
نماينده قاين : از وعده هاى رئيس جمهور
چيزى عايد خراسان جنوبى نشد

جلسه هيئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان برگزار شد

قدرت طلبان قصد دارند

 برنامه هاي خود را پيش ببرند 

دبير شوراي نگهبان گفت: نمايندگي مجلس خبرگان منافع
 اقتصادي ندارد. اما برخى قصد دارند با ورود به...

عبادى : به عنوان نماينده معلمان استان

 از وزير آموزش و پرورش انتقاد دارم

نماينده مردم بيرجند با بيان اينكه از مدتها قبل موضوع
 استيضاح وزير آموزش و پرورش مطرح شده، گفت: 
نارضايتى من از اين وزارت خانه اين  است كه ...
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هشتمين جلسه هيئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان خراسان جنوبى با حضور قائم مقام نماينده 
ولى فقيه در استان، استاندار، نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى اسالمى، رئيس عالى، معاونان و 

مشاوران سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسالمى در بيرجند برگزار شد. (شرح در صفحه 2)

پرونده فنى بيمه شدگان
  تامين اجتماعى، الكترونيكى مى شود 

بيمه شدگان سازمان  امور  : نصيرى مديركل  ايسنا 
تامين اجتماعى درباره آخرين وضعيت استقرار پرونده 
الكترونيك براى بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى 
اظهار كرد: دسترسى الكترونيكى به پرونده بيمه شده 
در سطح كشور و براى اينكه بتواند امورش را در هر 

شعبه اى انجام دهد، ضرورى است. 

يارانه تسهيالت نوسازى بافت هاى 
فرسوده به 10 درصد افزايش يافت

بهسازى  و  مديرعامل شركت عمران  ايزدى   : ايرنا 
شهرى ايران گفت: با مصوبه دولت يارانه 9 درصدى 
تسهيالت نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى به 10 

درصد افزايش يافت.  

يارانه خرداد سه شنبه شب واريز مى شود 

روز  چهار  با  نقدى  يارانه  از  مرحله  دومين  و  پنجاه 
تاخير نسبت به روال معمول، ساعت 24 سه شنبه- 26 
خواهد  واريز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  خردادماه- 
شد. به گزارش ايسنا، آنطور كه ايزدى رئيس سازمان 
هدفمندى يارانه ها اعالم كرده است پنجاه و دومين 
مرحله از يارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته به ازاى هر 
نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 سه شنبه به حساب 

سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد بود. 

سهام عدالت تا شهريور 95 
آزاد نمى شود

فارس : پورى حسينى رئيس كل سازمان خصوصى 
سازى از عدم آزادسازى سهام عدالت تا شهريور 95 
آزاد   95 شهريور  تا  عدالت  سهام  گفت:  و  داد  خبر 

نمى شود، مگر قانون جديدى وضع شود. 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه 
 دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    
 تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

جناب آقاى مهندس گل محمدى
 انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند
 صميمانه تبريك مى گوييم. ضمنا از زحمات و دلسوزى هاى چندين ساله 

جناب آقاى مهندس فالح نهايت تشكر و قدردانى را داريم. 
شوراى اسالمى و دهيارى روستاى ميرزگ

جناب آقاى دكتر ناصر مهرشاد 
انتصاب جناب عالى را به عنوان

 اولين رئيس دانشگاه صنعتى استان
 كه مهر تاييدى بر توانمندى علمى ، تعهد و شايستگى شماست 

تبريك گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
          على بلوردى

 مدير شعب بانك تجارت خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس گل محمدى 
مدير محترم بنياد مسكن شهرستان بيرجند

 انتصاب شايسته شما را كه نشانگر تجربه و توان اجرايى جناب عالى است 

به سمت مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند تبريك عرض نموده 

همچنين از زحمات و دلسوزى هاى آقاى مهندس فالح مدير سابق تقدير و تشكر  

مى نماييم و از درگاه ايزد منان موفقيت روزافزون تان را مسئلت داريم.

شوراى اسالمى و دهيارى سرچاه تازيان 

صميمانه تبريك عرض نموده

  و اميد است در سومين دوره مسئوليت شما بزرگوار شاهد شكوفايى بيشتر

 بخش خصوصى و توسعه اقتصادى استان باشيم.  

  روابط عمومى اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى سيد محمد رضا عليزاده
دبيركل محترم اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را كه نشان از تعهد و تجارب 

ارزشمند شما در عرصه هاى مختلف اقتصادى مى باشد 

به مناسبت درگذشت همسرى فداكار ، پدرى مهربان 

و برادرى عزيز مرحوم مغفور 

شادروان غالمرضا نجابت 
كه در شهر گرگان دعوت حق را لبيك گفت 

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/3/25 از ساعت 5 الى 6

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
  حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: نجابت ، سپهرى و ساير بستگان

(تنها سالن اختصاصى ژيمناستيك در استان)
مكان: معصوميه – ابتداى سايت ادارى- روبروى دانشگاه صنعتى       09158652065

سالن ژيمناستيك بهارانآموزش ژيمنـاستيك 

فروش آپارتمان
 100 مترى در خيابان غفارى

70 متر 
حيات اختصاصى 

 آب نما و ...
امكانات فول

09301254150

جمع ارزش (ريال)ارزش واحد (ريال)تعدادنوع جايزهرديف
300300/000/00090/000/000/000كمك هزينه خريد خودرو 1
80080/000/00064/000/000/000كمك هزينه خريد ادوات كشاورزى2
100010/000/00010/000/000/000كمك هزينه خريد صنايع دستى3
100001/000/00010/000/000/000جايزه نقدى يك ميليون ريالى4
17000500/0008/500/000/000جايزه نقدى پانصد هزار ريالى5
100000200/00020/000/000/000جايزه نقدى دويست ميليون ريالى6

202/500/000/000-129100جمع كل

بياييد سنت قرض الحسنه را احيا كنيم 
كشاورزى خير و بركت است

با افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه كشاورزى و با تامين منابع مالى كشاورزان ، عالوه بر اجر معنوى از ميلياردها ريال جوايز ارزنده اين حساب به شرح جدول ذيل بهره مند شويد.

حداكثر مهلت افتتاح حساب

 94/7/15 و حداقل مبلغ افتتاح حساب

 200 هزار ريال 

هر 200 هزار ريال در هر روز
 يك امتياز 

روابط عمومى مديريت بانك كشاورزى 
خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس شفيعى   مدير كل  محترم  امور  روستايى  استاندارى خراسان  جنوبى

جناب آقاى منصورى      فرماندار محترم شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس جعفرى  بخشدار محترم بخش مركزى

از بذل توجه شما بزرگواران 

به اتمام پروژه هاى نيمه تمام روستاى خنگ سپاسگزاريم.

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى خنگ

جناب آقاى مهندس عباس گل محمدى
 انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند 
 تبريك عرض نموده ، يقين داريم با عنايت به شايستگى 

و تجارب شما و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شكوفايى 
هرچه بيشتر جناب عالى خواهيم بود. 

پيمانكارى نوشادى- يعقوبى



نماينده قاين : از وعده هاى رئيس جمهور
چيزى عايد خراسان جنوبى نشد

جلسه هيئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان برگزار شد

قدرت طلبان قصد دارند

 برنامه هاي خود را پيش ببرند 

دبير شوراي نگهبان گفت: نمايندگي مجلس خبرگان منافع
 اقتصادي ندارد. اما برخى قصد دارند با ورود به...

عبادى : به عنوان نماينده معلمان استان

 از وزير آموزش و پرورش انتقاد دارم

نماينده مردم بيرجند با بيان اينكه از مدتها قبل موضوع
 استيضاح وزير آموزش و پرورش مطرح شده، گفت: 
نارضايتى من از اين وزارت خانه اين  است كه ...

دوشنبه 25  خرداد 1394     27 شعبان  1436      15 ژوئن  2015      سال هجدهم       شماره  3244          200 تومان
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هشتمين جلسه هيئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان خراسان جنوبى با حضور قائم مقام نماينده 
ولى فقيه در استان، استاندار، نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى اسالمى، رئيس عالى، معاونان و 

مشاوران سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسالمى در بيرجند برگزار شد. (شرح در صفحه 2)

پرونده فنى بيمه شدگان
  تامين اجتماعى، الكترونيكى مى شود 

بيمه شدگان سازمان  امور  : نصيرى مديركل  ايسنا 
تامين اجتماعى درباره آخرين وضعيت استقرار پرونده 
الكترونيك براى بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى 
اظهار كرد: دسترسى الكترونيكى به پرونده بيمه شده 
در سطح كشور و براى اينكه بتواند امورش را در هر 

شعبه اى انجام دهد، ضرورى است. 

يارانه تسهيالت نوسازى بافت هاى 
فرسوده به 10 درصد افزايش يافت

بهسازى  و  مديرعامل شركت عمران  ايزدى   : ايرنا 
شهرى ايران گفت: با مصوبه دولت يارانه 9 درصدى 
تسهيالت نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى به 10 

درصد افزايش يافت.  

يارانه خرداد سه شنبه شب واريز مى شود 

روز  چهار  با  نقدى  يارانه  از  مرحله  دومين  و  پنجاه 
تاخير نسبت به روال معمول، ساعت 24 سه شنبه- 26 
خواهد  واريز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  خردادماه- 
شد. به گزارش ايسنا، آنطور كه ايزدى رئيس سازمان 
هدفمندى يارانه ها اعالم كرده است پنجاه و دومين 
مرحله از يارانه نقدى همانند ماه هاى گذشته به ازاى هر 
نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 سه شنبه به حساب 

سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد بود. 

سهام عدالت تا شهريور 95 
آزاد نمى شود

فارس : پورى حسينى رئيس كل سازمان خصوصى 
سازى از عدم آزادسازى سهام عدالت تا شهريور 95 
آزاد   95 شهريور  تا  عدالت  سهام  گفت:  و  داد  خبر 

نمى شود، مگر قانون جديدى وضع شود. 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه 
 دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    
 تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

جناب آقاى مهندس گل محمدى
 انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند
 صميمانه تبريك مى گوييم. ضمنا از زحمات و دلسوزى هاى چندين ساله 

جناب آقاى مهندس فالح نهايت تشكر و قدردانى را داريم. 
شوراى اسالمى و دهيارى روستاى ميرزگ

جناب آقاى دكتر ناصر مهرشاد 
انتصاب جناب عالى را به عنوان

 اولين رئيس دانشگاه صنعتى استان
 كه مهر تاييدى بر توانمندى علمى ، تعهد و شايستگى شماست 

تبريك گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
          على بلوردى

 مدير شعب بانك تجارت خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس گل محمدى 
مدير محترم بنياد مسكن شهرستان بيرجند

 انتصاب شايسته شما را كه نشانگر تجربه و توان اجرايى جناب عالى است 

به سمت مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند تبريك عرض نموده 

همچنين از زحمات و دلسوزى هاى آقاى مهندس فالح مدير سابق تقدير و تشكر  

مى نماييم و از درگاه ايزد منان موفقيت روزافزون تان را مسئلت داريم.

شوراى اسالمى و دهيارى سرچاه تازيان 

صميمانه تبريك عرض نموده

  و اميد است در سومين دوره مسئوليت شما بزرگوار شاهد شكوفايى بيشتر

 بخش خصوصى و توسعه اقتصادى استان باشيم.  

  روابط عمومى اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى سيد محمد رضا عليزاده
دبيركل محترم اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را كه نشان از تعهد و تجارب 

ارزشمند شما در عرصه هاى مختلف اقتصادى مى باشد 

به مناسبت درگذشت همسرى فداكار ، پدرى مهربان 

و برادرى عزيز مرحوم مغفور 

شادروان غالمرضا نجابت 
كه در شهر گرگان دعوت حق را لبيك گفت 

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/3/25 از ساعت 5 الى 6

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
  حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: نجابت ، سپهرى و ساير بستگان

(تنها سالن اختصاصى ژيمناستيك در استان)
مكان: معصوميه – ابتداى سايت ادارى- روبروى دانشگاه صنعتى       09158652065

سالن ژيمناستيك بهارانآموزش ژيمنـاستيك 

فروش آپارتمان
 100 مترى در خيابان غفارى

70 متر 
حيات اختصاصى 

 آب نما و ...
امكانات فول

09301254150

جمع ارزش (ريال)ارزش واحد (ريال)تعدادنوع جايزهرديف
300300/000/00090/000/000/000كمك هزينه خريد خودرو 1
80080/000/00064/000/000/000كمك هزينه خريد ادوات كشاورزى2
100010/000/00010/000/000/000كمك هزينه خريد صنايع دستى3
100001/000/00010/000/000/000جايزه نقدى يك ميليون ريالى4
17000500/0008/500/000/000جايزه نقدى پانصد هزار ريالى5
100000200/00020/000/000/000جايزه نقدى دويست ميليون ريالى6

202/500/000/000-129100جمع كل

بياييد سنت قرض الحسنه را احيا كنيم 
كشاورزى خير و بركت است

با افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه كشاورزى و با تامين منابع مالى كشاورزان ، عالوه بر اجر معنوى از ميلياردها ريال جوايز ارزنده اين حساب به شرح جدول ذيل بهره مند شويد.

حداكثر مهلت افتتاح حساب

 94/7/15 و حداقل مبلغ افتتاح حساب

 200 هزار ريال 

هر 200 هزار ريال در هر روز
 يك امتياز 

روابط عمومى مديريت بانك كشاورزى 
خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس شفيعى   مدير كل  محترم  امور  روستايى  استاندارى خراسان  جنوبى

جناب آقاى منصورى      فرماندار محترم شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس جعفرى  بخشدار محترم بخش مركزى

از بذل توجه شما بزرگواران 

به اتمام پروژه هاى نيمه تمام روستاى خنگ سپاسگزاريم.

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى خنگ

جناب آقاى مهندس عباس گل محمدى
 انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند 
 تبريك عرض نموده ، يقين داريم با عنايت به شايستگى 

و تجارب شما و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شكوفايى 
هرچه بيشتر جناب عالى خواهيم بود. 

پيمانكارى نوشادى- يعقوبى
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تسنيم- معاون وزير صنعت از تعيين تكليف 4 طرح فوالدى با مشاركت چينى ها خبر داد. كرباسيان اظهار كرد: در روزهاى اخير برخى مديران شركت هاى فوالدى چين با سفر به 
ايران، جلسات مختلفى با فعاالن فوالدى كشور برگزار كردند و مشكالت دو طرف مورد بررسى قرار گرفت. وى با بيان اينكه در اين جلسات تكميل 4 طرح فوالدى مورد تصويب 

قرار گرفت، افزود: فوالد شادگان، سپيد دشت، ميانه و قائنات 4 طرح فوالدى مذكور هستند. به گفته وى قرار است در اين 4 طرح اكثر ماشين آالت اصلى اروپايى باشند.

