لحظه در مسند تو نشستم اينقدر صدمه ديدم و اذيت 
و آزار كشيدم. در اين انديشه ام كه تو كه يك عمر 
بر اين مسند نشسته اى  چه مقدار آزار خواهى كشيد 

و صدمه نخواهى ديد.

انتظار سخت است، فراموش كردن هم سخت 
است، اما اين كه نداني بايد انتظار بكشي 
يا فراموش كني، از همه سخت تر است.

به  حيف نون  ميگن از چه گلى خوشت مياد…
ميگه اقاقيا…ميگن همينى روكه گفتى بنويس….

ميگه غلط كردم رز

نگاهت را مهيا كن من امشب باز مى گردم
برايم خيمه بر پا كن من امشب باز مى گردم

احمد پروين

گاه مى توان براى يك دوست چند سطر سكوت
 به يادگار گذاشت، تا او در خلوت خود
 هر طور كه خواست آن را معنا كند.

در رفاقت مراقب آدم هاي تازه به دوران 
رسيده باش، هرگز به ديواري كه تازه

 رنگ شده، نبايد تكيه كرد.

ديگران  از  ما  كه  ناراحتى هايى  اعظم  قسمت  اغلب 
روى  بر  كه  است  تعبيرى  و  ما  ذهن  زاييده  داريم 
حرف هاى آن ها مى گذاريم چرا كه نمى توانيم اطرافيان 
طبق  بر  و  كنند  فكر  ما  مثل  كه  كنيم  وادار  را  خود 
يا  شنونده  كه  زمانى  اما  بگويند.  سخن  ما  خواسته 
مخاطب مكالمه  اى هستيم با ارزيابى و تحليل بيش از 

حد حرف ها، زندگى را براى خود دشوارتر مى كنيم.
صحت  كه  اين  و  اجتماعى  تعامالت  فنون  آموختن 
واكنش هاى  و  مخاطب  فرد  بدن  زبان  از  را  مكالمات 
چشمى او دريابيم قاعدتا ايده اى مفيد در روابط روزمره 
است، اما افراط و زياده روى در استفاده كردن از اين 
كه  اين  واقع  در  باشد.  آسيب رسان  مى تواند  ترفندها 
مانند  و  باشيم  پرده  پشت  حقيقت  دنبال  به  همواره 
كاراگاهى در جمع متهمين به دنبال روابط و رازهاى 
فاش نشده بگرديم، لذت روابط اجتماعى را از ما خواهد 
گرفت. در اين مقاله دستورالعمل هاى ساده اى را مرور 
مى كنيم كه مانع از افراط ما در اين زمينه خواهد شد.

توجه خود را به لحظه معطوف كنيم
اين است كه  بر  افراد  تمايل  در مكالمات معمول گاه 
اشارت و نشانه ها و در واقع كليد واژه ها را دنبال كنند 
و  بگردند  حقيقت  يافتن  براى  سرنخ هايى  دنبال  به  و 
اين تا جايى پيش مى رود كه ديگر صحبت مخاطب را 

نمى شنوند و در يك «حقيقت مجازى» كه براى خود 
ساخته اند سير مى كنند. اين افراد اغلب پس از گذشت 
زمان و دور شدن از موضوع بحث و فرد مخاطب، نظر 

به شدت متفاوتى در خصوص موضوع مكالمه دارند.

 تجزيه و تحليل نكنيم
 براى آن كه تمركز خود را بر روى مكالمه حفظ كنيم 
و به دنبال رازهاى نهان كلمات نگرديم، وال استريت 
ژورنال تكنيكى را با نام Rasa معرفى مى كند. اساس 
حقيقت  در  است.  مكالمه  در  مشاركت  تكنيك  اين 
زمانى كه ما در مكالمه اى خاموش هستيم، زمان الزم 
را داريم كه درذهن خود داستان سرايى كنيم. بنابراين 
كنيم.  دنبال  مشاركتى  به صورت  را  بحث  است  بهتر 
حتى استفاده از لغاتى شبيه «آه»، «عجب»، «اوهوم»، 
كمك  ما  به  مرتبط  سواالت  پرسيدن  يا  و  «واقعا!» 

مى كند كه در مكالمه باقى بمانيم.

در فكر حركت بعدى نباشيم
ممكن است مكالمات براى ما شبيه يك بازى شطرنج 
با  مكالمه  در طول  ما  و  باشد  دست  اين  از  چيزى  يا 
كردن  آماده  و  خود  برنامه  چيدمان  مشغول  مخاطب 
بعدى و توطئه هاى  براى حركت هاى  واكنش مناسب 
اول  نگاه  در  برنامه ريزى  اين  شايد  باشيم.  احتمالى 

حركتى هوشمندانه و منطقى به نظر برسد اما پرداختن 
بيش از حد به آن محل انتقاد خواهد بود. 

ما چك ليستى از موارد دلخواه و مورد رضايت خود را 
در ذهن مان آماده كرده ايم و مدام بررسى مى كنيم كه 
آيا موارد مطروحه خواسته هاى ما را پوشش مى دهد يا 
خير و البته نتايج اين آناليزهاى گام به گام در نهايت 
كارگشا نخواهد بود. بنابراين شايد تنها راه حل موجود 
به  نگذاريم  را متوقف كنيم و  باشد كه ذهن خود  آن 
سراغ يافتن پاسخ بعدى و واكنش بعدى برود. به عبارت 
ساده تر براى مشكلى كه به وجود نيامده و يا حمله اى 

كه صورت نگرفته است به دنبال راه حل نباشيم.

از  پنهانى  منظور  افراد  كه  بپذيريم  گاهى 
حرف هاى خود ندارند

در نظر بگيريد كه با دوست خود در حال تماشاى يك 
فيلم علمى تخيلى هستيد، اگر او مدام به شما يادآورى 
در  و  است  ويژه  جلوه هاى  سكانس ها  همه  كه  كند 
واقعيت امكان پذير نيست اين اتفاقات رخ دهد، مطمئنا 

لذت تماشاى فيلم را از شما خواهد گرفت.
تجربيات ما از زندگى و آموختن شيوه هايى براى پنهان 
است،  ما  دلخواه  كه  چه  آن  نمايش  و  حقايق  سازى 
اين نگرش را در ما به وجود مى آورد كه در  به مرور 
پس هر زيبايى و يا كالم شيرين و دلنشينى، واقعيتى 

زمخت و آزاردهنده پنهان است. بنابراين زمان زيادى 
به  و چندباره  دوباره  را  مكالمات  تا  را صرف مى كنيم 
ياد بياوريم، منظور مستقيم را رها مى كنيم و كلمات را 
براى يافتن فرضيه يا حقيقتى پنهان جستجو مى كنيم 
دست  اغلب  خالق مان  ذهن  شگفت آور  طرزى  به  و 
را  آن  و  پيدا كرده  را  و فرضيه اى  نمى گردد  باز  خالى 

به اثبات مى رساند.
سياست هاى  و  كارى  پنهان  از  ما  خود  كه  زمانى  تا 
مى كنيم،  استفاده  اهداف مان  به  رسيدن  براى  كالمى 
شويم  پنهان كارى  اين  منكر  كل  طور  به  نمى توانيم 
بايد  اما  كنيم.  برداشت  صادقانه  را  مكالمات  همه  و 
كه  گونه  همان  دقيقا  افراد  هم  گاهى  كه  بپذيريم 
صورت شان  روى  بر  ماسكى  و  هستند  مى گويند 

نيست.

تعادل را برقرار كنيم
كنيم.  جلوه  لوح  ساده  و  باشيم  زودباور  نيست  قرار 
تمام ترفندهايى كه در گفتن و شنيدن مكالمه در طى 
سال ها آموخته ايم قابل استفاده و مفيد هستند. اما در 
يك گفتگوى معمولى و دوستانه مى توانيم آناليز زبان 
بحث  يك  در  مقابل  نقطه  در  بگيريم.  ناديده  را  بدن 
زبان بدن فرد مخاطب  به  توجه  قرار كارى  يا يك  و 

مى تواند براى ما بسيار با اهميت باشد.
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى گيرند زيرا كه آنها پيش از اين نيكوكار بودند
سوره الذاريات، آيه 16

حديث روز  

در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد، زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست مي رسد.
پيامبر (ص)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

و  اندونزي  پايتخت   -1 افقي: 
پرجمعيت  و  بزرگترين  از  يكي 
مؤسس   –  ترين شهرهاي اسالمي 
آل زيار 2- بهشت – توبه پذيرنده 
و بخشاينده گناه – بر هم زدن نظم  
جمع   – آمد  و  رفت   – بزرگوار   -3
رئيس 4- چرم نرم – گزيده چيزي 
– قانون چنگيز – سوره نود و دوم 
باطل،   – نويسنده   – خود  سر   -5
نوعي   – كننده  زمزمه   -6 ضايع 
بافت زنده گياهي – پرنده اي از تيره 
مركز   – خشك  7-پيل  غازسانان 
ويتنام – فلز مهم تاريخ  8- قطعه 
نخي  پارچه   – خودرو  برق  توزيع 
– پدر علم ژنتيك 9- پدربزرگ – 
مجموعه تلويزيوني – جمع معرفت 
10- مخفف دست – فرياد بلند – 
پي در پي و پشت سر هم 11- بي 
پول – باغبان تاك – باريكتر از آن 
نيست 12- از خود راضي – وسيله 
به  قطعات  اتصال  و  لحيم  ذوب 
 – كنده  پوست  حرف   – يكديگر 
خوشحالي   -13 بيمارگونه  سخنان 
گله، شكايت   – گل هفت سين   –
14-شغال درختي – ارزان نيست – 
سودمند 15- كارخانه برق – ادراك 

روحي  فعاليت  فراحسي  و  حسي 
فردي ديگر

نام جمشيد – پاسخ  عمودي: 1- 
الكترونيكي  پست  موجه 2-  و  بجا 
– مبدع درمان منطقي هيجاني در 
نيروي دريايي  سرباز   – روانشناسي 
جانور  الشه   – بالش   – جنب   -3
وسايل  از   – چيز  هر  باالي   -4
حمل و نقل – شانه نساجي – زرد 
سالن   – باكي  بي   -5 انگليسي 
كارخانه – گندم 6- عيد ويتناميها – 
مركز كشور سوئيس – سردار رومي 
7- ماه فوتبالي – سرماي سخت – 
يدك، دنباله 8- مهمترين شعبه نژاد 

