
سايه سفيد پيرى بر جمعيت استان

نشست هم انديشى توسعه اقتصادى استان 

61 گروه جهادى در مناطق محروم

 آغاز به كار كردند

رئيس بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت: 
در تابستان با همكارى بسيج محالت، دانشجويى 
و پزشكى 50 گروه دانشجويى...

اظهارات برخى مسئوالن طمع 

آمريكايى ها را افزايش داده

كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه 
مذاكرات هسته اى با چالش جدى زياده خواهى 
طرف غربى و آمريكا روبرو شده، گفت: ...

دوشنبه 1  تير 1394     5 رمضان  1436      22 ژوئن  2015      سال هجدهم       شماره  3250          200 تومان

صفحه 3

7

8

اولين جلسه هم انديشى فعاالن و صاحب نظران غير دولتى در بخش اقتصادى استان در محل دفتر روزنامه 
 آواى خراسان جنوبى برگزار شد . در اين جلسه كه فعاالنى از بازار ، صنايع ، معادن ، كشاورزى ، تجارت و ... 
حضور داشتند، حاضران به بيان نظرات خويش درباره علل توسعه نايافتگى استان در بخش هاى گوناگون 

پرداختند . اين جلسات به ابتكار روزنامه آوا در حوزه هاى گوناگون برگزار مى شود.

بررسى افزايش ماليات اصناف در مجلس

مجلس  اقتصادى  كميسيون  عضو  نديمى  فارس: 
با تأكيد بر اينكه قرار نبود ماليات ها افزايش يابد و 
افزايش منابع مالياتى در بودجه از محل شناسايى فرار 
مالياتى و يا حداكثر از محل كم اظهارى و كم نمايى 
ماليات هاى فعلى باشد، تصريح كرد: اين موضوع در 

كميسيون اقتصادى مجلس بررسى مى شود.

رئيس اتاق اصناف: انبارها پر از كاالست

فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران در گفتگو با خبرآنالين، 
رمضان  بازار  كنترل  براى  اصناف  اتاق  برنامه  درباره 
مى گويد: «برعكس سال هاى گذشته، امسال بازار ماه 
رمضان آرام است و در موضوع تامين كاالهاى اساسى 

هيچ مشكلى وجود ندارد و انبارها پر از كاالست.

تمديد مهلت اعتراضات يارانه اى 

 مهر: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اطالعيه اى 
سامانه  در  اعتراض  ثبت  امكان  ماهه  دو  تمديد   از 
به  كرد:  اعالم  و  داد  خبر 
منظور ايجاد فرصت براى هموطنان دو ماه زمان براى 

مراجعه و ثبت اعتراض در نظر گرفته شد.  

اعطاى كارت رفاهى ماه رمضان
 به فرهنگيان

بطحايى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزير آموزش 
و پرورش در گفتگو با فارس، با اظهار اميدوارى از قول 
اعطاى  براى  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  مساعد 
پرداخت هاى رفاهى در نوبت هاى مختلف به كاركنان، 
گفت: با توجه به تالشى كه از 6 ماه قبل شروع شده بود 
و در ماه رمضان به نتيجه رسيد، پرداخت آن را در قالب 

يك كارت هديه بانكى شروع  مى كنيم.

www.yaraneh10.ir

خراسان جنوبى، چهارمين  استان پير كشور

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
فرماندهى محترم مرآ 04 امام رضا (ع) نزاجا

ترفيع بجا و شايسته جناب عالى به درجه سرتيپ دومى
را كه نشان از لياقت و شايستگى شما در ارتش جمهورى اسالمى ايران مى باشد 

صميمانه تبريك عرض مى نماييم 
 و برايتان موفقيت و سربلندى توام با سالمتى در تمامى مراحل زندگى 

را از خداوند منان خواستاريم.
هيئت مديره و اعضاى پروژه نگين معصوميه

دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه " نوبت دوم " شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
تاريخ: 94/4/1  - شماره: 94/59 - شناسه ملي: 10360003553 
 به اطالع تمامى اعضاي شركت (شاغل و بازنشسته) (ساكن يا شاغل در شهرستان هاي بيرجند ، خوسف ، سربيشه و درميان) مي رساند: مجمع عمومي عادي ساليانه " نوبت دوم " دوشنبه 94/4/22 ساعت 17/30 