4 طرح فوالدى تعيين تكليف شد

3
پيام شما

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

اين  هاى  پيگيرى  از  تشكر  ضمن  جان.  آوا  سالم 
 روزنامه در پاسخگويى به پيامك هاى هم استانى ها.
همشهريانتان  مشكل  دارم  تقاضا  عاجزانه  شما  از 
كه سطل هاى آلوده زباله در چند قدمى محل 
شر  از  فرزندانشان  و  شده  نصب  زندگيشان 
ميكروب و پشه در امان نيستند را رسيدگى كنيد.
937...806

سالم. با تشكر از سازمان اتوبوسرانى بيرجند 
ديگر  دهد  مى  جواب  مردم  هاى  پيام  به  كه 

نهادها و ادارات نيز ياد بگيرند.
915...939
سالم آوا. نمى دانم چرا بعضى از پيام هاى ما را چاپ 
 نمى كنى اگه مشكلى نيست به مسئولين بيمارستان ها
بگوييد پزشكان زيرميزى نگيرند. به خدا انصاف نيست.
915...889

كه  پول مردم  تكليف  ببينم  خواستم  مى  باسالم. 
خواهند  مى  كى  را  بوده  ميزان  صندوق  توى 
مشخص كنند؟ مردم پولشان را الزم دارند كسى 

نيست به داد ما برسد!
915...665
به عمل  توجه  با  گزارش سگ كشى.  پيرو  باسالم. 
و  مختلف  شهرهاى  در  كشى  سگ  انسانى  غير 
كشتن  جاى  به  است  بهتر  مردمى  اعتراضات 
سگ ها، مركزى باز شود براى زنده گيرى و 
هم  ديگر  در شهرهاى  كه  عقيم كردن حيوانات 

اينكار انجام مى شود مثل اصفهان.
915...100
در  مردم  سرمايه  است  سال   20 محترم  استاندار 
زمين هاى معروف به مرحوم موسوى راكد مانده 
صبرمان تمام شده يا فكرى بكنيد يا خودمان درصدد 

نقد كردن سرمايه چندين ساله خود بر مى آييم.
915...088
دفترچه  با  باشند!  پاسخگو  مسئولين  لطفًا 
خدمات  درمانى  مركز  هيچ  سالمت  بيمه 
دندانپزشكى در بيرجند ارائه نمى كند! به كجا 

بايدمراجعه كنيم؟
930...247
سالم، ما نفهميديم بحران آب هست يا نيست، 
از يك طرف مسئولين مى گويند بحران آب جدى 
است تا چند سال ديگه آب براى شرب نخواهد بود، 
از طرف ديگه كارواش ها دارند زيادتر مى شوند، هر 
چند وقت استخرى با وسعت بيشتر افتتاح مى شود، 
نظارت بر كنتور آب هم نيست هر چه قدر بخواهيم 
آب مى شود مصرف كرد، هنوز كه وضعيت بحرانى 

نشده مسئولين يك فكرى بردارند.
915...343
اداره كل راه و شهرسازى نسبت به ايمن سازى راه 
مزار بلنجير شهرستان خوسف و تبديل آن به 
جاده سالمت اقدام كند. جمعى از زائران و مجاوران
915...008

خط  يك  بگو  مسئولين  به  لطفًا  آواجون.  سالم 
بگذارند.  شهرك  و  شكراب  براى  اتوبوس 

هميشه دعاگويشان هستيم. ممنون
915...918

  * نسرين كارى
آن  از  جوانانى  به  ديارى  و  شهر  هر  بالندگى  و  پويندگى 
سامان بستگى دارد كه راه علم اندوزى و خدمت به جامعه 
را برگزيده اند و از زمانى كه خود را شناخته اند تالش كرده اند 
تا در مسيرى قدم بردارند كه چونان درختى تناور ميوه هاى 

عمر خويش را در اختيار مردم قرار دهند.
هر سال به مناسبت روز جوان عده اى از مسئوالن به صف 
مى شوند براى دادن آمار و ارقامى كه نشان دهنده بهبود 
است؛  آنان  مشكالت  از  شدن  كاسته  و  جوانان  وضعيت 
آمارى كه واقعى بودن آنها را هم نفى نمى كنيم. همايش هاى 
بسيارى هم در كشور برگزار مى شود كه جوانان در آنها در 
صدر مى نشينند؛ از آنها عكس هايى زيبا مى گيرند كه بعداً در 
خبرگزارى ها و روابط عمومى ها منتشر مى شود؛ احتماًال چند 
ساعتى هم آزادند كه درد و دلى بكنند؛ بعضى هايشان حتى 
جايزه اى هم مى  گيرند و نهايتاً اين روز تمام مى شود و باز 

جوان مى ماند و مشكالتش تا سال بعد.
راستش را بخواهيد اين گزارش قرار بود چندى پيش چاپ 
شود اما گرفتارى هاى تمام نشدنى مسئوالن و پاسخ هاى 
ديرهنگام آنها كار را به تعويق انداخت ... بگذريم كه ما در 
بوديم. يكى  قرار گرفته  دوراهى  بر سر  اين گزارش  تهيه 
نفى  را  آنها  بودن  واقعى  كه  ارقامى  و  آمار  همان  اينكه 
نمى كنيم! ذكر كنيم و بيالنى از عملكرد مسئوالن محترم 
اينكه ببينيم جوانان خودشان چه  ارائه دهيم و تمام! و يا 
مى گويند و مشكالتشان چيست البته جنبه دوم به نظرمان 
كمى مفيدتر آمد. در اين سال ها آنقدر از مشكالت جوانان 
لوث  دارد كم كم  اين موضوع  گفته شده كه خود  سخن 
مى شود! ولى حقيقت اين است كه هرچه زمان مى گذرد اين 
مشكالت ابعاد تازه ترى پيدا مى كنند و حل آنها پيچيده تر 
مى شود و بنابراين راه حل هاى جامع تر و اساسى ترى طلب 
مى كنند و از اين گذشته مسائلى كه به تبع اين مشكالت به 

وجود مى آيند نيز رشد قابل توجهى دارند.
 

اشتغال با حقوق ناپايدار و بدون بيمه

ابتداى   از  ارتباطات مى گويد:  التحصيل  رشته   فارغ   «فريد» 
هيچ   نشريات   چون   مشغول بودم ،  نشريه   چند  در  تحصيل  
كه   آنها   تاى   دو  يكى   بيمه نداشتند...  يا  ثابت   حقوق   كدام  
تعطيل  شد، كارى  در يكى  از شركت هاى  تبليغاتى  به  من  
پيشنهاد شد و همزمان ، بازهم  به خاطر درآمد اندك  مجبور 
چنين   در  فعاليت كنم .  روزمزد  صورت   به   نشريه  در  شدم  
و  رفتن   سوژه   دنبال   و  مطلب   و  گزارش   وضعى  نوشتن  
كه   بود  آن   همه   از  بدتر  بود.  مشكل   واقعاً  كردن   تحقيق  
ادارات   و  سازمان ها  بعضى   در  آن طرف   و  اين طرف   اغلب  
با برخى  از همكالسى هايم  كه  اتفاقاً پارتى  ويژه اى  داشتند، 
برخورد مى كردم  كه  بر مسند مشاغل كليدى  تكيه  زده اند 
در حالى كه  سوادشان  از بقيه  گاه  نه  تنها بيشتر نبود، بلكه  
تمام   آدم   كه   است   بزرگى   درد  اين   نظر  به   بود.  كمترهم  
آنچه  را كه  بايد، براى  رسيدن  به  موفقيت  در خود جمع آورد، 
هر  به   وقتى   نشود.  مهيا  هرگز  آن   از  استفاده   امكان   اما 
به   اعتماد  آنچه  مى خواهى نمى يابى ، كم  كم   درى  مى زنى  
نفست  را از دست مى دهى ... در يكى  از همين  جاهايى  كه  
مشغول بودم ، خودم  مى ديدم  كه  چگونه  جوانان تحصيل كرده  
و ماهر در كار، به  خاطر بستن  قرار دادقطعى  و دريافت  چند 
هزار تومان  بيشتر زيرآب  يكديگر را مى زدند و يا تن  به  برخى  

رويه هاى غيراخالقى  مى سپردند.
 

خانم ها با حقوق كمترى مشغول به كار مى شوند

دنبال  به  است  ماه ها  گفته خودش  به  كه  «محمدحسن» 
شغل مناسبى مى گردد اشتغال بدون ضابطه دختران را يكى 
از عوامل بيكارى پسرها مى داند. او مى گويد: در بيش از 90 
درصد آگهى هاى مربوط به كار، قيد «ترجيحاً خانم» وجود 
مى گويد:  مى پرسم،  وضع  اين  چرايى  مورد  در  او  از  دارد. 
«خانم ها با دستمزد كمترى مشغول به كار مى شوند و چون 
معموًال بار زندگى روى دوششان نيست كم توقع تر هستند؛ 
بنابراين براى كارفرماها از همه نظر به صرفه تر است كه از 
خانم ها استفاده كنند؛ اين در حالى است كه وظيفه تشكيل 
بيكارى خانم ها  خانواده بر عهده پسران است و كسى به 
خرده نمى گيرد. اگر شغل ها به پسران اختصاص يابد هم 

مشكل بيكارى حل خواهد شد و هم مشكل ازدواج.»
 

بايد به هر قيمتى وارد دانشگاه شوم!
 مسئله اين است!

اينكه تحصيالت عاليه را در شمار مشكالت جوانان آورديم 
به اين دليل است سوداى مدرك گرايى به جاى سوادگرايى 
فرصت هاى بسيارى را از جوانان گرفته است و سال هاى 
بسيارى از عمر آنان را تباه كرده است. در اين كه رويكرد 
است  داشته  بسزايى  تأثير  وضعيت  اين  بروز  در  دولت ها 
نمى توان ترديد كرد. موضوع مهم شدن ورود به دانشگاه ها 
به لحاظ روانشناسى اجتماعى مسأله پيش پا افتاده اى نيست. 
كارشناسان اجتماعى هم به خطايى كه در اين زمينه رخ داده 
است به خوبى آگاه شده اند. نخستين هشدارهاى اين مسأله 
زمانى به گوش رسيد كه اخبار مربوط به خودكشى جوانان 
چالش هايى  اذهان  در  كنكور  نظير  امتحان هايى  در  ناكام 
ايجاد كرد. اين تصور كه براى زندگى يك راه جز ورود به 
دانشگاه وجود ندارد و راه سواد از دانشگاه مى گذرد؛ در كنار 
كم ارزش شدن مدارك دانشگاهى جوانان را در چرخه باطلى 
گرفتار كرده كه سال هاى طوالنى از عمر آنها را مى دزدد. 
تنها كسانى كه از اين چرخه باطل سود سرشارى برده اند 
سيستم آموزش عالى و متوليان كالس هاى متنوع تست زنى 

و كنكورهاى آزمايشى بوده اند.
 

مسئوالن با درك صحيح نيازهاى جوانان 
زمينه بالندگى آنها را فراهم كنند

جوانى،  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  نظر  از 
توجه  با  بايد جوانان  است،  بالندگى جوان  و  رويش  فصل 
به انرژى، شور و تالش خستگى ناپذيرشان و با اتكاى به 
توانمندى ها و پرورش استعدادهاى خود، مسير آينده شان 
را به درستى رقم بزنند و با اتكال به خداوند و سازماندهى 
جمعى  ظرفيت  نهاد،  مردم  هاى  سازمان  قالب  در  نيروها 
اثبات  به  جامعه  مختلف  ابعاد  مديريت  در  را  خود  توان  و 
برسانند و در اين مسير نيز مسئوالن مى بايست با درك 
صحيح نيازهاى جوانان و با كمك خود آنان، زمينه بالندگى 
ايران اسالمى را رقم  و بارورى توانايى هاى آينده سازان 
بزنند و خود را در قبال نسل جوان، بيش از گذشته با همدلى 

و هم زبانى و كار فرابخشى مسئول  بدانند.
بهرام عزيززاده مقدم با بيان اينكه قريب 30 درصد جمعيت 
استان را جوانان 18 تا 29 سال تشكيل مى دهند، ادامه مى 
دهد: پيش از 60 درصد جمعيت آن را جوانان آماده ورود به 
بازار كار تشكيل مى دهند و اين در حالى است كه خراسان 
جنوبى نيز جزو پيرترين استان هاست و به رغم تالش هاى 
انجام شده و برخوردارى از سند اشتغال و تبيين چارچوب 

برنامه اى براى دست يابى به ميزان اشتغال تعيين شده، 
وضع مناسبى نداريم.

 
شرايط فيزيكى و دورى از مركز 

از داليل محروميت استان خراسان جنوبى

 عزيز زاده مقدم خاطر نشان كرد: به دليل محروميت ها و 
 شرايط خاص استان از جمله؛ دورى از مركز، زير ساخت هاى
نقل،  و  حمل  حوزه  از  نامناسب  بردارى  بهره  و  ناكافى 
پراكندگى  باال،  افزوده  ارزش  با  صنايع  فقدان  و  بازرگانى 
جمعيتى، وسعت استان و اقتصاد مبنى بر كشاورزى است، 
فارغ از آن، فقدان تناسب آموزش هاى عالى با باراز بومى 
كار استان، اشتغال ناپايدار، وجود فرصت هاى كاذب كسب و 
كار(قاچاق سوخت و فروش كاالهاى قاچاق)، نهادينه نشدن 
 آموزش هاى فنى و حرفه اى در بين جوانان و باور هاى

نادرست فرهنگى نسبت به فرهنگ كار در جامعه  از ديگر 
داليل كمبود اشتغال جوانان استان است.

به گفته عزيز زاده مقدم، اكنون 26 هزار ورزشكار سازمان 
اين  درصد  مى شود 80  برآورد  كه  داريم  استان  در  يافته 
جمعيت را جوانان و نوجوانان تشكيل مى دهند؛ اما در بخش 

ورزش همگانى، شاهد حضور چشمگيرترى هستيم.
 

دستيابى به نشاط اجتماعى 
وظيفه همه نهادهاست

نشاط  به  دستيابى  و  كردن  نهادينه  مقدم،  عزيززاده 
اجتماعى را برآيند ايجاد بسترهاى سخت افزارى و عمرانى 
نرم  امكانات و تجهيزات و  تأمين  افزايد:   داند و مى  مى 
افزارى فرهنگى در آگاهى بخشى و اطالع رسانى  است 
ويژه  به  ها،  بخش  و همكارى همه  مستلزم هميارى  كه 
نهاد، شهردارى ها مردم  و سازمان هاى  دولتى   نهادهاى 

و شواراى اسالمى شهر و روستاست.
وى بزرگ ترين دغدغه جوانان را اين طور بيان مى كند: 
از آن  «در حوزه مباحث و مسايل اساسى؛ اشتغال و پس 
ازدواج و مسكن. در حوزه دغدغه هاى فرهنگى و اجتماعى: 
هيجانات  مديريت  در  ناتوانى  و  طالق  اعتياد،  معضل 
(خشونت طلبى) و آسيب هاى فضاهاى مجازى در زمره 
گويد:  مى  مقدم،  عزيززاده  است».  مشكالت  ترين  مهم 
فائق آمدن برمشكالت اعم از اقتصادى، اجتماعى فرهنگى، 
نيازمند بسترسازى، آگاهى بخشى و تغييرنگرش جوانان و 
مسئوالن نسبت به مسايل و اولويت هاى جامعه در پرتو هم 
افزايى و كارجمعى است. وى ادامه داد: در اين مسير خانواده، 
مدرسه و مسجد، نقش اساسى را در شكل گيرى صحيح و 
تكوين شخصيت جوانان ايفا مى كنند. وى بيان كرد: حل 
مشكل جوانان با كمك خود جوانان و درك صحيح نيازها، 
اولويت بندى آنها و برنامه ريزى جمعى و مسئوالنه و فراگير 

و در بستر زمان امكان پذير است.
 

در حوزه زيباسازى و فضاسازى زيست محيطى 
نقايص زيادى داريم

به گفته وى  متأسفانه به لحاظ وضع اقليمى، جزو منطقه 
بيابانى و نيمه بيابانى با آب و هواى گرم و خشك هستيم و 
اين در حالى است كه پراكندگى جمعيت و وسعت سرزمينى 
عنوان  به  و  كشور  جمعيت  درصد  يك  از  برخوردارى  با 
سومين استان پهناور كشور، مشكالت بسيارى را فراروى 
منطقه  قرار داده است و به رغم تالش هاى انجام شده، در 
حوزه زيباسازى و فضاسازى زيست محيطى در مركز استان 
و شهرستان ها دچار نقايص فراوانى هستيم و اين در حالى 
است كه فقر پوشش گياهى، امكانات رفاهى و تفريحى و 
بهداشت و درمان، اين مسايل و مشكالت را دوچندان كرده 
است. وى همچنين بيان كرد: بايد در چارچوب يك برنامه 
گاه  تفرج  توسعه  و  گردشگرى  حوزه  در  مدت  بلند  ريزى 
ها و ارتقاى فرهنگ زيست محيطى، اقدامات فرهنگى و 
عمرانى خوبى انجام بدهيم و اين ظرفيت در حوزه ورزش 
براى توسعه توريسم گردشگرى و طبيعى با توجه به مواهب 
خدادادى بسيار، به خوبى وجود دارد. وى درباره مشكالت 
جوانان نيز بيان مى كند:  بسيارى از مشكالت جوانان در 
در  ناكافى  شناخت  و  فرهنگى  فقر  دليل  به  ازدواج  حوزه 
مراحل شكل گيرى، تكوين و پايدارسازى ازدواج به عنوان 
يك بنيان الهى است كه در نحوه همسرگزينى و توجه به 
معيارهاى آن، وجود باورهاى غلط فرهنگى در حوزه تدارك 

و ساماندهى ازدواج، مصرف زدگى و نظاير آن است. 
عزيززاده مقدم در ادامه عنوان مى كند: مى بايست در اين 
حوزه، كار فرهنگى مستمر با رصد دايم مخاطبان با توجه به 
تغييرات شديد الگوهاى ازدواج در جامعه مبتنى بر مخاطب 

پژوهى صورت پذيرد.
 

