
زمين براى كارآفرينى بانوان استان
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار: محدوديتى براى واگذارى وجود ندارد ؛ 

نظر دولت درباره ساعت كارى ماه رمضان 

خط امام براى عده اى جبهه است
 اما براى بعضى سفره 

رحيم پور ازغدى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به  
شاخصه هاى خط امام (ره) گفت...

نماينده درخواست كرد:

ايجاد اداره كل راه و شهرسازى در طبس

نماينده بشرويه، سرايان، طبس و فردوس در نشست علنى ديروز 
سه شنبه مجلس شوراى اسالمى در نطق ميان دستور...
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صفحه7

يادداشت

به جاى خيلى چيزها
*هرم پور

  هنوز رمضان نيامده چند قلم از مايحتاج مردم گران 
نه  و  اعالم  نه جايى  اين هم خبر خوشى! كه  شد. 
متمولين  و  درد!  بى  مستضعفين  شد.  نوشته  جايى 
پردرد! انگشت تعجب به دهن گزيدند. آن يكى گفت 
كه چرا گران شد و اين يكى گفت كه چرا بيشتر گران  
نشد. همه موقع خريد ديدند كه تخم مرغ گران شده، 
ميوه گران شده، مايحتاج گران شده  و احتماال برخى 
اقالم ديگر هم گران شود. اين روزها وقتى پاى درد 
از خودت خجالت مى كشى  دل مردم مى نشينى 
كه چيزى بنويسى. تازه آرزو مى كنى كاش به جاى 
انجام دهى. توانستى  كارى هم مى  ها  نوشته  اين 

خبر خوشى را اعالم كنى تا لبخندهاى فراموش شده 
روى صورت خيلى از خانواده ها دوباره جان بگيرند يا 
حقى را به مظلومى برگردانى يا حداقل با همين چند 
كلمه بتوانى دردى را از دردمندى دوا كنى يا سنگ 

صبورش باشى. 
 اصًال،  هم تو،  هم خيلى هاى ديگر، كاش به جاى 
آن آقاى مسئول در استان بودى كه عشق مصاحبه و 
 سخنرانيست و اول هر سخنرانى اش هم اعالم مى كند 
 كه از حضور مردم به دليل قصور كالم و تپق زدنهايش 
 شرمش مى آيد، بعد آمار مى ساختى و به هم مى بافتى 
و انگار نه انگار كه با مردم سر و كار دارى، بى خيال 
همه چيز. كاش مى توانستى آقاى مسئولى را پيدا كنى 
كه  جواب مردم را بدهد كه آخر با سرمايه هاى مردم 
كه در فالن موسسه يا فالن صندوق سپرده بودند 
و حاال هر روز صحبتى و سخنى درباره اش شنيده 
مى شود چه خواهند كرد؟ كاش به جاى اين همه 
 جشن هاى جور واجورى كه با خرج ها و هزينه هاى 
اداره ها  و  طرف،  آن  و  اين طرف  روزها  اين  باال 
سازمان ها و نهاد ها برگزار مى كنند تا خودى نشان 
دهند و از قافله اين ريخت و پاش هاى متضاد و مختلط 

فرهنگى عقب نمانند، (ادامه در صفحه 2) 

7

8

  سخنگوى دولت گفت: در ماه مبارك رمضان تغيير ساعت كارى نداريم اما كاركنان دولت اين حق را 
دارند كه از مرخصى ساعتى استفاده كنند. به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت اين مطلب را روز گذشته 

در نشست هفتگى با خبرنگاران بيان كرد. 

" تقدير و تشكر "

بر خود الزم دانسته از خدمات ارزنده
 شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى و دادستان محترم بيرجند 

جهت بازگشايى بستر و حريم رودخانه دستگرد و رفع تصرفات غير مجاز آن 
و همين طور ساير ارگان هاى ذيربط اعم از

 فرماندهى انتظامى بيرجند و پاسگاه انتظامى مرك ، دهيارى و اعضاى محترم 
شوراى روستاى دستگرد 

كه در راستاى حفاظت و صيانت از منابع آبى تالش مجدانه اى نموده اند
 تشكر و قدردانى خويش را اعالم مى داريم .
جمعى از ساكنين روستاى دستگرد

فروش ويژه كولر آبى
 از 150000 تومان ...    

شرح در صفحه 4

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد 

دو نفر نيروى آقا 
ليسانس يا فوق ديپلم برق 

مسلط به كامپيوتر نياز دارد.
شماره تماس: 
32450702-3

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

با كمال تاسف و تالم درگذشت برادر گرامى تان  

شادروان باباقلى ساتليخ محمدى
را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم آمرزش الهى

و براى بازماندگان صبر و اجر جزيل از خداوند منان مسئلت داريم.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان 
شركت ستاره كيان ايرانيان - شركت دامپرورى كشاورزى ستاره كيان بيرجند

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى - برادران خيريه- فرزين و صابر تنها

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان شادروان باباقلى ساتليخ محمدى

 را خدمت جناب عالى و خاندان محترم تسليت عرض نموده

 از درگاه ايزد منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات 

و براى بازماندگان صبر و اجر جزيل خواستاريم.

عباسعلى ، مهدى و محمد فدويان 

جناب آقاى 
مهندس بهرام  ساتليخ  محمدى 

مديرعامل محترم 

شركت دان و علوفه شرق 
با نهايت تاسف و تاثر فقدان برادر گرامى تان 

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 

مسئلت داريم.

مديريت و كاركنان بانك كشاورزى  
شعبه مركزى بيرجند

قابل توجه بانك ها 
و موسسات مالى و اعتبارى 
  فروش ملك  با  موقعيت  عالى 

 حاشيه  ميدان  امام  خمينى -  همكف 
84 مترمربع ، دو طبقه ، محل سابق  بانك قوامين  

09151611292

مناقصه سرويس اياب و ذهاب
مناقصه  طريق  از  دارد:  نظر  در  صنعتى  شهرك  در  واقع  توليدى  واحد  يك 
عمومى سرويس اياب و ذهاب كاركنان خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 

4- 32255590 از ساعت 8 صبح الى 14 تماس حاصل فرمايند. 
مهلت شركت در مناقصه پايان وقت ادارى يكشنبه 94/3/24 ساعت 14 اعالم 

مى شود.
ضمنا اين شركت در قبول يا رد پيشنهادهاى ارائه شده مجاز مى باشد

پذيرش دانش آموز در هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين
هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين از ميان داوطلبان خواهر واجد شرايط ذيل براي سال تحصيلي 94-95 

پس از برگزاري امتحان كتبي و مصاحبه و انجام ساير مراحل اولويت امتيازها دانش آموز بهياري مي پذيرد
1 – تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران 

2 – متدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور و التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي
3 – دارا بودن مدرك قبولي سال اول دبيرستان ( يا گواهي اشتغال به تحصيل در همان مقطع مشروط به آن كه در موقع ثبت نام ، گواهي قبولي ارائه شود)

4 – حداكثر سن ورود به دبيرستان 19 سال تمام تا تاريخ 1394/6/31 (متولدين 1375/7/1 به بعد)
5 – دارا بودن سالمت جسمي و رواني

6 – دارا بودن صالحيت اخالقي و حسن خلق و شايستگي حرفه اي و ارائه گواهي حسن اخالق با درج نمره انضباط از آخرين مدرسه محل تحصيل 
7 – قبولي در امتحان ورودي (كتبي و مصاحبه)

8 – مواد امتحاني (بينش ديني ، هوش ، رياضيات ، ادبيات ، علوم و زبان انگليسي در سطح اول دبيرستان)
9 – افراد بومي هر استان حق تقدم خواهند داشت 

10 – جانبازان در صورت برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته بهياري و آزادگان و خانواده معظم شهدا  ، اسرا ، مفقودين و جانبازان از كارافتاده 
در صورت تساوي شرايط از اولويت برخوردار خواهند بود

11 – پرداخت مبلغ 5000 ريال به حساب شماره 2173319015000 سيبا تحت عنوان تمركز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودي دانشگاه ها و مؤسسات
12 – طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش مي باشد 

13 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت
 14 – تعهد خدمت معادل دو برابر مدت آموزش (در صورتي كه وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي پس از فارغ التحصيلي و معرفي حداكثر 

به مدت 6 ماه نسبت به جذب فارغ التحصيالن اقدام ننمايد، تعهد نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد)
15- به دانش آموزان دوره روزانه در صورت موفقيت در آزمون هاي دروس عمومي الزامي و تخصصي از سوي وزارت آموزش و پرورش ، ديپلم كار 

دانش در رشته بهياري داده خواهد شد

مدارك الزم براى ثبت نام :
1 – يك برگ فرم درخواست تكميل شده

2 – يك برگ فتوكپي مدرك تحصيلي سال اول دبيرستان يا گواهي اشتغال به تحصيل
نيز  از آن صفحات  ارائه فتوكپي  باشد  يك برگ فتوكپي شناسنامه (چنانچه توضيحاتي در صفحات ديگر شناسنامه درج شده   –  3

ضروري است)
4 – چهار قطعه عكس تمام رخ

5 – رسيد فيش بانكي
6 – گواهي حسن اخالق با درج نمره انضباط

7 – فرم شماره يك هدايت تحصيلي
تا تاريخ 1394/5/22  داوطلبان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست ذيل را تكميل و همراه با ساير مدارك الزم حداكثر   –  8 

به هنرستان بهياري واقع در قاين ، شبكه بهداشت و درمان قاين (بيمارستان سابق) شخصًا يا توسط پست ارسال دارند.
كارت ورود به جلسه آزمون پنجشنبه 1394/5/28 ساعت 8 صبح در هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين توزيع و زمان و مكان آزمون 

به اطالع داوطلبان عزيز خواهد رسيد.

فرم درخواست ثبت نام براي هنرستان بهياري شهيد كاوه قاين

شماره شناسنامه :    تاريخ تولد (    /     /     13 ) نام و نام خانوادگي :    نام پدر:     

محل اخذ مدرك سوم راهنمايي: محل تولد:     
امضاى  داوطلب محل اخذ مدرك اول دبيرستان:                                          آدرس :

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

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

مسكن مهر بخريد 
سفر برويد

                                                  شرح در صفحه آخر

كسب مدال طالى كشورى در رشته چرخ تيز 

مسابقات جانبازان
 توسط ورزشكار آزاده

 آقاى محمد (امير) قمرى
 را خدمت ايشان و جامعه ورزش استان تبريك عرض مى نماييم.

موسسه فرهنگى و هنرى عرفان

آپارتمان نشينى منهاى فرهنگ/ صفحه3
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مهلت ثبت اعتراض حذف شدگان از دريافت يارانه نقدى با تصميم وزارت كار تا پايان خردادماه جارى تمديد شد. به گزارش مهر، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى اعالم كرد: مهلت ثبت اعتراضات حذف شدگان از دريافت يارانه نقدى كه پيش از اين از پنجم خردادماه تا امروز (بيستم) در سامانه 
yaraneh10.ir پيش بينى شده بود، تا پايان خردادماه جارى تمديد شد.

مهلت ثبت اعتراضات يارانه اى تمديد شد             

بالتكليفى در اليحه سهام عدالت

محمد جواد شيخ- عضو هيئت مديره شركت سرمايه 
گذارى استان تهران- در گفتگو با ايسنا، از مسكوت 
ماندن اليحه سهام عدالت در هيئت دولت خبر داد و 
گفت: دولت در برخورد با پرونده سهام عدالت در عمل 
انجام شده قرار گرفته است به همين دليل اليحه سهام 
عدالت در دولت مسكوت مانده و به نظر مى رسد على رغم وجود پيشنهاداتى 
براى آزاد سازى، دولت تمايلى به پيگيرى آن ندارد. وى با بيان اين كه براى 
آزاد سازى سهام عدالت كميته اى از سوى سازمان بورس، وزارت اقتصاد و 
سازمان خصوصى سازى تشكيل شد، افزود: اين كميته به دليل اختالف نظر 
نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد  اين در حالى است كه دولت طبق قانون 
مجبور است تا سال 1395 سهام عدالت را آزاد كند بنابراين سازمان خصوصى 

سازى به عنوان متولى بايد تكليف اين سهام را مشخص كند.

آزمون آموزش و پرورش تابستان برگزار مى شود

منابع  اينكه هنوز  بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزير 
و جداول آزمون استخدامى را با سازمان مديريت 
آزمون  امسال  تابستان  گفت:  نكرديم،  نهايى 
به  مى شود.  برگزار  پرورش  و  آموزش  استخدامى 
گزارش فارس، على اصغر فانى در خصوص برخى 
اخبار مبنى بر احتمال برگزارى آزمون استخدامى آموزش و پرورش در آبان 
ماه، اظهار كرد: آزمون استخدامى آموزش و پرورش براى جذب 5 هزار نفر 
در اين وزارتخانه تابستان امسال برگزار خواهد شد. وى در پاسخ به اين 
پرسش كه فراخوان آزمون چه زمانى اعالم مى شود؟، افزود: بايد منابع و 
جداول را با سازمان مديريت نهايى كنيم و نمى دانيم چه زمانى به ما اطالع 
مى دهند.وى تصريح كرد: به محض نهايى شدن جداول و منابع آزمون، 

فراخوان آن را از طريق رسانه ها به اطالع عموم خواهيم رساند.

اقدامات پيشگيرانه دهان و دندان براى 
85 درصد از دانش آموزان كالس اولى

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: در  
مدت زمان كوتاهى كه بسته بهداشت دهان و دندان 
ابالغ شده است براى حدود 85 درصد دانش آموزان 
مقطع اول دبستان وارنيش فلورايد(ماده دندانى براى 
جلوگيرى از پوسيدگى دندان) انجام شده است. به گزارش ايرنا، هاشمى 
 افزود: وارنيش فلورايد در مدارس از طريق همكاران بهداشتى انجام مى شود 
اما براى اقدامات درمانى كه داراى جنبه پيشگيرى است به متخصص و 
تجهيزات نياز دارد كه دانش آموزان به اين پايگاه ها مراجعه مى كنند و پس از 
تهيه شناسنامه براى آنها، به نوبت به آنها ارئه خدمات درمانى به صورت رايگان 
صورت مى گيرد. وى گفت: بنا داريم كه براى مقطع تحصيلى ابتدايى ظرف 2 

سال آينده تمام اقدامات درمانى و بهداشتى مورد نياز انجام شود. 

امروز 20 خرداد 1394 مصادف باسياست هاى جديد بنزينى دولت 
 22 شعبان 1436 و 10 ژوئن 2015

«سيدمحمدرضا  آيت  ا...  نستوه  عالم  شهادت 
سعيدي» در زندان رژيم پهلوى (1349ش).

عزل «بني صدر» از فرماندهي كل قوا از سوي 
امام خميني (ره) (1360ش).

محدث  و  عالم  آشوب»  شهر  «ابن  رحلت 
بزرگ(588 ق).

محدث  و  فقيه  عسقالني»  َحَجر  «ابن  تولد 
مسلمان(773 ق).

بالغي»  جواد  محمد  «شيخ  كبير  متكلم  رحلت 
(1352 ق).

تولد شيخ محمدحسن مامقاني ، از علماء و فقيهان 
نام        آور قرن سيزدهم هجرى (1238ق).

آغاز تهاجم امپراتوري روم به دولت ايران و پايان 
صلح پنجاه ساله (110م).

كشف حلقه دور سياره زحل توسط گاليله، منجم 
و ستاره شناس ايتاليايي (1610م).

پايان سومين جنگ اعراب و اسرائيل معروف به 
جنگ شش روزه (1967م).

روز جهاني صنايع دستي.

تقويم مناسبت هاى  روز

به جاى خيلى چيزها

 (ادامه از صفحه 1) تو مى توانستى پولى جمع كنى  
و كمكى به زوج هاى جوانى مى شد كه منتظر پولى 
جشن  يك  يا  خانه  اجاره  يا  جهيزيه  براى  هستند 
 مختصر و آبرومند. كاش به جاى صدها جلد كتابچه اى 
كه فالن مسئول محترم با عكس هاى رنگارنگ به 
عنوان رزومه كارى اش اين روزها منتشر مى كند 
و كيف و حالش را مى برد، تو يا خيلى هاى ديگر 
مثل تو، كمى هم به آمار طالق و فاجعه فرهنگى 

در شرف وقوع در استان مى انديشيديد. 
كاش به جاى اين دعواهاى مشمئز كننده و تهوع 
آور سياسى، كمى هم به قوت اليموت مردم فكرى 
مى شد و غبار خجالت از چهره هزاران شهروندى 
كه براى لقمه اى نان سخت مى كوشند و روزى 
از همشهرى هاى ديگرمان هم  يك هزارم برخى 

درآمد ندارند زدوده مى شد.
آخراالمر،  اينكه  از  ترسم  مى  بخواهيد  را  راستش 
عشقمان  كند؛  گران  را  چيزمان  همه  گرانى  تب 
را. بختت  زندگيمان  را، خوشى هاى  لبخندمان  را، 
سياه اى گرانى كه هر جا سفره ات پهن شد، هيچ 
چيز را به جاى همه چيز گذاشتى و رفتى. خجالت 
زده تر از خودت، اين كلمات بيچاره اند كه بايد از 
خشكسالى بنويسند يا از بى تدبيرى در مديريت ها 
يا  فرهنگى  مشكالت  يا  عمل  بى  شعارهاى  از  يا 
بردن مشروع  لذت  براى  آن جوانى كه  بيكارى  از 
 از زندگى اش به دنيا آمده يا از پارتى بازى هايى 
 ادارى يا از كاغذبازى هاى خسته كننده يا از وعده هاى 
نخ نما شده اى كه با آب و تاب و حنجره فراخ، بلند 
بلند داد زده مى شوند و پشتشان نه عملى است و 

نه اقدامى. 
از  بيشتر  نبود.  به جاى هيچ چيز  اين گرانى  كاش 
ميزبانى  و  جشنواره  برگزارى  و  گردشگرى  رونق 
همايش و تجليل از نمونه ها و نصب يادبود و چاپ 
بنر و درج آگهى و خريد هندوانه براى گذاشتن زير 

بغل مديران، مردم نيازمند توجهند و مهربانى. 
دلى كه فقط به ظاهر با مردم همراه باشد، همدلى را 
هم به سخره گرفته است. هنوز يك هفته از سالروز 
وفات امام (ره) نگذشته كه نوشته بنرها و دستنوشته 
 سخنرانى هايتان كه از قول امام از مردم نام مى برديد 
اين  به  مريزاد  دست  مدير!  آقايان  رفته.  يادتان 

فراموشى ها. 
ها  اين  كنند.  فراموشتان  مردم  نكند   خدا 
را گفتيم به جاى همان چيزهايى كه هر از گاهى 
از پشت پرده ها مى افتد و به رسم ادب به ساحت 
مردم، از گفتنش معذوريم. تا چه وقت؟ كاسه صبر 

را بايد سنجيد و ظرفيت بعضى دوستان را.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 
را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

براى جدا سازى يارانه نقدى چه كنيم؟ 
معاون برنامه ريزى سازمان هدفمندى يارانه 
گفت:  سرپرستان خانوار كه در حال حاضر 
مى توانند  مى كنند  دريافت  نقدى  يارانه 
پليس+10  به  خود  يارانه  جدا سازى  براى 

مراجعه كنند. 