سفيد – سر باز زدن – نصب و عزل 
و قبول استعفاى عاليترين مقام قوه 
قضائيه از اختيارات... است 9- اصل 
و آغاز – تجزيه – بت معروف 10- 
خودپسندي   – تواضع  و  كوچكي 
برج   – بزرگ  گناهان  از  و  است 
كج 11- رنجوري – شل – كشور 
آفريقايي 12- پايان – آهار – معلوم، 
و  بانگ   -13 اردوگاه   – مشخص 
گر  عشوه  و  شوخ   – كردن  فرياد 
– اتحاديه فوتبال اروپا -14- رنگ 
بنفش بسيار روشن – گردن كلفت 
– چيستي 15- موسيقيدان و نوازنده 

ايراني سه تار - روز قبل

جدول 3238

پاسخ جدول 3237
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چند نكته جهت كاهش استرس

كنيد.  ايجاد  تغييراتي  تان  زندگي  در شيوه  گهگاهي 
حد  از  زياده  هاي  خواسته  مقابل  در  كه  بگيريد  ياد 
امور  مسئوليت  بگوييد.  نه  مودبانه  شيوه  به  ديگران 

منزل و فرزندانتان را با همسرتان تقسيم كنيد.
زماني كه يك مشكل رفتاري اتفاق مي افتد يكديگر 
را حمايت كنيد. ارتباط شاد و لذت بخش را گسترش 

دهيد. توجه داشته باشيد:
اگر والدين آرام باشند و راه كارهاي تربيتي سازنده را 
با پشتكار پيش بگيرند فرزندان روند سالمي خواهند 

داشت  و  مي توانند رفتارهاي مناسب را فرابگيرند

بين:  تاريكترين زمان شب درست قبل 
از سپيده دم است و من به شما 

قول مى دهم سپيده دم فرا خواهد رسيد.

فيلم:  شواليه ى تاريكى بر مى خيزد 

* از دست دادن اميدى پوچ و محال، خود 
موفقيت و پيشرفتى بزرگ است.

* به گمان من انسان براى موفقيت در زندگانى بايد 
بتواند در چهار زمينه استاد شود:

 مناسبات، تداركات، نگرش و رهبرى.
* ميزان بزرگى و موفقيت هر فرد بستگى به اين 

دارد كه تا چه حد مى تواند همه نيروهاى 
خود را در يك كانال بريزد. 

پيامك روز 

فالش بك

مكالمه هاى روزمره را اين قدر تحليل نكنيد

123456789101112131415
لابىلاونادىمىش1
انوهىماناوه2
ولازسرانتساىر3
اىنبواواوروس4
زرمادناهرىتت5
ىمىدنبارىسما6
هلالادىبارشان7
ارمرااماىه8
تبىهورهنراوىد9
اىنىساىسارها10
بدرمتسىردارن11
سراىانانىهاش12
توساناتلدهاىگ13
اسنكوبترمشا14
ناتسدركاىلامىه15

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

فروش مغازه  تايپ و تكثير با 
موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 
مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، 

كنيتكس و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

يك نفر همكار با سابقه براى كار در 
تعويض روغن و باالنس چرخ نيازمنديم.

09159373141
نيروى نظافتى خانم و آقا براى شركت 

نظافتى خدماتى و نيروى جوان براى پخش 
تراكت تبليغاتى     32232860

تعدادى چرخكار ماهر آقا يا خانم 
نيازمنديم.

32403199 - 09153635925

واحد بازرگانى شركت تبليغاتى 
براى بازاريابى حضورى و تلفنى 
 از بين عالقه مندان مستعد و 

توانمند واجد شرايط با پورسانت 
عالى دعوت به همكارى مى نمايد.

09154666604

 يك شركت توليدى معتبر 
براى واحد فروش خود از 

واجدين شرايط دعوت به عمل 
مى آورد. ضمنا براى امور 
حمل و نقل به 2 دستگاه 

نيسان با راننده براى همكارى 
نيازمند مى باشد.
09157007801

32238981

خياط ماهر براى همكارى در مزون 
نيازمنديم.

32406188 - 09301901470

يك خانم براى انجام امور اپيالسيون 
و همكارى در سالن زيبايى نيازمنديم. 

32450556 - 09303618900

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

فروش استثنايى پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى و پروانه كسب

32224498

تمامى لوازم پيتزا فروشى
 به صورت كلى و جزيى به فروش مى رسد.

09172048361

فــروش منــزل  
يك باب منزل مسكونى  در 2 

 طبقه  به مساحت 236 مترمربع 
و زيربناى حدود 320 مترمربع 
واقع در مشهد ، بلوار فرامرز 

عباسى  ، خيابان بهاران 
به فروش مى رسد.

 ترجيحا معاوضه با بيرجند
09153133725

فروش واحد تجارى با موقعيت عالى 
يا معاوضه با خودروى خارجى

09333551599
 فروش SD V9 206 مدل 89 

سفيد ، فول ، اتومات
09364651606

شركت خدمات و فروش كامپيوتر و 
اينترنت با كليه لوازم و موقعيت عالى 
به فروش مى رسد. 09151603064
به دليل تغيير شغل مقدارى پوشاك 

نو زنانه زير قيمت خريد به فروش
 مى رسد.      09154666604

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

مدرك كارشناسى پرستارى دانشگاه آزاد 
 اسالمى اينجانب سيما محمدى نوده 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

فــــورى           استخـــدام              فــــورى
يك شركت معتبر پخش مواد غذايى و لبنى در حوزه استان خراسان جنوبى 

براى توسعه كادر فروش خود به شرح ذيل نيرو مى پذيرد:

پايه حقوقىحوزه فعاليتتعدادعنوان شغل
يك ميليون تومان + پورسانت عالىشهر بيرجند4 نفربازارياب خانم
يك ميليون تومان + پورسانت عالىتمامى استان4 نفربازارياب آقا

آدرس: شهرك شهيد مفتح- شهيد يوسفى 2- پالك 86
32258355 - 32258327      ساعت تماس: 7/30 الى 14

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

شركت نظافتى خدماتى غزال (سهامى خاص)
"نوين سابق"   شماره ثبت: 1740

ارائه خدمات را با يك تماس از ما بخواهيد
* نظافت منزل ، ادارات ، شركت ها ، پله و پيلوت 

به صورت تخصصى همراه با مواد شوينده
* اعزام استاد كار ساختمانى و كارگر ساده

 به تمام نقاط شهر *  فروش انواع مصالح به قيمت 
استثنايى/  تسويه حساب بعد از رضايت  100 درصد 
  دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24
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اخبار ورزشى

قدس آنالين: «كاسنى» فوايد بسيارى براى سالمتى دارد، از جمله اين فوايد رفع مشكالت گوارشى، پيشگيرى از سوزش معده، كاهش دردهاى مفصلى، 
دفع سموم كبد و كيسه  صفرا، جلوگيرى از عفونت هاى باكتريايى، افزايش مقاومت سيستم ايمنى بدن و تقليل ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى مى باشد. 
كاسنى ُمسكنى طبيعى محسوب مى شود و در برابر تشكيل سنگ هاى كليوى محافظى قوى است و مزايايى بسيارى براى كاهش وزن دارد. 

خواص شگفت انگيز گياه «كاسنى» ! 

لوبيا، غذايى عالى براى 
افراد ديابتى و چاق

 
سالمانه: مصرف حبوبات باعث بهبود عملكرد 

از  لوبيا  مى شود.  بدن  اندام هاى  ديگر  و  قلب 
به  «منگنز»  دريافت  براى  خوب  بسيار  منابع 
با  حبوبات  قند  اينكه  دليل  به  مى رود.  شمار 
جذب  برنج  و  نان  غالت  قند  نصف  سرعتى 
مى شود بنابراين غذايى عالى براى افراد ديابتى 

و چاق به شمار مى رود و بهتر است مبتاليان 
برنامه  را در  اين ماده خوراكى  بيمارى  اين  به 
غذايى خود بگنجانند. فيبر موجود در حبوبات از 
قلب نيز محافظت و كمك موثرى در كاهش 
كلسترول بد دارد و اثبات شده مصرف لوبيا در 

كاهش التهاب و فشارخون موثر است.

رژيم غذايى مخصوص مبتاليان
 به غلظت خون

 
سالمانه: مبتاليان به غلظت خون بايد در طول 

روز مايعات بيشترى حدود 12-8 ليوان بنوشند 
كه اين ميزان مصرف مايعات، در مبتاليانى كه 
شغلشان  يا  مى كنند  زندگى  گرم  آب وهواى  در 
آفتاب  معرض  در  مدام  كه  است  به گونه اى 
خون  غلظت  افزايش  احتمال  دليل  به  هستند، 
در آن ها، افزايش مى يابد. با نوشيدن آب، غلظت 
خون در حد متعادل باقى مى ماند و مشكالتى 
چون لخته شدن خون به جهت افزايش غلظت 
خون كه عاملى در بروز سكته قلبى است، بروز 
نمى كند چراكه كم آبى باعث افزايش غلظت خون 
مى شود. متخصصان با تأكيد بر اينكه مبتاليان 
را  قرمز  گوشت  مصرف  بايد  خون  غلظت  به 
محدود كنند و بيشتر از منابع غذايى رقيق كننده 
خون استفاده كنند، مى گويند ماهى يكى از مواد 
غذايى است كه بايد حداقل هفته اى 2 تا 3 بار در 
برنامه غذايى اين بيماران گنجانده شود. امگا 3 
موجود در اين ماده غذايى باعث مى شود غلظت 
شود.   رقيق  خون  و  يابد  كاهش  مقدارى  خون 
به علت  خوردن  سبزى  مثل  سبزيجات  مصرف 
و  محلول  فيبرهاى  و   C ويتامين  بودن  دارا 
نامحلول، عامل حفاظتى در برابر افزايش غلظت 
خون و كاهش ميزان فيبرينوژن (پروتئينى كه 
فشارخون  افزايش  و  مى شود)  لخته  به  تبديل 
غلظت  به  مبتاليان  بنابراين  مى شود  محسوب 

خون از مصرف سبزيجات غافل نشوند.

مصرف آب و عسل 
راهى براى پاكسازى معده

 

به  رمضان  ماه  از  قبل  معده  پاكسازى  تسنيم: 
 افراد كمك مى كند تا از بركات اين ماه بهره مند 
با  همراه  عسل  و  آب  روزانه  مصرف  شوند. 
براين  باشد.  مفيد  مى تواند  ترش  ليمو  كمى 
اساس مصرف آب و عسل به همراه چند قطره 
مواد  از  معده  پاكسازى  براى  راهى  ليموترش 

افراد  عسل  و  آب  يا  ماءالعسل  از  است.  زائد 
مى توانند چندين بار در طول روز مصرف كنند 
البته بهتر است كه اين نوشيدنى گرم مصرف 

شود تا معده از آن سود ببرد.