خشكسالى و كم بودن واحدهاى صنعتى
و توليدى باعث كمى اشتغال در استان

مشكل  نيز  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  مدير 
بيان مى كند: «از لحاظ  اينگونه  را  اشتغال جوانان استان 
ورزشي و نشاط اجتماعي جوانان خراسان جنوبي با توجه 
به محيط فرهنگي استان، خشكسالي هاي پي در پي، كم 
بودن واحدهاي صنعتي و توليدي و محروميت اقتصادي، 
تحصيالت  دنبال  و  شده  وابسته  دولتي  اشتغال  به  بيشتر 
 تكميلي هستند لذا اين رويه زندگي و عالقه به فعاليت هاي
فكري و پشت ميز نشيني آنان را از ورزش كه عامل شور و 
 نشاط و سرزندگي است دور نموده و در اين بين خانواده ها

نيز تأثير فراواني بر اين موضوع گذاشته اند».
محمد سنجرى همچنين بيشترين مشكل جوانان استان را 
 كم تحركي و عدم پويايي، مطابق نبودن قبولي دانشگاه ها
نبود  استان،  اشتغال  وضع  با  دانشگاهي  هاي  رشته  و 
براي  الزم  هاي  زيرساخت  و  بزرگ  صنعتي  واحدهاي 
برنامه ريزي  با  بايد  اشتغال جوانان دانست و عنوان كرد: 
سمت  به  جوانان  دادن  سوق  و  سازي  فرهنگ   الزم، 
و  توسعه بخش صنعتي  و  اي  فني و حرفه  آموزش هاي 

توليدي و حرفه هاي تخصصي اين مشكالت رفع شود.

بايد سرمايه گذاران شناسايى شده 
و به استان دعوت شوند

گردشگرى  و  تفريحى  مراكز  بودن  كم  درباره  سنجرى 
شناخت  فعاليت  اولين  و  مهمترين  اينكه  بيان  با   استان 
ظرفيت هاست، افزود: زماني كه ظرفيت هاي موجود استان 
در اين زمينه شناسايي شوند بايد سرمايه گذاران و عالقه 
مندان به اين حوزه شناسايي شوند. قدم بعدي وضع قوانين 

آسان و جاذب براي سرمايه گذاران اين حوزه است. 
وى ادامه داد: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بهره 
برداري از دو مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران در مركز 
استخر، سالن چند منظوره ورزشي مسقف،  استان (شامل 
را  ها  اين مجموعه  امكانات  بدنسازي)  سالن  روباز،  زمين 
با كمترين هزينه در اختيار جوانان و جامعه هدف قرار داده 
و سعي نموده با استفاده از اين امكانات و پيگيري ساخت 
مجموعه هاي فرهنگي ورزشي كارگران در شهرستان ها و 
 تشويق كارآفرينان و كارفرمايان به توسعه زير ساخت هاي
ورزشي و ايجاد زمينه الزم براي ورزش كارگران، تعاونگران 
و خانواده اين عزيزان قدمي هر چند كوچك در زمينه توسعه 

مراكز رفاهي و ورزشي استان بردارد.
وى بيان كرد: الزم به ذكر است اين اداره كل آمادگي دارد 
تابستان جوانان  ايام فراغت و تعطيالت  براى ساماندهي 
و نوجوانان سالن چند منظوره مجموعه فرهنگي ورزشي 
هاي  دستگاه  و  كارگري  واحدهاي  اختيار  در  را  كارگران 

متقاضي قرار دهد.
اين مسئول بيان كرد: تعاون شيوه اي غافل مانده در دوران 
معاصر است قديمي ها و پيرترها به خاطر مي آورند زماني 
را كه كل فاميل، طايفه و روستا در مشكالت، كشاورزي، 
ازدواج و تمامى فعاليت ها با هم همكاري و تعاون داشتند 
در زمان حاضر نيز مي شود آن همكاري سنتي را به روش 
بزرگ و عضويت جوانان و  تعاوني هاي  با تشكيل  جديد 
خانواده ها انجام داد و مي توان با اين روش ريشه بسياري 

از مشكالت را خشكاند.

اكثر جوانان مايل به استخدام
در مراكز دولتى و حقوق بگيرى هستند

باال  جوانان  مشكالت  مهمترين  از  يكي  گفت:  سنجرى 
بودن نرخ بيكاري است. از ديگر مشكالت جوانان، پايين 
بودن سطح مهارت مورد نياز بازار كار و همچنين ضعف 
همچنين  و  جوانان  بين  در  كارآفريني  و  كار  فرهنگ 
گرايش به سمت استخدام دولتى و مزد و حقوق بگيري 
مي باشد. وى بيان كرد: بر اساس تاريخ طرح آمارگيري 
نيروي كار نرخ بيكاري جمعيت  24-10 ساله استان در 
سال 92 حدود 22 درصد است كه از نرخ بيكاري جوانان 

كشور پايين تر بوده است. 
وى ادامه داد: نرخ بيكاري جمعيت 24-15 ساله استان در 
سال 92 معادل 22/9 درصد و نرخ بيكاري جوانان 15-24 

ساله كشور 24 درصد بوده است.
زمينه  در  مشكالت  از  برخى  ريشه  اينكه  عنوان  با  وى 
ازدواج به مسائل اقتصادي بر مي گردد، افزود:  ايجاد بستر 
ايجاد زمينه براي  اقتصادي و  مناسب براي فعاليت هاى 
اشتغال و كسب درآمد جوانان مي تواند از بروز  اين گونه 

مسائل جلوگيري نمايد.

اشتــغال 

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند 

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شما مورخ  94/3/21 درباره «روزهاى تعطيل اصًال 
آيد،  مى  اسم بخش خصوصى  نيست چون  نظارتى 
بدهد،  گوش  شرع  موسيقى خالف  دارد  حق  راننده 
هرجا  كند،  سوار  خواست  رو  هركى  بكشد،  سيگار 
رساند:  مى  استحضار  به   « و...  كند  توقف  خواست 
خود  سازمانى  وظيفه  انجام  درباره  رانندگان  تمامى 
دوره هاى توجيهى را گذرانده و در صورت مشاهده 
قانونى  برخورد  انضباطى  نامه  آئين  برابر  تخلف 
صورت مى گيرد. از آنجائى كه هريك از شهروندان 
نيز به عنوان ناظر و بازرسى مى توانند موارد تخلف 
صورت  در  نمايند،  گزارش  شهر  در  را  رانندگان 
مورد  اتوبوس  كد  و  ساعت  تاريخ،  تخلف  مشاهده 
نظر را به همراه تخلف انجام شده به شماره پيامك 

30007650000060 ارسال تا پيگيرى انجام شود.

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوانان استان : مسأله اين است

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

آگهى تغييرات شركت شميم ابتكار آريا «سهامى خاص» به شماره ثبت 4677 و شناسه ملى 10360061470
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/12/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- برابر گواهى بانكى شماره 490/93/829 مورخ 93/12/19 بانك ملت شعبه شهيد محالتى شهرستان بيرجند مبلغ 2/163/000/000 
ريال بابت افزايش سرمايه به حساب جارى 4627499556 واريز گرديد، بنابراين سرمايه شركت از مبلغ 270/000/000 ريال به مبلغ 

2/433/000/000 ريال افزايش يافته است و ماده 5 اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد: سرمايه شركت: مبلغ 2/433/000/000 ريال منقسم به 2433 سهم 
1/000/000 ريالى با نام مى باشد. 2- آدرس شركت از محل قبلى به آدرس جديد خراسان جنوبى- بيرجند – خيابان مدرس- ابتداى بيست مترى دوم شرقى  
پالك 62 –كدپستى 9718697751 تغيير يافت. با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه ، تغيير محل (تغيير نشانى در يك واحد ثبتى) انتخاب شده توسط 

متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت ساختمانى تاسيساتى رسام ايمن نما بيرجند «سهامى خاص»

 به شماره ثبت 3026 و شناسه ملى 14000104533

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/1/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد :1- آقاى سيد اكبر طايفى به شماره ملى 
0650751426 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم سيده زهره طايفى به شماره ملى 0651831008 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
آقاى سيد جواد طايفى به شماره ملى 0651869692 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند.2- آقاى سيد جواد 
طايفى به شماره ملى 0651869692 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور بانكى از 
قبيل چك، سفته، برات با امضاى آقاى سيد جواد طايفى (مديرعامل) و آقاى سيد اكبر طايفى (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر 
خواهد بود و كليه اوراق عادى با امضاى آقاى سيد جواد طايفى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات 
تعيين سمت مديران ، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى  - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 2206/93 اجرايى در قبال محكوميت شركت سهامى عام قند قهستان به پرداخت مبلغ 100/583/958 
ريال در حق محكوم له آقاى جمشيد كاظمى نيا و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 

به اين كه از ناحيه محكوم عليه يك دستگاه خودروى سمند مدل 85 به شماره پالك 541 د 21 ايران 32 معرفى و توقيف گرديده است 
كه حسب نظريه كارشناس به مبلغ 155/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/4/7 از ساعت 
9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



شركت دايسون با الهام از فناورى لوله حرارتى به كاررفته در ماهواره ها، 
المپ جديد را ارائه داده است. دايسون مدعى است اين راهكار، پوشش فسفرى ال اى دى 
را حفظ كرده و موجب مى شود با كاركرد 12 ساعت مدام در روز، بيش از 37 ساعت عمر كند.

المپى كه 37 سال عمر مى كند

4
توصيه ماه رمضان

توصيه هاى مرتبط با روزه دارى 
و مصرف داروها در ماه مبارك رمضان

با فرا رسيدن ايام رمضان براى هموطنانى كه به دليل 
ابتال به بيمارى دارو مصرف مى نمايند، هميشه اين سوال 
مطرح است كه نحوه صحيح مصرف داروها در زمان 
روزه دارى بايد به چه شكل باشد. نكته اصلى كه بايد 
به آن اشاره كرد آن است كه باردارى، شيردهى و برخى 
از بيماريها مانند ديابت، فشارخون، روده تحريك پذير، 
يبوست، زخمهاى گوارشى، اختالالت كليوى، بيماريهاى 
اعصاب و روان و آسم  همگى از شرايط جسمى هستند كه 
فرد ملزم مى باشد پيش از اقدام به روزه دارى، با پزشك 
معالج خود در خصوص اقدام به روزه دارى و همچنين 
نحوه مصرف داروها، مشورت نمايد. رعايت نكردن اين 
اصول مى تواند منجر به عدم كارآيى دارو، عدم دستيابى 
به اثرات درمانى، بروز اثرات جانبى و تشديد بيمارى شود. 
بيماران مبتال به بيمارى انسدادى ريوى و بيماران صرعى 
كه با قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجى مى شوند 
مشاوره دقيق بدهند، بايد به بيماران مبتال به آسم كه 
با قطع داروهاى استنشاقى و افشانه هاى تنفسى دچار 
حمالت آسمى مى شوند توصيه هاى الزم را ارائه بنمايند.   
گاهى اوقات الزم است در مورد داروهاى مدر (ادرار آور)، 
براى جلوگيرى از ازدست رفتن آب بدن، پزشك اقدام به 

كاهش دوز اين داروها در بيماران روزه دار بنمايد. 
برخى از داروهاى ضد التهاب اين قابليت را دارند كه دوبار 
در طول روز مصرف شوند. مصرف اين گونه داروها را  
مى توان با مشورت پزشك و داروساز به زمان افطار يا 
سحر موكول نمود. در فرد روزه دار، پزشك معالج، جهت 
درمان عفونت مى تواند اقدام به تجويز آنتى بيوتيك هايى 
بنمايد كه به جاى چند بار مصرف در طى روز، يك يا 
دو بار در روز مصرف شود. برخى از داروها نيز به شكل 
آهسته رهش در بازار دارويى موجود مى باشند. در مورد 
اين داروها بجاى مصرف سه تا چهار بار در روز، پزشك 
مى تواند داروى آهسته رهش كه يكبار در روز تجويز 
مى شود توصيه نمايد.تغيير نحوه مصرف برخى از داروها 
(از شكل خوراكى به شكل پوستى) در اين ايام نيز بنا 
به تجويز پزشك ممكن مى باشد. در صورت وجود اين 
شكل دارويى، بجاى مصرف برخى از داروهاى خوراكى، 
پزشك معالج مى تواند  آنها را به شكل زيست چسب 
(چسب پوستى دارو در صورت موجود بودن) تجويز نمايد.
براى  دارى  روزه  هرچند  ديابتى،  بيماران  درخصوص 
 برخى از مبتاليان به ديابت بنابر تشخيص پزشك معالج
مى تواند مفيد باشد، ولى تغيير خودسرانه دوز دارو و رژيم 
غذايى در برخى ديگر مى تواند بسيار خطرناك باشد. 
بيمارانى كه انسولين مصرف مى نمايند قبل از اقدام به 

روزه دارى بايد با پزشك معالج خود مشورت نمايند. 
در تمامى بيماران ديابتى، تنظيم و كنترل مرتب قند خون 

بسيار مهم مى باشد.
مركز اطالع رساني داروها و سموم دانشگاه 
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خواندنى ها

با اوقات فراغت كودكان مان چه كنيم؟

تنظيم زمان و فراهم كردن اوقات فراغت براى كودكان 
تابستان  ايام  براى  بايد  است  بزرگساالن  به عهده 
كودكانمان برنامه ريزى صحيح و درست داشته باشيم.

* كودكان براى رشد خود به بازى نياز دارند. تحرك 
رمز سالمت كودكان است. بازى هاى پرتحرك سبب 

تخليه هيجانى و در نتيجه آرامش كودكان مى شود.
* جهت پر كردن اوقات فراغت بچه ها نبايد آنها را با 
اصرار به كالس فرستاد، بلكه مى توان از خودشان پرسيد 
كه چه چيزى خستگيشان را برطرف مى كند و آنها را به 

سمت كارهاى مورد عالقه شان سوق مى دهد.
* اوقات فراغت به نظر بعضى از والدين و مسئوالن 
اوقات  براى  اگر  كه  است  زايد    است .  طبيعى  چيزى 
اين  حتم  طور  به  نشود،  هدف گذارى  بچه ها  فراغت 
اوقات زايد به نظر مى رسد و والدين روزشمارى مى كنند 

كه تابستان هرچه زودتر   به پايان برسد . 
* يكى از روش هايى كه مى تواند اوقات فراغت افراد 
 جامعه را زير پوشش قرار داده و بسيارى از ضعف ها
و كمبودهاى جسمانى و روانى را رفع و درمان كند، 

ورزش و تفريحات سالم است.
از جبران ضعف ها  بدنى و ورزش گذشته  تربيت   *
تالش  زندگى،  براى  را  آنان  افراد،  تندرستى  حفظ  و 
ايجاد  در  امر  اين  مى سازد.  آماده  مشترك  اهداف  و 
به پيشگيرى و  هماهنگى حركت مشاركت نموده و 

تنظيم اضطراب و افسردگى كمك مى كند. 
* پرداختن به فعاليت بدنى هدايت شده مى تواند باعث 
پرورش ساير رفتارهاى بهداشتى مثل پرهيز از سيگار، 
مواد مخدر و رفتارهاى خشونت بار گردد و نيز كودكانى 
كه فعاليت بدنى بيشترى دارند نتايج تحصيلى باالترى 

نيز كسب كرده اند.
چند راهكارخوب براى ثمر بخشى ايام فراغت تابستان:

1. قبل از هر چيز تالشتان بر آن باشد كه تابستان ايامى 
خوش و به يادماندنى براى فرزندانتان باشد.

2. طورى برنامه ريزى كنيد كه حداقل يك يا دو سفر 
كوتاه مدت با كودكانتان داشته باشيد.