افراد  سواالت  از  يكى  فارس،  گزارش  به 
يارانه بگير موضوع جدا سازى يارانه خود از 
سرپرستان قبلى است كه در اين رابطه آرش 
پشتيبانى  و  ريزى  برنامه  معاون  فراز  دل 
بر  گفت:  يارانه ها  هدفمندسازى  سازمان 

اين اساس افرادى كه قصد جداسازى دارند 
مربوطه  مدارك  داشتن  همراه  با  مى توانند 
سرپرست  فوت  گواهى  طالق  نامه،  از  اعم 
و سند ازدواج به مراكز پليس +10 مراجعه 
به  جداسازى  مراحل  انجام  از  پس  و  كرده 

يكى از بانك هاى عامل براى اعالم شماره 
حساب مراجعه كنند. بر اساس اين گزارش 
ليست  در  كه  افرادى  صرفًا  حاضر  حال  در 
براى  مى توانند  هستند  دولت  يارانه بگيران 

انجام مراحل جداسازى اقدام كنند.

 وزير نفت با تشريح سياست هاى جديد بنزينى دولت تا پايان 
سال 94، از ادامه عرضه سهميه اى گازوئيل تا اطالع ثانوى 

خبر داد و گفت: عرضه كارتى بنزين متوقف نخواهد شد.
 به گزارش مهر، بيژن زنگنه درباره آخرين تحوالت قيمت 
و عرضه بنزين در كشور، با رد هر گونه افزايش دوباره 
افزايش  پايان سال جارى، گفت: همين  تا  بنزين  قيمت 
وزير  داديم.   انجام  كراهت  تمام  با  را هم  بنزين  قيمت 
نفت با اعالم اينكه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم قيمت 
بنزين و ديگر فرآورده هاى نفتى بايد به 90 درصد قيمت 
فوب خليج فارس افزايش يابد، تصريح كرد: اين قانون در 

سال هاى گذشته اجرايى نشده بود. 
اين عضو كابينه دولت، اظهار كرد: در حال حاضر قيمت 
فوب خليج فارس در مورد گازوئيل ليترى نزديك به 1200 
تا 1300 تومان و با محاسبه حمل و نقل و فروش و جايگاه 
به باالى 1500 تومان مى رسد.  اين مقام مسئول با اعالم 
اينكه قيمت فعلى عرضه گازوئيل ليترى 300 تومان است، 
بيان كرد: از سوى ديگر متوسط نرخ بنزين هم سال گذشته 

790 تومان بود و 30 درصد بنزين كشور را با قيمت 1000 
تومان و 70 درصد را با نرخ 700 تومان فروخته شده و 
مجموع اين دو نرخ حدود 800 تومان مى شد كه حاال 1000 
 تومان شده است. وى با بيان اينكه با آزادسازى قيمت ها، 
در  بزرگ  مشكل  يك  قانونى  تعهدات  اجراى  بر  عالوه 
كشور يعنى چند نرخى بودن فرآورده هاى نفتى را حل و 
فصل كرديم، تبيين كرد: با اين روش بنزين تك نرخى 
1000 تومان دارد و ديگر سهميه هم اعمال نمى شود زيرا 
سهميه به نظر وزارت نفت اسراف ايجاد مى كرد و فرد 
احساس مى كرد اگر سهميه اش را مصرف نكند چيزى 

را از دست داده است.
زنگنه ادامه داد: به عنوان نمونه به بسيارى از تاكسى ها سهميه 
 اختصاص مى يافت اما برخى از آنها مصرف نمى كردند 
و آن را مى فروختند و همين شرايط در اقتصاد آن بخش 
اختالل ايجاد مى كرد، دولت به آنها سهميه داده تا كار كنند 
اما با فروش آن سهميه درآمد كسب مى كنند و كمتر كار مى 
كنند. وزير نفت با تاكيد بر اين كه تك نرخى شدن حتما براى 

 اقتصاد كشور منفعت دارد، تاكيد كرد: در همين تصميم گيرى 
قيمت CNG را افزايش نداديم تا مصرف آن بيشتر شود و 
 CNG در همين مدت هم شاهد افزايش گرايش به مصرف
هستيم و افزايش مصرف محسوس است. اين عضو كابينه 
دولت با بيان اينكه سهميه هاى 700 تومانى تا شهريور 
اى  مردم عجله  است  بهتر  يادآورشد:  است،  محفوظ   ماه 
آرام  شهريورماه  تا  و  باشند  نداشته  مصرف سهميه  براى 

مصرف كنند. 
 اين مقام مسئول با يادآورى اينكه برآوردهاى انجام گرفته 
نشان مى دهد آنچه در كارت هاى هوشمند سوخت وجود 
دارد، كمتر از 30 درصد مصرف است، تاكيد كرد: با وجود 
آزادسازى قيمت ها كارتهاى سوخت همچنان مورد استفاده 
قرار مى گيرد. زنگنه با بيان اينكه سهميه بندى گازوئيل تا 
اطالع ثانوى ادامه مى يابد، گفت: مرحله اول عرضه گازوئيل 
بر اساس ميزان پيمايش از سال جارى اجرايى شده است و 
پيش بينى مى شود تا سال 95 تمام خودروهايى كه گازوئيل 
مصرف مى كنند بر مبناى پيمايش سوخت دريافت  كنند. 

اين مقام مسئول تاكيد كرد: يعنى هر خودرو با دستگاهى كه 
روى آن نصب مى شود كنترل مى شود و هر ميزان فعاليت 
داشته باشد، سهميه گازوئيل مى گيرد. وى با بيان اينكه 
سال گذشته قيمت هاى 250 و 500 تومان را براى فروش 
گازوئيل تعيين شده بود، افزود: هم اكنون اين قيمت به 
 ليترى 300 تومان رسيده است و قيمت تمامى فرآورده هاى 
به  نفتى همچون نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع هم 

صورت تك نرخى عرضه خواهد شد.

دفاتر خدمات زيارتى از پرداخت 
ماليات معاف شدند

تصويب  با  كرد:  اعالم  زيارت  و  سازمان حج  رئيس 
مجلس شوراى اسالمى، دفاتر خدمات زيارتى سراسر 
كشور از پرداخت ماليات معاف شدند. به گزارش مهر، 
دفاتر  مالياتى  معافيت  موضوع  گفت:  اوحدى  سعيد 
خدمات زيارتى سراسر كشور بيش از 5 سال از سوى 
سازمان حج و زيارت دنبال مى شد كه اخيراً با همكارى 

خوب مجلس اين قانون به تصويب رسيد.

 حذف پايه اول دوره دوم متوسطه
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظرى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: در راستاى اجراى نظام آموزشى 6.3.3  
دركشور سال آينده پايه اول متوسطه به صورت استثنا 
حذف مى شود. افشانى در گفتگو با ايرنا، افزود: به علت 
 جديد بودن نظام آموزشى 6.3.3 در سال جارى دانش آموز 
وجود  كشور  در  متوسطه(نهم)  اول  دوره  سوم  پايه 
نداشت كه به پايه اول دوره دوم متوسطه وارد شوند 
اول  پايه  تحصيلى  آينده  سال  در  دليل  همين  به  و 

متوسطه دوره دوم حذف مى شود.

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 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
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

جناب آقاى دكتر عليرضا پرهيز
برخود الزم مى دانم از زحمات بى شائبه و خستگى ناپذير جناب عالى 
در امر معالجه و درمان همسر عزيزم صميمانه تقدير و تشكر نمايم.

محمود  زراعتگر

آگهى ثبت نام عضويت در انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان
در راستاى ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه داراى شرايط ذيل مى باشند 

دعوت به عمل مى آيد از چهارشنبه 94/3/20 به مدت 8 روز با ارائه مدارك ذيل براى پذيرش به دبيرخانه انجمن حمايت 
واقع در خيابان شيرين – نبش شيرين 11 - اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
تابعيت و متعهد بودن به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران - داشتن حداقل 18 سال سن

مدارك مورد نياز:
فتوكپى از تمامى صفحات شناسنامه  يك برگ - فتوكپى كارت ملى

عكس رنگى 4*3   6 قطعه 
دبيرخانه هيئت نظارت بر حقوق مصرف كنندگان بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى شركت تعاونى اتوبوس داران بيرجند «نوبت دوم»
تاريخ: 94/3/20

جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى اتوبوس داران بيرجند چهارشنبه 94/4/3 ساعت 10 
صبح در محل نمازخانه پايانه مسافربرى تشكيل مى شود. از اعضا دعوت مى شود راس ساعت 

مقرر در محل مذكور حضور يافته يا نماينده خود را معرفى نمايند. 
هر عضو مى تواند وكالت سه نفر و هر فرد غير عضو مى تواند وكالت يك نفر را بپذيرد

دستور جلسه:
بررسى گزارش هيئت مديره و بازرس - بررسى صورت حساب مالى سال 93 - تغييرات سرمايه 

و اعضا  - بررسى بودجه سال 94 - تصويب مبلغ بازپرداخت سهام - تقسيم سود ويژه 
 انتخاب بازرس - بررسى خط مشى هيئت مديره

از عزيزانى كه تمايل به تصدى سمت بازرس شركت را دارند ، تقاضا مى شود درخواست خود را 
كتبا تا تاريخ 94/4/1 به دفتر شركت ارائه نمايند.

شركت تعاونى اتوبوس داران بيرجند

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

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

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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 

 PVC و MDF   ارائه دهنده انواع كابينت    

طرح اقساطى براى كاركنان ارگان هاى دولتى
روبروى بيمارستان تامين اجتماعى     32422066 -09156644801 خراشاديزاده

فروش ويژه
براى اولين بار در كشور

30% بزرگ سال    35% خردسال
زير قيمت كمپانى

برند  هاليدى  را  دريابيد 

  تلفن: 32441548
آدرس: بين معلم 40-38     
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زمين فوتبال ساحلى در روستاى شاهرخت شهرستان زيركوه افتتاح شد. به گزارش صدا و سيما، 
 عزيز زاده مقدم، مدير كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى گفت: اين طرح ورزشى با هزينه

 132 ميليون ريال در زمينى به مساحت 2 هزار و 400 متر مربع به بهره بردارى رسيد. 

بهره برداري از يك طرح ورزشي در زيركوه 

3
پيام شما

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

سالم آقاى شهردار خدا قوت. خواهشنًا، لطفًا، التماسًا، 
به خاطر رضاى خدا اين معابر مجتمع هاى آخر 
چقدر  كنيد.  درست  را  ترمينال  پشت  رجايى 

خاك بخوريم...!
915...890
دوربرگرادنى براى منازل ارتش در  لطفاً  سالم. 
بلوار شهيد ناصرى احداث كنيد. با اين وضع بنزين 

نمى شود هرروز از ميدان دور زد، فاصله زياد است.
915...454
بان  سايه  يك  كنم  مى  خواهش  شما  از  باسالم. 
كه  مسافرانى  تا  كنيد  فرودگاه، نصب  فلكه  دور 
قصد مسافرت به زاهدان و زابل را با اتوبوس هاى كه 
از سمت مشهد و خواف و... در حركت هستند بتوانند 

از سايه بان استفاده كنند. با تشكر.
915...824
لوله  آباد  از دهيارى روستاى رزگ على  سالم. 
به خاطر خدمات رفاهى كه در زيارتگاه اين روستا 
را  كمال قدردانى  دهند  انجام مى  مسافران  براى 

دارم اجرتان با خدا.
935...790
از آقاى دكتر مديح شهردار بيرجند دعوت مى كنيم 
انتهاى  اهالى  ما  بزنند.  ما  محله  به  سرى  يك 
كوچه عدالت 2 در جوار شهردارى منطقه 2 از 

حداقل خدمات شهرى محروم هستيم.
915...701

تقاطع  حال  به  فكرى  مسؤلين  چرا  سالم. 
كمربندى پيامبر اعظم و تقاطع خيابان سپيده 
نمى كنند؟ ديگه هرنوع حادثه اى كه فكر كنند آنجا 
شاهد بوديم واقعًا جان مردم ديگه اينقدر بى اهميت 
يه  باشيم؟  حوادث  اينگونه  شاهد  بايد  كى  تا  شده؟ 

فكر اساسى بردارند!
915...309
نباشيد آواى عزيز شهر رو  با عرض سالم و خسته 
يه نگاه انداختى؟ ديدى چه به حال و روز كاج ها 
داره مى آيد؟ شما يه فكرى به حال درختان در حال 
خشك شدن حاشيه خيابان ها بردار ما كه هر چى 
گفتيم صدامون به جايى نرسيد. شايد صداى شما به 

مسئولين سازمان پارك ها و فضاى سبز برسه...
936...884
سالم. مسئولين مربوطه ازتون تقاضا دارم سرى به 
خيابان  بزنيد.  پايين شهرك شاهد  معصوميه 
خاكى هست و محل پارك ماشين هاى سنگين 

شده خواهش مى كنم پيگيرى بفرماييد.
915...504
سالم تمام جاده هاى ايران را ديدم فقط خراسان جنوبى 
دو طرفه است. نمايندگان استان كم كارى كردند در اين 
37 سال چه كردند اگر توان ندارند چرا نماينده شدند؟ در 
خراسان به جاى همه مجتمع رفاهى دارد امام رضا (ع) 
متعلق به همه ايران است چرا تمام ايران از اين مجتمع 
ندارد اى كاش مديريت ها درست مى بود االن بعد از 

سى سال بايد راه آهن مى داشتيم.
915...130
كشيدم  كارت  ماركتى  سوپر  داخل  پيش  روز  چند 
يك تراكنش ناموق بود. ولى بازم از حسابم كم شد. 
فروشنده گفت بعداً برگشت داده ميشه اما نشد! واقعًا 
را  اين پول ها چى ميشه؟ كى جواب مردم  تكليف 
بايد بدهد؟ ديگه جرأت نمى كنم كارت بكشم.
915...233
با سالم در جواب آن دوست عزيزى كه فرموده بودند به 
جاى متكديان، بى حجاب ها را جمع كنيد خواستم 
بگم، دوست عزيز در شهر شما بى حجابى نيست كه تا 
اين حد باعث آزار شما شده است، يك سر به كالن 

شهرها بزنيد آن وقت قدر شهر خود را خواهيد دانست!
935...049
 آقاى رئيس جمهور مردم درصحنه انتخابات و هسته اى
تابع رهبر خود هستند پس زحمات خود و  هوشيار و 
سردار جبهه ديپلماتيك را اينقدر به رخ مردم نكشيد همه 
طبق قانون حق نظارت بر عملكرد دولت را دارند. شما 

بايد تحمل انتقادها را داشته باشى. 
915...534

*برزجى

«بعد از ظهر بود كه خسته از كار روزانه در منزل مشغول 
استراحت بوديم ناگهان انگار زلزله اى به پا شد از صداى 
هياهوى زياد به گمان آنكه اتفاق مهمى در آپارتمان افتاده 
 است از خواب پريدم. اما گويا واحد روبرويى مشغول اثاث كشى
مشغول  آپارتمان  راهروهاى  در  نفر  ده  به  نزديك  بود. 
صحبت و رفت و آمد بودند يك گوشى اش را روشن كرده 
خندد،  مى  بلند  بلند  يكى  آن  دهد،  مى  گوش  آهنگ  و 
ديگرى مدام صداى پسر بچه اى مى زند كه از نرده هاى 
راه پله خود را آويزان كرده و...» اينها را يكى از ساكنين 
افزايد: روزى  آپارتمان هاى شمال شهر مى گويد و مى 
كه اين همسايه ما مشغول آوردن وسايلش بود ما مجبور 
شديم منزل را ترك كرده و تا آخر شب بازنگرديم از بس 
از  با توصيف بيشتر  كه سر و صداى زيادى داشتند. وى 
مشكالتى كه در آپارتمان هاى آن منطقه وجود دارد اظهار 
مى كند: بازى وقت و بى وقت بچه ها در پيلوت، رفت و 
پايانى شب و دعواهاى مداوم  آمد مهمان ها در ساعات 
بريده  آپارتمان  اين  در  را  ما  امان  ها  همسايه  از  برخى 
است. اين شهروند كه تنها 6 ماه از سكونتش در آپارتمان 
مى گذرد مى گويد: تازه ازدواج كرده ايم و اصًال عادت به 
زندگى آپارتمانى نداريم لذا تصميم گرفته ايم كه هر چه 

زودتر از اينجا برويم. 
*****

درها را به شدت بهم مى كوبند... بچه هاى همسايه طبقه 
بااليى چنان در خانه تاخت و تاز مى كنند گويى خانه ميدان 
اسب سوارى آنهاست... آن هم درست در ساعت استراحت 
هاى گاه حرف  شود  مى  دعوا  سرپاركينگ   عصرگاهى... 
ركيك از طبقه پايين شنيده مى شود. چند روز قبل يكى 
و  بود  انداخته  راه  و صدا  پاركينگ سر  در  ها   از همسايه 
فحش هاى ركيك مى داد. دخترم را به اتاقش فرستادم و 

گفتم با صداى بلند درس بخوان در را هم ببند!