خوردن فرنى براى صبحانه، 
خطر ديابت را كم مى كند

 
سالمانه : وجود فيبر در رژيم غذايى به خصوص 
ابتال به  فيبرى كه در غالت وجود دارد، خطر 
متوجه  محققان  مى كند.  كم  را  دو  نوع  ديابت 

شدند، كسانى كه روزانه بيش از 26 گرم فيبر 
مصرف مى كنند، در مقايسه با آن هايى كه كمتر 
از 19 گرم فيبر دريافت مى كنند، تا 18 درصد 
كمتر در خطر ابتال به ديابت نوع دوم هستند.
است  مفيد  بسيار  اگرچه  ميوه  در  موجود  فيبر 
اما در مقابل ديابت كارى از آن ساخته نيست. 
در مقابل، غالت سبوس دار و غذاهايى كه با 
غالت درست مى شوند مثل فرنى، قادر هستند 

با خطر ابتال به ديابت مبارزه كنند.

روزهاى گرم و نوشيدنى هاى خنك 

شهرخبر: با فرارسيدن فصل گرما مصرف شربت 
زيرا  مى شود،  بيشتر  مردم  ميان  در  خاكشير 
كاربرد  گرمازدگى  و  رفع عطش  براى  خاكشير 
داشته و البته بهترين كاربرد آن به خاطر خاصيت 
ضدعفونى  كنندگى آن است. خوردن مايعات در 
طى روز چه مى خواهد آب باشد يا آب ميوه براى 
سالمت بدن مفيد است. با استفاده از زرشك تازه 
به صورت شربت به عنوان تصفيه كننده خون، به 
يك نوشيدنى بسيار گوارا در تابستان دست يابيد. 
وقتى گرماى تابستان ما را به تشنگى مى اندازد، 
خوردن هندوانه يك راه بسيار سالم و مطمئن 

براى جايگزين شدن نوشابه هاى انرژى زاست.

مصرف آب و عسل راهى براى پاكسازى معده

حسادتى كه به هتك حيثيت ختم شد

 فارس: رئيس پليس فتا استان فارس از دستگيرى خانمى 
خبر داد كه با دسترسى غيرمجاز به تصاوير دوست قديمى 
خود و انتشار آن در شبكه هاى اجتماعى باعث هتك 
حيثيت وى شده بود. حسينى گفت: متهم پرونده يك 
روز به منزل يكى از دوستان قديمى خود رفته و در يك 
فرصت مناسب تصاوير شخصى وى را به سرقت برده 
و به علت حسادتى كه به اين خانواده داشته است، اين 
تصاوير را در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك مى گذارد. 
ماموران در بررسى هاى تخصصى متهم را شناسايى و 
دستگير مى  كنند.متهم انگيزه خود را انتقام گيرى عنوان 

مى كند كه در اثر حسادتى قديمى نشأت  گرفته است.

دستبرد عروس شياد 
به حساب خواهر شوهر 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان كرمانشاه 
گفت: در پى شكايت شخصى مبنى بر اين كه مبلغ 
و  غيرمجاز  صورت  به  ريال  هزار   500 و  دوميليون 
است،  شده  برداشت  اش  بانكى  حساب  از  اينترنتى 
گرفت.  قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  بررسى 
سرهنگ شفيعى افزود: در بررسى ها متهم شناسايى 
و   دستگير شد. متهم كه زن برادر شاكى بود لب به 
اعتراف گشود و اذعان داشت: چون اطالعات كامل 
با  داشت  قرار  كارت  كنار  در  شوهرم  خواهر  بانكى 

استفاده از آن اطالعات خريد اينترنتى انجام دادم.  

مادرزن شياد با همكارى
 دامادش كالهبردارى مى كرد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى 
اظهار كرد: اعضاى باند خانوادگى كالهبردارى كه از 
صنف لوازم خانگى در شهرهاى مشهد، كاشمر و تهران 
سرهنگ  شدند.  دستگير  مشهد  در  مى كردند  اخاذى 
زن  يك  شامل  باند  اين  اعضاى  افزود:  بيدمشكى 
ميانسال به اتفاق دختر و دامادش هستند كه پس از 
انتخاب كاالهاى مورد نظر و جلب اعتماد فروشندگان 
با دادن چك هاى بالمحل اقدام به خريد لوازم خانگى 
مى كردند.ماموران متهمان را دستگير و در بازرسى از 

مخفيگاه آنان چهار فقره دسته چك كشف كردند.

پسر قاتل جان پدر شد

فارس : فرمانده انتظامى زرنديه از قتل پدر به دست 
پسر 22 ساله در شهر پرندك اين شهرستان خبر داد. 
كاظمى اظهار كرد: در پى وقوع يك نزاع خانوادگى 
در شهر پرندك كه دو روز گذشته رخ داد، پسر 22 
قتل  به  چاقو  با ضربات  را  خود  ساله   42 پدر  ساله 
كردن  اجبار  درگيرى  علت  كرد:  اظهار  وى  رساند. 
پسر از سوى پدر براى رفتن به سر كار بود. فرمانده 
انتظامى زرنديه بيان كرد: با اعالم اين حادثه به مركز 
پليس 110 بالفاصله ماموران به محل حادثه اعزام 
شده و به بررسى موضوع پرداختند كه در اين رابطه 

پرونده اى تشكيل و تحقيقات از متهم آغاز شد.

ارث پدرى خانه را آتش كشيد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان تاكستان 
گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر يك مورد آتش سوزى 
در يكى از منازل مسكونى روستاى ديال آباد، ضمن 
هماهنگى با آتش نشانى و اعزام به محل مشخص شد 
كه يكى از اعضاى خانواده بخاطر اختالف در تقسيم 
ارث و درگيرى لفظى، خانه را با يك گالن بنزين به آتش 
كشيده است.سرهنگ طرهانى اظهار كرد: در اين حادثه 
تمامى وسايل منزل طعمه حريق و شش نفر به علت 
سوختگى شديد به بيمارستان انتقال داده شدند كه يكى 
از مصدومان كه زن 70 ساله بود، به علت سوختگى 

شديد حين انتقال به بيمارستان فوت كرد.
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ايران ميزبان مسابقات قهرمانى جهان 
كشتى فرنگى و آزاد ناشنوايان 2016 شد

باشگاه خبرنگاران : با تصويب كميته بين المللى ورزش 
هاى ناشنوايان (ICSD) ، ايران ميزبان دومين دوره 
جوانان  و  نوجوانان  كشتى  جهان  قهرمانى  مسابقات 
فرنگى و آزاد 2016 شد. بر اساس اعالم كميته بين 
المللى ورزش هاى ناشنوايان «دومين دوره مسابقات 
و  فرنگى  جوانان  و  نوجوانان  كشتى  جهان  قهرمانى 
آزاد ناشنوايان» 12 الى 15 ارديبهشت ماه سال 1395 
اولين دوره مسابقات  در تهران برگزار خواهد شد. در 
ملى  هاى  تيم  ارمنستان،  كشور  در  جهان  قهرمانى 
فرنگى و آزاد نوجوانان و جوانان ناشنوايان كشورمان 
مقامهاى دوم و سوم جهان را كسب نمودند. همچنين 
كشتى  جهان  قهرمانى  مسابقات  دوره  چهارمين 
بزرگساالن فرنگى و آزاد ناشنوايان نيز از 16 الى 20 
خواهد  برگزار  تهران  در   1395 سال  ماه  ارديبهشت 
شد.در سومين دوره مسابقات قهرمانى جهان در كشور 
بلغارستان تيم ملى كشتى آزاد كشورمان مقام چهارم و 

تيم ملى فرنگى مقام ششم را كسب كرده بود.

نجمه خدمتى در جايگاه هجدهم
  رنكينگ جهانى تيراندازى 

ايسنا : فدراسيون جهانى تيراندازى رنكينگ تيراندازان 
تفنگ، تپانچه و اهداف پروازى را در ماه ژوئن اعالم 
كرد. در اين رنكينگ بهترين جايگاه را نجمه خدمتى 
در تفنگ بادى 10 متر از آن خود كرد. وى در اين 

بخش در جايگاه هجدهم ايستاد. 

مدافع پرسپوليس رفتنى شد  
جهان نيوز: مدافع كاستاريكايى پرسپوليس براى فسخ 
قرارداد خود از اين باشگاه اقدام خواهد كرد. مايكل 
باشگاه  به  روزه اش   10 مهلت  اتمام  از  بعد  اومانيا 
پرسپوليس براى دريافت مطالباتش قصد دارد قرارداد 

فصل آينده خود را با اين باشگاه فسخ كند.

نخستين امتياز ايران 
در ليگ جهانى واليبال  

جهان نيوز:  تيم ملى واليبال ايران در چهارمين ديدار 
مقابل  بار  دومين  براى   2015 جهانى  ليگ  از  خود 
لهستان با نتيجه 3 بر 2 شكست خورد اما به نخستين 

امتيازش در اين رقابت ها دست يافت.

رضايى : حضور همه قهرمانان در 
رقابت هاى انتخابى كشتى الزامى است

گفت:  كشتى  فدراسيون  سخنگوى  رضايى  ايرنا: 
فدراسيون كشتى نسبت به رقابت هاى انتخابى تيم 
ملى حساس است و هيچ عذر و بهانه اى را از هيچ 

يك از قهرمانان اين رشته قبول نمى كند. 

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين 

از انتهاى توحيد به ابتداى بلوار صياد شيرازى

 انتقال يافت.   09155610262- سيد مهدى فاطمى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر  نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل  
  32315776 -  09151643778

شهريارى

فروش فورى يك دستگاه پرس ضايعات پالستيك (پت)
09155624495 
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لوله بازكني  با  فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان
آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى
 بنگاه  قالب بتن توكل 
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به مناسبت هفته جوان، نمايشگاه «جوان، پويايي، بالندگي» در محل مهديه شهرستان سربيشه برگزار شد. هدف از برگزارى اين نمايشگاه ارائه راهكارهايى به منظور ازدواج آسان، 
تقويت اميد و نشاط در جوانان و ارائه برنامه هاى انجام گرفته در حوزه جوانان بوده است. در اين نمايشگاه، 14 دستگاه اجرايى شهرستان به مدت 2 روز به ارائه و معرفى آخرين 

اقدامات و برنامه هاى خود در زمينه حل مشكالت جوانان و فعاليت هاى مرتبط با امور جوانان شهرستان و نيز اطالع رسانى برنامه هاى خود در اين حوزه پرداختند.