3. از فرزندانتان نظرخواهى كنيد كه در ايام تابستان چه 
كالسها و دوره هاى آموزشى را دوست دارد طى كند.

4.  توصيه مى گردد هر فعاليت ورزشى را كه فرزندتان 
دوست دارد، انجام دهد. اگر در روستاها زندگى مى كنيد 
نقش بازيهاى محلى و سنتى را در تخليه و تعادل انرژى 

زايد كودكتان از ياد نبريد.

تهيه و تنظيم : حسين محمدى گيو 
     آموزگار دبستان شهيد زنگوئى افضل آباد

اوقات فراغت

بابيان اينكه  مجلس  در  زيركوه  و  قاينات  مردم  نماينده 
هايى  قول  خراسان جنوبى  به  خود  سفر  در  رئيس جمهور 
داده اند اما تاكنون چيزى نصيب ما نشده است، خاطرنشان 
كرد: مردم انتظار دارند دولت كارى كند و محروميت را از 

اين استان برداشته شود.
مردم  نماينده  هروى،  جواد  دكتر  خاورستان،  گزارش  به 
قاينات و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى در ديدار با 
بيان  با  كشور  محروم  مناطق  و  روستايى  توسعه  معاون 
به خراسان جنوبى  نگاه شعارى  داريم دولت  انتظار  اينكه 
نداشته باشد، گفت: تاكنون دريغ از يك خورده عمل تنها 
استان  اين  در  كرد:  تصريح  وى  است.  شده  داده  شعار 
و  ندارد  وجود  آزادراه  و  دوبانده  راه  ريل،  راه  وجب  يك 
اين استان از امكانات برخوردارى ساير استان ها فراموش 

شده است.

چيزى از قوانين حمايت از 
محرومان باقى نمى ماند

نماينده مردم قاين و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
سعى  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  كرد:  اظهار 
مى كنند تا در مصوبات خود، مشكالت عشاير، روستاييان 
و مناطق محروم را در قانون لحاظ كنند اما در مقام عمل 

چيزى از اين قوانين باقى نمى ماند.
به  خود  سفر  در  رئيس جمهور  بابيان  اينكه  هروى 

خراسان جنوبى قول هايى داده اند اما تاكنون چيزى نصيب 
ما نشده است، خاطرنشان كرد: مردم انتظار دارند دولت 

كارى كند و محروميت را از اين استان برداشته شود.
وى با بيان اينكه تاكنون براى رفع مشكل آب، راه، سوخت 
و بازارچه هاى مرزى چيزى عايد ما نشده است، متذكرشد: 
همه مرزها در كشور فرصت اما مرز خراسان جنوبى تهديد 
براى  استان  اين  مرزى  بازارچه هاى  هنوز  و  است  شده 

رونق اقتصادى استان و مرزنشينان تعطيل است.
نماينده مردم قاين و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
به بحران جدى آب در استان اشاره كرد و افزود: تاكنون 
فكر اساسى براى حل مشكل آب منطقه نشده و وزارت 

نيرو بايد هرچه سريع تر تكليف استان را مشخص كند.

 هنوز گرد محروميت بر استان است

هروى گفت: من را به عنوان حامى دولت مى شناسند و 
در استيضاح فرجى دانا من بايد از دولت حمايت كنم اما 
هنوز  اما  مى كنيم  دولت  از  كه  حمايت هايى  همه  با  چرا 
با  چرا  شد:  متذكر  وى  است.  استان  بر  محروميت  گرد 
وجود پيگيرى هاى متعدد براى حل مشكالت مرزها هنوز 

اين مشكالت رفع نشده است؟
نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
امن ترين  از  يكى  به عنوان  جنوبى  خراسان  كرد:  بيان 
مرزهاى كشور است و اين امنيت را مديون پررنگ بودن 

عشاير و روستاييان مرزى مى دانم.

مردم استان باالترين راى را 
به آقاى روحانى داده اند

هروى به حضور حداكثرى مردم استان در انتخابات اشاره 
كرد و گفت: مردم خراسان جنوبى به آقاى روحانى باالترين 
دولتى مسئوالن  دولت،  تدبير  به  ما  و  اند  داده  را   راى 

و استاندار خراسان جنوبى اميدوار هستيم.

در راه اندازى راه آهن
حلقه ى مفقود شده اى وجود دارد

استاندار خراسان جنوبى و  تدبير مسئوالن،  به  افزود:  وى 
رئيس مجلس طرح پيگيرى راه آهن به خراسان جنوبى در 
حال انجام است اما در راه اندازى آن حلقه ى مفقود شده 

اى وجود دارد كه به نفع دولت نيست.

اگر كمبود امكانات ورزشى مغرضانه نيست 
راهكارى براى آن ارائه شود

نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
انتقاد كرد: خراسان جنوبى كمترين امكانات ورزشى را در 
بايد راهكارى  كشور دارد و اگر اين امر مغرضانه نيست 

براى آن ارائه شود. هروى بيان كرد: در موضوع  معادن، 
توانمند  منطقه  يك  جنوبى  خراسان  زرشك  و  زعفران 
آن  روستاهاى  ظرفيت ها  اين  همه  على رغم  اما  است 
خالى از سكنه شده و مردم مهاجرت از روستاها را شروع 

كرده اند.

وزارت نيرو تكليف كمبود  آب
 استان را مشخص كند

وى به بحران جدى آب در استان اشاره كرد و گفت: تاكنون 
 فكر جدى و اساسى براى حل مشكل آب منطقه نشده 
و در همين راستا فردا صبح با وزير نيرو جلسه اى داريم و 

بايد تكليف استان مشخص شود.
نماينده مردم قاينات و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه هم اكنون هيچ برنامه پيشگيرانه اى براى 
ندارد، گفت: خراسان  رفع فقر و محروميت استان وجود 
در  مخدر  مواد  كشفيات  ميزان  باالترين  داراى  جنوبى 

كشور است اما هيچ اعتبار آموزشى در اين زمينه ندارد.

نماينده مردم بيرجند در مجلس با بيان اينكه از 
مدت ها قبل موضوع استيضاح وزير آموزش و 
پرورش مطرح شده، گفت: نارضايتى من از اين 
وزارتخانه اين است كه اين نهاد بايد فعال تر 

بوده و جايگاه آن باالتر از اين حد باشد. 

عنوان  به  من  گفت::  عبادى  حجت االسالم 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  در  مردم  نماينده 
نماينده معلمان خراسان جنوبى به نوعى نسبت 
به عملكرد اين وزارتخانه و وزير انتقاد دارم زيرا 
معتقد هستم جايگاه وزارت آموزش و پرورش 

ايجاد  راستا  اين  اين حد است و در  از  بيشتر 
مى كند كه اين وزارتخانه فعال تر و با نشاط تر 
باشد. نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف 
در مجلس با اشاره به انتقادات خود،گفت: بايد 
معوقات  پرداختى  معلمان،  حقوق  به  نسبت 

آن  افزايش  و  بازنشستگان  پرداخت  معلمان، 
افزود:  عبادى  گيرد.  صورت  بيشترى  اهتمام 
بيشترين انتقاد من به وزير آموزش و پرورش 
اين است كه اين وزارتخانه بايد باالتر از اين 

حد فعلى عملكرد داشته باشد.

نماينده مردم قاين و زيركوه: من را به عنوان حامى دولت شناخته اند

از وعده هاى رئيس جمهور 
چيزى عايد خراسان جنوبى نشد

هروى : تاكنون فكر اساسى براى حل مشكل آب منطقه نشده است ؛ شروع مهاجرت از روستاها

عبادى ، نماينده مردم بيرجند ، درميان و خوسف : 

به عنوان نماينده معلمان استان، از وزير آموزش و پرورش انتقاد دارم 

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

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

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

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

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

مجمع قاريان و حافظان قرآن كريم استان خراسان جنوبى 
در شب هاى ماه مبارك رمضان برگزار مى كند:
هر شب تالوت يك جزء قرآن مجيد به صورت دوره خوانى سنتى

تفسير ترتيبى قرآن عظيم با بيان شيواى مفسر و حافظ كل قرآن مبين حجت االسالم والمسلمين مقرى
تالوت مجلسى قرآن توسط يكى از اساتيد مبّرز استان

هر شب تقديم يك عدد سكه پارسيان به يكى از حضار به قيد قرعه 

زمان: هر شب ساعت 21/15       مكان: طالقانى 13 - ساختمان قديم جهاد

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق با 
NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
سه شنبه 94/3/26  ساعت 19 الى 20

تلفن رزرو: 05632235499

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
را

 اي
ه

يم
و ب

ت 
ان

ضم
ل 

سا
 1

0

ى
ون

رگ
قي

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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
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«پير معرفت»

ديد  را  شاگردانش  از  يكى  معرفت  پير  شيوانا  روزى 
كه زانوى غم بغل گرفته. شيوانا نزد او رفت و جوياى 
حالش شد. شاگرد لب به سخن گشود و از بى وفايى يار 
صحبت كرد و اينكه دختر مورد عالقه اش به او جواب 

منفى داده و پيشنهاد ازدواج ديگرى را پذيرفته است.
شيوانا با تبسم گفت: اما عشق تو به دخترك چه ربطى 

به دخترك دارد!؟
 «شاگرد با حيرت گفت:» ولى اگر او نبود اين عشق

و شور و هيجان هم در وجود من نبود!؟»
شيوانا با لبخند گفت: «چه كسى چنين گفته است. تو 
اهل دل و عشق ورزيدن هستى و به همين دليل آتش 
عشق و شوريدگى دل تو را هدف قرار داده است. اين 
ربطى به دخترك ندارد. هركس ديگر هم جاى دختر 
بود تو اين آتش عشق را به سمت او مى فرستادى. 
بگذار دخترك برود! اين عشق را به سوى دختر ديگرى 
بفرست. مهم اين است كه شعله اين عشق را در دلت 
خاموش نكنى. معشوق فرقى نمى كند چه كسى باشد! 
اين  لياقت  پيغام داد كه  با رفتنش  اگر رفت  دخترك 
آتش ارزشمند را ندارد. چه بهتر! بگذار او برود تا صاحب 
واقعى اين شور و هيجان فرصت جلوه گرى و ظهور 

پيدا كند! به همين سادگى!»

حسرت واقعي را آن روزي مي خوري
 كه مي بيني، به اندازه 

سن و سالت زندگي نكرده اي.

معلم: بگو ببينم چطورى مى توانى ثابت كنى زمين 
گرده؟ دانش آموز: آقا ما كى چنين ادعاى كرديم 

كه حاال بخواهيم ثابتش كنيم!

در اين دو روزه ى دنيا چه غم خورى ناقوس
كه ياد باقى تو نغمه هاى عرفانيست

ناقوس

نگراني يك اتالف وقت تمام عيار است، 
چون چيزي را تغيير نمي دهد بلكه همه چيز 
را به هم مي ريزد و خوشحالي مان را مي ربايد.

احساسات خيلي شبيه امواج هستند
 نمي توانيم مانع آمدنشان شويم اما مي توانيم 

انتخاب كنيم روي كدام سوار شويم.

با  مشورت  نيازمند  باشيم،  كارآمدى  رهبران  آنكه  براى 
سايرين هستيم، اما مشكل اينجا است كه مشورت كردن 

به سادگى آنچه به نظر مى رسد نيست.
«ديويد گاروين» و «جاشوا مارگوليس» شرح مى دهند: 
در دنياى كسب وكار توصيه  خوب مثل معدن طال است.

شايد شما هم جزو آن دسته از مديرانى باشيد كه هنگام 
برخورد با چالش هاى مديريتى دست و پاى خود را گم 
مى كنند؛ اما نگران نباشيد. گاهى يك مشورت سازنده با 
اين  آرام مى كند كه  را به قدرى  از همكاران شما  يكى 
و  استراتژيك  تصميم گيرى هاى  به  نهايتا  خاطر  آرامش 
عاقالنه تر منجر خواهد شد. در ضمن، مشورت دادن به 

سايرين نيز يكى از شاخصه هاى يك مدير كارآمد است.
امر  به نفس كاذبند و همين  اعتماد  معموال مردم دچار 
از  غالبا  مديران  كنند.  مشورت  كمتر  مى شود  موجب 
پتانسيل هاى مشورت آگاهى ندارند، اما گاروين و مارگوليس 
نيازمند  كردن  مشورت  درست  براى  كه  مى دهند  شرح 

مهارت هايى هستيم كه كامال قابل يادگيرى هستند.
مقاله اى  در  هاروارد  كسب وكار  مدرسه  استادان  اين 
و  تحقيقات  نتيجه  كه  مشورت»  «هنر  تحت عنوان 
توضيح  است،  مشاوره  متخصصان  با  گفت وگوهايشان 
مى دهند كه مشاوران خبره نه تنها به چگونگى مشورت 
كه به نوع مشورت مورد نياز نيز توجه دارند. اما رد و بدل 
كردن مشورت به اين سادگى ها نيست. هميشه اين احتمال 

وجود دارد كه يكى از طرفين مشورت مرتكب يك اشتباه 
ساده شود و در نتيجه رابطه ميان طرفين خدشه  دار شده يا 
آسيب ببيند. اما اگر پروسه مشورت خوب پيش رود چه 
اتفاقى مى افتد؟ ما ممكن است تنها از زاويه اى خاص به 
مشكالت خود بنگريم. مشورت درست، باعث مى شود از 
نقطه اى كامال متفاوت مساله خود را بررسى كنيم. هميشه 
ده ها راه پيش پاى ما قرار دارد و مشورت مثل چراغى است 

كه اين راه ها را بر ما نمايان مى كند.

 مقاومت در برابر درخواست كمك از ديگران

برخى از مديران اجرايى در درخواست كمك از ديگران 
بسيار محتاطند، شايد به اين علت كه پيش فرض بيشتر 
مى دانند.  را  مشكالت  تمام  راه حل  كه  است  اين  مردم 
گاروين در اين رابطه مى گويد: «همين اعتماد به نفس 
كاذب ميزان تبادل افكار را كمتر مى كند، اما براى خود 
من جاى سوال است كه چگونه مديران تصميمات بحرانى 
سازمانى را بدون درخواست كمك از ديگران و به تنهايى 
مى گيرند». به عالوه بسيارى از مديران تصور مى كنند كه 
اگر از ديگران مشورت يا كمك درخواست كنند، وجهه آنها 
و توانايى شان در تصميم گيرى زير سوال مى رود. از سوى 
ديگر تحقيقات نشان مى دهد كه افرادى كه زيادى به دنبال 
مشورت با ديگرانند و پيش از هر تصميم گيرى جزئى نظر 

ده ها نفر را جويا مى شوند، از نگاه ديگران افرادى وابسته اند 
و در ارزشيابى عملكرد از سوى مديران رتبه بااليى دريافت 
نمى كنند. افرادى كه هيچ گاه مشورت نمى كنند نيز از اين 
قائده مستثنى نيستند. تنها كسانى كه تعادل را رعايت كرده 
و در مواقع ضرورت به دنبال مشورت با ديگران هستند، 

باالترين رتبه را در ارزشيابى ها دريافت مى كنند.