در محل سالن اداره آموزش و پرورش بيرجند ابتداي سجادشهر برگزار مى شود.
** توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي ، شناسنامه و دفترچه عضويت الزامي است **

از تمامى اعضا دعوت مي شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور براي اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا يا وكالتا حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي به هر دليلي نتواند شخصا 
حضور يابد با نماينده تام االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي براي هر عضو سه راي و غير عضو يك راي مي باشد. ضمنا داوطلبان 
شركت در انتخابات بازرسان شركت حداقل به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي براي تكميل فرم و تحويل مدارك به دفتر شركت مراجعه نمايند. آدرس براى تهيه وكالت نامه و فرم بازرسى: خيابان قدس  
قدس 2 - دفتر شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند دستور جلسه:  1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 2- طرح و تصويب صورت هاي مالي  (ترازنامه- عملكرد سود و زيان سال مالي 93)  3- طرح و 
تصويب ليست بودجه پيشنهادي  شركت براي سال مالي 94  - 4- طرح و تصويب ساخت و ساز در امالك مربوط به تعاوني درصورت تامين بودجه و اعتبار الزم 5- طرح و تصويب دريافت تسهيالت از بانك ها 
و موسسات مالي در صورت  نياز  6- طرح و تصويب وضعيت سهام اعضا و تعيين تكليف اعضاي فعال و غيرفعال ، افزايش و يكسان شدن حق عضويت و خريد و فروش سهام  7- طرح و تصويب مبلغي به عنوان 
استرداد سهام اعضاي مستعفي و پذيرش عضو جديد 8- طرح و تصويب وضعيت نيروي  انساني شركت 9- طرح  و تصويب استرداد سهام از دو اتحاديه كاركنان دولت خراسان رضوي و خراسان جنوبي 10- طرح و تصويب 

وضعيت خودروي وانت نيسان شركت و تعيين تكليف براي آن 11- انتخاب بازرسين براي يك سال مالي (3 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل) 
هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند

دعوت مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم " شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند
تاريخ: 94/4/1 - شماره: 94/58 - شناسه ملى: 10360003553
به اطالع تمامى اعضاى شركت (شاغل و بازنشسته) (ساكن يا شاغل در شهرستان هاى بيرجند ، خوسف ، سربيشه و درميان) مى رساند: مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم " دوشنبه 94/4/22 ساعت 

16/30 در محل سالن اداره آموزش و پرورش بيرجند ابتداى سجادشهر برگزار مى شود.
** توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپى كارت ملى ، شناسنامه و دفترچه عضويت الزامى است **

از تمامى اعضا دعوت مى شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا يا وكالتا حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى به هر دليلى نتواند شخصا حضور 
يابد با نماينده تام االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى براى هر فرد عضو سه راى و براى فرد غير عضو يك راى مى باشد.آدرس 

براى تهيه وكالت نامه: خيابان قدس - قدس 2 - دفتر شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند
هيئت مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجنددستور جلسه:  1- تطبيق اساسنامه با قانون يا اصالحات 

 از تمامى سروران ارجمند ، اقوام ، دوستان ، همسايگان و همشهريان عزيزى
 كه در مراسم تشييع و تدفين و مجالس ترحيم و ختم 

مرحومه حاجيه خديجه پرتوى
 (مادر شهيد رضا چهكندى نژاد) 

 شركت نموده و ما را مورد لطف خود قرار داده و ابراز همدردى نمودند 
 صميمانه تقدير و تشكر مى نماييم

 ضمنا جلسه چهلم آن مرحومه امروز دوشنبه 94/4/1 ساعت 5 بعدازظهر 
در محل مسجد على بن ابيطالب (ع) "واقع در خيابان بهشتى" منعقد مى شود. 