اخذ مجور فوتبال و فوتسال برگزارى نمايشگاه « جوان، پويايي، بالندگي » به مناسبت هفته جوان در سربيشه
براى بانوان خراسان جنوبى

كاظمى فرد- طى مراسمى با حضور جمعى از مسئولين 
زمين چمن مصنوعى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، در 
باغ فتح مورد بهره بردارى قرار گرفت. دكتر قائمى رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: اين زمين چمن به 
مساحت 25 در 40 متر مربع و با اعتبار دو ميليارد و 900 
ميليون ريال ساخته شده است. وى افزود: اين نخستين 
زمين چمن مصنوعى در ايران مى باشد كه با تكنيك 
(SOCCER NON INFILL) يعنى بدون نياز به 
سليس و گرانول ساخته شده است. به گفته وى هدف از 
راه اندازى اين زمين كمك به ورزش و سالمتى كاركنان 
دانشگاه مى باشد و در آينده شاهد ارتقاى برنامه هاى 
برات زاده رئيس هيئت  بود.  ورزشى دانشگاه خواهيم 
فوتسال  و  فوتبال  مجوز  كسب  از  هم  استان  فوتبال 
براى بانوان استان خبر داد و گفت: با هماهنگى دانشگاه 
علوم پزشكى از اين زمين براى تمرين فوتبال و فوتسال 
بانوان استفاده خواهيم كرد. آهنگرزاده مسئول اجرايى 
اين زمين چمن نيز افزود: اين نوع چمن براى اولين بار 
در ايران در اين زمين به كار رفته است و مقاومت آن 

چهار برابر ساير چمن هاى مصنوعى مى باشد. 

ورزشكاران جانباز و معلول استان 
نيازمند حمايت ويژه هستند

كاظمى فرد- مسئوالن بايد نگاه ويژه اى به توانمندى 
هاى پنهان اين افراد داشته باشند تا زمينه شكوفايى اين 
استعدادها بيشتر فراهم شود. مديركل ورزش و جوانان 
استان در مراسم تجليل از مدال آوران جانباز و معلول 
استان با بيان اينكه اماكن ورزشى به صورت رايگان در 
اختيار خانواده ايثارگران استان قرار گرفته است، گفت: 
خود را وامدار و مديون اين قشر مى دانيم و تمام تالش 
خويش را به كار مى بنديم تا با همراهى هر چه بيشتر 
با اين هيئت ورزشى، زمينه توسعه ورزش همگانى و 
قهرمانى رشته هاى زيرپوشش آن بيش از گذشته فراهم 
معلوالن  و  جانبازان  هاى  ورزش  هيئت  رئيس  شود. 
استان نيز با بيان اينكه در آخرين ارزيابى صورت گرفته 
از سوى فدراسيون ورزش جانبازان و معلوالن با كسب 
317 امتياز رتبه 19 كشور را به خود اختصاص داده ايم، 
اظهار كرد: در گروه سوم منطقه اى نيز بعد از استان 
هاى هرمزگان، يزد و كرمان رتبه چهارم را كسب كرده 
ايم. شريعتى فر افزود: اميدوار هستيم سالن ورزشى 22 
بهمن كه با كاربرى ويژه جانبازان و معلوالن ساخته شده 
از سوى اداره كل ورزش و جوانان استان به عنوان سالن 

اختصاصى اين هيئت در نظر گرفته شود.

نگاه به رأى مردم به عنوان يك حق الناس باشد

رياست  دوره  دهمين  انتخابات  ستاد  جلسه  اولين 
جمهوري و مجلس خبرگان رهبري به رياست معاون 
مسئولين  و  استاندارى  اجتماعي  و  امنيتي  سياسي، 
كميته هاي زيرمجموعه اين ستاد برگزار شد. حسينى 
گفت: با تأسي از فرمايشات امام راحل و مقام معظم 
عنوان  به  مردم  رأي  به  نگاه  بايست  مي  رهبري 
الناس بوده و به شدت مورد حراست قرار  يك حق 
گيرد. وى افزود: با توجه به شرايطي كه امروز ايران 
اسالمي با آن مواجه است بايد مباحث و موضوعات 
مرتبط با انتخابات با حساسيت و دقت بسيار بااليي 
رصد شده و مورد توجه قرار گيرد. وى انجام وظايف 
و تكاليف اداري در حوزه انتخابات را مورد تأكيد قرار 
داد و افزود: جدول زمان بندي انتخابات در آينده اي 
حضور  كرد:  تصريح  وى  شد.  خواهد  اعالم  نزديك 
گسترده مردم در عرصه انتخابات بايد به عنوان يك 

سرمايه اجتماعي حفظ و تقويت شود.

پرداخت 340 ميليون ريال  تسهيالت
به مهدهاى كودك قاين 

به  اشاره  با  قاين  بهزيستى شهرستان  تسنيم- مدير 
است،  مهدكودك   21 داراى  قاين  شهرستان  اينكه 
گفت: در سال 93 كل اعتبار هزينه شده براى طرح 
يك وعده غذاى گرم به مهدهاى كودك قاين، 341 
ميليون و 880 هزار ريال پرداخت شده است. خزاعى  
پرداختى  امور آسيب ديدگان  براى دفتر  اظهار كرد: 
ديده  آسيب  و  آسيب  معرض  در  دختران  و  زنان  به 
اجتماعى 47 ميليون ريال و براى توانمندسازى آنها 
5 ميليون ريال اعتبار اختصاص داده شده است. وى 
از اهداى سبد كاالى 100 هزار تومانى به تعداد 46 
از طرف رئيس  اجتماعى  اورژانس  از مددجويان  نفر 
افزود: همچنين  و  داد  بهزيستى كشور خبر  سازمان 
براى تقويت و توسعه تجهيز اورژانس اجتماعى مبلغ 

20 ميليون ريال تسهيالت پرداخت شده است. 

شرايط اقتصادى شهرستان سربيشه 
با افتتاح پايانه مرزى ماهيرود بهبود يافت

استان  هاى  پايانه  و  نقل  و  حمل  مديركل  تسنيم- 
اقتصادى و  پايانه مرزى ماهيرود سبب رونق  گفت: 
است.  شده  سربيشه  شهرستان  در  بيكارى  كاهش 
نصرى، در بازديد از پايانه مرزى ماهيرود اظهار كرد: 
با بهره بردارى كامل از سالن تجارى اين پايانه بيش 
از 80 نفر به طور مستقيم مشغول به فعاليت هستند.

انسانى  نيروى  كارآمدى  به  اشاره  با  همچنين  وى 
كل  اداره  اين  سياست  گفت:  شهرستان  در  موجود 
در بخش اشتغال در پايانه مرزى ماهيرود تمركز بر 

نيروى انسانى بومى منطقه است.

واگذارى برخى خدمات اداره كل تعاون
 كار و رفاه اجتماعى به دفاتر پيشخوان دولت

در راستاى اجراى ماده يك قانون توسعه حمل و نقل 
عمومى و مصوبه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و 
بسترهاى الزم  ايجاد  بر  نقل و سوخت كشور مبنى 
براى كاهش تصدى هاى دولت و اجراى مواد مرتبط 
با آن، تفاهم نامه اى ما بين استاندارى خراسان جنوبى 
و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى 
و  خدمات  از  برخى  آن  اساس  بر  كه  گشت  منعقد 
فعاليت هاى اين اداره كل به دفاتر پيشخوان خدمات 

دولت دولت واگذار شد. 

 آغاز طرح جوانه هاى صالحين 
از 25 خرداد در مساجد استان

شبستان- مسئول تعليم و تربيت سپاه انصار الرضا(ع) 
خراسان جنوبى گفت: طرح جوانه هاى صالحين از 25 
خرداد در مساجد سراسر استان آغاز مى شود. حجت 
االسالم رحيم آبادى با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران 
يك انقالب فرهنگى است، اظهار كرد: بايد دغدغه اصلى 
مسئوالن نظام مسايل فرهنگى جامعه باشد. وى افزود: 
اگر در كشور فرهنگ درست شود، اقتصاد، اجتماع و 
ساير مسايل هم درست خواهد شد. وى با اشاره به اينكه 
حلقه هاى صالحين حركتى تربيتى، مستمر و مسجد 
محور و محبت محور است، خاطرنشان كرد: اولين دوره 
اين طرح از 25 خرداد آغاز مى شود و دوره بعدى طرح 

بعد از ماه مبارك رمضان آغاز خواهد شد.

كارت بليط الكترونيك شهروندى 
ويژه نابينايان بيرجند صادر شد

راستاى  در  كرد:  اظهار  بهزيستى  مديركل  تسنيم- 
تردد نابينايان، سازمان اتوبوسرانى بيرجند نسبت به 
اختصاص 258 قطعه كارت بليط الكترونيك با شارژ 
توانخواهان  براى  ريال  هزار   100 كارت  هر  اوليه 
شامل  كه  حومه  و  بيرجند  شهر  در  ساكن  نابيناى 
و  چهكند  شهرك  معصوميه،  آباد،  شوكت  اميرآباد، 
مطلق  اكبرى  است.  كرده  اقدام  بوده،  آباد  حاجى 
استان  در  نيز  مالى  خرد  طرح  اجراى  از  همچنين 
براى  نخست  سال  در  طرح  اين  افزود:  و  داد  خبر 
150 گروه اجرا مى شود كه هدف آن توانمندسازى 
مددجويان و در نهايت ايجاد اشتغال در استان است 
و هر گروه شامل 120 نفر هستند كه در مجموع اين 

طرح 3 هزار نفر را شامل مى شود.

افتتاح نمايشگاه حيات وحش در بيرجند 

افتتاح  از  زيست  محيط  حفاظت  مديركل  تسنيم- 
نمايشگاه حيات وحش به مناسبت آغاز هفته محيط 
زيست در شهرستان بيرجند خبر داد. آرامنش اظهار 
حيات  هاى  گونه  از  اثر   40 نمايشگاه  اين  در  كرد: 
وحشى،  بز  و  كل  جمله  از  جنوبى  خراسان  وحش 
ميش و پلنگ آسيايى به نمايش گذاشته شده است.
از  ها  صبح  خرداد   21 تا  نمايشگاه  اين  افزود:  وى 
در   20 تا   17 ساعت  از  عصرها  و   12 تا   9 ساعت 
محل نگارخانه شهر واقع در ميدان ابوذر بيرجند به 

روى عالقه مندان باز است.