سكونت با  تفكر سنتى 
«چهار ديوارى اختيارى» در آپارتمان

ساز  و  دهه 40 شمسى ساخت  از  كه  بدانيم  است  خوب 
مجتمع هاى آپارتمانى آغاز شد و هنوز كه هنوز است همه 
ما شاهد تبديل شدن يك قطعه زمين به يك ساختمان 
چند واحدى در نزديكى محل سكونت خود هستيم. البته 
سال هاى زيادى از ساخت اولين آپارتمان ها در بيرجند 
نمى گذرد. شايد به توان گفت طرح مسكن مهر كه از ده 
هاى  آپارتمان  ساخت  به  منجر  خورد  استارت  قبل  سال 
برآوردند و  از خاك  بيرجند سر  زيادى شد كه در اطراف 
نيز  خشكسالى  دادند.  جاى  خود  در  را  بسيارى  ساكنان 
عامل مهمى در مهاجرت بيشمارى از افراد به حاشيه شهر 

و سكونت در مجتمع هاى مسكونى آپارتمانى شد. 
اما اين سكونت با همان تفكر سنتى همراه بود كه چهار 

ديوارى را اختيارى مى دانست. 
واحدها  اين  ساكنين  از  برخى  مدام  كه  است  رو  اين  از   
از دعواى همسايه ها، گريه بچه ها، صداهاى ناهنجار و 

بسيارى از مشكالت ديگر شاكى مى شوند. 

امروزه اين چهار ديوارى بلند كه متعلق به خانواده هاى 
خستگى  پردردسر،  ديوارى  چهار  يك  شده  است  زيادى 
كار روزانه و مشكالت روزمره از يك طرف و درگيرهاى 
لفظى و حتى تنش هاى بزرگتر در بين ساكنين آپارتمان 
ها باعث شده كه زندگى در اين مجتمع ها را عذاب آور 

جلوه دهد.  
به اذعان كارشناسان اجتماعى  يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار 
در گسترش آسيب هاى اجتماعى نوع محل سكونت است. 
وقتى در منازل بزرگ زندگى مى كرديم، نيازى نبود دايم 
برنامه هايمان را تنظيم كنيم و پدر و مادر و ديگر اعضاى 
امروز  از مسايل كه  بسيارى  رعايت  براى  الزامى  خانواده 

گريبانگير آپارتمان نشينان شده اند، نداشتند. 

ناهمگونى قومى و فرهنگى،عامل مهم 
تعارض و اختالف  در زندگى آپارتمان نشينى 

انجمن  رئيس  چلك،  موسوى  سيدحسن  گفته  به    
با ساخت مجتمع هاى  امروزه  ايران،  مددكاران اجتماعى 
مسكونى چند ده واحدى جمعيت زيادى در فضاى كوچك 
گنجانده شده اند و در واقع آنها مجبور هستند به قواعدى 
تن دهند كه الزمه زندگى دريك مجتمع آپارتمانى است.

وى ناهمگونى قومى و فرهنگى را بارزترين ويژگى زندگى 
شديد  تراكم  مشكل  بر  كه  داند  مى  فضاهايى  چنين  در 

جمعيت، افزوده است. 
زننده  آسيب  تواند  ناهمگونى مى  اين  كه  است  معتقد  او 

باشد و زمينه خشونت، تعارض، اختالف را فراهم كند.

ساكنان مجتمع ها بايد به حقوق 
ديگر افراد ساكن نيز احترام بگذارند

 اين مددكار اجتماعى با تأكيد بر اينكه ساكنان مجتمع ها
از  بگذارند  احترام  نيز  ساكن  افراد  ديگر  حقوق  به  بايد 
اين مجتمع هاى شلوغ سخن مى گويد  در  افراد  تنهاى 
و مى افزايد: افراد در آپارتمان ها ممكن است طى ماه ها 

همسايه خود را نبينند زيرا كارى با هم ندارند. 
موسوى چلك اين مشكالت را حتى در تربيت فرزندان نيز 
مؤثر مى داند و اظهار مى كند: كودكان فضاى بزرگ و باز 
را دوست دارند و در آپارتمان فضايى براى بازى كردن در 
اختيار ندارند. اين امر باعث كج خلقى و بدخلقى كودك 
مى شود، به نحوى كه او قادر نيست انرژى خود را تخليه 
كند. وى درباره پيچيدگى روابط در مجتمع هاى مسكونى 
و برقرارى ارتباط با انسان هاى مختلف از فرهنگ هاى 
 متفاوت مى گويد: وقتى تعداد زيادى از افراد با فرهنگ هاى
افزايش  منتظر  بايد  آوريم  مى  گرد  جا  يك  را   مختلف 

آسيب هاى اجتماعى باشيم. 
در  ها  اين مجتمع  كه  در صورتى  آور مى شود:  ياد  وى 
كافى  تفريحى  رفاهى  امكانات  با  و  برخوردار  مناطق 
نباشد، اوضاع به مراتب بدتر مى شود و ناهمگونى قومى 
ها،  خواسته  و  انتظارات  در  تفاوت  فرهنگى،  تضادهاى 
افزايش  براى  را  زمينه  متقابل  حقوق  شناخت  در  تفاوت 

مشكالت فراهم مى كند.

آسايش آخرت در گرو اصالح سبك زندگى دنيا

در باب اهميت همسايه دارى احاديث و روايت بى شمارى 
است كه مى تواند حجت را بر مردم دينمدار بيرجند تمام 
دين  گويد  مى  مذهبى  كارشناس  يك  كه  طور  آن  كند. 
مبين اسالم با داعيه اكمال و اتمام در زمينه هدايت بشر 
ظهور كرده و منظور از هدايت در اينجا، ارشاد براى ايجاد 
زندگى مناسب شأن و جايگاه انسان در دنيا و آخرت است. 
بر  بنا  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى  عليرضا  االسالم  حجت 
به  نيست،  دنيا  با  ارتباط  بى  آخرت،  وحيانى،  هاى  آموزه 
خبرنگار آوا مى گويد: سرنوشت انسان در آخرت ماحصِل 

سبك و روش زندگى وى در دنياست.
وى مى افزايد: بنا بر حكم عقل، مى بايست دينى كه ادعاى 
خاتميت و كمال دارد همه جوانب زندگى دنيوى انسان را 
لحاظ نموده و براى آن برنامه داشته باشد. وى اشاره اى 
اظهار  و  كند  مى  انسان  بودن  اجتماعى  خصوصيت   به 
مى كند: انسان به اين طبيعت نوعًا ميل به زندگى در جوار 
ساير انسان ها دارد. اين خصلت انسان، يك انتظار كامًال 

بديهى را از دين به دنبال دارد. 

قانون جنگل ثمره نبود اخالق در هم زيستى بشرى 

الزمه  را  اخالق  سخنانش  ادامه  در  درميان  جمعه  امام 
زندگى گروهى مى داند و مى گويد: اخالق، فصل ممّيز 
اصلى  بخش  بگوييم  اگر  است.  حيوانات  ساير  از  انسان 
گزاف  است  اخالق  اجتماعى،  زندگى  قانون  حداكثرى  و 
از  اينكه يكى  بيان  با  ايم. حجت االسالم حسينى  نگفته 
مصاديق جزئى و البته بسيار مهِم اخالق در زندگى، حسن 
همجوارى است، اظهار مى كند: اگر در هم زيستِى بشرى 
قانون جنگل فرودست طعمه   يقينًا همانند  نباشد،  اخالق 

زبر دست خواهد شد. 
وى با تأكيد براينكه در پناه اخالق مى توان زندگى جمعى 
را به نحو احسن شكل داد، تصريح مى كند: اسالم از اين 
نياز مبرم غفلت ننموده و عالى ترين، اثربخش ترين و در 

عين حال ساده ترين توصيه ها را ارائه نموده است. 

همسايه به منزله خوِد انسان است 
و نبايد زيان و گناهى به او برسد

 اين كارشناس مسايل مذهبى  به حديثى  از امام صادق( ع) 
براى  را  «خود  فرمايند:  مى  حضرت  كه  كند  مى  اشاره 
خوش رفتارى با همنشين خود آماده كن، خلق و خويت 
بر،  فرو  را  خشمت  دار،  نگه  را  زبانت  گردان،  نيكو  را 
سخنان بيهوده را رها كن، عفو را پيشه ساز و بخشنده 

باش». 
ششم  امام  مغز  پر  و  نغز  فرمايش  در  دهد:  مى  ادامه  و 
نهايت لطف و نمونه هاى متنوع فضايل اخالقى نسبت به 
همنشين بيان شده است. براى كسانى كه واژه  همنشين 
ديگرى   روايت  دانند  مى  همسايه  واژه  از  محصورتر  را 
مى آوريم. امام صادق از پدرشان نقل فرموده اند كه در 
كتاب على (ع) خواندم كه رسول خدا (ص) به مهاجران 
و انصار و كسانى از مردم كه به انصار ملحق شدند (مردم 
اطراف يثرب) نوشت: همسايه به منزله خوِد انسان است 
و نبايد زيان و گناهى به او برسد. احترام همسايه نسبت 

به همسايه مانند احترام نسبت به مادر است.

اساس نامه آپارتمان نشينى
از رعايت نظافت تا صرفه جويى در مصارف عمومى

شويم  مى  يادآور  گزارش   اين  پايان  در  كه   نكاتى 
گوشه اى از قوانين اجتماعى آپارتمان نشينى است و در 
صورتى كه مورد توجه و اجرا قرار بگيرد اغلب مشكالت 
و سختى هاى مجتمع نشينى را در خود حل مى نمايد و 
آرامش و آسايش خانه هاى قديمى را به ارمغان مى آورد. 

آپارتمان، ملك شخصى ما نيست

آپارتمان ملك شخصى ما نيست  بپذيريم كه  الزم است 
شريك  داراى  مجتمع  در  موجود  واحدهاى  نسبت  به  و 
هستيم. ما تنها به ميزان مالكيتى كه در آن مجتمع داريم 
حق دخالت در امور و ارايه نظر داريم. بهتر است از همان 
آپارتمان  در  خود  حقوق  و  حق  تمامى  از  اقامت  ابتداى 
را طبق  انبارى خود  و  اتومبيل  پارك  مطلع شويم. محل 
سند شناسايى كنيم و از اشغال پاركينگ و انبارى ديگران 
هر زمان و به هر دليل بپرهيز كنم. مكان هاى عمومى 
آپارتمان مختص ما نيست و ديگران هم به همان نسبت 
هاى  مكان  تصرف  حق  هيچكس  و  دارند  استفاده  حق 

عمومى را بدون رضايت و اجازه كامل ساير شركا ندارد.
 گذاشتن كفش يا وسيله هاى شخصى مانند گلدان و تابلو 
آپارتمان و محل گذر ساير همسايه ها راهروى  ... در   و 

پنجره  از  يا  ها  پله  راه  در  كردن  صحبت  است.  ممنوع 
آپارتمان خالف ادب و نزاكت است. ريختن آشغال در راه 

پله، حياط و پاركينگ آپارتمان جايز نيست. 
هرگونه تغيير در نما و شكل ظاهرى آپارتمان ولو اينكه 
مالكين  ساير  نظر  با  بايد  هم  باز  باشد  خودتان  هزينه  با 
صورت پذيرد. پيش از برگزارى ميهمانى و مراسمى كه تا 
ديروقت طول مى كشد و رفت و آمد و سر وصدا افزايش 
مى يابد بايد تك تك همسايه ها را در جريان گذاشت و 
از آنها اجازه گرفت. در چنين مواقعى كه همسايه شما را 
در جريان مى گذارد و اجازه مى گيرد بهتر است با روى 

خوش با او نهايت همكارى را داشته باشيد. 
بازى هاى بى موقع بچه ها در پاركينگ آپارتمان ممنوع!

 زمانى كه قصد پختن غذا، نذرى يا هر استفاده ديگرى 
مسئولين  بر  عالوه  داريد  را  عمومى  برق  و  گاز  آب،  از 

ساختمان بايد از تك تك همسايه ها اجازه بگيريد.

از پاركينگ همسايگان استفاده كنيد  اگر ناگزير شديد تا 
از قبل با آنها هماهنگ نماييد و بدون اجازه اتومبيلى در 
مانند  استراحت  اوقات  در  نكنيد.  پارك  ديگران  پاركينگ 
بازى  از  تعطيل  روزهاى  و  ظهرها  شب،  پايانى   ساعات 
بچه ها در پاركينگ و حياط آپارتمان كه منجر به آلودگى 
ها صحبت  زمان  اين  در  كنيد.  جلوگيرى  شود  مى  صدا 
كردن با صداى بلند در فضاى آپارتمان خالف ادب است. 
جابه جا كردن ميز و صندلى يا هر وسيله ديگر و ضربه 
شما  هاى  همسايه  تا  شود  مى  موجب  ديوارها  به  زدن 
مورد آزار و اذيت قرار بگيرند. حتى االمكان از اين كارها 
آن  انجام  به  نسبت  مناسبى  زمان  در  يا  كنيد  جلوگيرى 
اقدام كنيد.  گذشت، همكارى و همراهى با همسايگان از 

اساس آپارتمان نشينى است.
و  احسن  نحو  به  آپارتمان  و عمومى  رفاهى  امكانات  از   
با دقت استفاده كنيد از باالبردن استهالك بى مورد آنها 
و  ساكنين  تصويب  به  كه  آپارتمان  قوانين  از  بپرهيزيد. 
هاى  هزينه  و  شارژ  كنيد.  پيروى  است  رسيده  مسئولين 
ماهيانه خود را به موقع پرداخت كنيد. نظافت آپارتمان را 

رعايت كنيد. با همسايگان دعوا و جر و بحث نكنيد. 

عصبانى نشويد و توهين نكنيد!

 به اموال همسايگان خسارت وارد نكنيد. بدون اجازه به 
نكنيد  جا  به  جا  را  آنها  و  نزنيد  دست  ديگران  وسايل 
و  امر  همسايگان  به  باشد.  عمومى  مكان  در  اگر  حتى 
آپارتمان سهم  آن  از  اندازه شما  به  آنها هم  نكنيد  نهى 
و  امر  حق  بازهم  باشد  تر  كم  سهمشان  هم  اگر  دارند. 
نهى به آنها را نداريد. پشت سر همسايه اى غيبت نكنيد 
بازگو  همسايگان  ديگر  براى  را  آنها  شخصى  مسايل  و 
نكنيد. هميشه در جلسات عمومى آپارتمان شركت كنيد 
و هنگام حل مشكالت ساختمان عصبانى نشويد و جر و 

بحث و توهين نكنيد. 
است  ممكن  شما  خانوادگى  بحث  و  جر  و  دعوا  صداى 
به بيرون از واحدتان منتقل شود و به گوش همسايگان 
خانوادگى  شخصيت  و  آبرو  در  بسزايى  تأثير  كه  برسد 
شما خواهد داشت. از همسايه ها انتظار بى مورد و بيش 
از اندازه نداشته باشيد. هنگام ورود و خروج درب اصلى 
آپارتمان  عمومى  انرژى  مصرف  ببنديد.در  را  ساختمان 

صرفه جويى كنيد.

منهاى فرهنگ

چند ماهى است بازار مسكن در خراسان جنوبى با ركود مواجه 
است به طورى كه نيمى از مشاورين امالك در حال تعطيلى 
هستند. به گزارش خاورستان، بازار مسكن طى ماه گذشته 
تغييرات جدى به خود نگرفته است و به گفته كارشناسان، بازار 
مسكن در حال حاضر با چالش بزرگ كمبود سرمايه مواجه 
از بنگاه هاى خريد و فروش ملك،  است. گزارش ميدانى، 
حاكى از آن است كه كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن 
باعث شده، بازار با كمبود تقاضاى مؤثر همراه باشد؛ و در اين 
بين عده اى معتقدند كه بايد سرمايه وارد اين بازار شود تا اين 

بازار رونقى به خود بگيرد.

در يكى دو ساله اخير
افزايش قيمتى را در زمينه مسكن نداشته ايم

 اسفند ماه سال گذشته بود كه على اصغر آسمانى مقدم، مدير 
كل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى، مهم ترين 
مشكل اقتصادى استان را ركود بخش مسكن و ساخت و ساز 
عنوان كرد و افزود: زمانى كه ساخت و سازى انجام مى شود، 
كل مشاغل به صورت زنجيره وار به بخش صنعت ساختمان 

وابسته هستند كه با ركود اين صنعت دچار مشكل مى شوند.   
وى با بيان اينكه در يكى دو ساله اخير افزايش قيمتى را در 
زمينه مسكن نداشته ايم و قيمت مسكن در يك ركود بوده 
باالى مسكن در شهرستان  است، خاطرنشان كرد: عرضه 

بيرجند دليل وجود اين چنين شرايطى بوده است.
آسمانى مقدم اظهار كرد: شهرستان بيرجند در ميانگين قيمت 
يك متر مربع آپارتمان در بين سال هاى 1389 تا 1393 ارزان 
قيمت ترين مركز استان كشور بوده است. وى افزود: طبق آمار 
وزارت مسكن ميانگين قيمت هر متر مربع خانه در شهرستان 
بيرجند 999 هزار و 300 تومان است. وى تصريح كرد: با 
توجه به جمعيت حدود 185 هزار نفرى بيرجند و اينكه هر 
خانواده را به طور ميانگين 4 الى 5 نفر در نظر بگيريم حدود 
40 هزار خانه بايد در اين شهرستان وجود داشته باشد و اين 
درحالى است كه اكنون بيش از 40 هزار خانه آماده عرضه در 

اين شهرستان وجود دارد.

ديگر بازار مسكن مكان خوبى 
براى سرمايه گذارى نيست و سودى ندارد

اما اين روزها با وجود ارزان شدن بسيارى از آپارتمان ها اصًال 
معامله اى در بازار مسكن صورت نمى گيرد. عليرضا اربابى، 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك خراسان جنوبى  نيز اظهار 
كرد: بازار مسكن به طور جدى راكد است. وى با بيان اينكه 
چند سال پيش افراد از همه مشاغل در بازار مسكن سرمايه 

مسكن  بازار  وارد  سرگردان  پول هاى  و  كردند  مى  گذارى 
براى  بازار مسكن مكان خوبى  اكنون ديگر  مى شد، گفت: 
سرمايه گذارى نيست و سودى ندارد. وى تصريح كرد: در 
سال گذشته با توجه به آمار سامانه امالك 30 درصد و در سال 

جارى 5 الى 10 درصد خريد و فروش داشته ايم.
اربابى ادامه داد: فروشنده ها و خريدارها هيچ كدام اقدام به 
خريد و فروش نمى كنند و در انتظار گرانى و يا ارزانى هستند.