خانواده شهيد رضا چهكندى نژاد و ساير بستگان

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
 فرماندهى محترم ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى و مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا

 ترفيع بجا و شايسته جناب عالى به درجه سرتيپ دومى را كه نشان از درايت، لياقت، 
اخالص و تعهدتان مى باشد خدمت شما و تمامى كاركنان واليتمدار ارتش جمهورى اسالمى 

ايران در استان تبريك عرض مى نماييم.

روابط عمومى ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
فرماندهى محترم ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى

اعطاى درجه سرتيپ دومى 

كه بيانگر تعهد، تخصص، درايت، لياقت و شايستگى جناب عالى مى باشد، صميمانه تبريك 

عرض نموده و اميدواريم در پرتو الطاف و عنايات حق تعالى موفق، پيروز و سربلند باشيد.

فرماندهى و كاركنان پايگاه هوايى شكارى شهيد سرلشكر خلبان حسينى بيرجند

دعوت از داوطلبان نامزدي عضوت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي
نظر به اين كه هيئت اجرايي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را از ساعت 8 الي 17 روز پنجشنبه 
 مورخ 94/7/9 در محل هاي كه متعاقبا اعالم خواهد شد، برگزار مي شود.  لذا بدينوسيله از كليه داوطلبان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از رشته هاي اصلي معماري ، عمران، تاسيسات مكانيكي ،
  تاسيسات برقي ، شهرسازي ، ترافيك، نقشه برداري كه واجد شرايط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 59 آيين نامه اجرايي آن (داراي پروانه اشتغال به كار پايه (2) و يا باالتر )
مي باشند و از 5 سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 يا باالتر بوده و عالقه مند به عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هستند، دعوت مي شود با 
در دست داشتن :  1- اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي  2- اصل و تصوير مصدق كارت يا گواهي معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  3-  اصل و تصوير مصدق 
مدرك تحصيلي در رشته اصلي  (مبناي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي)  4- اصل و تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه 5- اصل و تصوير مصدق كارت ملي 6- دو قطعه عكس 4*3 7- تصوير مصدق 
نامه استعفا و برگ پذيرش آن براي بازرسان ، اعضاي شوراي انتظامي و كاركنان سازمان استان 8- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري 9- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاه هاي مورد تاييد هيئت 
اجرايي و دستگاه نظارت استان  از تاريخ 94/4/1 الي 94/5/1 به محل هيئت اجرايي انتخابات واقع در (بيرجند- انتهاي خيابان مدرس 6- سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي) مراجعه و 
ثبت نام نمايند. بديهي است مدت فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و به درخواست هاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت مذكور و درخواست هايي كه داوطلب عضويت در هيئت مديره 
داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي مرتبط يا رشته هاي يا گروه هايي است كه اعضاي آن كمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 مي باشد ترتيب اثر داده نمي شود و ثبت نام از اعضايي صورت خواهد گرفت 

كه داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي ساختمان مي باشند.
هيئت اجرايي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

جناب آقاى دكتر سيد على معزى
پرستاران محترم و سختكوش بخش آنژيو و ُپست آنژيو 

بيمارستان ولى عصر(عج)
از تالش و زحمات بى دريغ شما سروران در امر درمان و مراقبت 

اينجانب كمال تشكر و قدردانى را دارم.

خانواده هاى: اميارى و چاوشان

ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى هفتم تير 

هفته قوه قضائيه
 را به رئيس كل محترم دادگسترى استان

 و همه همكاران قضايى ايشان تبريك و تهنيت عرض نموده
 و از خدمات شايسته همه كسانى كه 

در برقرارى عدل و قسط تالش مى كنند، تقدير و تشكر مى نماييم.
كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان خراسان جنوبى
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سازمان خصوصى سازى آخرين آمار دارندگان سهام عدالت در كشور را 48 ميليون نفر اعالم كرد. به گزارش فارس، در پى ابالغ
 اصل 44 قانون اساسى، طرحى با عنوان توزيع سهام عدالت با هدف توزيع ثروت ميان اقشار كم درآمد جامعه پيشنهاد، تصويب و عملى شد كه
 در حال حاضر شمار مشموالن اين طرح به 48,5 ميليون نفر در سراسر كشور رسيده است.