درخت «چنار كهنسال بادامك» 
خراسان جنوبى ثبت ملى شد

درخت  گفت:  استان  طبيعى  ميراث  ثبت  كارشناس 
«چنار كهنسال بادامك» در بخش نيمبلوك قاين در 
فهرست ميراث طبيعى ملى ثبت شد. رضايى ملكوتى 
افزود: اين چنار كهنسال در حاشيه استخرى متعلق به 
يك چشمه آب شيرين قرار دارد  كه 20 متر ارتفاع 
دارد و در فاصله 12 مترى اين درخت به سمت شمال 
چنار ديگرى هم وجود دارد البته اطراف اين محدوده 
درختان چنار زيادى روئيده اند. به گفته وى با وجود 
اينكه اين درخت در مجاورت روستاى متروكه بادامك 
براى  و  دارند  اعتقاد  آن  به  بسيار  اما مردم  دارد  قرار 
برآورده شدن حاجت به اين مكان آمده و به درخت 
دخيل مى بندند و معتقد هستند اين درخت نگهبان 

چشمه، روستا و منطقه است.

واگذارى خودروى ون پالك عمومى 
با تسهيالت و شرايط ويژه

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان با اعالم اين 
مطلب افزود: طبق تفاهم نامه مشترك سازمان متبوع 
با صندوق كارآفرينى اميد تعدادى 30 دستگاه خودروى 
نصرى  شود.  مى  واگذار  استان  در  متقاضيان  به  ون 
گفت: كارمزد تسهيالت واگذارى 4 درصد و به ميزان 
80 درصد قيمت ماشين مى باشد كه از سوى صندوق 
ياد شده پرداخت مى شود و براى توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومى روستايى به متقاضيان واگذار مى شود. 
متقاضيان مى توانند براى دريافت معرفى نامه به اين 

اداره كل در نبش غفارى 25 مراجعه نمايند.

53 درصد داوطلبان كنكور 
در خراسان جنوبى دختران هستند

تسنيم- رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه امسال 
10 هزار و 649 داوطلب خراسان جنوبى در ماراتن 
بيشترين  گفت:  كنند،  مى  رقابت  هم  با   94 كنكور 
و  بيرجند  شهرستان  در  كننده  شركت  داوطلبان 
خليلى  هستند.  خوسف  شهرستان  در  آنها  كمترين 
سراسرى  كنكور  دوطلبان  از  درصد   53 كرد:  اظهار 
پسران  را  درصد   47 و  دختران  را  استان  در  امسال 
تشكيل مى دهند و جمعيت داوطلبان نسبت به سال 

قبل كاهش يافته است.

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم 
در خراسان جنوبى گشايش مى يابد   

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم از 25 لغايت 31 
در مصلى  الى 22  از ساعت 16  سالجارى  خردادماه 
يابد. مدير كل فرهنگ  المهدى گشايش مى  بزرگ 
و ارشاد اسالمى استان هدف از برگزارى نمايشگاه را 
ارتقاء و تبيين هرچه بيشتر جايگاه قرآن كريم در جامعه، 
ايجاد فضاى رقابت بين فعاالن عرصه قرآنى، كشف 
استعداد ها و ظرفيت هاى قرآنى استان و سمت و سو 
دادن فعاليت هاى فرهنگى و هنرى به ساحت قرآن 
كريم برشمرد. محبى از تخفيف 40 درصدى كتاب و 
نرم افزار در اين نمايشگاه خبر داد و تصريح كرد: در 
اين نمايشگاه عالوه بر بخش هاى نشر مكتوب و نرم 

افزار شامل بخش هاى جانبى نيز خواهد بود.

شوراى  مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
حائرى  ا...  آيت  با  درميان  مردم  ديدار  مراسم  در  اسالمى 
شيرازى، ضمن آرزى سالمتى و طول عمر براى رهبر معظم 
استان  به  له  ايشان خواست، درخواست سفر معظم  از  انقالب 

تازه تأسيس خراسان جنوبى را به ايشان منتقل نمايد. 
بين  درميان  شهرستان  اينكه  بيان  با  عبادى  االسالم  حجت 
قوميت هاى مذهبى وحدت و اتحاد مثال زدنى وجود دارد، بيان كرد: 
وحدت و زندگى  مردم شيعه و سنى در كنار هم در اين منطقه 
مرزى، بهترين الگوى اتحاد بين قوميت هاى مذهبى براى ديگر 

كشورهاى اسالمى است. وى خاطرنشان كرد: از آيت ا... حائرى 
شيرازى كه يار ديرين امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى هستند، 
درخواست مى شود محروميت هاى اين استان را به  استحضار مقام 
معظم رهبرى برسانند و حامل پيام مردم استان خراسان جنوبى 

مبنى بر دعوت از معظم له براى سفر ايشان به اين استان باشند.

 واليت فقيه، مهمترين ميراث امام خمينى(ره) 
براى ملت جمهورى اسالمى ايران است

عبادى همچنين در جمع مردم روستاى بورنگ از توابع بخش 

كه  است  نعمتى  خمينى(ره)  امام  كرد:  اظهار  درميان  مركزى 
خداوند به ايرانيان عطا فرمود كه اين نعمت را به كشور هاى 
مصر، عراق و افغانستان و ديگر كشور هاى اسالمى عطا نكرده 
ايران  ملت  به  خمينى(ره)  امام  اعتماد  به  اشاره  با  وى  است. 
خاطرنشان كرد: ملت ايران هم در جواب اعتماد امام با حضور 
به  را  خود  وفادارى  مختلف  هاى  صحنه  در  خود  حداكثرى 
واليت فقيه ثابت كرده اند اين در صورتى است كه كشور هاى 
مدعى غربى كه حرف از دمكراسى مى زنند مردم خودشان در 

انتخابات زير 50 درصد شركت مى كنند.

قصد  استان  هنرمندان  كانون  كه  شديم  باخبر  راستى- 
دارد مراسمى تحت عنوان تجليل از جايگاه شعرى استاد 
غالمحسين يوسفى متخلص به ناقوس برگزار كند. براى 
از جزئيات اين مراسم به سراغ مديرعامل كانون  آگاهى 
هنرمندان استان رفتيم. حسين رفيعى گفت: تاريخ پيش 
بينى شده براى برگزارى اين مراسم نيمه دوم مهرماه سال 
برنامه هاى باره  اين  تاكنون در  افزود:   جارى است. وى 
ويژه اى مانند تجليل از استاد معاضدى شاعر فقيد شعر 
تئاتر  پيشكسوت  عبداللهى  محمدحسين  استاد  گويشى، 
استاد  استان،  موسيقى  فقيد  استاد  مالكى  جليل  استان، 
هنر  و  فرهنگ  حوزه  فعال  هاى  چهره  از  رفيعى  جليل 
استان  و چندين چهره ملى توسط كانون هنرمندان استان 
به عمل آمده است. وى ادامه داد: كانون هنرمندان استان 
در راستاى اهداف و رسالت هايش مبنى بر توسعه هنر بنا 

دارد در اقدامى جمعى براى تقدير از فرهيختگان در قيد 
حيات با تشخيص اولويت ها در بدو امر از جايگاه شعرى 

استاد ناقوس تجليل به عمل آورد.

دعوت از عموم افراد عالقه مند 
براى همكارى در برگزارى همايش

مسئول كانون هنرمندان استان به سوابق و فعاليت هاى 
مستمر و طوالنى استاد ناقوس اشاره كرد و افزود: استاد 
استان است  پويا و هميشه در صحنه  از شاعران  ناقوس 
كه در بيشتر محافل ادبى حضور چشمگيرى دارد، سبك 
جمله  از  كتاب  چندين  و  بوده  كالسيك  ايشان  شعرى 
را  شهادت»  «شعر  و  معرفت»  «ديوان  خيال»،  «سرمه 
تقديم جامعه ادبى كرده است. استاد ناقوس حدود سى سال 
دبير دبيرستان هاى مشهد، بيرجند، مدرس دانشگاه آزاد، 

پيام نور و كشاورزى بيرجند بوده و سابقه سالها گويندگى 
و نويسندگى در راديو مشهد و سردبيرى روزنامه خراسان 
به  از عالقمندان  رفيعى گفت:  دارد.   كارنامه خود  در  را 
تا  شود  مى  دعوت  ناقوس  استاد  شعرى  سياق  و  سبك 
كميته برگزارى همايش را در كيفى سازى اين همايش 
يارى كنند و درباره تجليل از تمامى مشاهير و هنرمندان 
عالقه  افراد  عموم  از  وى  باشند.  داشته  همكارى  نيز 
دبيرخانه  به  را  پيشنهادات خود  و  تا نظرات  مند خواست 
همايش به آدرس: بيرجند، خيابان انقالب، خيابان شهيد 
كالهدوز، فرهنگسراى وحدت، كانون هنرمندان استان و 
تلفن 056-32250544 اعالم كنند. رفيعى افزود: كانون 
هنرمندان آمادگى دارد از هر اقدامى كه گامى به جلو در 
خصوص فرهنگ و هنر باشد، حمايت كند و اين اقدامات 

را جزو رسالت هاى خود مى داند. 

در شماره هاى آينده قصد داريم كه سلسله گزارش هايى 
در قالب گفتگو با شهروندان، هنرمندان، مسئوالن و ساير 

اقشار درباره آشنايى آنها با استاد ناقوس داشته باشيم. 

پيشواز  به  ميوه  بازار  رمضان  مبارك  ماه  آستانه  در 
روز  چند  مرغ هم طى  تخم  و  رفت  ماه  اين  گرانى هاى 

گذشته 40 درصد افزايش يافت.
قيمت  اقالم،  قيمت  بررسى  خاورستان، طبق  گزارش  به 
ايام نوروز سير نزولى پيدا كرد و به  از  گوشت مرغ پس 
با  مدتى  از  پس  و  رسيد  تومان   800 و  هزار   5 كيلويى 
افزايش 400 تومانى چند هفته گذشته در 6 هزار و 200 
هزار   2 كيلويى  با  گوسفند  گوشت  اما  ماند.  ثابت  تومان 

تومان افزايش به 25 هزار تومان رسيد.
و  است  نكرده  تغييرى  حبوبات  قيمت  گذشته  هفته  طى 
تنها قيمت عدس افزايش بين 1000 تا 2000 تومانى را 
نشان مى دهد اما تخم مرغ از كيلويى 3500 به كيلويى 

4900 تومان رسيده است.
كه  است  نبوده  مواجه  افزايشى  با  نيز  قيمت صيفى جات 
مغازه داران بيرجندى دليل عدم افزايش را فصل تابستان 
و افزايش اين محصوالت عنوان مى كنند. اما قيمت ميوه 

شهروندان  گفته  به  و  است  شده  نجومى  روزها  اين  در 
گويى افزايش قيمت بنزين در افزايش قيمت ميوه تأثير 
بسزايى داشته است و رسيدن سيب درختى از 3 هزار به 4 
هزار تومان، پرتقال از 4 هزار به بيش از 5 هزار تومان و 
قيمت باالى انبه، آلبالو، زردآلو، گوجه سبز و گيالس نشان 

از هم سو شدن قيمت بنزين و اين ميوه ها دارد. 
با اين  يكى از شهروندان بيرجندى اظهار كرد: متأسفانه 

قيمت ها ديگر نمى توان مانند گذشته ميوه خريد.