وى با بيان اينكه بازار مسكن ديگر مانند گذشته نخواهد شد و 
به اوضاع چند سال پيش باز نخواهد گشت، افزود: اگر اوضاع 
قيمت ها همين طور باقى بماند اما قدرت خريد باال برود و 
مسكن هاى موجود به فروش برسد، باز مى توان به اين بازار 
اميد بست.وى بيان كرد: با اين اوضاع ركود بازار مسكن، دست 

دالالن از اين بازار كوتاه شده است. 
اربابى تأثير مذاكرات بر اوضاع مسكن را يك تأثير مستقيم 
و 100 درصدى عنوان كرد و گفت: مطمئناً پس از توافقات 
قدرت خريد مردم افزايش پيدا مى كند، اما قيمت ها افزايش 
نخواهد داشت. وى با اشاره به اينكه در استان 600 مشاور 
امالك وجود دارد، گفت: از اين تعداد 470 مشاور امالك در 

شهرستان بيرجند است. 
به گفته وى اكنون 50 تا 55 از مشاوران امالك در حال جمع 
كردن و تعطيلى هستند. اربابى دليل جمع آورى اين بنگاه ها 
را مشكالت مالياتى و دارايى عنوان كرد و گفت: هر مشاور 
امالك بايد مجهز به سيستم و نرم افزار مخصوص باشد و 

افرادى كه از اين قانون سرپيچى كنند بين 2 تا 2 و نيم ميليون 
تومان جريمه مى شوند. 

وى خاطرنشان كرد: براى افرادى كه از قديم به روش سنتى 
كار كرده اند كار با سيستم سخت است و با توجه به نبودن هيچ 

معامله اى اين كار صرفه اقتصادى ندارد.

اگر سود بانكى كاهش پيدا كند
 بازار مسكن رونق مى گيرد

صالحى، يكى از مشاورين امالك بيرجندى هم مى گويد: 
زمزمه هايى براى افزايش قيمت وجود دارد اما هيچ سنديتى 
ندارد. وى اضافه كرد: به نظر من افزايش قيمتى نخواهد بود 
اما براى افرادى كه به دنبال خريد خانه هستند شرايط اكنون 

به نسبت بهتر است اما اين غير قابل پيش بينى است.
اين كارشناس امالك ادامه داد: متخصصين از افزايش خريد و 
فروش بعد از مذاكرات سخن مى گويند. وى با اشاره به اينكه 
دادن سود بانكى باعث مى شود كه مردم از سرمايه گذارى 
منصرف شوند، افزود: اگر سود بانكى كاهش پيدا كند، بازار 

مسكن رونق مى گيرد.
فروش  قصد  كه  بيرجندى  شهروندان  از  يكى  مصلحى، 
خانه خود را دارد نيز در اين رابطه مى گويد: حدود 3 ماه 
است كه به بنگاه ها مراجعه مى كنم اما انگار هيچ كس 
چند  ها  قيمت  اينكه  بيان  با  وى  ندارد.  خانه  خريد  قصد 

وقتى است كه ثابت مانده است، گفت: شرايط به گونه اى 
است كه من حاضر شده ام با 10 ميليون زير قيمت بازار 

خانه ام را بفروشم اما همچنان خريدار وجود ندارد.
رونقى، يكى ديگر از شهروندان است كه براى اجاره دادن 
منزل خود به بنگاه مراجعه كرده است، وى از نبود مستأجر 
براى منزل خود گاليه كرد و گفت: شش ماه است منزل من 
خالى است و طى اين مدت به چند بنگاه مراجعه كرده ام اما 

هنوز متقاضى پيدا نكرده ام.

اميدواريم در نيمه نخست سال 94 شاهد 
خروج بازار خريد و فروش مسكن از ركود باشيم 

معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازى در اين باره 
گفته است: خوشبختانه اقتصاد ملى از ركود خارج شده و ما نيز 
اميدواريم در نيمه نخست سال 94 شاهد خروج بازار خريد و 
فروش مسكن از ركود باشيم. وى افزود: با اين حال پيش 
بينى ما اين است كه عليرغم خروج مسكن از ركود قيمت 
ها آنچنان افزايش زيادى نخواهد يافت و اگر هم قيمت ها 

افزايش يابد از 5 درصد فراتر نخواهد رفت.
اين روزها در حالى كه دولت تنها اميد خود را به نتيجه رسيدن 
در مذاكرات هسته اى مى دانند مردم انتظار رونق بخشيدن به 
بازار مسكن را از سوى مسئوالن دارد؛ بازارى كه چند ماهى 
است در بيرجند در ركود باقى مانده است و براى رونق اين بازار 

و سر و سامان دادن اوضاع مسكن بايد دست به كار شد.

ركود بازار مسكن و حكايت تعطيلى نيمى از مشاورين امالك

نقدى بر شيوه زندگى در مجتمع هاى مسكونى بيرجند

آپارتمان نشينى

گذرى بر بازار مسكن
 در خراسان جنوبى



پارسينه - پليس شهر ليدز انگليس در اقدامى عجيب يك فرغون بنايى را به دليل قرار گرفتن
 در محل پارك ممنوع ماشين ها جريمه كرد.
به گزارش ديلى ميل اين اقدام به اعتراض و مضحكه رسانه هاى اجتماعى در انگليس مواجه شد.

جريمه يك فرغون توسط پليس! 

4
مديريت استرس كنكور

چند توصيه براى مديريت
 استرس و اضطراب كنكور

سعى كنيد روزى كه كنكور داريد 
نيم تا ربع ساعت زودتر  به سمت 
محل آزمون حركت كنيد، بهتر 

است تمام مدارك از قبيل كارت ورود به جلسه، كارت ملى 
و يا وسايل الزم براى جلسه كنكور را  در محل مناسب قرار 
دهيد. به بهانه اينكه اينكه هنوز فردا، پس فردا وقت داريم 
كارت مى گيرم و هيچ چيزى را به تاخير نياندازيد. با ساعت 
كار كنيد داشتن موبايل در جلسه كنكور ممنوع است پس  
ساعت مچى تهيه كنيد و در اين  روزها با آن انس بگيريد و 
نظاره گر گذشت زمان و .. باشيد.  و توصيه كلى اين است 
كه در اين چند روز باقى مانده تلفن و موبايل را كنار بگذاريد 
و راحت و بى دغدغه زندگى كنيد. راجع به تمام حرف و 
 حديثها مثال اگه دختر خاله، پسرخاله و..رتبه شون بهتر شد
 و ....  اظهار نظرها كر شويد و از طرفى سعى كنيد در اين 
مدت خبرها يا موضوع هاى بد را نخوانيد و پيگير هم نباشيد 
كه مثال در فالن مهمونى راجع به شما چى گفته شده و 
اينكه فالن دوست شما روزانه چند ساعت خوانده و ... و 
در كل عالقه اى هم به اين نداشته باشيد كه ديگران پشت 
سر شما چه خواهند گفت. توصيه مى شود در اين زمان 
مانده تا كنكور  قبل از خواب و هر روز قبل از بلند شدن از 
رختخواب؛ چشمهايتان را به مدت يك دقيقه  ببنديد و همان 
مطلبى را كه مدنظر شماست كه به آن دست يابيد تصور 
كنيد.. تصور كنيد كه شما االن رتبه .. را در كنكور آورديد  
 و وارد دانشگاه .. شده ايد و به  نتيجه همه تالشهاى خود 
رسيده ايد.  به خودتان بد و منفى نگين. ذهن ما شامل دو 
بخش خودآگاه و ناخودآگاه مى باشد و در بخش ناخودآگاه 
وقتى يك مطلب زياد تكرار شود كم كم در آن جاى ثابتى 
پيدا مى كند و براى شما عادى مى شود مانند تايپ كردن كه 
در روزهاى اول كند و با نگاه با صفحه كليد اين كار را انجام 
مى دهيد ولى پس از مدتى تمرين و قرارگرفتن مطالب در 
ناخودآگاه، شما قادر هستيد با سرعت زياد تايپ كنيد. پس 
گفتن جمالت منفى به خودتان را متوقف كنيد و بارها و بارها 
به خودتان بگوييد كه شما مى توانيد نسبت به خودتان رتبه 
خوبى بدست آوريد و مى دانيد كه موفقيت هم همين است 
كه شما نسبت به تالشى كه كرده ايد و توان و ظرفيتى كه 
داريد يك گام به جلو برداريد و روزى كه شما در اين مسير 
گام برداريد موفق خواهيد بود و گرنه زمانى كه شما قصد 
داريد رتبه اى براى چشم و هم چشمى و برنده شدن بدست 
آوريد اين موفقيت نخواهد بود. كنكورى هاى عزيز يادتان 
باشد كه گذشته درگذشته و آينده هم هنوز نيامده است. پس 
براى گذشته افسوس خوريد و براى آينده استرس نداشته 
باشيد  و سعى كنيد كه خوب خود باشيد نه خوب ديگران كه 
اين خود بزرگترين خطاست. شما چند ماه و چند سال تالش 
كرده ايد و حتماً با توكل بر خدا و دعاى پدر و مادرتان در 
كنكور موفق خواهيد بود. يك يا دو  روز بعد از كنكور را نيز 

كامًال استراحت كنيد  
هادى غالمرضايى مدرس دانشگاه و مشاور خانواده

چهار شنبه * 20 خرداد  1394 * شماره 3240

خواندنى ها

خداحافظ ياهو!

بزرگ  و  قديمى  شركت 
با  رقابت  در  كه  ياهو 
با  ديگر  شركت هاى 
شده  روبرو  شكست 
تعطيلى  به  اقدام  است 
و  خدمات  از  بسيارى 

سرويس هاى آنالين خود خواهد كرد. اگر شما دورانى 
كه اينترنت هاى دايل آپ به عنوان تنها ابزار دسترسى 
ما به شبكه جهانى بوند را به ياد داشته باشيد، مسلما 
به خاطر خواهيد داشت كه گوگل به هيچ عنوان قدرت 
امروزى را نداشت. در آن دوران هر كسى كه مى خواست 
چيزى را در اينترنت جستجو كند به سراغ استفاده از 
سرويس موتور جستجوى ياهو مى رفت و تقريبا هر 
كسى يك اى ميل ياهو براى خود ساخته و از امكانات 
مدرن (بر اساس استانداردهاى آن دوران) ياهو مسنجر 
آن  از  تنها 15 سال  با گذشت  استفاده مى كرد. حال 
دوران شاهد اين هستيم كه ياهو نه تنها ديگر قدرت 
به  را به طور كلى  بلكه عرصه رقابت  ندارد  را  سابق 
رقبا واگذار كرده است و به همين دليل نيز مسئوالن 
اين شركت به شكست خود اقرار كرده و قصد دارند تا 
بسيارى از سرويس هاى خود را تعطيل كنند. نخستين 
خدماتى كه تعطيل خواهد شد، سرويس نقشه هاى ياهو 
است كه در پايان ماه جارى ميالدى به خاطره ها خواهد 
پيوست. عالوه بر آن نيز در كشورهاى مختلف شاهد 
تعطيل شدن خدمات مختلفى از شركت ياهو خواهيم 
 بود كه شامل خدمات پخش موسيقى، تلويزيون ياهو 
و ... هستند كه در كشورهايى مانند اسپانيا، فرانسه، آلمان 

و انگلستان متوقف خواهند شد.

ركورد مرد چينى با تحمل 2 هزار نيش زنبور

ايران ناز: گائو بينگو درحالى كه يك ميليون و صدهزار 
قطعه زنبور عسل روى بدنش جا خوش كرده بودند 
سيگار خود را دود مى كرد و بدين ترتيب ركورد جديدى 
ثبت كرد.اين مرد 55 ساله با تحمل 109 كيلوگرم زنبور 
عسل ركورد قبلى خود را كه تحمل 85 كيلوگرم از اين 
حشره بود شكست و على رغم به جا ماندن 2 هزار جاى 

نيش زنبور روى بدنش زنده ماند.
بينگو 35 سال است كه به كار پرورش زنبور مشغول 
ابتدا  زنبورها  جذب  براى  زنى  ركورد  هنگام  است.او 
گذارد  بدن خود مى  روى  زنبور  ملكه ى  قطعه  چند 
تا زنبورهاى كارگر به سويش جذب شوند و بعد هم 
صندوقهاى حاوى زنبور را روى بدنش تخليه مى كنند.

با توجه به فصل  امتحانان پايان ترم درس خواندن  براى 
دانشجويان كارى بسيار سخت و جز اعمال شاقه محسوب 
بينى  مى  ميكنى  خوندن  درس  قصد  كه  همين  شود.  مى 
اين مشكالت پيش اومده: مثل خوابيدن روى جزوه، گرفتن 
مشكالت و نواقص گل هاى قالى،جمع كردن آشغال هاى 
ريز و درشت اطراف زمين،خاك گيرى گوشه هاى موبايل، 
گرفتن چندين عكس با گوشى از خودم در حالت هاى مختلف 
ژست درس خوندن،اس ام اس بازى با بچه هاى دانشگاه كه 
هر كدوم چه قدر درس خوندن، خوندن يادگارى هاى جزوه 
كه رفقا سر كالس نوشتن، و در آخر هم خسته شدم و رفتم 

يه چيزى بخورم.
  فرجه  امتحانات شروع مى شود. شما برنامه ريزى خود را 
براى مطالعه روى كاغذ پياده مى كنيد. از آنجايى كه برنامه 
است، شما  از درس خواندن  تر  بسيار شيرين  ريزى كردن 
ترجيح مى دهيد همچنان برنامه ريزى كنيد. 10 تا درس داريد 
و نمى دانيد كدام را بخوانيد. اصال كابوس اين 10 تا درس شما 
را رها نمى كند. هر چه هم بين درس ها ده، بيست، سى، چهل 
مى كنيد، آن درس سخت تر انتخاب مى شود! تصميم مى 
گيريد براى رها شدن فكرتان، كمى بازى كامپيوترى انجام 
دهيد. به دوستانتان زنگ مى زنيد يا رفته اند سفر، يا به ديار 
باقى  سفر كرده اند. يا زادگاهشان بوركينافاسو است و فقط 
موقع امتحانات مى توانند برگردند. مى گوييد اشكال ندارد، 
از روى كتاب مى خوانم. كتابى را كه اول ترم خريده ايد، از 
زير آوار وسايل اتاقتان درمى آوريد، ماشاءا... هيكل آرنولد را 
دارد. با يك حساب سرانگشتى مى فهميد كه اصال نمى شود 
تمامش كرد، نگاهى به اطراف مى اندازيد و كتاب را آرام و 
بدون اينكه كسى بفهمد، زير آوار قرار مى دهيد. يك سررسيد 
داشتيد كه به عنوان خالى نبودن عريضه مى برديد دانشگاه 
و گاهى رويش چيزهايى مى نوشتيد و االن تنها روزنه اميد 
شماست. بازش مى كنيد و مى بينيد تنها نوشته درسى كه در 

آن وجود دارد، يك مساله حل نشده است. 
بلند  و خسته  امتحان كسل  جلسه  بريد  بايد  و   صبح شده 
مى شيد و با بى حوصله گى  و ميريد سر جلسه. نگاهى به 
بغل  از  ناآشناست.  برايتان  بينيد  و مى  اندازيد  سواالت مى 
 دستى تان مى پرسيد: «امتحان ترموديناميكه ديگه؟»، بغل

فارسى  پس!  «نه  گويد:  مى  است  عصبى  كه  تان  دستى 
عموميه». نفس عميقى مى كشيد و به صندلى تكيه مى دهيد. 
20 دقيقه مى گذرد، حين امتحان سر خودكار را گاز مى زنيد 

و نوك خودكار را به مغزتان فشار مى دهيد. فكر مى كنيد اگر 
سرتان را سوراخ كنيد، درياى معلومات فوران مى كند! در حالى 
كه چنين اتفاقى رخ نخواهد داد! استاد كه با اين سواالت ثابت 
كرده لذتى كه در انتقام است در عفو نيست، با همان لبخند 
انتقام جويانه باالى سرتان حاضر مى شود و به برگه سفيد 
پاسخنامه تان نگاه مى كند. مثل بره شش ماهه، مظلومانه 
از پايين استاد را نگاه مى كنيد و مى گوييد: «استاد! اينا هيچ 
كدوم تو جزوه نبود.» استاد طورى ذوق مى كند كه اگر نوبل 
فيزيك را به او داده بودند اينقدر خوشحال نمى شد. سرش را 
تكان مى دهد و با همان لبخند مى گويد: «همه اينا تو جزوه 
بود، شما نخونديد.» سپس در نهايت سنگدلى و بى رحمى 

شما را ترك مى كند و مى رود باالى سر قربانى ببخشيد 
دانشجوى بعدى  بعدى.

 از جلسه امتحان بيرون مى آييد و تصميم مى گيرد از ترم 
بعد هيچ درسى را براى شب امتحان نگذاريد. الزم به ذكر 
است ترم پيش نيز همين موقع ها تصميم گرفته بوديم كه 
امتحان  براى شب  را  ترم) هيچ درسى  اين  (يعنى  بعد  ترم 
نگذاريد. احتماال ترم بعد هم همين تصميم را خواهيد گرفت. 
در محوطه دانشگاه به كسانى كه وانمود مى كنند بدبخت شده 
اند توجهى نكنيد. تحقيقات و پژوهش هاى متعددى نشان 
داده اينها همان هايى هستند كه  براى نمره 19 شان روى 
گزينه اعتراض به نمره كليك مى كنند. شما اسير حواشى 

نخواهيد شد و تمركز خود را روى هدف اصلى كه همانا گير 
آوردن شماره استاد است معطوف خواهيد كرد!