سهامداران عدالت به 48 ميليون نفر رسيد ضرورت افزايش يارانه اقشار نيازمند

اقشار  يارانه  ميزان  افزايش  بر  امداد  كميته  رئيس 
فقر  داشت  توجه  بايد  گفت:  و  كرد  تاكيد  نيازمند 
به  نشود.  ديگر  هاى  فساد  به  تبديل  اقتصادى 
گزارش مهر، فتاح با اشاره به بهره مندى 6 ميليون 
 4 داد:  ادامه  امداد،  كميته  حمايتى  خدمات  از  نفر 
نيز  نفر  ميليون  و 2  از خدمات مستمر  نفر  ميليون 
از خدمات موردى اين نهاد بهره مند مى شوند كه 
هدف ما تشخيص و برطرف كردن نياز اين افراد و 
شناسايى توانايى افراد تحت حمايت و توانمندسازى 

و خروج آنان از چرخه حمايتى است.

ثبت نام اينترنتى كتب درسى 
پيش دانشگاهى ها از امروز 

 
آموزشى  برنامه ريزى  و  پژوهش  سازمان  معاون 
اينترنتى  نام  ثبت  آغاز  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
دانشگاهى سراسر  پيش  آموزان  دانش  كتب درسى 
كشور از امروز خبر داد. حسين طاليى در گفتگو با 
ايسنا، با بيان اينكه ثبت نام و توزيع الكترونيكى كتب 
درسى را از مقطع پيش دانشگاهى به صورت آزمايشى 
دانش آموزان  از  ثبت نام  اين  گفت:  مى كنيم،  آغاز 

پيش دانشگاهى در سه مرحله انجام خواهد شد. 

اجراى طرح ويژه براى بيكاران 
درس خوانده

روش  اعالم  با  كار  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
التحصيالن  فارغ  به  مهارتى  هاى  آموزش  ارائه 
ها  ديده  دوره  از  درصد   60 گفت:  دانشگاهى 
مهر،   گزارش  به  شوند.  مى  كار  بازار  جذب 
هاى  آموخته  دانش  توانمندسازى  كيائى   رهام 
دانشگاهى و دانشجويان را از ديگر طرح هاى اين 
 سازمان ذكر كرد و گفت: در اين راستا تفاهم نامه اى 
طرح  اين  در  شركت  متقاضى  كه  دانشجويانى  با 
هستند منعقد مى شود و آموزش الزم به آنها براى 

جذب در بازار كار ارائه مى شود.

توليد داروهاى گران خارجى 
در كشور

فارس: ملك زاده معاون تحقيقات و فناورى وزارت 
جديد  خارجى  داروهاى  اينكه  بيان  با  بهداشت 
بسيار گران قيمت هستند، گفت: براى نمونه داروى 
هپاتيت C هر قرص آن هزار و 50 دالر قيمت دارد 
و بسيار گران است بنابراين ما در وزارت بهداشت 
برنامه داريم تا داروهاى خارجى را در داخل كشور 
به صورت مشابه توليد كنيم و با قيمت پايين آن را 

عرضه كنيم.

امروز 1 تير 1394 مصادف با
 5 رمضان 1436 و 22 ژوئن 2015

تأسيس «سازمان تبليغات اسالمي» 
به فرمان «حضرت امام خميني»(ره) 

(1360ش)

بعد از پيروزي انقالب اسالمي، نهاد شوراي عالي 
به   ،1360 سال  تيرماه  اول  در  اسالمي  تبليغات 
به  وابسته  و  مستقل  منسجم،  نهادي  صورت 
واليت فقيه با دستور امام خميني(ره) و به منظور 
معارف  اشاعه  و  ديني  تبليغات  امر  به  پرداختن 
انقالبي در سير  نهاد  اين  آمد.  به وجود  اسالمي 
تكاملي خود در 14 فروردين سال 1368 با نظر 
حضرت امام(ره) به سازمان تبليغات اسالمي تغيير 
هدايت،  برنامه ريزي،  سياست گذاري،  يافت.  نام 
سازمان دهي، پشتيباني و نظارت بر تبليغات ديني 
احيا و اشاعه معارف و  مردمي، تالش در جهت 
رساني  اطالع  مراكز  تاسيس  اسالمي،  فرهنگ 
اعزام  و  تبليغي و ديني، سازمان دهي  تخصصي، 
مبلغ به داخل و خارج از كشور، نظارت بر چاپ و 
نشر قرآن كريم و انجام فعاليت هاي قرآني و... از 

جمله وظايف سازمان تبليغات اسالمي مي باشد.