 مشورت عارى از اشتباه نيست

اين  دنبال مشورت هستيد ممكن است مرتكب  به  اگر 
نامناسب: چرا  افراد  با  متداول شويد: مشورت  اشتباهات 
 كه معموال به دنبال مشورت با افرادى هستيم كه عقايد 
و نظرهايشان با ما مشابه است و كمتر به دنبال نظر افرادى 

هستيم كه متفاوت فكر مى كنند.
حذف  نتيجه  در  معموال  مساله:  تعريف  در  شكست 
اطالعات كليدى و پرداختن به حاشيه ها حاصل شده و 
نظر  پنداشتن  ارزش  مى شود.كم  منجر  گمراهى مان  به 
دريافت  از  پس  معموال  كه  اشتباهاتى  از  يكى  ديگران: 
مشاوره از فردى مرتكب مى شويم، كم ارزش يا كم اهميت 

پنداشتن نظر او يا زير سوال بردن آگاهى اوست. 
خودمحورى عامل اصلى اين اشتباه است كه باعث مى شود 
فقط نظرات خود را درست بپنداريم و حتى از راه مشورت با 
ديگران نيز به دنبال اعتبار بخشيدن به عقايد و راه حل هاى 

خودمان باشيم.
افراد قدرتمند و در رده هاى  تجربه نشان داده است كه 
باالى سازمانى معموال اين اشتباه را بيشتر مرتكب مى شوند 
و به خاطر حس رقابتى كه ميان خود و فرد مشورت دهنده 
احساس مى كنند، هيچ گاه از نظرات او استفاده نمى كنند. 
به باور گاروين اين افراد مشورت را تهديدى براى جايگاه 
فرد  ديگر  سوى  از  اما  مى كنند.  قلمداد  خود  عقايد  و 
مشورت دهنده نيز نقش مهمى را در موفقيت يا شكست 
فرآيند مشورت ايفا مى كند. گاروين در اين باره مى گويد: 
«اگر به دنبال مشورت كردن با ديگران هستيد، احتماال در 
شرايطى بحرانى به سر مى بريد. ممكن است تمام گزينه ها 
را ده ها بار بررسى كرده باشيد اما مشاور به شما كمك 
مى كند كه راه مناسب تر را انتخاب كنيد. در اين شرايط شما 
با دو فرآيند كامال مجزاى استدالل مواجه مى شويد كه يكى 
فرآيند استدالل خودتان است كه كامال شفاف و قابل فهم 
است و ديگرى فرآيند استدالل فرد مشورت دهنده است كه 
معموال غير شفاف و نامفهوم است. انسان معموال به سمت 
شفافيت گرايش دارد، به همين علت است كه در بيشتر 
مواقع ما استدالل ديگران را رد مى كنيم، چرا كه استدالل 
فرد مشورت دهنده را به درستى يا اصال درك نكرده ايم».

پيشنهادهاى  فرد مشورت دهنده  است كه  بنابراين مهم 
مناسبى ارائه كند و به صورتى كامال شفاف توضيح دهد 

كه اين پيشنهادها چگونه به ذهنش رسيده اند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

سرانجام از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان ساختيم چرا كه آيات ما را تكذيب 
كردند و از آنها غافل بودند. سوره األعراف،  آيه 136

حديث روز  

زمانى كه زمين پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قيام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت يا نه سال سلطنت 
نمايد. پيامبر (ص)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

از  پس  مذهبي  مقام   -1 افقي: 
غربي  جنوب  در  كشوري   - پاپ 
از  خنجر-  براي  2- صفتي  آفريقا 
شهرهاي كرمان - غالف شمشير 
3- از جزاير خليج فارس-   ايالتي 
در آمريكا-  از رودهاي مهم ايران 
از  زباني   – فرنگى  شماى   -4
من   - هندوايراني  زبانهاي  شاخه 
الهي  مغضوب  فرشته   - تو  و 
 - امير  و  فرمانروا  تنبل-    -5
هفتاد  سوره   -  6 باالنشين  عضو 
زمزمه   - كريم   قرآن  هشتم  و 
آسانتر   -7 بليغ  و  فصيح   - كردن 
- وسيله هندسي-  نام قديم شهر 
 فسا در استان فارس 8- سازي كه 
 - سحرآميز  دانه   - نوازند  مي 
به  تظاهر   -9 پيوسته  و  هميشه 
سوره  ديگر  نام   - حصير   - نيكي 
بني اسرائيل 10- مرطوب - عضو 
دهان-  يگانه و يكتا 11-  ضمير 
باز  شعبده  مسيحي-    – غايب 
 – برادر  و  خواهر  نوعي   -12
مهره   - پياز  زن  طعنه  ناپايدار-  
كوه  دو  ميان  راه   -13 شطرنج 
قديم  نام   - زراعي  عمليات  از   -
 - گاوآهن    -14 شهر  مشگين 
جد  كبوتر-   از  كوچكتر  پرنده 

(ع)  سليمان  حضرت   مادري 
از فرد  15 - نجات يافته  -كنايه 

تنومند و قوي

 - چاي  برگ  ماده   -1 عمودي: 
حكمران شهر 2 - باالي چشم - 
كهنه و پوسيده - گشادگي رگهاي 
پا 3- پارچه كهنه - از كشورهاي 
افترا   - شرقي  جنوب  آسياي 
بازي  واحد   - روزگار  گردش   -4
تنيس-  درون حاشيه  - معبر خون 
5- پول ژاپن-  پوشاننده - حصير 
و شيك  تجملي   - امكانپذير   -  6
ميوه   - سحاب   -7 عربي  گاو   -

خوشه اي-  دردناك 8- سرزنش 
سماروغ   - الك  نوعي   - كننده 
جانشيني   - برزگر  و  كشاورز   -9
- عضو اصلي تنفس 10- پايتخت 
يونان - چيزها - كفش پاشنه دار 
قديمي 11- كدخدا - تعجب  12- 
با دريا جيحون  شكم بند طبي  - 
شود - دفن كردن مرده - شاد و 
باردار-   سرمست 13 - هوس زن 
و  چين   - فيلم  نمايش  دستگاه 
چروك پوست 14 - معروف ترين 
جهانگرد    - فرانسه  المعارف  دائره 
- رود مقدس آلمان 15-  پايتخت 

هلند – مطلوب
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خواست خدا بوده!

متعال  خداوند  خواست  بدون  اتفاقى  هيچ   مسلما 
نمى افتد اما گفتن چنين جمله اى به كسى كه داغدار 
جوابى  احتماال  و  است  دردناك  بسيار  است،  كسى 
بايد بخواهد كه  مثل اين مى شنويد كه: «چرا خدا 
من جهنم را روى زمين تجربه كنم؟» و در پاسخ به 

اين سوال شما جوابى نخواهيد داشت.
 اگر بخواهيد اين بحث را ادامه دهيد، قطعا موضوع 
بسيار پيچيده اى پيش خواهدآمد كه از حوصله يك 
يا طرف  دوست  اگر  البته  است.  خارج  داغديده  فرد 
اين  يادآورى  باشد،  قوى  ايمان  با  فردى  مقابلتان 
اگر فردى  اما  آرامش دهد  او   به  تواند  موضوع مى 
باشد كه با عقايدش در چالش است يا بداند كه باور 
قلبى خودتان هم با اين جمله سازگار نيست، اوضاع 
كه  داغدارى  فرد  براى  به خصوص  شود،  مى  بدتر 

زندگى برايش معنى خاصى ندارد.

* علت موفقيت آدم هاى موفق اين است 
كه خرد خود را در كوره هاى ناكامى پيدا كرده اند. 

* اگر آن قدر ضعيف و ناتوان نبودم كه براى زنده 
ماندن خود ناگزير به كوشيدن باشم، 
هرگز نمى توانستم به كارهاى بزرگ 

دست بزنم و به موفقيت برسم.

پيامك موفقيت

هنر مشورت؛ طالى دنياى كسب وكار

جدول 3244
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قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

تعدادى نيروى نظافتى خانم و آقا 
نيازمنديم.

32232860 - 09155051239

دو نفر چرخكار ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده سرا نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

غذاى آماده با موقعيت عالى به 
فروش مى رسد. قيمت: 25 ميليون

09361855710
فروش استثنايى پوشاك مردانه در 
راسته بازار با موقعيت عالى / نقد يا 

معاوضه با خودرو    32224498
فروش كبابى و جگركى در بهترين 

موقعيت به علت مهاجرت 
09109313400-32238053

يك باب مغازه ساندويچى با موقعيت 
عالى به دليل خدمت سربازى به 

فروش مى رسد. 09365562727

يك راننده بيل مكانيكى 
زنجيرى  نيازمنديم.
09155623441

يك شركت تبليغاتى  براى تكميل 
كادر خود نياز به طراح گرافيك 

(فتوشاپ و كرل) و تعدادى آقا با 
روابط عمومى باال براى بازاريابى دارد.     

09155628902

تعدادى همكار خانم يا آقا براى  كار 
در شيرينى  پزى  نيازمنديم.

 32430627
09356012258 

يك مهندس مكانيك يا برق
 با 6 سال سابقه بيمه مرتبط 
 براى رتبه شركت نيازمنديم.

32421544
ساعت تماس: 8-14

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

مزايا: حقوق ثابت+ بيمه+ پورسانت + هزينه اياب و ذهاب+ پاداش+ بيمه تكميلى
(حداقل ميانگين درآمد بازارياب 1/5 ميليون تومان)

ساعت تماس: 9 الى 16
جاده هتل كوهستان - شهرك رقويى- خيابان دربند- نبش قيطريه 4- طبقه سوم

تلفن: 09151676268-32322802

استخدام بازرگانى مرواريد نگين دربند
شرايطمدركسابقهتعدادعنوان شغل

سرپرست  
فروش

3 سال 2
بازاريابى

حداقل 
ديپلم

آشنا به فروش مويرگى در منطقه 
ضامن معتبر

بازارياب  
مويرگى

20-
حداقل 

ديپلم
حداكثر سن 40 سال - ضامن معتبر  

روابط عمومى باال

حسابدارى

 فروش

ليسانس يك سال2
حسابدارى

ترجيحا خانم با روابط عمومى باال
آشنايى با نرم افزارهاى آفيس

آبدارچى 
و خدمات

ترجيحا خانم -  حقوق توافقى-يك سال1

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

 استوديو  تخصصى  فيلم
 و عكس با كليه تجهيزات و مجوز 
با موقعيت عالى واگذار مى شود.

09153624674
فــروش شرايـطى آهـن آالت

32450930
09153634633 - هاشمى

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 

قيمت  نقد خريداريم.   09159647685

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

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

 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 آپارتمان 3 خوابه 

 116 متر ، با كليه امكانات

09156644801

مغازه تجارى به مساحت 60 متر 
واقع در ميدان امام خمينى (ره) 

كوچه بانك صادرات مركزى 
اجـاره داده مى شود.

09155620967- 32226351

فروش  يا معاوضه  با  خودرو
منزل نيمه ساز واقع در روستاى 

خراشاد ، 200 متر زمين با ويوى خيلى 
عالى   فى: توافقى  09153614560

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

سالمت نيوز: رعايت چند توصيه به شما كمك مى كند تا از تابستانى خنك و ايمن لذت ببريد. لباس هاى با رنگ روشن و گشاد بپوشيد. لباس هاى كتانى 
شما را خنك تر نگه مى دارند. فعاليت هاى خارج از خانه را در خنك ترين زمان انجام دهيد. مقدار زيادى آب خنك بنوشيد. دوش آب سرد بگيريد و در 
صورتى كه نشانه هاى گرمازدگى در شما ظاهر شد، به پزشك مراجعه كنيد.

خود را در تابستان خنك نگهداريد 

برترين مواد غذايى ضد پيرى 

سالمانه: در اين مطلب با چند خوراكى ضد پيرى 
آشنا مى شويد.  توت فرنگى: توت فرنگى، بيشتر 
از پرتقال ويتامين C دارد! ويتامين سى، يك 

ابزار قدرتمند ضد پيرى است، زيرا توليد كالژن 
را افزايش مى دهد، آسيب ديدگى پوست ناشى از 
خورشيد را ترميم مى كند، و چين و چروك ها و 
خطوط ريز را نيز بهبود مى بخشد. كلم بروكلى: 

كه  مى شود  باعث  آن  در  موجود  ويتامين هاى 
مانع  همچنين  برسد.  نظر  به  جوانتر  پوست، 
تشكيل چين و چروك مى شود. اسفناج: اسفناج 
و   B6 ويتامين  ،E ويتامين  بتاكاروتن،  حاوى 
منيزيم است كه مى تواند براى روند ضد پيرى 
ما مفيد باشد. فلفل دلمه اى: فلفل دلمه اى حاوى 

گفته  قبال  كه  همانطور  كه  است   C ويتامين 
شد، كمك مى كند كه كالژن سالم در پوست 
حفظ شود، بافت هاى آسيب ديده ترميم شوند و 

همچنين سيستم ايمنى بدن تقويت شود.

سرطان هاى دستگاه گوارش 

ترين  شايع  از  گوارش  دستگاه  هاى  سرطان 
سرطان  است.  ايران  و  جهان  هاى  سرطان 
بيمارى است كه در آن سلولهاى بدن در يك 
تومور بدخيم به طور غير عادى تقسيم و تكثير 
 مى شوند و بافت هاى سالم را نابود مى كنند . 
ولى  است  نامشخص  پديده  اين  دقيق  علت 
احتمال دارد عوامل ژنتيكى يا عوامل بيرونى 
همچون ويروس و مواد سرطانزا در اين روند 

موثر مى باشند. 
از  خونريزى  دهنده:  هشدار  عاليم  مهمترين 
مدفوع، مدفوع آبكى كه بيشتر از دو هفته باقى 
مدفوع،  قطر  كم شدن  و  يبوست  باشد،  مانده 
كاهش وزن و كاهش اشتها، احساس عدم تخليه 
كامل مدفوع، رنگ پريدگى و كمبود آهن خون، 
وجود دردهاى مقطعى در ناحيه شكم و سابقه 
از  استفاده  پيشگيرى:  راههاى  فاميلى.  مثبت 
سبزى و ميوه تازه به مقدار400 تا500 گرم در 
روز، داشتن فعاليت بدنى و پياده روى هر روز به 
مدت 30 تا 45 دقيقه، كم مصرف كردن گوشت 
قرمز، عدم استفاده از غذاهاى آماده و سرخ شده، 
استفاده از لوبياى سويا و انجام معاينات مستمر 

پزشكى براى افراد باالى 50 سال.

عادت هاى روزانه اى كه شما را 
چاق مى كند 

نامه نيوز: اگر اخيرا دچار اضافه وزن شده ايد، 
شايد به خاطر داليل زير باشد: لقمه هاى بزرگ: 
كسانى كه لقمه هاى بزرگترى مى خورند، در 

كوچكترى  هاى  لقمه  كه  افرادى  با  مقايسه 
برمى دارند، كالرى بيشترى دريافت مى كنند.  
به اندازه كافى آب نمى نوشيد: افرادى كه در 
طول روز آب كمترى مصرف مى كنند، بيشتر 

به  بگيرند،  وزن  اضافه  كه  اين هستند  مستعد 
احساس  باعث  (كه  سموم  آب  كه  دليل  اين 
پف كردگى و نفخ در شما مى شوند) را از بدن 
 بيرون مى كند. در بشقابى بزرگ غذا مى خوريد: 
 كسانى كه در بشقاب هاى بزرگ غذا مى خورند 
بيشتر از كسانى كه در بشقاب هاى كوچك غذا 

مى خورند بيشتر دچار اضافه وزن مى شوند. به 
اندازه كافى استراحت نمى كنيد: كسانى كه به 
اندازه كافى نمى خوابند هم امكان دارد درگير 

اضافه وزن شوند. 
 

مبتاليان به زخم معده
 شيركاكائو نخورند

سالمانه : برخى افراد مبتال به زخم معده ممكن 
شير  مانند  لبنى  محصوالت  مصرف  با  است 
كاكائو، شير پرچرب و پنيرهاى طعم دار احساس 
ناراحتى داشته باشند كه در اين صورت بايد اين 
مواد را حذف كنند. مصرف مواد فراورى شده مانند 
سوسيس، كالباس و گوشت هاى سرخ شده نيز در 

صورت ايجاد ناراحتى بايد قطع شود. 

چگونه در   رمضان كمتر تشنه شويم؟
 

در  كه  افراد  برخى  عقيده   برخالف  شهرخبر: 
روزهاى مانده به ماه رمضان حجم غذايى خود را با 
هدف افزايش ذخيره بدن براى روزه دارى افزايش 
مى دهند، اين كار موجب افزايش مشكالت شده 
افراد سخت تر خواهد كرد.  و روزه دارى را براى 
و  گرسنگى  فشار  كاهش  براى  اقدام  بهترين 
تشنگى در روزهاى ماه رمضان اين است كه از 
يك هفته تا 10 روز قبل از شروع ماه مبارك، 
حجم غذاى مصرفى به تدريج كاهش داده شود.
اين كار موجب شده سطح متابولسيم و سوخت و 
ساز بدن كاهش داده شود و بدن به شرايط كم 

غذايى در زمان روزه دارى عادت كند.