قيمت ها،  افزايش  نسبت  به  بود  اينكه خوب  بيان  با  وى 
خريد  راه  تنها  گفت:  مى كرد،  پيدا  افزايش  نيز  حقوق ها 
ميوه، رفتن به بازار روزها در آخرين ساعات است تا شايد 
ميوه هايى كه ديگر در حال خراب شدن هستند به حراج 
گذاشته شود و بتوان خريد. اميدواريم اين افزايش قيمت 
ادامه نداشته باشد و نظارت كافى مسئوالن بر  همچنان 
بازار وجود داشته باشد و چند روز ديگر به بهانه ماه مبارك 

رمضان دوباره شاهد افزايش اقالم نباشيم.

 مردم واليتمدار خراسان جنوبى خواستار سفر رهبر معظم انقالب اسالمى به اين استان هستند

همايش تجليل جايگاه شعرى «استاد ناقوس» برگزار مى شود

پيشوازى از رمضان با گرانى ميوه /  افزايش 40 درصدى قيمت تخم مرغ طى چند روز گذشته

برگزارى  استاندارى،  برنامه ريزى  معاون 
براى  اضافى  اى  هزينه  را  ضيافت  نمايشگاه 
نمايشگاه  اين  امسال  افزود:  و  دانست  استان 
العاده  فوق  فروش  و  نمى شود  برپا  استان  در 
گروه  گزارش  به  شد.  خواهد  آن  جايگزين 
خبر، رضايى در كميسيون تنظيم بازار استان 
مردم  مصرف  پر  كاالهاى  امسال  اظهاركرد: 
در ماه مبارك رمضان به صورت فروش فوق 
العاده در تمامى محالت شهرستان ها عرضه 
مى شود. وى با بيان اينكه برنامه هاى روان 
سازى اين طرح را اتاق هاى اصناف استان بر 
عهده خواهند داشت، بيان كرد: براى دسترسى 
بهتر مردم در ماه مبارك رمضان، هفت كاالى 
پر مصرف در اين ماه توسط صنف هاى برتر و 

تعاونى ها توزيع مى شوند.

شهرستان ها براى برگزارى 
نمايشگاه ضيافت توانايى ندارند

براى  ها  شهرستان  توانايى  عدم  رضايى 
اين  داليل  از  را  ضيافت  نمايشگاه  برگزارى 
امر عنوان كرد و گفت: امكان برگزارى اين 
نمايشگاه در تمامى شهرستان ها وجود ندارد 
هاى  شهرستان  از  بسيارى  كه  طورى  به 
را  بهارى  نمايشگاه  نتوانستند  حتى  استان 
برگزار كنند. وى به كاهش قيمت برنج و مرغ 
عمده  اينكه  به  توجه  با  افزود:  و  كرد  اشاره 
و  بوده  ماه رمضان گوشت  در  مصرف مردم 
است  استان  دست  به  نيز  آن  قيمت  كنترل 
ما هيچ مشكلى در كاهش 15 درصدى اين 
تنها  داد:  ادامه  وى  داشت.  نخواهيم  كاالها 

مشكل ما در قيمت روغن خواهد بود كه بايد 
تالش شود تا 15 درصد كنترل شود.

به گفته وى سه روز قبل از شروع ماه مبارك 
رمضان پالكاردهاى مخصوص اين طرح در 
مى  مردم  و  نصب  فروش  هاى  نمايندگى 
لبنيات  خرما،  گوشت،  روغن،  برنج،  توانند 
وى  كنند.  تأمين  را  خود  نياز  مورد  شكر  و 
هفتم  رتبه  گذشته  سال  در  گفت:  همچنين 
از  نشان  كه  داشتيم  را  تورم  نرخ  در  كشور 

كنترل موفق نرخ تورم دارد.

كاهش 17 درصدى نرخ تورم در استان

تورم  نرخ  درصدى   17 كاهش  از  رضايى 
استان خبر داد و افزود: بر اساس اعالم مركز 
آمار ايران نرخ تورم استان در ارديبهشت ماه 

امسال 10.9 درصد اعالم شده كه نسبت به 
ماه قبل دو درصد و نسبت به ارديبشهت ماه 
است. داشته  سال گذشته 17 درصد كاهش 
پر  كاالى  قلم   20 در  شايد  كرد:  تأكيد  وى 
نباشد  ملموس  مردم  براى  نرخ  اين  مصرف 
كاال  قلم   350 اساس  بر  نرخ  اين  عمده  اما 

تعيين مى شود.
سازمان  نظارت  و  بازرسى  اداره  رئيس 
نيز  صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
اظهار كرد: در حال حاضر هيچ گونه نگرانى 
ندارد.  وجود  استان  در  كاال  كمبود  حيث  از 
تهورى دليل افزايش قيمت تخم مرغ در ماه 
گذشته را نزديك شدن به ماه مبارك رمضان 
و افزايش تقاضا براى اين محصول به منظور 

توليد زولبيا و باميه دانست.

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
رمضان 240  ماه  در  كرد:  اظهار  هم  جنوبى 
تن گوشت مرغ منجمد با قيمت هر كيلو 5 
هزار و 100 تومان در درب سردخانه، گوشت 
قرمز 30 تن با قيمت هر كيلو به طور متوسط 
21 هزار تومان، برنج و شكر هر كدام 490 

تن در سطح استان توزيع مى شود.

اشتغال  كميته  جلسه  در  نهبندان  فرماندارى  سرپرست 
ايجاد  را  دولت  مهم  هاى  سياست  از  يكى  شهرستان، 
هاى  قابيلت  به  اشاره  با  و  دانست  جوانان  براى  اشتغال 
و  صنعت  حوزه  در  ويژه  به  شهرستان  اين  خوب  بسيار 
بخش  اين  در  مسئوالن  جدى  حمايت  خواستار  معدن 
براى جلوگيرى از خام فروشى معادن و احداث واحدهاى 
بازارچه  شدن  فعال  از  همچنين  ابراهيمى  شد.  فراورى 
نمود:  اميدوارى  اظهار  و  داد  خبر  كوهانه  دو   مرزى 

مشكل  از  بخشى  ها،  بازارچه  اين  مجدد  اندازى  راه  با 
باعث  و  مرزنشينان حل شده  ويژه  به  اشتغال شهرستان 

ثبات امنيت در منطقه شود. 
از  يكى  نيز  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
اشتغال  را موضوع  اميد  تدبير و  دغدغه هاى مهم دولت 
بودجه سال جارى  در  و گفت: خوشبختانه  نموده  عنوان 
نگاه ويژه اى به اين موضوع به ويژه در مناطق محروم 
و روستايى شده است كه بايد از اين فرصت براى رونق 

بر  سنجرى  محمد  بشود.  بهينه  استفاده  استان  اشتغال 
مهارت  و  ها  تعاونى  توسعه  كارآفرينى،  فرهنگ  ترويج 
منطقه  نياز هر  با  متناسب  كار  متقاضيان  بين  در  آموزى 
تسهيالت  نرخ  كه  فعلى  در شرايط  افزود:  و  كرده  تأكيد 
اعطايى بانك هاى عامل توجيه پذير نيست، مى بايست 
با ترويج فرهنگ تعاون و هدايت سرمايه هاى خرد مردم، 

بيش از پيش به توسعه تعاونى ها توجه كرد.
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى نهبندان هم ضمن 

خواستار  شهرستان،  اشتغال  وضعيت  از  گزارشى  ارائه 
صدور  مديريت  شهرستان،  توليدات  از  مسئولين  حمايت 

مجوزها و تسهيالت پرداختى به متقاضيان شد.
و  توسعه  بخش  در  همكارى  هاى  نامه  تفاهم  پايان  در 
فرماندارى  ميان  به طور جداگانه  نهبندان  تعاونى  تقويت 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و شوراى  و 
اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  و  شهرستان  اسالمى 

شهرستان منعقد شد.

امضاى تفاهم نامه همكارى فرماندارى  نهبندان و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در راستاى توسعه و تقويت تعاونى شهرستان

امسال خبرى از نمايشگاه «ضيافت»  نيست

كارگروه تخصصى درآمدها و تجهيز منابع استان به منظور بررسى مصوبات 
جلسه قبل و عملكرد دستگاه هاى متولى وصول درآمد با حضور تمامى اعضاء 
روند  تأييد  با  استاندارى  اشغال  و  ريزى  برنامه  معاون  برگزار شد.  مدعوين  و 
كاهش تأمين اعتبارات استان از محل منابع ملى، رشد قابل توجه درآمدهاى 
استان در سال هاى اخير را يكى از نشانه هاى رشد اقتصادى استان دانست و 
گفت: در سال هاى قبل درآمدهاى استانى تنها بخش اندكى از اعتبارات استان 
را تأمين مى نمود و خوشبختانه اين مهم در سال جارى به 80 درصد افزايش 
يافته است كه اين موضوع گوياى ارتقاء توان درآمد زايى استان و به عبارتى 

حركت به سوى خودكفايى و توسعه اقتصادى مى باشد. 
حتى  و  برسيم  درآمدى  كامل  استقالل  به  آينده  در  اميدواريم  افزود:  رضايى 

بتوانيم به اقتصاد ملى نيز كمك كنيم.

ارائه گزارشى از مصوبات  مدير كل امور اقتصادى و دارايى استان نيز ضمن 
از حدود 200  انجام شده، اظهار كرد: در سال گذشته  اقدامات  جلسه قبل و 

ميليارد ريال مازاد درآمد وصولى نسبت به مصوب 72 ميليارد ريال در قالب 
رديف اعتبارى مربوطه به استان برگشت داده شد.