 چند پيشنهاد الزم براى امتحانات پايان ترم

 به دانشجو قبل از امتحانات فرصتى مى دهند تا براى خودش 
ابتداى شروع فرجه كمى  جزوه ها  در  دانشجو  باشد.  خوش 
نااميدى همچون فردى كه بهش  از  را نگاه مى كند و بعد 
گفته اند تا دو ماه ديگر مى ميرى برو خوش باش، از هيچگونه 
لذت جويى (اعم از ديدن فيلم هاى نديده، خوابيدن در حد خواب 
زمستانى برخى موجودات، انجام بازى كامپيوترى به صورت 

نان استاپ، عبور از مخاطب خاص و مخاطب قرار دادن عام 
و...) دريغ ننموده و خود را به درجه فناى فى الفرجه مى رساند. 
بطور كلى مى توان گفت آن ميزانى كه دانشجويان ما در ايام 
فرجه خوشند مى كنند، ميلياردر آمريكايى در وگاس نمى كند. 
ولى به نظرم همين كه دانشجو در اين ايام جلوى خودش را 

مى گيرد و معتاد نمى شود جاى تقدير دارد.
موجب  كه  است  معنوى  شب هاى  جمله  از  امتحان  شب 
نزديكى دانشجو با خداوند از طريق التماس و تضرع به درگاه 
الهى مى شود. شب امتحان، شب آزاد شدن ظرفيت ها و شكوفا 
شدن استعداد دانشجويان است. خيلى از اين دانشجويان بعد 
از تجربه شب امتحان و مشاهده توانايى هاى خود در زمينه 

تقلب نويسى مسير زندگى شان عوض شد و االن دست كم 
250 دانشجو داريم كه توانسته اند رمان بينوايان را روى يك 

دانه برنج بنويسند و نام خود را در گينس به ثبت برسانند. 
يكى ديگر از ويژگى هاى شب امتحان اين است كه دانشجو به 
 طرز عجيبى به هر چيزى غير از درس عالقه پيدا مى كند. در
 پاره اى از موارد ديده شده كه دانشجو با كتاب باز در حالى كه 
چشمانش را براى دقت بيشتر تنگ كرده به مستنِد تخم ريزى 

دلقك ماهِى آب شور مى نگرد. 
بعضى ها كه خيلى حالشان خراب است با 20:30 هم جذب 
فشار  آنقدر  درس ها  گاهى  ندارند.  تقصيرى  البته  مى شوند. 
الهى  استاد  به سخنرانى  آن  از  فرار  براى  آدم  كه  مى آورند 
قمشه اى هم چنگ مى اندازد.مراقب كسى است كه در كودكى 
توجهات الزم به او نشده و غالبا در نقش تير دروازه در گل 
از كودكى دوست  او  قرار مى گرفته.  استفاده  كوچيك مورد 
به  بگذارند و  احترام  او  به  تا همه  باشد  داشت ميتى كومان 

محض بردن اسمش به خاك بيفتند. 
 مراقب بعد از سپرى كردن دوران كودكى به مرحله اى رسيد 
كه براى تير دروازه شدن كمى بزرگ بود، به همين دليل از 
استفاده  افراد  براى متفرق كردن  به عنوان گاز اشك آور  او 
مى كردند. چون بنده خدا هر جا پا مى گذاشت، مى گفتند اه باز 

اين پسره اومد و پراكنده مى شدند. 
همه اينها باعث شده تا تمام عقده هاى فروخورده مراقب در 
جلسه امتحان ظهور پيدا كند و مراقب همچون عقابى تيزبين 
دانشجويان را تحت نظر داشته باشد و خود را در حد ناظر 
سازمان ملل جدى بگيرد. وى معموال با گفتن «ورقه ات رو 
پاره  ورقتو  تو جيبت»، «ميام  بذار  بگير»، «گوشيتو  درست 
مى كنما» و «ديگه وقتى نمونده» (به صورت كاذبانه!) سعى 
در ارضاى روحى-روانى خود دارد. پس بياييد با مراقب مهربان 

باشيم، با او نجنگيم و به تهديداتش احترام بگذاريم.
 از آنجايى كه دوستان در گوشى به بنده اشاره مى كنند كه 
ديگر جايى براى مطالب بقيه همكاران باقى نمانده به همين 
مقدار كفايت مى كنم كه استاد همان موجودى است كه سر 
جلسه امتحان حاضر مى شود و در حالى كه لبخندى بر لب دارد 
با گفتن «اينا همه اش تو جزوه بود» و «از اين ساده تر امكان 

نداشت» از عجز و خنگى دانشجويان لذت مى برد.....»

ارادتمند هميشگى: زرنويس

 استاد اينا تو جزوه نبود؟!!
نهج البالغه اندر احواالت كابوس شب امتحان :

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

با 10 سال بيمه ايزوگام و
قيرگونىكاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى/ با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ  

مسير مشهد و زاهدان

09159618581- فاروقى

 حجت االسالم والمسلمين علوى وزير اطالعات: شرع ، قانون و اخالق سرلوحه كار 
روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبىوزارت اطالعات است.

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

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

رسولي

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

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

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

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

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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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فروش انواع كولرهاى آبى
مدل 2800 از 150000 تومان ...

مدل 3200 از 235000 تومان ...
مدل 3500 از 320000 تومان ...
مدل 5500 از 480000 تومان ...
مدل 7500 از 590000 تومان ...

خيابان 17 شهريور، بين 17 شهريور 27 و 29
   32221651    09151601651 - ميرى  

    لوازم خانگى
 ايرانيـان

اطالعيــه مهــم
قابل توجه كليه عالقه مندان به رشته پينگ پنگ – آقايان و بانوان

هيئت استان براى اوقات فراغت و آموزش پينگ پنگ ثبت نام مى نمايد
شرايـط:  داشتن بيمه ورزش سال 94

كليه رده هاى سنى باالى 5 سال مى توانند در اين كالس ها شركت نمايند.
زمان ثبت نام: تمام ايام سال به جز روزهاى تعطيل از ساعت 17/30 تا 19

8/30 تا 12 – 17 تا 20 مى توانيد با شماره 32224526 تماس حاصل فرماييد.
محل برگزارى كالس ها : بيرجند- خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى

محل ثبت نام: سالن شهيد سرحدى ساعت 17/30 تا 19

     Birjandniaz.com
 حميدى

09151611057 

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

لطفا براى كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت:

 www.ttschool.ir
مراجعه فرماييد

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

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

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

09156706538  

با 10 سال بيمه



چهارشنبه * 20  خرداد 1394 * شماره 3240 

برگه امتحان بى نام

يك استاد دانشگاه مى گفت: يك بار داشتم برگه هاى 
امتحان را تصحيح مى كردم. به برگه اى رسيدم كه نام 
و نام خانوادگى نداشت. با خودم گفتم ايرادى ندارد. 

بعيد است كه بيش از يك برگه نام نداشته باشد.

را  دانشجويان صاحبش  ليست  با  برگه ها  تطابق  از   
پيدا مى كنم. تصحيح كردم و 17/5 گرفت. احساس 
من  از  كسى  مى آيد  پيش  كمتر  است.  زياد  كردم 
اين نمره را بگيرد. دوباره تصحيح كردم 15 گرفت. 
برگه ها تمام شد. با ليست دانشجويان تطابق دادم اما 
هيچ دانشجويى نمانده بود. تازه فهميدم كليد آزمون 
را كه خودم نوشته بودم تصحيح كردم.آرى، اغلب ما 
به  نسبت  تا  هستيم  سخت گيرتر  ديگران  به  نسبت 
خودمان و بعضى وقت ها اگر خودمان را تصحيح كنيم 

مي بينيم به آن خوبي كه فكر مي كنيم، نيستيم.

بهتر است براى چيزى كه هستى، 
مورد نفرت باشى تا اينكه براى

 چيزى كه نيستى محبوب باشى.

به يك بنده خدايى ميگن: بزرگترين 
سوال زندگيت چيه ؟

ميگه:  وقتى برق ميره كجا ميره !؟

شكم چون به يك نان توان كرد سير
مكش منت سفره اردشير

ابن حسام خوسفى

هيچ كس موفق نمى شود سرزمين
 جديدى را كشف كند، مگر اينكه بپذيرد 

مدت زيادى رنگ خشكى را نبيند.

هم نشين بي خرد مباش، 
كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده،

 دوست دارد تو همانند او باشي.

است  غيرممكن  اين  است.  مدرن  زندگى  طبيعت  اين 
آن  در  روز  طول  در  افراد  كه  كنيد  پيدا  را  شغلى  كه 
تفاوت  نباشند.  گريبان  به  دست  مكرر  استرس هاى  با 
افرادى در اينجا تنها نحوه مواجهه آنها با استرس است 

و اينكه چگونه بر آن غلبه مى كنند.
گزارشى كه مجمع جهانى اقتصاد در سال 2014 ارائه 
سطح  نظر  از  ايران  رتبه  مى دهد  نشان  است،  داده 
است.   117 رتبه  كشور،   122 ميان  از  افراد  استرس 
بدون شك، باال بودن سطح استرس تاثير مستقيم در 

ميزان بهره ورى افراد در سازمان ها دارد.
پراسترس در زمينه هاى  افراد  بررسى ها نشان مى دهد 

زير در سازمان دچار چالش هاى جدى هستند:
ارتباطات ميان فردى مديريت زمان، 

سالمتى جسمى و روانى تمركز بر كارها 
در اين نوشتار، مجموعه اقدامات اثربخشى كه مى تواند 
براى غلبه بر استرس به شما كمك كند، ارائه مى شود.   
1. با خود مهربان باشيد. مهربان بودن با خود، در 
حقيقت آسان گرفتن است. اگر گاهى اشتباهى مى كنيد 
و در كار خود نارسايي هايي داريد، خود را به طور مداوم 

سرزنش نكنيد. 
با  از ديگران  افرادى كه بيش  مطالعات نشان مى دهد 
با كمترين  خود مهربان هستند، شادتر، خوش بين تر و 
اين  البته  زندگى مى كنند،  افسردگى  و  استرس  ميزان 

موضوع  اين  باور  شايد  اما  نيست  آور  تعجب  خيلى 
 دشوار باشد كه اين گونه افراد در اغلب اوقات موفق تر 

عمل مى كنند.
بسيارى از ما اين گونه فكر مى كنيم كه براى رسيدن به 
يك نتيجه مطلوب كارى، بايد به خود سختى فراوان 
بدهيم، اما مطمئن باشيد كسانى كه چنين باورى دارند 

100 درصد اشتباه مى كنند.
داشته  خاطر  به  را  خود  بزرگ  تصوير   .2
باشيد. معموال در اغلب مواقع براى انجام هركارى كه 
قصد انجام آن را داريد، راه حل هاى ديگرى هم هست. 
بسپاريد،  ذهن  به  را  خود  بزرگ»  «تصوير  شما  وقتى 
انرژى الزم براى گذر از استرس هاى ناشى از مسائل 

كوچك روزمره را در خود خواهيد داشت.
اگر  كنيد.  تكيه  خود  روزمره  كارهاى  روى   .3
استرس  بروز  داليل  بيشترين  كه  شود  سوال  شما  از 
در شما چيست؛ احتماال مواردى چون ضرب االجل هاى 
بداخالق  رئيس  يا  كارى  حجم  بودن  باال  كارى، 
عوامل ليست  در  احتماال  شما  مى بريد.  نام  را   خود 

استرس زاى خود«تصميم گرفتن براى انجام كارها» را 
از قلم خواهيد انداخت. اين در حالى است كه يكى از 
مهم ترين عوامل ايجاد استرس «تصميم گيرى» است. 
هربار كه مى خواهيد فرد جديدى استخدام كنيد، زمانى 
يا  كنيد  هماهنگ  خود  رئيس  با  مذاكره  براى  مناسب 

حتى لباسي براي خريد انتخاب كنيد، شما در معرض 
استرس هستيد!

استرس،  كاهش  براى  موثر  اقدامات  از  يكى  بنابراين 
بر  تكيه  و  روزانه  گيرى هاى  تصميم  تعداد  كردن  كم 
كارهاى روزمره است. باراك اوباما اخيرا در مصاحبه اى 
گفته بود:«اگر دقت كنيد من اغلب مواقع پيراهن آبى يا 
خاكسترى مى پوشم، چرا كه تصميم گيرى در اين مورد 

عالوه بر ايجاد استرس، از من انرژى مى گيرد!»
4. حداقل 10 دقيقه از روز را به خود اختصاص 
دهيد. اگر بدانيد با اضافه كردن يك افزودنى به باك 
حركت  بيشتر  كيلومتر   100 مى توانيد  خود،  خودرو 
كنيد، به احتمال زياد از آن استفاده خواهيد كرد، البته 
حركت  بيشتر  روش  اين  با  نيز  شما  خودرو  اگر  حتى 
حداقل  روزانه  گرفتن  نظر  در  با  باشيد  مطمئن  نكند، 
بر استرس هاى  توانست  براى خود، خواهيد  10 دقيقه 
را  كارى  كنيد  سعى  زمان  اين  در  كنيد.  غلبه  روزانه 
سرگرم كننده بخش،  لذت  شما  براى  كه  دهيد   انجام 

يا آرامش بخش است.
5. ليست اقدام روزانه to do list داشته 
باشيد. يكى از روش هاى مناسب براى كاهش سطح 
استرس، تهيه فهرست اقدامات روزانه است. حدود 200 
مطالعه مختلف درباره مواردى چون رژيم هاى غذايي، 
ورزش و مديريت زمان نشان مى دهد كه استفاده از اين 

روش به كسب نتيجه بسيار كمك مى كند.
كنيد.  توجه  خود  اقدامات  پيشرفت  به   .6
بتواند  كه  چيزهايي  تمام  از  كه  است  مهم  بسيار  اين 
احساسات، انگيزه و برداشت شما را نسبت به وضعيت 
پيشرفت اقدامات شما بهبود دهد، توجه كنيد. برد هاى 
سريع و كوچك(quick & small wins) نقش 
دارد كه  افرادى  در  اطمينان خاطر  ايجاد  براى  مهمى 

بطور مداوم در معرض استرس قرار دارند.
7. بدانيد چه موقع«خوش بينى» يا «بدبينى» 
ما،  از  بسيارى  براى  دارد.  كارآيي  شما  براى 
اما  است،  بسيار دشوار  بينى  در وضعيت خوش  ماندن 
براى  بينى هميشه  باشيم، خوش  داشته  به خاطر  بايد 
خوش بينى  اوقات  گاهى  نمى آيد.  به كار  اوضاع  بهبود 
و  شده  غافل  واقعيت  درك  از  تا  مى شود  موجب 
آن  از  بدتر  يا  بحرانى  به  از وضعيت هشدار  را  اوضاع 
بينى»  حالت«خوش  مراقب  هميشه  بنابراين  برسانيم. 

و «بدبينى» خود باشيد.
به خاطر داشته باشيد استرس، به طور مستقيم كيفيت 
قرار  تاثير  تحت  را  كارى  زندگى  و  شخصى  زندگى 
درستى  به  كه  است  خاطر  همين  به  شايد  مى دهد، 
يكى از مهارت هاى ده گانه معرفى شده توسط سازمان 
بهداشت جهانى، مهارت مقابله با استرس است، بنابراين 

براى تقويت اين مهارت هرچه زودتر اقدام كنيد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

 و آنان كه كافر شدند چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند
 و مى گفتند او واقعا ديوانه اى است. سوره القلم, آيه 51

حديث روز  

جز به يكى از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، يا صاحب مروت، يا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد.
امام حسن (ع)

شگفتى زندگى نوابغ

                        

7289

51783

549613

87

237146

89216

2853

963712458
871594632
542863791
617945283
254387169
398126574
429678315
136259847
785431926

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

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

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

طراح: نسرين كارى

 [e=mc2] همگي ما مي دانيم كه انيشتن اين فرمول
را كشف كرد. اما واقعيت آن است كه چيز هاي كمي 
در مورد زندگي خصوصي اش مي دانيم، وقتي انيشتين 
به دنيا آمد او خيلي چاق بود و سرش خيلي بزرگ تا 
آنجايي كه مادر وي تصور مي كرد، فرزندش ناقص 
است، اما او بعد از چند ماه سر و بدن او به اندازه هاي 
طبيعي بازگشت. مطمئنا انيشتين مي توانسته كتابهاي 
به  براي  اما  كند،  حفظ  را  قوانين  و  فرمول  از   مملو 
ياد آوري چيز هاي معمولي واقعا حافظه ضعيفي داشته 
آوردن  ياد  به  در  اشخاص  بدترين  از  يكي  او  است. 
براي  اش  بهانه  و  عذر  و  بود  عزيزان  تولد  سالروز 
]براي [تولد  آن  دانستن  مختص  فراموشكاري،   اين 

 بچه هاي كوچك بود.

وال (آل پاچينو) : ميگن آدم دوبار ميميره؛ يه بار
 وقتى كه روح از بدنش جدا ميشه و يه بار وقتى كسى 
كه دوسش داره براى آخرين بار اسمشو صدا مى زنه.

رفقاى استوار –  سال  2012

* كسى كه به آبادانى مى كوشد جهان 
از او به نيكى ياد مى كند.

*  آنكه آفريننده و با فر است در اين جهان
 رنج هاى بسيار خواهد خورد.

* از بزرگان تنها رنجهاست كه باقى مى ماند. 
جايگاه پرستش گران كوهستان است. 

* فرمانرويانى كه گوش به فرمان مردم دارند در 
زندگى جز رامش و آواى نوش نخواهند شنيد. 