چگونه در   رمضان كمتر تشنه شويم؟

پدر پير قرباني اعتياد فرزند شد 

تابناك: مردي در تماس با پليس 110، از وقوع جنايتي 
هولناك در طبقه اول يك منزل مسكوني در مشهد خبر 
داد. به دنبال دريافت اين خبر ماموران به محل اعزام 
شدند و با جسد خون آلود پيرمرد 89 ساله مواجه شدند. 
همسايگان پيرمرد به مقام قضايي گفتند: با سر و صداهاي 
 ايجاد شده ناشي از فرياد و شكستن شيشه ها بيرون آمده اند 
و پسر پيرمرد را در حالي كه خون آلود بود ديده اند. آنان 
افزودند: پسر ناخلف همواره پدر پيرش را براي گرفتن 
هزينه هاي اعتيادش كتك مي زد. در همين حال فرزند 
ديگر پيرمرد نيز گفت: برادرم به منزل من آمده است و 

گفته است كه پدرم را كشته است!. 

قمه كشى به خاطر اختالف حساب

باشگاه خبرنگاران: به دنبال اعالم مركز فوريت هاى 
110 مبنى بر يك فقره نزاع دسته جمعى و چاقو كشى 
منجر به جرح ماموران به عازم محل شدند و مشاهده 
كردند، جوانى بر روى زمين افتاده و دچار خونريزى 
بيمارستان  به  بالفاصله مجروح  است.  شديدى شده 
پليسى  منابع  نمودن  فعال  با  ادامه  در  شد.  منتقل 
مشخص شد، فردى از اراذل و اوباش كه تحت تعقيب 
پليس امنيت عمومى تهران بزرگ است به همراه دو 
نفر ديگر عاملين حمله به مرد جوان بودند. متهمان در 
بازجويى ها به جرم خود مبنى بر مجروح نمودن شاكى 

به انگيزه اختالفات مالى معترف شدند.

زمين لرزه اسديه در 
خراسان جنوبى را لرزاند

بزرگى 4 درجه در مقياس  به  لرزه اى  ايرنا: زمين 
حوالى  شب  شنبه  (ريشتر)   زمين  درونى  امواج 
را  جنوبى  خراسان  درميان  شهرستان  در  اسديه 
لرزاند. به گزارش شبكه لرزه نگارى بيرجند وابسته 
دانشگاه  ژئوفيزيك  مؤسسه  نگارى  لرزه  مركز  به 
تهران، اين زمين لرزه در ساعت 21 و 11 دقيقه و 
19 ثانيه شنبه حوالى اسديه در خراسان جنوبى به 
وقوع پيوست. اين زمين لرزه در موقعيت جغرافيايى 
به  شرقى  طول   59,60 و  شمالى  عرض   33,03

وقوع پيوسته است.

دستگيرى چهار مامورنما

استان  انتظامى  فرماندهى  اجتماعى  معاون  ايرنا: 
مركزى، از دستگيرى چهار مامور نما در اين استان 
خبر داد. سرهنگ خسروى افزود: هفته گذشته پليس 
عنوان  از  كه  جوان  چند  فعاليت  از  عمومى  امنيت 
پليس استفاده مى كردند مطلع و موضوع در دستور 
و  فنى  تحقيقات  با  كرد:  بيان  گرفت. وى  قرار  كار 
تخصصى پليس، در اين رابطه دو جوان دستگير و 
در بازرسى از آنها يك دستگاه بى سيم كشف شد.در 
بازجويى هاى اوليه متهمان دستگير شده به همكارى 
با دو فرد ديگر اعتراف كه اين افراد نيز دستگير و از 

آنان يك دستگاه بى سيم ديگر به دست آمد.

اهداى عضو خانم مهندس ايرانى 
به 6 كانادايى 

نهايت پزشكان  از گذشت 3 روز در  عصرايران: پس 
به سطحي  مريم  اعالم كردند كه ضريب هوشياري 
پايين رسيده و او دچار مرگ مغزي شده است. اعضاى 
بدن زن جوان ايرانى كه چند روز پيش در كانادا تصادف 
نيازمند در اين كشور اهدا شد.  كرده بود، به 6 بيمار 
اين زن كه در يك پمپ بنزين كار مي كرد زماني كه 
قصد داشت مانع فرار 2 سارق شود با ماشين آنها زير 
گرفته شد و جان باخت. پس از گذشت 3 روز در نهايت 
پزشكان اعالم كردند كه ضريب هوشياري مريم به 
سطحي پايين رسيده و او دچار مرگ مغزي شده است.
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حوادث

روسيه 1 - ايران 3 / اولين 3 امتياز 
تيم ملى واليبال 

عصرايران: تيم ملى واليبال ايران موفق شد اولين 3 
امتيازش را در مسابقات ليگ جهانى به دست بياورد. از 
هفته پنجم ليگ جهانى و در ديدار اول ايران در روسيه 
تيم ملى كشورمان موفق شد با نتيجه 3-1 تيم ميزبان 

را شكست دهد و اولين 3 امتيازش را به دست آورد.

 برگزارى مسابقات كاراته استانى 
سبك هاى آزاد در شهرستان قاين

آزاد به ميزبانى  مسابقات كاراته استانى سبك هاى 
سبك بايا كورن در شهرستان قاين برگزار شد. اين 
استان  كاران  كاراته  از  نفر  با حضور 110  مسابقات 
 خراسان جنوبى (در رده هاى نونهاالن ، نوجوانان ،
جوانان و بزرگساالن) بيست و دوم خردادماه جارى در 
سالن ورزشى آزادى قاين برگزار شد. در اين مسابقات 
تيم هايى از بيرجند، قاين ،زيركوه، درميان، فردوس و 
اسالم آبادخضرى با هم به رقابت پرداختند كه تيم 
قاين مقام اول را به دست آورد،تيم زيركوه دوم شد 
و تيم اسالم آباد مقام سوم را از آن خود كرد.در پايان 
شد. ضمنا  اهدا  مدال  و  لوح  سوم  تا  اول  نفرات  به 
 در اين مسابقات، آقايان رامين احمدى پيما رئيس ، 
هاى  سبك  مسئول  و  مقام  قائم  سليمانى   حميد 
آزاد، محمود سبزبان دبير، فرهاد احمدى پيما مسئول 
استان  بازرسى  مسئول  جانى  رضا  و  داوران  كميته 

حضور داشتند. 

رقابت تكواندوكاران استان
 در مسابقات قهرمانى نونهاالن كشور

فارس: رئيس هيئت تكواندو استان گفت: مردان كوچك 
تكواندو كار استان در مسابقات قهرمانى كشور براى كسب 
مدال روى تاتامى مى روند. عليرضا محمودى اظهار كرد: 
اين مسابقات از 25 تا 27 خردادماه جارى در شهرستان 
در  تكواندوكار  شركت 150  با  لرستان  استان  بروجرد 
قالب 32 تيم برگزار مى شود. وى تصريح كرد: ايمان 
درستكار، عارف مؤذن، كميل بشيرى و مهدى مرادى 
مردان كوچك تكواندوكار استان هستند كه سرپرستى 
و مربيگرى آنان را مهدى محمدى و مجتبى خالصى 
برعهده دارند. محمودى يادآور شد: تيم شش نفره بانوان 
قهرمانى  در مسابقات  براى شركت  استان  تكواندوكار 

نونهاالن كشور به سمنان اعزام مى شوند.

 مسابقات تنيس خاكى توسط
 هيئت تنيس استان برگزار شد

مسابقات تنيس خاكى توسط هيئت تنيس استان در سطح 
آزاد ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 94/3/22 با حضور 16 
نفر و با داورى پوريا خيريه، مهران رسامى، فرشيد بارانى 
و حسين چرم پيشه برگزار شد. در پايان على زارع، صادق 

بيرجندى و سعيد سعيدى اول تا سوم  شدند.

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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ول
حص
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تنو

  بنگاه  قالب بتن 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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

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 

ايزوگام شرق
0915  562  9033-   0915  562  2050

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        3-32233092  بخشى

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 

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 

در اسرع وقت با قيمت مناسب 
  09153637507    

09156217507 - حسينى
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مهر- نماينده طبس، بشرويه، فردوس، سرايان گفت: خرده مالكى مانع استفاده كشاورزان خراسان جنوبى از تسهيالت آبيارى نوين شده كه بايد براى آن چارهاى انديشيده شود. عبدا... زاده در ديدار معاون 
توسعه روستايى و مناطق محروم كشور با استاندار اظهاركرد: اكنون بسيارى از روستائيان به دليل مشكالت كم آبى و خشكسالى هاى متمادى در حال ترك روستاها و مهاجرت به سمت شهرها هستند. 

وى تأكيد كرد: اگر در روستاها هر خدمتى كه ارائه مى دهيم نتوانيم كمك هاى ما به موقع باشد دچار خسارت مى شويم چرا كه در صورت مهاجرت روستايى ديگر امكان بازگشت او وجود ندارد.

خرده مالكى مانع استفاده خراسان جنوبى از تسهيالت آبيارى نوين شد

اختصاص 380 ميليون تومان براى احداث 
اورژانس فردوس

فارس- معاون درمان و پشتيبانى دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند از اختصاص مبلغ 380 ميليون تومان به احداث 
ساختمان جديد اورژانس فردوس خبر داد. گنجى فرد 
در مراسم توديع و معارفه رئيس اين بيمارستان اظهار 
بسيار  اورژانس فردوس شرايط  فعلى  كرد: ساختمان 
نامناسبى دارد و در شأن مردم اين شهرستان و بيماران 
مراجعه كننده نيست. وى همچنين به آموزشى شدن 
اين بيمارستان اشاره كرد و افزود: بدون شك هر كجا 
كه آموزشى شود قبل از اينكه نتيجه آموزش را ببينيم، 
در درمان به نتيجه مى رسيم. وى تصريح كرد: تكميل 
آمبوالنس ها و تجهيز آن نيز يكى از موضوعات داراى 
اهميت است كه هم اكنون تعدادى از آمبوالنس ها در 
تهران موجود و بزودى آمبوالنس هاى خراسان جنوبى 
تجهيز و يا تعويض مى شود. بابك ابراهيمى، رئيس 
جديد بيمارستان فردوس نيز، وضع اورژانس فردوس 
را بسيار نامطلوب و نامناسب دانست و رسيدگى به دو 
بخش زايمان و اتاق عمل كه از وضع چندان مناسبى 
نيز برخوردار نيست را از اولويت هاى كارى خود اعالم 
كرد. در اين مراسم از زحمات محمود مواليى رئيس 

سابق اين بيمارستان قدردانى شد.

كمك مردم استان به يتيمان و بازسازي عتبات  

مردم روستاى ورزگ شهرستان قاين يك تخته فرش 
دستباف براى كمك به بازسازى عتبات عاليات اهدا 
كردند. به گزارش صدا و سيما، مسئول ستاد بازسازى 
عتبات عاليات قاين، متراژ اين فرش را 12 متر مربع 
ريال  ميليون   120 فرش  اين  گفت:  و  كرد  اعالم 
در  را  آن  ورزگ  روستاى  بانوى  كه 30  دارد  ارزش 
مدت 30 روز بافتند. جعفرى افزود: مردم شهرستان 
تا كنون 135 متر مربع فرش براى كمك به بازسازى 
اند. همچنين يك  بافته و اهدا كرده  عتبات عاليات 
نيكوكار سربيشه براى 15 نفر از ايتام اين شهرستان 

با هزينه 15 ميليون ريال پوشاك تهيه كرد.

آغاز مرمت مسجد جامع درخش

مرمت آجر فرش صحن مسجد جامع درخش با همكارى 
هيئت امناى مسجد آغاز شد. مسئول نمايندگى ميراث 
فرهنگى درميان گفت: يكى از مهمترين آثار تاريخى اين 
شهر مسجدى ساده و يك ايوانى با دو رواق در دو سمت 
آن است كه با مصالح آجر و مالت گچ ساخته شده است. 
اين مسجد با عنايت به اسلوب معمارى احتماًال در عصر 
صفويه بنا شده است و تا به امروز بارها مرمت شده و 
اكنون مورد استفاده مردم شهر قرار دارد. صالحى افزود: 
ابتدا آسفالت صحن  طى عمليات مرمت اين مسجد، 
جمع آورى و سپس پاياب مسجد به محل سابق آن 
انتقال خواهد يافت در ادامه آبراه هاى پشت بام به داخل 
قنات هدايت و در انتها آجرفرش كف اجرا خواهد شد. 
الزم بذكر است: بناى مسجد جامع درخش با شماره 
ثبت 2066 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده و 

تحت حفاظت ميراث فرهنگى مى باشد.

ناهنجارى هاى جامعه 
محصول كج كارى نهاد خانواده است

مهر- مديركل تبليغات اسالمى استان بابيان اينكه در 
انديشه اسالمى خانواده امانت الهى است، گفت: در حال 
حاضر تمامى ناهنجارهاى جامعه محصول كج كارى 
نهاد خانواده است. حجت االسالم لطفيان در گردهمايى 
كرد:  اظهار  اسالمى  زندگى  سبك  آموزش  توجيهى 
امروز در حوزه خانواده با كاهش ازدواج، افزايش طالق، 
روبرو  هويتى  بحران  و  خانواده  اعضا  عليه  خشونت 
هستيم كه عمده اين بحران ها به زنان آسيب مى زند. 
وى با اشاره به اينكه سبك زندگى اسالمى بر محبت و 
يگانگى و بر اساس رفاقت و همكارى است، عنوان كرد: 
بر اساس معارف قرآن، خانواده بايد لباس روح، قرارگاه 

مطمئن و آرامشبخش روان باشد.

نهاده هاي دامي رايگان 
به دامداران استان تحويل مي شود

بيش از 14 هزار و 700 ليتر نهاده هاي دامي رايگان 
استان  دامداران  بين  انگل  و شربت ضد  شامل سم 
توزيع مي شود. مديركل دامپزشكي استان با اعالم 
 55 و  ميليارد  يك  بر  بالغ  اعتباري  افزود:  خبر  اين 
است.  ها شده  نهاده  اين  ريال صرف خريد  ميليون 
و  گرما  فصل  آغاز  دليل  به  شد:  يادآور  پور  رفيعى 
بيماريزا  عوامل  با  مبارزه  حشرات،  فعاليت  افزايش 
به  توجه  با  و  است  ضروري  ها  بيماري  انتقال  و 
خشكسالي هاي چندين ساله در استان در نظر داريم 
رايگان  اعتبار مكمل هاي غذايي  تأمين  در صورت 

خريداري و بين دامداران منطقه توزيع كنيم. 

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبى گفت: چنانچه مشكل 
آب در خراسان جنوبى حل نشود، امنيت مرزهاى استان كه 
به بركت حضور عشاير غيور فراهم مى شود دچار خدشه و 
مشكل مى شود. خدمتگزار در كارگروه تخصصى عشاير و 
داشتن  لحاظ  به  استان  اين  كرد:  اظهار  استان  روستائيان 
مشاهير، نيروهاى كارآمد، وضعيت تحصيلى دانشگاهى و 
غيره به نسبت جمعيت خود، در رتبه اول كشورى قرار دارد. 
وى افزود: اين استان دو برابر متوسط كشور، داراى نيروى با 
انگيزه و با تجربه است و بيشترين آراء در انتخابات مختلف 
ايران، مربوط به خراسان جنوبى بوده است. وى يادآور شد: 
در كنار آمار مذكور، آنچه مسلم است آن است كه متوسط 
درآمد روستائيان استان در بين 31 استان كشور داراى رتبه 
سى ام است و عليرغم اين موضوع، كمك مردم استان به 
صندوق هاى حمايتى نظير كميته امداد از متوسط كشورى 
باالتر است كه اين امر حكايت از اعتقاد قلبى مردم استان 
دارد. خدمتگزار خاطرنشان كرد: امكانات خوبى در خراسان 
استانى  مديران  اختيارات  چنانچه  كه  دارد  وجود  جنوبى 

افزايش پيدا كند ديگر نيازمند توجه به اين استان نيستيم.