رمضانى با بيان اينكه خراسان جنوبى با 13 درصد مازاد درآمد وصولى در سال 
افزود:  است،  نموده  را كسب  هفتم  جايگاه  ها  استان  ساير  با  مقايسه  در   93
اندازه اى است  به  افزايش وصول درآمدها در دو ماهه سال 94  خوشبختانه 
كه با روند فعلى پيش بينى كنيم در پايان سال شاهد مبلغ قابل توجهى مازاد 
درآمد باشيم و بتوانيم اعتبارات خوبى از آن محل براى استان جذب نماييم. وى 
همچنين به تشريح عملكرد درآمدى دو ماهه دستگاه هاى متولى وصول درآمد 
درباره عملكرد  نيز ضمن توضيحات الزم  ادامه مديران مربوطه  در  پرداخت. 
گذشته و پيش بينى آينده، مشكالت و درخواست هاى خود را به منظور وصول 

هر چه بيشتر درآمدها ارائه كردند و راهكارهاى ممكن ارائه شد.

رشد 80 درصدى درآمدهاى استان در سال جارى
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 روحانى مى توانست بهتر عمل كند  

مشاور پارلمانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان اينكه روحانى مى توانست بهتر عمل كند، گفت: 
به  نيست  خوب  دهم  مجلس  انتخابات  براى  شرايط 

خاطر اينكه برخى از اجزاى دولت بد عمل كردند.

اصالحات هنوز فهرست  انتخاباتى  ندارد 

عضو شوراى مشورتى اصالح طلبان در پاسخ به اين 
سوال كه برخى رسانه ها اعالم كرده اند كه 70 درصد 
ليست اصالح طلبان براى مجلس قطعى شده است، 
آيا صحت دارد؟ گفت: اين خبر به هيچ  عنوان صحت 
انتخابات  براى  اصالح طلبان  هنوز  افزود:  وى  ندارد. 

آتى مجلس مطلقًا وارد مرحله ليست نشده اند. 

نشست همگرايى اصولگرايان برگزار شد

جلسه همگرايى اصولگرايان با جامعه روحانيت مبارز 
با حضور محصولى عضو ارشد جبهه پايدارى، زاكانى 
دبيركل جمعيت رهپويان ، باهنر دبير كل جبهه پيروان، 
فدايى دبير كل جمعيت ايثارگران و تقوى تشكيل شد. 
محصولى گفت: در اين جلسه بر وحدت اصولگرايان 
مورد  وحدت  به  رسيدن  راهكارهاى  كليات  و  تاكيد 

بررسى و توافق قرار گرفت. 

 ايران هرچه سريعتر به اسرائيل حمله كند 
سايت اصولگراى آرمان پرس در مقاله اى با ارائه ادله 
شرعى و فنى نوشت: بايد هر چه سريعتر به اسرائيل 
حمله كرد و اين غده سرطانى را نابود كرد. اين سايت  
ارائه  و  كشور  نظامى  وضعيت  تشريح  با  را  موضوع 

تصويرى از رژيم صهيونيستى تشريح كرده است.

 بقايى، معاون اول روحانى را تهديد كرد 
 حميد بقايى، مرد پشت پرده دولت محمود احمدى نژاد، 
معاون اول دولت حسن روحانى را تهديد به شكايت 
مى كند و مى گويد كه آنها در صندوق قرض الحسنه در 

نهاد رياست جمهورى تخلف كرده اند. 

عليخانى : ناطق هيچ جا كانديد نمى شود  

قدرت ا... عليخاني در خصوص انتخابات گفت : شوراى 
نگهبان كوتاه نمى آيد و با اين روند فعلى بسيارى از 
نامزدهاى انتخاباتى در هيئت هاى اجرايى رد  صالحيت 
نيز  انتخابات  در  ناطق  مى شوند. وى در مورد حضور 

افزود : وى در هيچ انتخاباتى حاضر نمى شود.

 اقدامات حرم امام سازمان يافته بود

على مطهرى با اشاره به اقدامات برخى افراد در مراسم 
رحلت امام(ره) و سر دادن شعار بر ضد روحانى گفت: 
قانونى  پيگرد  تواند  مى  جمهورى  رياست  به  توهين 
داشته و بايد ريشه اين اقدامات خالف سوزانده شود. 
وى ادامه داد: اينها گروهى هستند كه معموال با اتوبوس 

به حرم آورده مى شوند و دستورى را اجرا مى كنند.

سوالى كه بايد على مطهرى پاسخ دهد 
 

 كوچك زاده با انتشار عكس وضعيت بد پوشش نماينده 
صفحه  در  مجلس  رئيس  با  ديدار  در  اروپا  پارلمان 
اينستاگرام خود نوشت: آيا عدم انجام مالقات با اين 
خانم و با اين پوشش كه مناسب پارتى و رقص شبانه 
 است آنهم از طرف رئيس مجلس كه هم آيت ا... زاده 
همه  از  و  است  مطهرى  ا...  آيت  داماد  هم  و  است 
باالتر رئيس مجلس است آنهم در حضور عالءالدين 
بروجردى كه رئيس كميسيون امنيت ملى است و او 
هم ، هم آيت ا... زاده است و هم داماد آيت ا... است 
منافع ملى را به خطر مى انداخت؟. وى گفته است مايل 

است على مطهرى به اين سواالت پاسخ دهد.

 عربستان شبيه داعش است تا يك متحد  
گزارشى  در  «هافينگتون پست»  آمريكايى  روزنامه 
باشد،  آمريكا  آنكه همپيمان  از  بيش  رياض   : نوشت 
شبيه داعش است. آزادى در عربستان مفهومى ندارد. 
زنان در معرض رفتارهاى تبعيض آميز قرار دارند و به 

عنوان تنبيه، افراد گردن زده مى شوند.

 تصميم داعش درباره محصوالت ايرانى   
داعش به فروشندگان در شهر رمادى عراق دستور داده 
ايران  توليد  بعد محصوالت  به  اين  از  ندارند  كه حق 
اين  براساس  برسانند.  فروش  به  مغازه هايشان  در  را 
را  مانده  باقى  اجناس  توانند  مى  داران  مغازه  دستور، 

بفروشند ولى حق ندارند اجناس جديد تهيه كنند.

 ايران تهديد نظامي را باور نكرده است
كوركر، رئيس كميته روابط خارجى سنا  گفت، ايران هيچ 
 گاه گزينه اقدام نظامى عليه تاسيسات هسته اى اش 
را در دست كم در اين دوره رياست جمهورى آمريكا 
محتمل ندانسته است. كوركر درباره توافق هسته اى 
با ايران گفت، «وقتى 1+5 به توافقى (با ايران) دست 

يابد، بر هم زدن آن بسيار مشكل خواهد بود.»

مخالفت كاخ سفيد با تالش ها براى 
 به تعويق انداختن امضاى توافق هسته اى

است  تالش  در  شدت  به  آمريكا  نوشت:  فايل  دبكا 
مخالفت ها را با توافق هسته اى با ايران كاهش دهد. 
نمايندگانى از دولت هاى خاورميانه از جمله اسرائيل 
در تالش براى به تاخير انداختن امضاى اين توافق 
هفته  اين  زمينه  اين  در  مهم  مسائل  منظور حل  به 
به واشنگتن سفر كردند اما متوجه شدند كه مقامات 

آمريكايى مصمم هستند تا به توافق دست يابند.

تماشاى اقدامات واشنگتن، تهران و مسكو 
 پس از توافق جالب خواهد بود  

اى  توافق هسته  با حصول  نوشت:  اينسايدر  بيزنس 
در  اى»  تازه  «باب  است  ممكن  ايران  و  غرب  بين 
ايران باز شود اما معلوم نيست آمريكا و روسيه نيز از 
اين وضعيت بهره مند شوند و در هر صورت، تماشاى 
اقدامات بعدى واشنگتن و تهران و همچنين مسكو 

پس از هر توافق هسته اى، جالب خواهد بود.

ايران در  محمد جواد ظريف وزير خارجه 
مصاحبه با فارس گفت : امضاى پروتكل 
است. نبوده  ما  قرمز  الحاقى جزو خطوط 
ظريف توضيح داد: اگر طرف مقابل بخواهد 

زياده خواهى كند، به نتيجه نمى رسد.

من مى گويم زياده خواهى
 شما بگوييد دبه 

ادامه  ديپلماسى  دستگاه  رئيس 
را  خواهى  زياده  اسم  شما  حاال  داد: 
واژه  همان  با  من  مى گذاريد،  «دبه» 
اگر  مى پردازم.  آن  به  زياده خواهى 
نتيجه  به  كنند  زياده خواهى  بخواهند 
نمى رسند، اما اگر بخواهند بر مبنايى كه 
توافق شده كار را به پيش ببرند، احتمال 

رسيدن به نتيجه زياد است.

وزير امور خارجه : 
الحاق به پروتكل نيازمند 

تصويب مجلس است 

نيز  الحاقى  ظريف در خصوص پروتكل 
پروتكل  كه  شد  عنوان  ژنو  در  گفت: 
و  است  توافق  از  قسمتى  الحاقى 
مشخص  نيز  آن  اجراى  چارچوب 
اجرا  مقطعى  در  هم  قبال  و  مى باشد 

پروتكل  امضاى  اينكه  بيان  با  شد. وى 
نبوده،  ما  قرمز  خطوط  جزو  الحاقى 
به  ايران  الحاق  كرد:  خاطرنشان 
نيازمند تصميم مجلس است و  پروتكل 
جمهورى  مجلس،  تصويب  بدون  حتما 
ملحق  پروتكل  به  رسما  ايران  اسالمى 

شد.  نخواهد 

داعش كل منطقه را 
تهديد كرده است 

در همين حال وزير امور خارجه كشورمان 
در ديدار با نماينده ويژه دبيركل سازمان 
بيان  با  نيز  عراق  امور  در  متحد  ملل 

به  مربوط  تنها  داعش  معضل  اينكه 
مورد  را  منطقه  كل  بلكه  نيست  عراق 
در  آنها  حمالت  به  داده،  قرار  تهديد 
عربستان اشاره كرد و افزود : اگر داعش 
نه  ديگر  كند  پيدا  پاى محكم ترى  جاى 
به شيعيان و نه سنى ها در عربستان هم 
را  امنيت آن كشور  و  رحم نخواهد كرد 

نيز با تهديد جدى مواجه مى كند.