سخنان حكيمانه فردوسى

فالش بك

7 روش ساده براي غلبه بر استرس

جدول 3240 قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

يك نيروى ساده و يك نيروى 
فنى به صورت تمام وقت 

نيازمنديم.
09155618190 - نژادى

استخدام بازارياب امور تبليغاتى به صورت درصدى   
32438253 - موسسه فرهنگى هنرى ماهور     

حدفاصل معلم 41 و 43

نيروى نظافتى خانم و آقا براى شركت 
نظافتى خدماتى و نيروى جوان براى پخش 
تراكت تبليغاتى نيازمنديم.    32232860

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروش واحد تجارى با موقعيت عالى 
يا معاوضه با خودروى خارجى

09333551599
شركت خدمات و فروش كامپيوتر و 

اينترنت با كليه لوازم و موقعيت عالى 
به فروش مى رسد. 09151603064

فروش 3000 متر زمين
 واقع در دشت بجد 

يك ساعت آب چاه عميق ، با 200 درخت 
عناب و ميوه 3 ساله ، 30 متر ساختمان 

استخر و قطره اى اجرا شده
09365611604

 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

فروش دكور تمام ام دى اف رنگ زمينه 
بنفش با باكس هاى زنبورى شكل سفيد 

09158240836 - ميرى

فروش فورى تلويزيون LG 21 به همراه 
دستگاه ديجيتال مارشال و ميز تلويزيون 
چوبى   09177207652 - حسن زاده

فروش آپارتمان 75 متر مفيد ، سجادشهر
سند آزاد ، صفر   قيمت: 77 ميليون

09364651606

 فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان 
با بذر اصالح شده   09157212359  
09364782605 - 09364782506

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

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

فروش يك ساعت آب با 200 
درخت انار و 150 درخت پسته 

يك ساعت آب با 9000 متر زمين 
بدون درخت ، روستاى كالته ملك    

فى: توافقى  
09016967525  

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

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

فروش كبابى و جگركى در بهترين موقعيت 
به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053

فروش گالرى چوب سنتى به صورت يكجا 
به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878 گاز رســانى

مسكونى     تجارى   صنعتى
09159354648

 محمدى
با شرايط مناسب

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

(چهـارشنبـه)
 به دليل ظرفيت محدود كالس 

و تعداد زياد متقاضيان لطفا براى 
رزرو با شماره 05632235499 

تماس حاصل فرماييد.

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش 
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

 سالمانه : خوردن غذاهايى كه ويتامين E زيادى دارند، مثل اسفناج، بروكلى و مغز آجيل مى تواند خطر آب مرواريد را كم كند. محققان متوجه شدند، 
هرچه ويتامين E در بدن افراد بيشتر شود، احتمال ابتالى آن ها به آب مرواريد بر اثر پيرى كاهش مى يابد.به اين ترتيب، ميزان مصرف ويتامين اى در 
روز هر چه بيشتر از 7 ميلى گرم مى شد، خطر ابتال به آب مرواريد حتى تا 27 درصد كاهش مى يافت.

اسفناج جلوى آب مرواريد را مى گيرد؟

مصرف آب بعد از خوردن 
هندوانه و خربزه مضر است 

ميوه هاى  از  «هندوانه»  و  «خربزه»  تسنيم: 
فصل تابستان هستند، ولى بايد هنگام مصرف 

اين ميوه ها تدابيرى را رعايت كرد. بايد دانست 
خربزه  و  تر  و  سرد  طبيعت  داراى  هندوانه  كه 
براى  بنابراين هندوانه  تَر است،  و  طبيعت گرم 
سرد مزاجان مضر است و موجب بروز مشكالتى 

مى شود.مصرف خربزه سبب افزايش رطوبت مغز 
و بدن مى شود، چاق كننده بوده، باعث افزايش 
شير، عرق و ادرار مى شود. مصرف آن در گرم 
مزاجان به خصوص در مناطق گرم مضر است. 
متخصصان مى گويند خوردن هندوانه و خربزه 

بالفاصله بعد از غذا مضر است.

با خواص  «شاهدانه» آشنا شويد! 

و  از مغذى ترين  يكى  دانه شاهدانه،   : نيوز  نامه 

است.  زمين  روى  غذايى  مواد  هضم ترين  قابل 
دانه شاهدانه سرشار از پروتئين،  اسيدهاى آمينه 
ضرورى و اسيدهاى چرب ضرورى است. افرادى 
مصرف  را  شاهدانه  دانه هاى  منظم  طور  به  كه 
مى كنند فشار خون و همچنين ميزان كلسترول 
بد در خون آن ها با كاهش روبرو خواهد شد. اگر به 
دنبال راهى براى كاهش وزن خود هستيد، شاهدانه 
را همراه با صبحانه ميل كنيد. مصرف شاهدانه 
هنگام صبح و در وعده صبحانه، باعث احساس 
سيرى طوالنى طى روز در شما خواهد شد و به 
اين ترتيب ديگر نسبت به خوردن غذاهاى شور و 

شيرين اشتهاى كاذب نخواهيد داشت.

بهترين ميان وعده ها 
از ديدگاه طب سنتى

سنتى  طب  متخصصان  گفته  به  نيوز:  سالمت 
مصرف بادام تازه، كشمش، مويز و انجير در طول 
روز مناسب هستند، همچنين خوردن سيب، كاهو 
و هويج ميان وعده هاى خوبى محسوب مى شوند. 
بهترين ميان وعده مصرف تنقالت سالم است به 
عنوان مثال مصرف بادام بسيار مفيد است. مصرف 
نان به دليل داشتن غالت فراوان و كره بادام زمينى 
 نيز يك ميان وعده مناسب محسوب مى شود. 

مصرف سيب در طول روز يا گاهى به همراه عسل 
و گالب تقويت كننده مناسبى محسوب مى شود.

منابع غيرگوشتى پروتئين را بشناسيد 

شهر خبر: اهميت پروتئين به سبب نقش عمده 

اين درشت مغذى در فرايند رشد و نمو، ترميم 
و بازسازى بدن، عضله سازى، سيستم ايمنى و 
است.  بدن  فرايندهاى جارى  از  ديگر  بسيارى 
در كودكان، نوجوانان به  خاطر بلوغ و در زنان 

باردار، نياز روزانه به پروتئين افزايش مى يابد. 
در هر 30 گرم بادام يا پسته 5 تا 7 گرم پروتئين 
موجود است؛ يعنى در حدود 12 درصد نياز روزانه 
به پروتئين ها. در ساير مغزها مانند فندق ميزان 
يك  مى باشد.  گرم   3 تا   2 حدود  در  پروتئين 
فنجان شير حدود 8 گرم (15 درصد نياز روزانه 

به پروتئين ها)، 30 گرم پنير حدود 7 گرم (13 
درصد نياز روزانه به پروتئين ها)، 30 گرم ماست 
حدود 1 گرم (5/2درصد نياز روزانه به پروتئين ها) 
پروتئين دارد. يك دوم فنجان سويا محتوى 34 

گرم پروتئين است؛ يعنى نزديك به 60 درصد 
است  حالى  در  اين  و  پروتئين ها  به  روزانه  نياز 
كه در يك دوم فنجان گوشت مرغ تنها 17 گرم 
پروتئين موجود است. بنابراين با نگاهى اجمالى 
به راحتى مى توان فهميد كه سويا مى تواند گزينه 
تخم مرغ  يك  در  باشد.  مرغ  جاى  به  مناسبى 
نسبتا درشت حدود 6 گرم پروتئين موجود است، 

يعنى 12 درصد كل نياز روزانه به پروتئين ها.

سر جلسه كنكور «سيب قرمز» بخوريد!

كنكورى ها  به  تغذيه  كارشناسان  عصرايران: 
توصيه مى كنند كه سيب قرمز را به صورت 
قاچ شده سر جلسه آزمون ببرند، چرا كه هم 
براى تقويت حافظه مفيد است و هم قند طبيعى 
دارد.  شكالت، آبنبات و شيرينى هاى مصنوعى 
براى  تنها  و  نيست  مفيد  كنكور  جلسه  براى 
حدود يك ساعت گلوكز را تامين مى كند. براى 
صبحانه روز كنكور نيز بايد تركيبى از لبنيات و 
پروتئين مانند گردو و پنير، يك ليوان شير و 
تخم مرغ استفاده شود. همچنين بايد از صرف 
كنكور  از  قبل  صبحانه  وعده  در  غليظ  چاى 
صبحانه  وعده  در  است  بهتر  شود.  خوددارى 
نان  زياده روى نشود و  در مصرف مواد قندى 

سبوس دار مصرف شود. 

سر جلسه كنكور «سيب قرمز» بخوريد!

بى احتياطى والدين، مرگ 
دلخراش كودك 19 ماهه را رقم زد

ايرنا: رئيس پليس راه فرماندهى انتظامى استان زنجان 
گفت: دختر بچه اى روستايى كه فقط 19 ماه از عمرش 
مى گذشت قربانى بى احتياطى پدر در حين پارك خودرو 
وانت نيسان شد. سرهنگ شيرمحمدى افزود: اين حادثه 
روز گذشته در محوطه حياط منزل در روستاى رجعين از 
توابع اين استان رخ داد. وى اظهار كرد: پدر اين كودك 
پس از ورود به حياط، گرم صحبت با همسرش مى شود 
و كودك نيز به دور از چشم والدين به زير چرخ هاى 
سنگين نيسان مى خزد كه با حركت خودرو به قسمت 

پاركينگ منزل اين حادثه مرگبار اتفاق مى افتد. 

خودكشى قبل  از محاكمه 

تابناك: پسر 12 ساله اى با پليس شهريار تماس گرفت و 
از مرگ مشكوك مادرش خبر داد. به دنبال تماس اين 
پسر، پليس به خانه مورد نظر رفت و با جنازه زنى 40ساله  
روبه رو شد. پسر نوجوان به پليس گفت: بيكارى و اعتياد 
پدرم باعث شد با مادرم مدام درگير شود. اطالعاتى كه 
پسر نوجوان به پليس داد فرضيه جنايت خانوادگى را 
قوت بخشيد و پدر وى بازداشت شد. مرد 47 ساله به قتل 
همسرش اعتراف كرد و گفت: از شش ماه پيش بيكار 
شدم. از همان موقع اختالف هاى من و همسرم شروع شد. 
روز حادثه در اوج خشم دستانم را دور گردن زنم حلقه 

كردم و فشار دادم تا جان سپرد.  

برداشت مخفيانه يك زن
 از حساب شوهرش

ايرنا: فرمانده انتظامى ساوه از دستگيرى يك زن به اتهام 
برداشت مخفيانه از حساب شوهرش خبر داد. سرهنگ 
طالبى افزود: با شكايتى فردى مبنى بر برداشت غيرمجاز 
از حساب بانكى اش، موضوع در دستور كار قرار گرفت.
وى بيان كرد: در تحقيقات تخصصى پليس فتا، همسر 
شاكى كه مدت ها به صورت غيرمجاز از حساب بانكى 
شوهرش شارژ تلفن همراه خريدارى مى كرد، دستگير 
متهم  گفت:  ساوه  شهرستان  انتظامى  فرمانده  شد. 
دستگير شده با تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى 

تحويل مقام قضايى شد.

مرد خشمگين، زن 60 ساله
 را خفه كرد

 باشگاه خبرنگاران: ماموران پليس در جريان وقوع يك 
قتل قرار گرفتند. آنها موضوع را در دستور كار خود قرار 
دادند و با حضور در محل حادثه در شمال تهران به 
با حضور ماموران در  رابطه پرداختند.  اين  تحقيق در 
شده  خفه  اى  ساله   60 زن  كه  شد  مشخص  محل 
است. بالفاصله قاتل كه يك مرد افغان بود، شناسايى 
و دستگير شد. اين مرد در بازجويى ها با اعتراف به اين 
قتل به ماموران گفت: با اين زن رفت و آمد خانوادگى 
داشتيم. روز حادثه سر مسايل مالى با هم درگير شديم و 

من هم از روى عصبانيت اين زن را خفه كردم.

دعوت از پليس
 براى تماشاى خودسوزى

باشگاه خبرنگاران : مردى 57 ساله كه قصد كشتن خود 
در برابر چشمان پليس را داشت با تالش ماموران ناكام 
ماند. «اتدرو» كه با آتش زدن خودرويش در پمپ گاز 
شهر استين باعث انفجار مهيب و صدمه ديدن دو مامور 
شد، جان سالم بدر برد. ساعت 2 نيمه شب وى ماموران 
را از نيت خود باخبر كرد و گفت: مى خواهم خودم را آتش 
بزنم. «اندرو» كه لباس هايش را با مواد مشتعل خيس 
كرده بود به محض رسيدن پليس به داخل خودرو رفت 
و با روشن كردن فندكى باعث اين انفجار شد او كه دچار 

سوختگى شديد شده در بيمارستان بسر مى برد.
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حوادث

تاسف كى روش ازمعطلى چند ساعته
 تيم ملى در فرودگاه

فوتبال  ملى  تيم  سرمربى  روش  كى  كارلوس  ايرنا: 
ايران، از اتفاقات رخ داده در فرودگاه مهرآباد و معطلى 
سه ساعته اعضاى اين تيم ابراز تاسف كرد. تيم ملى 
براى  ديروز   11 ساعت  بود  قرار  كه  ايران  فوتبال 
تاشكند  راهى  ازبكستان  با  تداركاتى  ديدار  برگزارى 
شود، به دليل آنچه كه مشكل مالى و پرداختن نشدن 
سه  شد،  عنوان  هواپيمايى  شركت  به  سفر  هزينه 
ساعت در فرودگاه ماند. هر چند اين مسئله با تالش 
اين  روش  كى  كارلوس  اما  شد،  برطرف  مسئوالن 
اتفاق دور از ذهن را غير قابل قبول دانست. سرمربى 
فوتبال  ملى  تيم  اينكه  كرد:  اظهار  ايران  ملى  تيم 
برنامه  نتواند  زياد  مالى  مشكالت  دليل  به  كشور 
رو  روبه  با مشكل  مدام  و  را عملى كرده   هاى خود 

شود، اتفاق خوشايندى نيست.

وزارت ورزش هيچ پولى به استقالل 
و پرسپوليس نداده است

مهر: معاون توسعه منابع و پشتيبانى وزارت ورزش و 
جوانان تاكيد كرد اين وزارتخانه پولى به دو باشگاه 
 استقالل و پرسپوليس نداده و اسپانسرها هزينه هاى 
آنها را داده اند. دكتر مناف هاشمى در رابطه با حق 
صورت  هاى  مشاركت  و  فوتبال  تلويزيونى  پخش 
گرفته در اين زمينه اظهار كرد: حق پخش تلويزيونى 
راستاى  در  ورزش  وزارت  كه  است  منابعى  از  يكى 
حمايت از ورزش بايد از آن استفاده كند. اين موضوع 

براساس قوانين به مجلس اعالم شد.

  داورزنى: برخى نقدها دور از انصاف است
ايسنا: رئيس فدراسيون واليبال با حمايت از ملى پوشان 
و كادر فنى و گاليه از برخى انتقاد ها تاكيد كرد: هدف 
اصلى واليبال در سال 1394 مسابقات جام جهانى است و 
رقابت هاى ليگ جهانى فرصتى است تا بازيكنان ايران به 
هماهنگى مطلوب برسند و استعدادهاى جديد نيز محك 
بخورند. محمدرضا داورزنى، اظها ر كرد: تيم هاى اول و 
دوم رنكينگ جهانى در هفته هاى نخست ليگ جهانى 

باخته اند، اما همه فقط به تيم ايران انتقاد مى كنند. 

فيفا: ميزبانى جام جهانى 
روسيه و قطر تغيير نمى كند   

ايسنا: فدراسيون بين المللى فوتبال آب پاكى را روى دست 
مخالفان خود ريخت و در بيانيه اى تاكيد كرد ميزبانان 
جام هاى جهانى 2018 و 2022 تغيير نمى كنند.پس از 
اتفاقات تلخى كه در چند ماه گذشته در راس فدراسيون 
بين المللى فوتبال رخ داد كه موجب استعفاى سپ بالتر 
شد، بسيارى از مخالفان فيفا صحبت هايى مبنى بر تغيير 
ميزبانان جام هاى جهانى 2018 و 2022 را به زبان آوردند.

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت
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ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

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 

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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در سومين روز از هفته محيط زيست كارگاه آموزشى انواع روش هاى ارزيابى اثرات زيست محيطى پروژه هاى عمرانى و خدماتى ويژه رؤساى واحدهاى تابعه 
و كارشناسان حفاظت محيط زيست استان برگزار شد. در اين كارگاه  كه كارشناسان اداره كل، رؤساى ادارات تابعه و كارشناسان واحدهاى ادارى تابعه حضور 

داشتند انواع روش هاى ارزيابى اثرات زيست محيطى پروژه هاى عمرانى و خدماتى مورد تحليل و بررسى قرار گرفت. 

برگزارى كارگاه آموزشى روش هاى ارزيابى اثرات زيست محيطى پروژه هاى عمرانى و خدماتى

82 درصد پست هاى سازمانى 
محيط زيست استان بالتصدى است

مهر- استاندار در ديدار با پرسنل حفاظت محيط زيست 
هاى  پست  درصد   42 حدود  گفت:  جنوبى  خراسان 
سازمانى استان بالتصدى مانده كه اين رقم در حوزه 
محيط زيست استان حدود 82 درصد است.خدمتگزار 
اظهاركرد: كار شما تالشگران حوزه محيط زيست، كارى 
بسيار سخت بوده كه براى ما بسيار ارزشمند است. وى 
زيستن و زندگى كردن را نيازمند برخى الزامات دانست 
و گفت: هر انسانى براى اينكه بهترين زندگى را براى 
خود فراهم كند نيازمند محيطى است كه همه امكانات 
به بهترين وجه براى او آماده باشد. وى بر لزوم مديريت 
صحيح محيط زيست تأكيد كرد و افزود: اگر آب، خاك 
و هواى پيرامون ما داراى وضعيت مناسبى نباشد نمى 
توان از آن استفاده كرد. استاندار بيان كرد: بسيارى از 
استان هاى كشور داراى جذابيت هاى طبيعى هستند 
كه سبب جذب گردشگران و عالقه مندان از آن سوى 
دنيا شده اما هنوز نتواسنته ايم آنچنان كه بايد و شايد 
جذابيت هاى گردشگرى خراسان جنوبى را ايجاد كنيم و 
آن را به درستى معرفى كنيم. وى در ادامه تصريح كرد: 
اطمينان داشته باشيد كه اگر امكانى فراهم باشد حتمًا 
خواسته هاى به حق و مشكالت حوزه محيط زيست در 

اولويت رسيدگى  خواهد بود.