راه اندازي بنگاه هاي توليدي براي توسعه روستاها

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور نيز به اجراي 

طرح هاي آبرساني در روستاها اشاره كرد و ادامه داد: امسال 
بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان براي آبرساني به روستاها اعتبار 
در اختيار اين معاونت قرار گرفته از اين رو مسئولين استاني 
ليست روستاهايي كه نياز به اجراي طرح هاي آبرساني دارند 
را با در نظر گرفتن اولويت هاي الزم ارائه تا نسبت به اجراي 
 طرح هاي مورد نياز در آنها اقدامات و برنامه ريزي هاي
اندازي بنگاه هاي توليدي در  الزم صورت گيرد. وي راه 
روستاها را از جمله برنامه هاي مهم دولت تدبير و اميد براي 
رونق فضاي كسب و كار و توسعه روستاها دانست و تصريح 

كرد: به هر ميزان كه مردم در اجراي طرح هاي اقتصادي 
اين  اجراي  براي  نيز  دولت  كنند،  مشاركت  روستاها   در 
طرح ها كمك خواهد كرد تا بتوان در آينده اي نزديك به 

توسعه روستايي دست يافت.

آماده توسعه طرح ترسيب كربن در استان هستيم

دكتر جاللى، معاون وزير جهاد كشاورزى هم افزود: اجراى 
طرح ترسيب كربن مدلى بسيار مطلوب و علمى براى رفع 
مشكالت موجود در روستاه ها است و وزارت جهاد كشاورزى 

آماده توسعه و حمايت از اجراى اين طرح در استان است. 
دكتر ويسه، معاون هماهنگى و نظارت معاون اول رياست 
استان  اين  اين جلسه گفت: روستاهاى  نيز در  جمهورى 

جزو محروم ترين روستاهاى كشور هستند كه بايد مورد 
توجه جدى قرار گيرند و بايد زمينه حضور بخش خصوصى 

و سرمايه گذاران را در اين بخش فراهم كرد.

بسيارى از روستاهاى استان از نظر توسعه اقتصادى 
در بالتكليفى به سر مى برند

نماينده شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف هم با بيان 
اينكه در چند سال اخير برخى از روستاهاى خراسان جنوبى 
خالى از سكنه شده اند، گفت: برخى از روستاهاى استان بدون 
يك قطره آب و چشم به راه تانكرهاى آبرسانى هستند. حجت 
االسالم عبادى با أكيد بر اينكه بسيارى از روستاهاى خراسان 
جنوبى از نظر توسعه اقتصادى در بالتكليفى به سر مى برند، 
اظهاركرد: در حال حاضرهيچ دستگاهايى به صورت خاص 

متكلف به  انجام و پيگيرى مشكالت روستائيان نيست.
مهمترين  گفت:  نيز  استاندارى  عمرانى  معاون  نخعى نژاد، 
كم آبى  و  خشكسالى  بر  عالوه  استان  روستاييان  دغدغه 
مشكل اشتغال است و بايد همه مسئوالن براى خدمت رسانى 

به اين قشر متدين و بى ادعا با يكديگر همكارى كنند. 
سه  از  گفت:  هم  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
آبادى   680 و  هزار  جنوبى،  خراسان  آبادى   563 و  هزار 
اگر  كرد:  اظهار  مطلق  پور  ولى  شده اند.  سكنه  از  خالى 
روستاييان  مهاجرت  و  محروميت  رفع  براى  بخواهيم 
كشاورزى  بخش  در  بايد  كنيم  چاره انديشى  استان 
اعتبار  تأمين  خواستار  همچنين  وى  شود.  چاره انديشى 

تسهيالتى بلندمدت در اين بخش شد.

آب نباشد، امنيت مرز دچار مشكل مى شود

استاندارخراسان جنوبي كه در جلسه بررسي شاخص 
فرمانداران  در جمع  و  استان  اعتبارات  توزيع  هاي 
استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: در 
برخي از استان ها سازمان مديريت و برنامه ريزي 
تشكيل شده است، اين در حالي است كه در خراسان 
وقوع  به  امر  اين  نزديك  اي  آينده  در  نيز  جنوبي 
هرگونه  اينكه  بيان  با  خدمتگزار  پيوست.  خواهد 

استان  در  اعتبارات  توزيع  بحث  در  گيري  تصميم 
بايد بر اساس شاخص هاي مستند، مستدل و كامًال 
كارشناسي شده انجام شود گفت: در اين زمينه نظر 
و رأي فرمانداران نيز بايد در چارچوب نظامات اداري 
لحاظ شده و مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه 
اعتبارات محدود و نيازها و درخواست ها نامحدود 
هستند گفت: مديران در بخش هاي مختلف بايد با 

استفاده از هنر مديريت منابع و اعتبارات را به گونه اي 
مديريت كنند تا بتوان از اين امكانات به بهترين نحو 
 در راستاي تحقق اهداف عالي نظام و برنامه هاي

دولت تدبير و اميد بهره برداري كرد. 
از  يك  هر  جلسه  اين  در  حاكيست،   گزارش  اين 
نقطه  ارائه  به  نيز  تابعه  هاي  فرمانداران شهرستان 

نظرات و ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند.

به زودي سازمان مديريت و برنامه ريزي در استان تشكيل خواهد شد 

بهره بردارى از سه طرح ميراث فرهنگى 

سه طرح ميراث فرهنگى در استان به بهره بردارى 
رسيد. اين طرح ها شامل مراكز آموزش صنايع دستى 
مردم  موزه  و  نهبندان  و  سرايان  هاى  شهرستان 
ميراث  كل  مدير  است.  طبس  شهرستان  شناسى 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: در مراكز 
آموزش صنايع دستى سرايان و نهبندان رشته هاى 
دوزى،  چرم  دوزى،  ترمه  بافى،  جاجيم  بافى،  گليم 
رودوزى، سكه دوزى و حوله بافى به عالقه مندان 
آموزش داده مى شود. رمضانى افزود: مركز آموزش 
صنايع دستى سرايان، ظرفيت آموزش 40 نفر و مركز 
نهبندان 120 نفر در هر دوره را دارد. وى گفت: موزه 
مردم شناسى طبس نيز با هزينه 490 ميليون تومان 

در حمام خان طبس افتتاح شد.

ديدار فرمانده انتظامى استان با مردم 

دفتر نظارت همگانى بازرسى پليس خراسان جنوبى، در 
اطالعيه اى از برگزارى جلسه ارتباط مستقيم فرمانده 
انتظامى استان با مردم، امروز دوشنبه خبر داد. اين جلسه 
از ساعت 9 الى 11 با حضور سردار خليل واعظى فرمانده 
انتظامى استان در دفتر نظارت همگانى بازرسى استان 
برگزار مى شود. هم استانى هاى عزيز مى توانند براى 
با عملكرد  ارتباط  ... در  انتقادات و  بررسى مشكالت، 
فرماندهى انتظامى استان در اين مراسم حضور يافته و 
با فرمانده انتظامى استان ديدار كنند و يا با شماره تلفن 

2183743 تماس حاصل نمايند.

سالن سينماى كودك درميان گشايش يافت

ادبى  هاى  آفرينش  مديركل  حضور  با  مراسمى  در 
كانون پرورش فكرى كشور، سالن سينماى كودك 
در درميان به بهره بردارى رسيد. هدف از افتتاح اين 
سالن فراهم كردن زمينه رشد و پرورش استعدادهاى 
ميليون   70 اعتبار  با  كه  است  نوجوانان  و  كودكان 
اختيار  در  و  افتتاح  نفر   130 ظرفيت  با  و  تومان 

كودكان و ساير ارگان ها خواهد بود.

برگزارى برنامه ضيافت الهى ماه رمضان 
در 40 بقعه شاخص استان

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى گفت: 
با  استان  شاخص  بقعه   40 در  الهى  ضيافت  برنامه 
بيرجند  باقريه  شهداى  امامزادگان  بقعه  محوريت 
برگزار مى شود. حجت االسالم گرايلى اظهار كرد: 
اين برنامه شامل قرائت قرآن، مسابقات قرآنى، تفسير 
در  محورى  صورت  به  كه  است  افطارى  مراسم  و 
مزار امامزادگان شهداى باقريه هر روز از ساعت 18 
برگزار مى شود. وى به دعوت از قارى مصرى در ماه 
رمضان به استان اشاره كرد و افزود: مراسم افطارى 
هر شب پس از اجراى مراسم و نماز جماعت براى 
بيش از يك هزار و 500 نفر تدارك ديده شده است. 
خردادماه،   26 چهارشنبه  روز   17 افزود: ساعت  وى 
مراسم استقبال از ماه رمضان را در بقعه امامزادگان 

شهداى باقريه با حضور مردم خواهيم داشت.

نمايشگاه عكس به مناسبت هفته صنايع 
دستى در بيرجند گشايش يافت

ايرنا- نمايشگاه عكس سيروس سرورى به مناسبت 
در  محلى  مسئوالن  حضور  با  دستى  صنايع  هفته 
نگارخانه شهر بيرجند گشايش يافت. معاون هنرهاى 
فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  دستى  صنايع  و  سنتى 
با  نمايشگاه  اين  گفت:  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
برخى  معرفى  و  استان  دستى  صنايع  معرفى  هدف 
هنرمندان شاخص صنايع دستى اين خطه داير شده 
است. عباس زاده افزود: در اين نمايشگاه كه به مدت 
از عكس هاى  تابلو  بود، 29  داير خواهد  يك هفته 
قرار  مندان  ديد عالقه  معرض  در  سيروس سرورى 
گرفته است. نمايشگاه همه روزه از ساعت 12 تا 9 و 

20 تا 18 داير است.

بازگشايى پروژه تقاطع غيرهمسطح 
فرودگاه بيرجند

تر شهروندان و مسافرين  راحت  به منظور دسترسى 
استان و باالبردن ايمنى و تأمين مسايل امنيتى فرودگاه 
بين المللى بيرجند، پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح 
فرودگاه بيرجند بازگشايى شد. اين پروژه با اعتبار اوليه 
15 ميليارد ريال در مهرماه 1391 عمليات اجرايى آن 
آغاز شد و تا كنون حدود 18ميليارد ريال هزينه شده 
است. ازجمله مشخصات فنى اين پروژه مى توان به 
اجراى 7 عدد پل با دهانه كوچك و يك عدد پل بزرگ 
و تمامى عمليات ابنيه فنى در اين پروژه اشاره كرد. 
همچنين در اين پروژه حدود 77 هزار مترمربع عمليات 
خاكريزى و 8 هزار مترمربع عمليات خاكبردارى انجام 
گرفته است. همچنين با پيگيرى هاى به عمل آمده 
ادامه محور از محل تقاطع تا ميدان فرودگاه به صورت 
با  است  اميد  شد.  خواهد  انجام  (بلوار)  يكطرفه  راه 
بازگشايى اين تقاطع ضمن تأمين امنيت فرودگاهى، 
ايمنى و دسترسى بهتر براى رفاه حال همشهريان و 

مسافرين استان فراهم شود.

و  برنامه ريزى  معاون  خبر-  گروه 
استاندار خراسان جنوبى گفت:  اشتغال 
مصوب  اعتبار  ريال  ميليارد   270 از 
به  آن  از  رياست جمهورى، 35 درصد 
داده شده است. رضايى  اختصاص  آب 
در مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر 
كرد:  اظهار  استان  كشاورزى  بخش 
جمعيت  در  امكانات  و  تالش  سرمايه، 

به  نگاه  زنجيره  بايد  بنابراين  است 
با  وى  كنيم.  بررسى  را  استان  درون 
وضعيت  آخرين  اساس  بر  اينكه  بيان 
مقدماتى سرشمارى 82 هزار و 824 نفر 
بهره بردار كشاورز در استان وجود دارد، 
شاخص ها  اساس  بر  ما  صحبت هاى 
است بنابراين دغدغه ما دغدغه شاخص 
كرد:  تصريح  است،  زيرساختى  و 

درآمدهاى روستايى نسبت به هزينه در 
كشور سه درصد و در استان 17 درصد 
هزينه  سنگين  بار  همچنين  و  است 

امروزه 2,5 درصد مى باشد.
جهاد  سازمان  ترويج  مديريت  معاون 
كشاورزى استان نيز گفت: به مناسبت 
هفته جهاد كشاورزى 38 توليد كننده 
برتر بخش كشاورزى خراسان جنوبى 

تجليل مى شوند. آرزومندان اظهاركرد: 
انتخاب نمونه هاى برتر بخش كشاورزى 
هرساله به صورت شهرستانى، استانى و 
كرد:  بيان  وى  مى شود.  انجام  ملى 
كشاورزان داراى باالترين ركورد توليد 
و  معرفى  استان  به  شهرستان ها  در 
نفره  بررسى در كميته هاى 25  از  بعد 
توليدكننده برتر استان معرفى مى شود.

در مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر بخش كشاورزى مطرح شد:

اختصاص 35 درصد از اعتبارات رياست جمهورى در خراسان جنوبى به آب

زنان  امور  معاونت  نظارت  و  هماهنگى  معاون 
از  يكى  گفت:  جمهورى  رياست  خانواده  و 
خانواده  توانمندسازى  بحث  ما  نگرانى هاى 
زندانيان است كه اين خانواده ها بايد مورد حمايت 
ويژه قرار گيرند. به گزارش فارس، اطهره نژادى 
در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث اعتياد اظهار 

كرد: براى جلوگيرى از اعتياد بحث مهارت زنان 
راستا  اين  در  و  مى كنيم  پيگيرى  را  بهبوديافته 
بعد از ايجاد بانك اطالعاتى اين افراد پروژه هاى 
مهارت آموزى با اصل رها نشدن اين افراد دنبال 
اشتغال  زمينه  در  اينكه  بيان  با  وى  مى كنيم. 
بانوان موافقت نامه اى را با ميراث فرهنگى منعقد 

كرده ايم، تصريح كرد: اين موضوع به طور ويژه 
براى دخترانى كه در رشته صنايع دستى تحصيل 
سنت هاى  هم  تا  شده  گرفته  نظر  در  مى كنند 
احياى  با  كارآفرينى  هم  و  حفظ  كشور  كهن 
در  داد:  ادامه  وى  گيرد.  صورت  دستى  صنايع 
اين راستا با بانك هاى مختلف در مورد تخصيص 

تسهيالت به بانوان كارآفرين رايزنى شده است.
جنوبى  خراسان  بانوان  اينكه  به  اشاره  با  نژادى 
در بحث كارآفرينى در حوزه صنايع دستى از نظر 
اقتصادى رتبه نخست را در كشور دارند، يادآور 
شد: اما با اظهار تأسف اين رتبه براى اين استان 

در بحث آسيب ها نيز وجود دارد.

خانواده زندانيان بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند

هنگام  در  بيرجند  بازار  نمادين،  حركتى  در  ديروز  ظهر 
امر  احياى  در  مؤثر  اقدامى  تا  شد  تعطيل  اذان،  پخش 
به نماز اول وقت باشد. به گزارش خاورستان، اين طرح 
و  نظرى  سردار  بيرجند،  جمعه  امام  حضور  با  نمادين 
و  منكر  از  نهى  و  به معروف  امر  معاونين ستاد  از  برخى 
به  خمينى(ره)  امام  ميدان  از  حركت  شروع  با  روحانيون 
سمت مسجدالرسول (ص) بازار انجام شد. با نزديك شدن 
به موقع اذان كسبه اقدام به تعطيلى بازار كردند و نماز با 

حضور بازاريان برگزار شد.
حجت االسالم لطفيان مديركل تبليغات اسالمى پس از اقامه 
نماز در جمع نمازگزاران، اظهار كرد: يكى از دغدغه ها در ستاد 
بازاريان ادامه دهنده اين حركت باشند. كه بخشى از آن با اجراى اين حركت محقق شد و اميدواريم امر به معروف و نهى از منكر تعطيلى بازار در موقع نماز بود 

سردار نظرى فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) نيز در حاشيه اين 
مراسم، افزود: بازار نشان دهنده چهره جامعه اسالمى است 
و بديهى است كه وقتى اذان پخش مى شود بازار هم بايد 

عالوه بر اقدام به نماز، به تبليغ اين معروف بپردازد.
امام جمعه بيرجند نيز با بيان اينكه نماز آب حقيقت است، 
گفت: وقتى نماز مى خوانيم نمى توانيم خط خطى باشيم 
و كاله بر سر كسى بگذاريم. حجت االسالم رضايى اظهار 
كرد: در آستانه ماه مبارك رمضان قرار داريم و خوشا به 
حال كسانى كه نسبت به نماز توجه دارند. وى خاطرنشان 
كرد: خواندن نماز در حالى كه در مغازه اجناس را به چندين 
برابر مى فروشند، باعث از بين رفتن معنويت مى شود و بايد 

حواسمان به اينگونه مسائل باشد.