نظر ظريف درباره 
«آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا 

قطعنامه دان تان پاره شود»

به  پاسخ  در  خارجه  وزير  بين  همين  در 
اين سوال يك روزنامه اصالح طلب  كه 
عليه  قطعنامه  پشت  قطعنامه  «وقتى 
سخن  اين  شما  و  مى شد  صادر  ايران 
صادر  قطعنامه  «آنقدر  كه  شنيديد  را 
به  شود»  پاره  قطعنامه دان تان  تا  كنيد 
و  بين الملل  حقوق  با  كه  كسى  عنوان 
مناسبات ديپلماتيك آشنايى داشتيد، چه 
با  حتما  گفت:  مى كرديد؟»  پيدا  حسى 
آن  نه  اما من  نبودم  موافق  آن سياست 
زمان قصد داشتم كه درباره اين موضوع 
صحبت كنم و نه االن به مصلحت كشور 

مى دانم كه يكديگر را متهم كنيم.
در حال حاضر ما در داخل ايران بايد يك 
جبهه متحد واحد باشيم در برابر كسانى 
مردم  و  ما  كشور  به  مى خواهند  كه 
خودشان  خواست  و  بگويند  زور  ايران 
امروز زمان  را تحميل كنند. معتقدم كه 
گرفتن  ايراد  و  سياسى  كشمكش هاى 
همان گونه  همه  و  نيست  همديگر  از 
سال  را  امسال  رهبرى  معظم  مقام  كه 
يك  بايد  ناميدند،  همزبانى  و  همدلى 
يك  به  رسيدن  براى  زبان  يك  و  دل 
باشد  رهبرى  حمايت  مورد  كه  راه حلى 
سمت  به  باشد  داشته  را  مردم  منافع  و 
حل پرونده هسته اى و تحقق منافع ملى 

حركت كنيم.

يكى از گونه هاى شاخص حيات وحش پرندگان خراسان جنوبى  عكس: ايسناعكس روز 

ظريف: اگر داعش جاى پاى محكم ترى پيدا كند به سنى هاى عربستان هم رحم نمى كند 

اگر دبه نكنند احتمال رسيدن به نتيجه زياد است

كسانى كه باعث تحريم ها شدند در حق مردم خيانت كردند

رئيس جمهور گفت : اينكه مى گوئيم تحريم ظالمانه از بين 
برود برخى چشم خود را بى خود نچرخانند، تحريم ها بايد از 
بين بروند تا سرمايه گذار به كشور بيايد و بايد سرمايه گذارى 
انجام شود از مشكل آب خوردن مردم تا مشكالت مالى و 
بانكى مردم حل شود. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه كسانى 
كه باعث ايجاد اين تحريم ها شدند در حق مردم خيانت كردند، گفت: برخى در آغاز 

نمى دانستند كه اين تحريم ها چه عواقبى دارد.

رهبرى نبود عده اى آمريكا را فرشته بزرگ مى دانستند 
  

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: خدا را 
شكر سايه رهبرى بر سر ملت است و اال اين جماعت خواب نما 
خمينى بت شكن را طورى تحريف كند كه بگويد امام، آمريكا 
را فرشته بزرگ مى دانست نه شيطان بزرگ. مهرداد بذرپاش 
ايران همه موافق توافق  نماينده مردم تهران اظهار كرد: در 
هستند ولى توافق خوب و نه هر توافقى. در توافق ژنو 4 خطاى راهبردى مرتكب 

شده  اند هر چه گفتيم جز توهين چيزى نشنيديم.

اطالعيــه  
بدينوسيله به اطالع اعضاي شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند كه در سنوات 

قبل براى دريافت زمين ثبت نام كرده اند و به هردليل تا كنون موفق به انعقاد قرارداد 

نشده اند پيرو مكاتبات و اخطارها و اطالعيه هاي قبلي براي آخرين نوبت اعالم مي دارد 

نهايتا  و  تكليف  تعيين  و  تكميل فرم  براى  اداري يكشنبه 94/3/31  پايان وقت  تا  حداكثر 

انعقاد قرارداد به دفتر شركت تعاوني واقع در حدفاصل مدرس 17 و 19 مراجعه نمايند. 

لذا پس از پايان مهلت مقرر شركت به ناچار جهت پاسخگويي و پرداخت وجوه زمين 

اعضاي مذكور  و  واگذار خواهد كرد  اعضا  به ديگر  را  باقيمانده زمين  خريداري شده 

با مراجعه نكردن به موقع خود كليه حق و حقوق متعلقه را از خود سلب نموده و ديگر 

هيچگونه ادعايي از شركت نخواهند داشت.

هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

اطالعيـــه

هدايت تربيتى و تحصيلى مطلوب در مدارس غيردولتى هدايت
شهروندان گرامى:

مدارس مجتمع آموزشى غيردولتى هدايت با پشتوانه 25 سال سابقه آموزشى و پرورشى مطلوب 

و چشمگير و داشتن معلمينى مجرب و دلسوز ، امكانات مناسب رفاهى ، كارگاهى ، آزمايشگاهى 

و كالس هاى هوشمند براى سال تحصيلى 95-94 در مقاطع پيش دبستانى ، دبستان (دوره هاى 

جداگانه اول و دوم) و دبيرستان (دوره اول) ثبت نام مى نمايد. براى كسب اطالعات بيشتر شخصا 

مراجعه يا تلفنى تماس حاصل فرماييد.

شركت فرهنگى هدايت
نشانى: انتهاى مدرس 22 - پيش دبستانى و دبستان هدايت    تلفن : 32433990

دبيرستان دوره اول متوسطه   تلفن : 32446340
تلفن همراه مديرعامل: 09151614363

در   1394/03/29 تاريخ  در  انتخابات 
حوزه هاى انتخاباتى و شهرستان هاى 

تابعه انجام خواهد شد.
شرايط راى دهندگان  طبق ماده 24:

الف) عضويت در سازمان نظام پرستارى

در  عضويت  كارت  ارائه  و  داشتن  ب) 
سازمان نظام پرستارى به هنگام راى دادن

تبصره 1) براى راى دهندگان صرفا ارائه 
كارت عضويت در سازمان با هر سابقه 
اى قابل قبول است و نياز به تاريخ روز 

يا سه سال سابقه عضويت ندارد.

تبصره 2 ) در صورت انتقال ، ماموريت يا 
نقل محل سكونت، افراد صرفا با داشتن 
از  تاييد  يا  سازمان  در  عضويت  كارت 
طرف هيئت مديره نظام پرستارى محل 
مى توانند در انتخابات محل سكونت يا 

اشتغال جديد راى دهند.
مديره  هيئت  انتخابات  در   (25 ماده 
نظام پرستارى شهرستان ها هر يك از 
مشمولين واجد شرايط ماده 16 قانون 
كارت  ارائه  با  بار  يك  توانند  مى  فقط 
عضويت در سازمان نظام پرستارى راى 

دهند.                                  

اسامى نامزدهاى چهارمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستارى استان خراسان جنوبى

 بيرجند و شهرستان هاى تابعه 

 قاين و شهرستان هاى تابعه

كارشناس پرستارى محمد رضا قربانى 21

كارشناس ارشد پرستارى محمود  قربانى 22

كارشناس پرستارى معصومه قطبى 23

كارشناس پرستارى صديقه كيانى 24

دكتراى پرستارى غالمحسين  محمودى راد 25

كارشناس پرستارى سيده فرشته محمدى 26

ديپلم بهيارى حسين مظفريان 27

كارشناس پرستارى حسين نجات 28

كارشناس پرستارى فاطمه نژاد عبدا... 29

كارشناس پرستارى سمانه نصيرى 30

كارشناس پرستارى محمد رضا  يحيى شيبانى 31

كارشناس پرستارى امير حسين هروى 32

كارشناس ارشد پرستارى زهرا دروگر 9

كارشناس ارشد پرستارى على دشتگرد 10

كارشناس پرستارى داود رحمتى 11

كاردان اتاق عمل محمود رحيمى 12

ديپلم بهيارى مهدى روشن 13

كارشناس پرستارى اسماعيل زارع 14

كارشناس پرستارى حسن زحمتكش 15

ديپلم بهيارى قربان صحتى 16

ديپلم بهيارى محمد صفى زاده 17

ديپلم بهيارى زهرا طيبى مقدم 18

كارشناس پرستارى معصومه عبدا... نژاد 19

كاردان هوشبرى فاطمه عرب نژاد 20

كارشناس هوشبرى عباس على پور 21

كاردان هوشبرى سميه غالمحسينى 22

كارشناس پرستارى رضا غالمى 23

كاردان اتاق عمل فاطمه فيروزى 24

كارشناس ارشد پرستارى سيد مصطفى محسنى زاده 25

كارشناس پرستارى الهام نادرى 26

كارشناس پرستارى سيد مجيد ناظمى 27

كارشناس پرستارى مهدى هادوى 28

مقطع تحصيلى نام و نام خانوادگى رديف

كارشناس پرستارى مونا احمدى 1

كارشناس پرستارى احمد ايزدپناهى 2

كارشناس ارشد پرستارى على محمد ايزدپناهى كالته بجد 3

كارشناس پرستارى محمد جانى 4

كارشناس پرستارى فاطمه خالدى 5

ديپلم بهيارى محمد على خزاعى بورنگ 6

ديپلم بهيارى حليمه خاتون دباغ پور 7

كاردان اتاق عمل آذر رسولى محمدآباد 8

ديپلم بهيارى طاهره  رمضانى 9

كارشناس پرستارى على زارع 10

كارشناس ارشد پرستارى سيد عليرضا سعادت جو 11

كارشناس پرستارى زهرا سعادت پور 12

كارشناس پرستارى غالمحسين شيروانى 13

كارشناس پرستارى على محمد صادقى 14

كارشناس پرستارى ماه منير صناعى 15

كارشناس پرستارى پوريا طاهرى 16

كارشناس پرستارى مرتضى على آبادى 17

كارشناس پرستارى محمد  فرخى 18

كارشناس ارشد پرستارى حسن فروزانفر 19

كارشناس پرستارى عبدالحكيم  قاسمى 20

مقطع / رشته تحصيلى نام و نام خانوادگى رديف

كارشناس پرستارى مريم احمدى 1

كارشناس هوشبرى محمود اصغر زاده 2

ديپلم بهيارى زهرا برزگر 3

كارشناس پرستارى حليمه جانپرس 4

كارشناس پرستارى محمد على حاجى زاده نوغاب 5

كارشناس پرستارى شكرا...  حيدرى 6

ديپلم بهيارى زهرا خالدى 7

كارشناس پرستارى معصومه خالصى   هيئت اجرايى چهارمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستارى خراسان جنوبى8