بازگشت 2 هزار و 500 تبعه 
غيرمجاز افغان به كشورشان

استاندارى  خارجى  مهاجرين  و  اتباع  مديركل  ايرنا- 
گفت: دو هزار و 500 تبعه غيرمجاز افغان پارسال از 
اين استان به كشورشان بازگردانده شدند. موسوى نژاد 
بين  بيرجند  شهرستان  به  ها  افغان  ورود  اوج   افزود: 
سال هاى 70 تا 72 بود. وى از حضور بيش از شش 
و  داد  خبر  استان  در  مجاز  افغان  تبعه   500 و  هزار 
افزود: بيشتر اتباع افغان در شهرستان بيرجند و تعداد 
محدودى در شهرستان خوسف سكونت دارند. به گفته 
دست  در  استان  شغلى  فرصت  هزار  دو  اكنون  وى 
افغان هاست كه اكثر اين افراد در كوره هاى آجرپزى، 
هاى  تونل  حفر  قنوات،  احياى  ساختمانى،  كارهاى 
فاضالب، نصب علمك گاز و كندن چاه هاى فاضالب 
كه مورد استقبال كارگران ايرانى نيست، فعاليت دارند.

قنات ها بيشترين نقش را در تخليه 
منابع آبى خراسان جنوبى ايفا مى كنند

تسنيم- مدير عامل شركت آب منطقه اى با اشاره به 
اينكه در حال حاضر 21 دشت در وضعيت ممنوعه و 
بحرانى و 19 دشت در وضعيت آزاد قرار دارد، گفت: 
قنات ها بيشترين نقش را در تخليه منابع آبى خراسان 
جنوبى ايفا مى كنند. امامى اظهار كرد: ميزان برداشت 
آب زير زمينى يك ميليارد و 206 ميليون متر مكعب 
است و ميزان آب زير زمينى از طريق 3 هزار و 299 
حلقه چاه، 2 هزار و 189 دهنه چشمه و 252 رشته 
قنات بهره بردارى مى شود. وى افزود: قنات ها با 266 
ميليون متر مكعب، چشمه ها با 64 ميليون متر مكعب 
و چاه ها با 876 ميليون متر مكعب در رده هاى بعدى 

تخليه منابع آبى استان هستند.

انتصاب فرمانده يگان حفاظت محيط زيست

صبح ديروز با حضور مسئوالن حفاظت محيط زيست 
استان، مسعود مستقيم طى مراسمى به عنوان فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيست استان معرفى شد و از 
ياد  پست  تصدى  مدت  در  خواجوى  حسن  زحمات 

شده نيز قدردانى شد.

كشف 40 اثر جديد در بررسى
 باستان شناختى دهستان پترگان زيركوه

در بررسى كه در منطقه اى مرزى و كويرى به وسعتى 
در حدود 3 هزار كيلومتر مربع صورت گرفت، 40 اثر 
تاريخى  بناهاى  ها،  تپه  ها،  تاريخى شامل محوطه 
شناسايى شد. مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره 
هدف  با  بررسى  اين  گفت:  استان  فرهنگى  ميراث 
كشور  شناسى  باستان  نقشه  هاى  داده  تهيه  كلى 
تحليل  منطقه،  شناسى  باستان  نقشه  تكميل  براى 
الگوهاى استقرارى منطقه در ادوار مختلف زمانى و 
تعيين پراكنش جمعيتى در ادوار مختلف زمانى انجام 
شد. برآبادى افزود: از يافته هاى اصلى اين بررسى 
قرون  از  تاريخى  محوطه  چندين  آثار  به  توان  مى 
اوليه دوران اسالمى، شهر قديم شاهرخت، محوطه 
چاه كالوه چشمه بيد و قلعه كهنه معصوم آباد، .... و 
چندين محوطه استقرارى موقتى از دوران تاريخى، 

مانند محوطه چاه قرى اشاره نمود.

فردوس  و  طبس  سرايان،  بشرويه،  نماينده 
مجلس  سه شنبه  ديروز  علنى  نشست  در 
خود  دستور  ميان  نطق  در  اسالمى  شوراى 
از  گفت:  خود  انتخابيه  حوزه  مشكالت  درباره 
اين  مختلف  هاى  حوزه  به  كه  جمهور  رئيس 
 منطقه محروم نگاه ويژه اى داشتند درخواست 
مى كنم درباره نيروگاه 650 مگاواتى ذغال سنگ 
سوز طبس كه اولين نيروگاه كشور از اين نوع 
مى باشد و داراى اهميت بسيار زيادى در حوزه 
انرژى با سوخت ارزان است و تمامى مراحل را 

طى كرده و جزو اولويت هاى استفاده از فاينانس 
چين مى باشد دستور تصريح عنايت فرمايند. 

به گزارش خانه ملت، عبدا... زاده ضمن تشكر 
از وزير راه و مسكن شهرسازى كه توجه ويژه 
كرد:  اعالم  داشته اند،  انتخابيه  راه هاى  به 
كيلومتر  هزار  چهار  حدود  حوزه  اين  راه هاى 
ايجاد  درخواست  و  است  فرعى  و  اصلى  راه 
اداره كل راه و شهرسازى در شهرستان طبس 
را داريم. وى گفت: ترميم راه اصلى طبس به 
بشرويه، ترميم راه طبس به اصفهان، سرايان 

به كاخ، طبس به عشق آباد، طبس به ديهوك، 
ديهوك به فردوس و راور، تكميل بيمارستان 
فردوس كه 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد 
و تكميل باند امداد و نجات فردوس و تسريع 
در ايجاد كمربندى شهر اسالمى كه با حوادث 
بسيار زيادى روبرو بوده است و تكميل باقى 
مانده از راه آهن شرق مانند تعميرات واگن و 

لوكوموتيو در دستور كار قرار گيرد. 
تا  خواست  بهداشت  وزير  از  همچنين  وى 
به  آن  تبديل  و  طبس  بيمارستان  تجهيز  در 

و  شدن  روزى  شبانه  و  منطقه  درمانى   قطب 
آباد،  عشق  و  ديهوك  درمانى  مراكز  تجهيز 
تجهيز  و  بشرويه  بيمارستان  ساخت  تكميل 
بخش  شدن  روزى  شبانه  و  فعلى  بيمارستان 
بيمارستان  تكميل  به  كمك  ارس،  درمانى 
بيمارستان  درمانى  كادر  تكميل  فردوس، 
سرايان و راه اندازى بخش هاى تخصصى آن 
و تكميل تجهيزات اين بيمارستان و تجهيز و 
آيسك  و  قلعه  سه  مراكز  شدن  روزى  شبانه 

همكارى و مساعدت انجام شود.

فرهنگى  رويداد  يك  برگزارى  شاهد  بيرجند  شب  شنبه 
بود. با اهتمام مؤسسه فرهنگى عرفان و با حضور جمعى 
از اهالى فرهنگ و ادب و اصحاب قلم و برخى مسئوالن 
فرهنگى  «ديپلماسى  كتاب  از  شهر،  شوراى  اعضاى  و 
تعاملى» رونمايى شد. در اين مراسم دكتر بهنام فر، دكتر 
در  خارجه  امور  وزارت  دفتر  رئيس  و  بيرجندى  عليزاده 
خراسان جنوبى پيرامون اين اثر و ويژگى هاى سخنرانى 
آن  از  نو  تصويرى  ارايه  در  ابتكار  و  نوآورى  بر  و  كردند 

مقوله ديپلماسى فرهنگى تأكيد نمودند. 
در ادامه دكتر مجيدى استاد دانشگاه تهران كه به مدت 
يونسكو  در  كشورمان  نمايندگى  مسئوليت  سال  هفت 
و  اكبرپور  مهندس  از  تشكر  ضمن  داشت  برعهده  را 

همكارانشان در مؤسسه عرفان براى اين ابتكار و سپاس 
از شركت كنندگان به ويژه سخنرانان، به سابقه اين اثر 
مقوله  اجمالى  تبيين  ضمن  و  كرد  اشاره  آن  ضرورت  و 
و  امروز  جهان  در  آن  اهميت  به  فرهنگى،  ديپلماسى 
اينكه  بر  تأكيد  با  مجيدى  كرد.  اشاره  ها  ملت  تعامالت 
جهان پيش رو داراى نظمى چند قطبى– تمدنى خواهد 
بود، گفت: يكى از اقطاب فرهنگى مى تواند حوزه ايران 
فرهنگى باشد كه با پشتوانه فرهنگ و تمدن اسالمى و 

ايرانى داراى ظرفيت هاى فراوان مى باشد.
سفير سابق جمهورى اسالمى ايران در يونسكو در ادامه 
حضور  براى  جنوبى  خراسان  فرهنگى  هاى  ظرفيت  به 
درعرصه بين الملل اشاره كرد و گفت: بايد با عزم و تالش 

جمعى با محوريت قرار دادن فرهنگ، از اين فرصت براى 
معرفى بيشتر اين خطه از ميهن اسالمى بهره گرفت. 

در  كه  شد  رونمايى  كتاب  اين  از  مراسم  پايان   در 
شماره هاى بعدى از اين كتاب خواهيم گفت.

نماينده بشرويه، سرايان، طبس و فردوس درخواست كرد:

ايجاد اداره كل راه و شهرسازى در طبس

كتاب «ديپلماسى فرهنگى تعاملى» دكتر مجيدى رونمايى شد

معاون برنامه ريزى و اشتغال خراسان جنوبى با بيان اينكه 
زياد  را  جامعه  بيكاران  آمار  اشتغال،  نوع  از  غلط  تصور 
نشان داده گفت: برخى افراد، اشتغال در بخش خصوصى 
را فعاليت اقتصادى نمى دانند و تنها مالك شان را براى 

اشتغال، كار در بخش دولتى مى دانند. 
حوزه  انديشى  هم  نشست  در  رضايى  ايرنا،  گزارش  به 
اشتغال و كارآفرينى زنان خراسان جنوبى افزود: از سوى 
ايران فردى كه حداقل دو  ديگر طبق تعريف مركز آمار 
روز در هفته مشغول به كار باشد، بيكار قلداد نمى شود 
از  كمتر  استان  در  ما  اشتغال  ميزان  اساس  اين  بر  لذا  و 
هفت درصد مى باشد. وى با بيان اينكه در حوزه صنايع 
دستى حضور بانوان استان بسيار پررنگ مى باشد، گفت: 
تنها در بخش قاليبافى، 80 درصد شاغالن اين بخش را 
اينكه 96  با توجه به  افزود:  اند. وى  بانوان تشكيل داده 
درصد اراضى استان نيز در اختيار اداره كل منابع طبيعى 

مى باشد، لذا از لحاظ واگذارى زمين به بانوان براى انجام 
فعاليت هاى كارآفرينى هيچ محدوديتى نداريم.

استاندارى خراسان  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدير كل 
اقتصادى  مشاركت  نرخ  كه  حالى  در  گفت:  نيز  جنوبى 
مردان در استان 66,1 درصد است، اين رقم براى بانوان 

تنها 17,1 درصد مى باشد. 
بيشتر  زمانى  موضوع  اين  اهميت  افزود:  شريفى  مژگان 
براى ما مشخص مى شود كه بدانيم تعداد كل مددجويان 
زن كميته امداد استان 17 هزار و 482 خانوار و تعداد كل 
زنان سرپرست خانوار استان دو هزار و 135 نفر مى باشد. 
وى گفت: از مجموع دو هزار و 419 شركت تعاونى استان 
كه سه هزار و 168 نفر از اعضاى آنها زن مى باشند، 19 
شركت تعاونى به زنان روستايى اختصاص دارد كه چهار 

هزار و 171 نفر عضو دارند. 
شريفى افزود: در حالى كه سهم اشتغال مردان استان در 

بخش هاى خدمات، صنعت و كشاورزى به ترتيب 80,2، 
85,0 و 76,1 درصد مى باشد، اين ارقام در بخش زنان به 

ترتيب 19,8، 15,0 و 23,9 درصد مى باشد.
وى همچنين اظهار كرد: در حالى كه تعداد زنان شاغل در 

بخش دولتى استان 11 هزار و 622 نفر هستند، اين رقم 
در بخش خصوصى 29 هزار و 186 نفر است.

اساس  بر  استان  زنان  اشتغال  نرخ  همچنين  شريفى 
سرشمارى سال 90 را 78,3 درصد عنوان كرد.

معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار: محدوديتى براى واگذارى وجود ندارد؛ 

زمين، براى كارآفرينى بانوان استان

معظم  رهبر  سخن  بر  بنا  گفت:  (ع)  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
انقالب، تحريف شخصيت امام راحل و نظام و حركت انقالب 
را  ندارد و تكليف خود  به شرح  نياز  اين  بگيريم،  بايد جدى  را 
حداقل خودمان بايد بدانيم. به گزارش خاورستان، سردار يعقوبعلى 
نظرى، در اولين همايش كميته هاى هماهنگى و پشتيبانى بسيج 
دانش آموزى استان، افزود: انديشه بسيجى برگرفته از منويات و 
محتواى انقالب اسالمى است و وقتى حرف از تفكر بسيجى به 
ميان مى آيد معنى اش اين است كه چه ارتباطى بين انديشه هاى 

انقالب اسالمى و انديشه بسيجى بايد قائل باشيم. وى با بيان 
اينكه نظام اسالمى سياست و منويات انقالب اسالمى را پياده 
سازى مى كند، افزود: منشأ استكبارستيزى، ظلم ستيزى و حمايت 
از مظلوم، اسالم ناب است اما انقالب اسالمى اين نگاه اساسى را 
به مصاديق روز تبديل مى كند و ظالم و چگونگى برخورد با ظالم 
را انقالب اسالمى تعيين مى كند. به گفته وى وظيفه بسيج به 
طورعام كمك كردن به نظام اسالمى براى پياده سازى منويات 
هم در رشد و توسعه انقالب اسالمى و هم در حفاظت و حراست 

از آنچه كه انقالب اسالمى به دست آورده است مى باشد.
بحث  دانش آموزى  مقياس  در  بخواهيم  اگر  داد:  ادامه  نظرى 
كنيم از نظر نگاه بسيجى، دانش آموزان بايد استكبارستيز باشند و 
روحيه جهادى داشته باشند و اين در بخش پرورش موضوعيت 
انقالب  تراز  در  دانش آموزى  اينكه  براى  بنابراين  مى كند؛  پيدا 
بايد به  انقالب اسالمى بسازيم  با موقعيت  اسالمى و متناسب 
خوبى منويات اسالمى را كه از هدايت هاى امامت و واليت جامعه 
نشأت مى گيرد به دانش آموزان بفهمانيم و در آنان نهادينه كنيم.

تحريف شخصيت امام (ره)، نظام و حركت انقالب را بايد جدى بگيريم

مدير كل فرهنگ وارشاد اسالمى خراسان جنوبى از ارسال 135 
نگاره  حروف  و  نقاشيخط  جشنواره  چهارمين  دبيرخانه  به  اثر 
رضوى خبر داد. محبى در جلسه برنامه ريزى اين جشنواره كه 
در سالن كنفرانس اين اداره كل برگزار شد، گفت: جشنواره ملى 
نقاشيخط وحروف نگارى رضوى چهار سالى است كه از سوى 
اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان و  با حضور هنرمندان 
كشورى در هفته كرامت دربيرجند برگزار مى شود.وى تصريح 

كرد: درنظرسنجى هم كه ازهنرمندان شركت كننده درجشنوار 
شد، همه آنها تأكيد زيادى براثر گذارى برپايى ورك شاپ در 
ارتقاى كيفيت آثار داشتند، به همين دليل امسال هم اين برنامه  
هنرشاهد  دانشكده  علمى  هيئت  عضو  چارئى  دكتر  حضور  با 
در  شركت  به  تاعالقمندان  شد  اجرا  خردادماه   7 و   6 تهران 
از  نگارى رضوى  و حروف  نقاشيخط  ملى  چهارمين جشنواره 
سرى برنامه هاى سيزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا (ع) 

بتوانند با آمادگى كافى دراين جشنواره شركت كنند.
اينكه  بيان  با  استان   اسالمى  وارشاد  فرهنگ  كل   مدير 
عالقه مندان براى دريافت فراخوان جشنواره مى توانند به سايت 
اين اداره كل  به آدرس اينترنتى khj.farhang.gov.ir  و 
همچنين www.khorasanjonobi.shamstoos.ir و 
يا دبيرخانه جشنواره مراجعه كنند، گفت: اختتاميه اين جشنواره 

29 مردادماه  94 در بيرجند برگزار مى شود.   

ارسال 135 اثر به جشنواره نقاشيخط و حروف نگاره رضوى 

تولد 4 جوجه گنجشك 
             در آشيانه اي از جنس ماشين  

4 جوجه گنجشك در روستاى ماژان خوسف در آشيانه 
اى از جنس ماشين متولد شدند. پدر و مادر اين جوجه 
ها النه خود را در شاسى يك دستگاه گريدر ساخته اند 
و روزها كه گريدر مشغول كار است با همراهى گريدر 
به جوجه هايشان  بر باالى آن،  پرواز  در مسيرش و 

غذارسانى مى كنند و مراقب سالمتى شان هستند.

     ساخت وسايل تزئيني با مواد بازيافتي  

وسايل  بازيافتى،  مواد  با  بيرجندى  مبتكر  بانوى  دو 
تزئينى ساختند. به گفته مدير كل حفاظت از محيط 
زيست خراسان جنوبى اين دو بانوى مبتكر با وسايل 
دورريختنى مانند پالستيك، بطرى هاى يكبار مصرف، 
كاغذ و پوست ميوه، وسايلى از جمله كيف دستى، تابلو، 
گلدان، قاب عكس و مجسمه هاى پرندگان ساختند. 
آرامنش افزود: اين آثار تا 21 خرداد در نگارخانه شهر 
بيرجند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 

17 تا 20 در معرض ديد عالقه مندان قرار دارد.

       مرگ پيرترين پليكان خراسان جنوبي  

سن،  سال   28 با  جنوبى  خراسان  پليكان  پيرترين 
مرد.  رئيس اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان 
طبس گفت: زيستگاه اين پليكان در باغ گلشن طبس 
از  يكى  بودن  نابينا  و  كهولت سن  علت  به  كه   بود 
چشم هايش مرد. حاتمى افزود: هم اكنون 10 پليكان 

در خراسان جنوبى وجود دارد.