تعطيلى بازار بيرجند هنگام نماز اول وقت

حــى علــى الصاله

تجارت،  قانون  ماده 169 اليحه اصالحى  اجراى  در 
سهامداران شركت صندوق حمايت  كليه  اطالع  به 
زيركوه   شهرستان  كشاورزى  بخش  توسعه  از 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 47 مى رساند: 
با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق ا لعاده مورخ 
1392/09/26و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش 

سرمايه به هيئت مديره، با رعايت ضوابط مندرج در 
مصوبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب 
بخشى از حق تقدم سهامداران،  نظر به اينكه مقرر 
است سرمايه شركت از مبلغ8,918,740,000 ريال به 
مبلغ70,000,000,000ريال منقسم به 7,000,000 
نقدى  آورده  طريق  از  و  نام  با  ريالى  هزار  ده   سهم 

حد اكثر در مدت  24 ماه افزايش يابد لذا  از كليه 
سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ 
نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالح قانون تجارت 
نسبت به دريافت برگه شرايط الزم عضويت و واريز وجه 
سهم خريدارى شده بر مبناى طرح تاسيس استفاده 
نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده 

شماره 709177644 اين شركت نزد بانك كشاورزى ، 
شعبه حاجى آباد به كد شعبه 2254 واريز و اصل فيش 
 مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرستان زيركوه ،
 شهر حاجى آباد  خيابان شهيد بهشتى ، مركز قديم خدمات 
جهاد كشاورزى كد پستى 9768114163 تسليم نمايند. 

هيئت مديره شركت

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان زيركوه  (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره 47    شناسه ملى14003732392

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين 

از انتهاى توحيد به ابتداى بلوار صياد شيرازى

 انتقال يافت.   09155610262- سيد مهدى فاطمى

نگهدارى از سالمند (شبانه)      09153612771
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تعلل روحانى باعث ابالغ قانون 
«امر به معروف» توسط الريجانى شد

ابالغ  از  مجلس،  فرهنگى  كميسيون  سخنگوى 
«قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» 
پى  در  اجرايى  دستگاههاى  به  رئيس مجلس  توسط 
تعلل رئيس جمهور، خبر داد. طاهرى اظهار كرد: اين 
مصوبه مجلس اخيرا به تاييد شوراى نگهبان رسيد و 
 از سوى رئيس مجلس به رئيس جمهور ابالغ شد، اما 

رئيس جمهور آن را به دستگاهها ابالغ نكرده بود.

دولت اقتصاد را با مذاكرات گره نزند  

مسائل  قطعا  اينكه  بيان  با  شناس  حق  محمدجواد 
اقتصادى نبايد به توافق هسته اى گره بخورد، گفت: 
دولتى كه شعارش تدبير است بايد خود را براى بدترين 
وضعيت آماده كند و يك درصد امكان عدم توافق را 
بدهد. وى تاكيد كرد: به نظر من بايد به سمت رياضت 

مقاومتى يا اقتصاد رياضتى حركت مى كرديم.

ارزيابى مطهرى از دولت ؛ در سياست 
خارجى موفق؛ در سياست داخلى ضعيف 

عملكرد  ارزيابى  ضمن  يادداشتى  در  مطهرى  على 
قطعا  خارجى،  سياست  موضوع  در   : نوشت  دولت 
دولت موفق بوده است  اما در سياست داخلى، دولت 
ضعيف عمل كرده و به شعارها و رفتارهاى خود جامه 
عمل نپوشانيده است. بدون شك آزادى بيان در اين 

دولت كمتر از دولت سابق است.

فاطمه هاشمى : پدرم به روحانى گفت 
 كشور را با هم  اداره مى كنيم  

 فاطمه هاشمى در يادداشتى در روزنامه ايران نوشت : 
اوج  كه  موجى  و  زلزله  انتخابات  در  پدرم  حضور 
مى گرفت، بود. وى  پيرامون ديدار روحانى با هاشمى 
رفسنجانى نوشت «روحانى مالقاتى با پدرم داشت و 
بروم.  كنار  است  خوب  آمده ايد  شما  كه  حاال  گفتند 
اگر  بمانم.  من  بگذارند  كه  است  بعيد  گفتند  پدرم 
ماندم با همكارى، كشور را اداره مى كنيم و اگر نماندم 

بخشى از رأى من به شما خواهد رسيد.» 

 فتحى پور : تورم به قيمت ركود كنترل شد
فتحى پور رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با بيان 
اينكه دولت، شتاب تورم را به قيمت ركود كنترل كرد، 
بلكه  نشده،  ركود خارج  از  تنها  نه  اظهار كرد: كشور 

ركود روز به روز گسترش مى يابد.

عارف: مدافع عملكرد روحانى هستم   

 رئيس بنياد اميد ايرانيان گفت: راهبرد اصلى اصالح طلبان 
در انتخابات 92 تغيير بود كه به اين هدف هم دست 
پيدا كرديم. عارف با اشاره به عملكرد دولت خاطرنشان 
كرد: همراه دولت بوده ايم و به شخصه در هر جايى 

مدافع عملكرد دولت دكتر روحانى هستم.

نيويورك تايمز : روحانى معتقد است تحريم 
  چند ماه پس از امضاى توافق لغو مى شود 

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشى ادعا كرد كه روحانى 
لغو  توافق  از  ماه پس   معتقد است تحريم ها چندين 
يك  در  كه  روحانى  نوشت:  روزنامه  اين  شود.  مى 
ها  گزارش  برخى  گفت  مى  سخن  خبرى  كنفرانس 
تحريم هاى  لغو  براى  بايد  ايرانيان  كه  اين  بر  مبنى 
اقتصادى بيش از چند ماه صبر كنند، بى اساس خواند.

 به توافق خوشبين  نيستم فقط اميدوارم   
در  خود  چشم انداز  درباره  آمريكا  خارجه  وزير 
ايران  هسته اى  جامع  توافق  به  رسيدن  خصوص 
هستم  خوشبين  نمى گويم  هرگز  من  گفت:   5+1 و 
من هميشه مى گويم كه اميدوارم. من اميدوارم. آيا 
ممكن است به توافق برسيم؟ قطعًا ممكن است. آيا 

امكان شكست مذاكرات وجود دارد؟ بله.

 آمريكا خواستار حضور انصارا... در ژنو 
از  آمريكا  گفت:  انصارا...  جنبش  رهبران  از  يكى 
طريق مسقط از انصارا... و ديگر طرف هاى سياسى 
حضور  مذاكرات  در  و  رفته  ژنو  به  خواست  يمنى 
در  آمريكا  كرد:  تصريح  انصارا...  عضو  اين  يابند. 
نشست مسقط به صراحت گفت كه عربستان داراى 
از  هيچ نقش سياسى در بحران يمن نيست و پس 
بايد  كشور  اين  ژنو،  در  توافقات الزم  آمدن  بدست 

تجاوز خود به يمن را متوقف كند.

 توافق سياسى هسته اى قطعى شده است
منابع  برخى  از  نقل  به  لبنان  المستقبل  روزنامه 
ديپلماتيك آگاه نوشت كه قدرت هاى بزرگ تا آخرين 
لحظه امضاى توافقنامه هسته اى با ايران، مصلحت را 
اين مى دانند كه هيچ چيزى درباره قطعى بودن  در 
 امضاى اين توافقنامه اعالم نكنند. به نوشته المستقبل ، 
در حال حاضر بنا به گفته اين منابع امضاى توافقنامه 
قطعى است و اين توافقنامه نيز عبارت از يك توافق 
سياسى است و در خصوص بخش فنى نيز مذاكرات 
تا آخرين لحظه ادامه خواهد داشت و ممكن است اين 

مذاكرات بين 10 تا 15 روز تمديد شود.

 الجزيره  : روحانى «غرب» را تهديد كرد 
به گزارش شبكه تلويزيونى الجزيره انگليسى، حسن 
خواست  غرب  از  خود  خبرى  كنفرانس  در  روحانى 
براى  ژوئن   30 سررسيد  آستانه  در  خود  تعهدات  به 
 دستيابى به توافق (جامع) پايبند بماند. روحانى غربى ها 
را تهديد كرد و افزود: اما اگر آنان (غربى ها) بخواهند 
كماكان به چانه زنى هاى خود ادامه دهند، اين مسئله 

ممكن است منجر به تعويق هاى بيشتر شود.

 نتانياهو: تسريع امتيازدهى 1+5 به ايران  
شد:  مدعى  صهيونيستى  رژيم  نخست وزير  نتانياهو، 
اطالعاتى به دست آورده ام كه نشان مى دهد قدرت هاى 
جهانى هم زمان كه به ضرب االجل 30 ژوئن نزديك 

مى شويم امتيازدهى به ايران را تسريع بخشيده اند.

رئيس جمهور در سفر استانى خود تاكيد 
بيگانگان  گذاشت  نخواهيم  ما  كرد: 
دهند،  ادامه  را  تحريم  و  جنايت  ظلم، 
شود  پايمال  ملت  حقوق  گذاريم  نمى 
به  تر  گران  خوراكى  مواد  نمى گذاريم  و 

دست مردم برسد.

گويى از زندگى مردم بى خبرند

روحانى يادآور شد: يادتان باشد آنها كه 
به ما ظلم كردند و زنجير تحريم را براى 
جنسى  هر  بدانيد  كردند،  آماده  ما  ملت 
كه از خارج به دست شما مى رسد، 10 
تا 15 درصد گرانتر رسيده، يعنى پول از 
جيب شما مردم داده شده است. آنها كه 
از  گويى  نيست،  مهم  تحريم  گويند  مى 
جيب مردم بى خبرند. آنها كه مى گويند 
ما در برابر بيگانگان نبايد بايستيم و در 
كارآزموده  هاى  ديپلمات  با   5+1 برابر 
نبايد حرف بزنيم و مذاكره كنيم، گويى 

از زندگى مردم بى خبرند.

هم غنى سازى مى كنيم و هم 
چرخ اقتصاد را مى چرخانيم

هم  الهى  قوه  حول  به  گفت:  وى 
خواهيم  سازى  غنى  ايران  داخل  در 

حركت  به  را  اقتصاد  چرخ  هم  و  كرد 
ما  اينكه  بيان  با  روحانى  آوريم.   درمى 
اى  ذره  ايران  رشيد  ملت  گذاريم  نمى 
گفت:  شود،  خم  دشمنان  فشار  برابر   در 
بزرگ  تحول  فشارها،  همه  رغم  على 
بوديم.  اين 22 ماه شاهد  را در  سالمت 
در طول يكسال گذشته بيش از 3 هزار 

 و 900 پزشك متخصص به استان هاى 
هاى  خانه  ساختن  و  اعزام  محروم 
مدت  اين  در  كرديم.  آغاز  را  بهداشت 
براى آسودگى بيشتر بيماران بيش از 10 
را  شهرها  حاشيه  در  نفر  ميليون   11 تا 
تحت پوشش خدمات درمانى قرار داديم. 

امنيت  پوشش  تحت  را  نفر  ميليون   11
غذايى قرار داديم.

اين دولت ننشسته است تا 
تحريم ها برداشته شود

وى تاكيد كرد: اين دولت ننشسته است 

مقابل  طرف  اى  هسته  مذاكرات  در  تا 
نشود.  يا  بشود  تسليم  ما  حق  برابر  در 
ها  تحريم  كه  است  ننشسته  دولت  اين 
رفاه  براى  ما  و  نشود  يا  بشود  برداشته 
و  ايم  برداشته  را  خود  هاى  قدم  مردم 

برخواهيم داشت.

ما  داد:  ادامه  كشورمان  جمهور  رئيس 
هاى  بنزين  كيفيت  تحريم  شرايط  در 
كيفيت  كرديم،  اصالح  را  مصرفى 
گازوئيل را اصالح كرديم، براى فاضالب 
شهرها برنامه ريزى كرديم؛ چراكه ما از 
تحريم نمى ترسيم، نمى هراسيم، اما با 
تحريم مبارزه مى كنيم و با كمك شما 

مردم تحريم ها را لغو خواهيم كرد.

در همان سازمان ملل و شوراى 
امنيت، تحريم ها را لغو مى كنيم

روحانى تصريح كرد: ما در همان مركزى 
ناحق عليه ما تحريم وضع كرده  به  كه 
شوراى  و  ملل  سازمان  همان  در  يعنى 
و  مى كنيم  لغو  را  ها  تحريم  امنيت، 
و  نشينيم  نمى  بجنورد  و  تهران  در  ما 
و  اجتماع  اين  گوشه  در  ما  دهيم.  شعار 
دهيم.  شعار  و  نشينيم  نمى  اجتماع  آن 
همانجا  و  ملل  سازمان  در  مى رويم  ما 
با  روحانى  كنيم.  مى  لغو  را  ها  تحريم 
بيان اينكه ما شادى ملت را مى خواهيم، 
اقتصادى  رونق  اشتغال،  هم  ما  گفت: 
و  مى خواهيم  اجتماعى  رفاه  و  كشور 
همه  ما  مى خواهيم.  را  سانتريفيوژ  هم 
آنچه كه حق ماست، مى خواهيم و براى 

احقاق حقوق مان قيام كرده ايم.

مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر كشاورزى خراسان جنوبى  عكس : عبدىعكس روز 

روحانى : نخواهيم گذاشت مواد خوراكى گرانتر به دست مردم برسد 

آنها كه مى گويند تحريم مهم نيست از جيب مردم بى خبرند

هاشمى: در انتخابات هاى پيش رو از كسى حمايت نمى كنم  

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  گفت : «اگر مى بينيد 
بعضى ها كه قبًال با من موافق نبودند و حاال همراه شده اند من 
عوض نشده ام، بلكه آنها عوض شدند». هاشمى رفسنجانى 
افزود : در انتخابات خبرگان اگر به اين نتيجه برسم كه بايد 
بيايم، مى آيم. در هر دو انتخابات خبرگان و مجلس به اسم از 
كسى حمايت نمى كنم، ولى معيارهايى را مى گويم و مردم براساس تشخيص خودشان 

معيارها را در افرادى كه ثبت نام كرده اند، مى بينند و رأى مى دهند. 

قدرت طلبان قصد دارند برنامه هاي خود را پيش ببرند 
  

دبير شوراي نگهبان گفت: نمايندگي مجلس خبرگان منافع 
اقتصادي ندارد. اما برخى قصد دارند با ورود به اين نهاد براي 
آينده كشور برنامه هاي خود را پيش ببرند. آيت ا... جنتي با 
اشاره به هجمه هايى كه به شوراى نگهبان مى شود، افزود: 
در انتخابات مشكل شوراي نگهبان با كساني است كه هدف 
هر  «به  اسالمي  شوراي  مجلس  و  خبرگان  مجلس  كرسي هاي  بر  نشستن  آنها 

قيمتي» است. زيرا آنها نيز شوراي نگهبان را مانع خود مي دانند.

هشدار بسيار مهم در خصوص كالهبرداري
قابل توجه تمامى فعاالن محترم اقتصادي

اخيرا مشاهده شده است افرادي به قصد كالهبرداري با استناد به بخشنامه جعلي در خصوص عودت 20 درصد از ماليات پرداخت شده در سال 93 توسط شركت هاي داراي شماره اقتصادي ، درخواست اطالعات هويتي فرد يا شركت 

به همراه شماره حساب بانكي و رمز دوم را مي نمايند. لذا در صورت مشاهده، مراتب را در اسرع وقت از طريق شماره 32226430 به واحد حراست اداره كل امور مالياتي استان خراسان جنوبي اطالع رساني نماييد. 

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي خراسان جنوبي

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

اطالعيـــه

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

مدارس مجتمع آموزشى غيردولتى هدايت با پشتوانه 25 سال سابقه آموزشى و پرورشى مطلوب و چشمگير 
و داشتن معلمينى مجرب و دلسوز ، امكانات مناسب رفاهى ، كارگاهى ، آزمايشگاهى و كالس هاى هوشمند 
براى سال تحصيلى 95-94 در مقاطع پيش دبستانى ، دبستان (دوره هاى جداگانه اول و دوم) و دبيرستان 

(دوره اول) ثبت نام مى نمايد. براى كسب اطالعات بيشتر شخصا مراجعه يا تلفنى تماس حاصل فرماييد.

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

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