كوتاه و خواندنى

15 درصد  طبسى ها تحت حمايت كميته امداد  

درصد   15 گفت:  طبس  (ره)  امام  امداد  كميته  مدير 
جمعيت اين شهرستان از خدمات و حمايت هاى اين 
نهاد بهره مند مى شوند. رفيعى اظهار كرد: كميته امداد، 
10 هزار و 544 نفر از ساكنان شهرستان طبس را زير 
پوشش دارد. اين افراد در قالب سه هزار و 518 خانواده 
از خدمات امداد استفاده مى كنند. به گفته وى طى 
سال گذشته 6 هزار و 882 نفر براى دريافت خدمات به 
كميته امداد مراجعه داشته اند. وى ادامه داد: از مجموع 
افراد مراجعه كننده، چهار هزار و 718 نفر مددجو و دو 

هزار و 164  نفر غير مددجو بوده اند.

پژوهشكده زنان استان تا پايان 
ماه مبارك رمضان راه اندازى مى شود

عضو شوراى شهر بيرجند از راه اندازى پژوهشكده زنان 
خراسان جنوبى تا پايان ماه مبارك رمضان خبر داد و 
اظهار كرد: تأسيس اين مركز از ضروريات استان است. 
به گزارش خاورستان حسينى گفت: اين پژوهشكده در 
واقع مركز مطالعات پژوهشى مربوط به زنان است كه 
بعد ازپژوهشكده استان قم، قرار است براى اولين بار 
در شرق كشور و در استان خراسان جنوبى راه اندازى 
شود. به گفته وى پژوهش در گستره زنان و خانواده و 
پرورش پژوهشگر و كارشناس در حوزه مطالعات زنان، 
ارتقاى آگاهى ها و تحليل ها در حوزه مطالعات دينى 
زن و خانواده و پاسخگويى به نيازهاى تئوريك و دفاع 

از مرزهاى اعتقادى از اهداف اين پژوهشكده است.

مرمت خانه علوى خوسف

ملى  اعتبارات  محل  از  خوسف  علوى  خانه  مرمت 
مشاركتى، به پايان رسيد.  كارشناس ناظر استان گفت: 
خانه علوى با ويژگى هاى معمارى اصيل ايرانى يكى 
از آثار تاريخى بسيار باارزش در شهر خوسف مى باشد 
كه با خصوصيات جالب توجه خود نمونه كاملى از هنر 
معمارى را به نمايش مى گذارد و كامًال منطبق با اوضاع 
اقتصادى، اجتماعى و جغرافيايى منطقه مى باشد. دارا 

بودن عناصر معمارى نشان دهنده اين امر است. 

يك ميليارد ريال وام خوداشتغالى 
به مددجويان بهزيستى قاين پرداخت شد

تسنيم- مدير بهزيستى قاين از پرداخت يك ميليارد 
ريال وام خوداشتغالى و مشاغل خانگى به مددجويان 
بهزيستى قاين خبر داد. خزاعى اظهار كرد: در سال 
پرونده   70 براى  زندگى  راه  مددكارى  كلينيك   93
قابل بازتوانى به مبلغ 10 ميليون و 395 هزار و 999 
ريال و ساالنه مبلغ 124 ميليون و 740 هزار ريال 
به عناون يارانه ماهيانه پرداخت مى كند. وى افزود: 
بازتوانى  پاداش  و   93 سال  در  پرونده   20 بازتوانى 
مورد كمك  پرداخت 31  ريال،  ميليون   39 مبلغ  به 
موردى به مددجويان در زمينه هاى مختلف اعم از 
كمك هزينه هاى مختلف، برگزارى كارگاه آموزشى 
سبزينه  هميار  گروه  اندازى  راه  روان،  و  بهداشت 
بانوان و ثبت نام 17 نفر از مددجويان براى وام خود 

اشتغالى از جمله اقدامات كلينيك مددكارى است.

از گوشه و كنار استان

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى
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واكنش جوانفكر به بازداشت بقايى 

مشاور مطبوعاتى و رسانه اى رئيس جمهور سابق در 
پاسخ به اين سوال كه علت بازداشت حميد بقايى چه 
بوده است، گفت: بايد از دستگاه قضايى سوال كنيد كه 
علت اين بگير و ببند چيست؟. جوانفكر اضافه كرد: سفر 
هفته پيش احمدى نژاد به همدان و استقبال بى سابقه 

مردم از ايشان، نمى توانست بدون تبعات باشد.

محمد هاشمى :آقاى هاشمى حرف هايى 
دارند كه اگر بگويند اتفاقاتى مى افتد  

محمد هاشمى در گفتگو با يك نشريه اصالح طلب 
برهه ها،  برخى  در  هاشمى  آقاى  اينكه  دليل  گفت: 
مطالبى را نقل مى كنند، اتفاقا براى روشنگرى جامعه 
درباره موضوعاتى است كه احساس مى كنند عده اى 
سعى دارند خالف آن را به مردم القا كنند. كارشكنان 
اطالعاتى  ايشان  هستند.  هراسناك  مسائل  اين  از 

دارند و مى گويند اگر بگويم اتفاقاتى مى افتد.

تذكر مجلس  به  سخنان رئيس جمهور

تذكر كتبى 10 نماينده به رئيس جمهور در خصوص 
و  و سيما  ارتش، صدا  سپاه،  مثل  نهادهايى  به  اتهام 
ائمه جمعه مبنى بر دخالت در انتخابات قرائت شد. در 
در همايش  روحانى شما  آقاى  است:  آمده  تذكر  اين 
فرمانداران گفته بوديد مبادا در هيچ جا به گوش كسى 
اين حرف بخورد كه دولت، سپاه، ارتش، صدا و سيما، 
استاندار، فرماندار يا دفتر امام جمعه طرفدار نامزد خاصى 

است زيرا اين حرف براى انتخابات سم است.

 رفيق دوست: به خاطره گويى ها توجه نكنيد 
رفيق دوست وزير سپاه پاسداران دوران جنگ، درباره 
امام معتقد است:  از  خاطره گويى هاشمى  رفسنجانى 
فقط بايد به انديشه هاى امام برگشت و به اين چيزها 
نچسبيد و هر كه ايراد مى گيرد اصل انديشه حضرت 

امام با فكر آقا تعارض دارد، گمراه است.

حكايت لنگه كفش و ديدار رئيس مجلس 

على مطهرى در واكنش به اظهارات كوچك زاده مبنى 
بر ديدار الريجانى  با نماينده بد حجاب اروپايى گفت :  
وى در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و بعد از جلسه 
هم مسئوالن مربوط را توبيخ كرده. ايشان نسبت به 
ما  داماد  اّال  و  به عفاف حساس است  مسائل مربوط 
نمى شد! اگر انتظار داريد كه در بازگشت به منزل، از 
طرف همشيره با كفگير و لنگه كفش مورد استقبال 

قرار گيرند، چنين اتفاقى نخواهد افتاد.

باهنر: فانى  هفته آينده استيضاح مى شود  

اعالم وصول طرح  از  نايب رئس مجلس پس  باهنر 
استيضاح فانى با 64 امضاء، گفت: هفته آينده چهارشنبه 
استيضاح وزير آموزش و پرورش با تصميم هيئت رئيسه 

در دستور كار و مجلس ميزبان فانى خواهد بود. 

صفوي: شكست سعودي ها قطعي است  
 

سردار صفوى ، مشاور فرماندهي معظم كل قوا با بيان 
اينكه كشورهايي مانند يمن به آزادي و استقالل خود 
مي رسند، تصريح كرد: شكست سعودي ها در رسيدن 

به اهدافي كه اعالم كرده بودند، قطعي خواهد بود.

 برخورد با دو مقام اسرائيلى بخاطر ايران   
رئيس  و  «موساد»  جاسوسى  سازمان  اسبق  رئيس 
پيشين ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستى به دليل 
اين رژيم در سال 2010  از دستور نخست وزير  تمرد 
به  احتماًال  ايران،  هسته اى  تأسيسات  به  حمله  براى 

پارلمان اسرائيل فراخوانده مى شوند.

 هويت شعاردهندگان در حرم امام فاش شد
حسين طال نماينده تهران گفت : كسانى كه در شب 
ارتحال امام شعار «مرگ بر منافق» سر دادند مظهر 
بى منطقى بودند، اما طبق شنيده ها عده اى از يكى از 
شهرستان ها توسط يك مسئول سامان و به حرم امام 

انتقال داده و فقط همان افراد شعار را سر مى دادند.

 سوال از ظريف در مجلس اعالم وصول شد 
سوال  گفت:  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو  دهقان 
نمايندگان از ظريف وزير امور خارجه در خصوص علت 
عقب نشينى هاى مكرر از حقوق هسته اى ملت ايران 
و علت عدم اطالع رسانى رسمى از جزئيات مذاكرات 

هسته اى به نمايندگان اعالم وصول شد.

 توافق هسته اى احتمالى دائمى نخواهد بود
عراقچى معاون وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ 
به اظهارات آنتونى بلينكن، معاون وزير خارجه آمريكا 
گردد  حاصل  كه  صورتى  در  نهايى  توافق   : گفت 
داراى دوره زمانى مشخصى خواهد بود و هيچيك از 

تمهيدات پيش بينى شده در آن دائمى نخواهد بود.

 وجود فرصت تاريخى براى توافق با ايران 
اوباما به مذاكرات هسته اى گروه 1+5 با ايران اشاره كرد و 
 گفت: فرصت تاريخى براى حصول توافق جامع هسته اى 
مذاكرات  مورد  در  ما  افزود:  وى  دارد.  وجود  ايران  با 
هسته اى ايران رايزنى كرديم. ما در مسير حركت به 
 سوى مراحل نهايى مذاكرات همچنان متحد هستيم.

 آمريكا نبايد از طرف ما مذاكره كند 
در  فرانسه  رئيس جمهورى سابق  نيكوال ساركوزى   
سفر به اسرائيل گفت: درباره محتوا و شيوه مذاكرات 
من  داد:  ادامه  وى  داريم.  انتقاد  ايران،  با  اى  هسته 
دوست آمريكا هستم و هميشه بودم اما در نهايت اين 
به اين معنى نيست كه آمريكا بايد از طرف همه ما در 

همه موضوعات براساس منافع ويژه اش مذاكره كند.

 توافق با ايران سخت اما ممكن است
 اعضاى پارلمان اتحاديه اروپا بعد از بازگشت از تهران 
تاكيد كردند كه چشم انداز توافق بين المللى جامع با 

ايران تا پايان ژوئن مشكل اما امكان پذير است.

قائم مقام وزارت خارجه آمريكا در نشست 
مذاكرات  درباره  آمريكا  يهوديان  كميته 
احتمالى  توافقنامه  و  ايران  هسته اى 
 سخنرانى كرد. وى در اين خصوص گفت :  
به مهلت 30 ژوئن سريعاً نزديك مى شود 
و ما هنوز به توافقنامه جامع نرسيده ايم و 
اين احتمال وجود دارد كه به چنين توافقى 
نرسيم. اگر ما در تعداد اندكى از موضوعات 
كليدى به چيزهايى كه الزم داريم نرسيم، 

توافقى حاصل نخواهد شد.»

بسيارى از نگرانى ها در خصوص 
ايران  داستان سرايى است  

وى در جمع يهوديان گفت : اجازه بدهيد 
برخى  به  و  استفاده كنم  امروز  از فرصت 
توافقى  اين  درباره  موجود  نگرانى هاى  از 
هستيم،  آن  روى  بر  كار  حال  در  ما  كه 
بپردازم. بايد به شما بگويم كه بسيارى از 
اين نگرانى ها نابجا هستند و بيش از آنكه 

حقيقت داشته باشند، افسانه اند.»

در صورت عدم توافق ، ايران 
به سرعت به سمت دهها هزار 
سانتريفيوژ حركت خواهد كرد

توافق،  عدم  صورت  در   : افزود  بلينكن 

تعهدات ايران تحت توافق موقت كه ما به 
آن رسيديم ـ يعنى همان برنامه مشترك 
سپس  و  مى رسند  اتمام  به  فوراً   – اقدام 
برنامه  يك  سمت  به  سرعت  به  ايران 
حركت  سانتريفيوژ  هزار  دهها  با  صنعتى 
اظهار  آمريكايى  مقام  اين  كرد.  خواهد 
كرد:  اين توافق سطحى از شفافيت را در 

اختيار ما قرار مى دهد كه در صورت عدم 
پايبندى ايران به تعهداتش در قبال جامعه 
خواهيم  باخبر  فوراً  آن  از  ما  بين المللى، 
شد و زمان زيادى براى واكنش به آن به 
صورت ديپلماتيك يا از طرق ديگر خواهيم 
داشت. اكثر تحريم ها براى مدت طوالنى 

تعليق مى شوند _ يعنى پايان نمى يابند – 
در  آنها،  خودكار  بازگشت  براى  مفادى  و 
تعهداتش  به  ايران  پايبندى  عدم  حالت 

وجود خواهند داشت.»
اجازه  آژانس  به  اينكه  ما جز   : وى گفت 
براى  الزم  سايت  هر  به  دسترسى 
برنامه  بودن  صلح آميز  از  راستى آزمايى 

توافقى  هيچ  شود،  داده  ايران  هسته اى 
نخواهيم كرد. تمام!» 

ايران به راحتى تسليم نمى شود

قائم  مقام وزارت خارجه آمريكا  ادامه داد : 

بايد بگويم متاسفانه اينكه باور كنيم ايران 
از  تحريم ها  فشارهاى  ما  كه  صورتى  در 
اين هم بيشتر كنيم به راحتى تسليم هر 
داستان سرايى  يك  مى شود،  مطالبه اى 
جريان  در  ايران  باشد،  چه  هر  است. 
عراق  با  جنگ  از  ناشى  محروميت هاى 
متحمل خساراتى حتى بيشتر از اينها شد 
و على رغم فشارهاى تشديد شونده در دهه 
گذشته، اين كشور تعداد سانتريفيوژهايش 
 19000 به   2002 در  دستگاه   150 از  را 

دستگاه در قبل از توافق موقت رساند.

بعد از توافق، تغييرى در تعهد 
ما براى مبارزه با حمايت ايران از 

تروريسم ايجاد نخواهد شد

اين مقام ديپلماتيك اظهار كرد : «بعد از 
رسيدن به توافق جامع، تغييرى در تعهدات 
براى  ايران  تالشهاى  با  مبارزه  براى  ما 
تروريسم  از  حمايت  و  بى ثباتى  گسترش 
نمى شود  عوض  اين  شد.  نخواهد  ايجاد 
چه با توافق، چه بدون آن.» وى افزود : 
اگر به توافق جامع برسيم، تعهدات ما براى 
خواستار  كه  ايران  در  كسانى  از  حمايت 
و  جهانى  ارزش هاى  به  بيشتر  احترام 
حاكميت قانون هستند پايان نيافته و يا در 

آن تغييرى حاصل نخواهد شد.

گونه هاى شاخص حيات وحش پستانداران خراسان جنوبى  عكس: ايسناعكس روز 

اكثر تحريم ها براى مدت طوالنى تعليق مى شوند و اين  يعنى پايان نمى يابند

معاون كرى: شرط توافق، اجازه دسترسى به مراكز ايران است

جنتى : به ما مى گويند آزادى زيادى به رسانه ها مى دهيد

ما  به   : گفت  نمايندگان  سوال  به  پاسخ  در  ارشاد  وزير 
به رسانه ها مى دهيد  آزادى زيادى  اين دوره  مى گويند در 
ما مالك  براى  آنچه  اما  است.  رسيده  ولنگارى  به  اين  و 
براى  را  بيان  آزادى  اساسى  قانون  كه  است  اين  است 
به رسميت شناخته است؛ مگر مواردى كه مخل  رسانه ها 
پاسخ  از  نمايندگان  موضوع  اين  در  باشد.  عمومى  حقوق  يا  اسالم  مبانى  به 

جنتى قانع نشده و پس از راى گيرى به وزير ارشاد روحانى كارت زرد دادند.

 خط امام براى عده اى جبهه است اما براى بعضى سفره 
  

رحيم پور ازغدى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به  
شاخصه هاى خط امام (ره) گفت: خط امامى داريم كه براى 
بعضى ها شبهه است. خط امامى هم داريم كه براى بعضى ها 
 سفره است. يك خط امامى هم داريم كه جبهه است. وى گفت : 
بايد شكم را  متاسفانه براى بعضى ها خط امام سفره است، 
سير كند. در خدمت اهل بيت هستند البته نه اهل بيت پيامبر بلكه اهل بيت خودشان 

باشند. كل انقالب را فداى اهل بيت خودشان مى كنند.

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

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاوني مرزنشينان مومن آباد سربيشه 

تاريخ انتشار: 94/3/20

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني مرزنشينان مومن آباد سربيشه چهارشنبه 94/4/3 
ساعت 9 در محل سربيشه مسجد امام حسن مجتبي (ع) برگزار مي شود.

 از كليه اعضا دعوت مي شود براي اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير 

عضو يك راي مي باشد.
دستور جلسه: 

1- طرح و تصويب اصالح ماده 4 اساسنامه (حوزه عمليات)
2- طرح و تصويب اصالح ماده 12 اساسنامه (شرايط اختصاصي) 

3- طرح و تصويب اساسنامه جديد
هيئت مديره تعاوني

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه 

تاريخ انتشار: 94/3/20

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه 
شنبه 94/4/20 ساعت 10 در محل سربيشه مسجد امام حسن مجتبى (ع) برگزار 
مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند 
به  با هم  االختيار خويش  تام  نماينده  با  تواند همزمان  يابد، مى  شخصا حضور 
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.
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز 
از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى، مدارك 

مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 88 - 89 - 90- 91- 92- 93
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
5- طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه

6- طرح و تصويب نابرابرى سهام
هيئت مديره تعاونى

هفته محيط زيست بر هم استانى هاى عزيز و تالشگران عرصه محيط زيست گرامى باد

مركز معاينه فنى واقع در بلوار خليج فارس پشت پمپ بنزين شعله افتخار دارد

 به مناسبت هفته محيط زيست معاينه فنى خودروها را با 30 درصد تخفيف
 در تاريخ 94/3/21 (پنجشنبه ) از ساعت 8 الى 14 ارائه نمايد.