رحلت فقيه جليل آيت ا... «سيد حسين طباطبايي 
بحرالعلوم» عالم برجسته نجف (1380 ش).

آغاز هفته صرفه جويى در مصرف آب.
روز تبليغ و اطالع  رساني ديني.

روز اصناف.
نيروهاى اسرائيل از هوا و زمين به لبنان حمله ور 

شدند (1351ش).
حكيم  خونجي»  الدين  «افضل  درگذشت 

نامي(646 ق).
تولد شيخ  احمد پايانى اردبيلى از فضال و مدرسين 

برجسته حوزوى (1346ق).
جليل  عالم   ، عليارى  مالعلى  درگذشت 

(1236ق).
منجم  و  دانشمند  گاليله»  «گاليلو  محاكمه 

ايتاليايي در دادگاه تفتيش عقايد (1633م).
تولد «جوْزپه ماْتسيني» فيلسوف سياسي ايتاليايي 

(1805م).
معروف  شاعر  كالْريْج»  تاْيلِر  «ساموئل  مرگ 

انگليسي (1834م)
آغاز حمله بزرگ ارتش آلمان نازي به شوروي در 

جريان جنگ جهاني دوم (1941م).

تقويم مناسبت هاى  روز

تاخير در پرداخت از سوى سازمان هاى بيمه اى 
عملكرد حوزه درمان را تحت تاثير قرار مى دهد 

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
گفت: تاخير در پرداخت از سوى سازمان هاى بيمه اى 
عملكرد حوزه درمان را تحت تاثير قرار مى دهد و در 
اين خصوص سازمان هاى بيمه اى بايد به روزانه بودن 
هزينه بيمارستان ها توجه كنند. دكتر حريرچى، اظهاركرد: در طى سال هاى 91 
و 92 بيمارستان هاى دولتى دچار تاخير طوالنى مدت در دريافت مطالبات خود 
از بيمه ها بودند. وى خطاب به تمام دست اندركاران حوزه سالمت گفت: بايد 
توجه كنيم بيمارستان ها هزينه هايشان به روز است، قسمتى از اين هزينه ها 
كامال از جنس حقوق بوده و باقى هزينه هاى جارى نيز مشابه حقوق است و 

هيچ اعتبارى از اين بخش براى سرمايه گذارى هزينه نمى شود.

بودجه امسال آب و برق مسكن مهر ناچيز است

نماينده تام االختيار وزير نيرو در مسكن مهر با بيان 
اينكه راهكارهاى مختلفى براى تامين آب و برق 
واحدهاى مسكن مهر در نظر گرفته شده است، گفت: 
بودجه اى كه امسال براى تامين آب و برق مسكن 
ميليارد  حد 194  در  و  ناچيز  شده  پيش بينى  مهر 
تومان است. محمدرضا امير كمالى در پاسخ به اين سوال كه گفته شده 
كه 270 هزار واحد مسكن مهر بدون آب و برق هستند، گفت: براى تمام 
 پروژه هايى كه اولويت داشته و آمادگى براى افتتاح داشته باشند برنامه ريزى 
كرده ايم كه آب و برق آنها نصب شود. وى گفت: امسال كًال 194 ميليارد 
تومان منابع در رديف بودجه براى تأمين آب و برق و فاضالب واحدهاى 

مسكن مهر در نظر گرفته شده است كه اين رقم بسيار ناچيز است.

پاسخ به چند پرسش درباره بسته هاى
 حمايت غذايى و يارانه ها 

 
ابوالحسن فيروزآبادى درباره آخرين وضعيت توزيع 
نيازمند  اقشار  ميان  در  غذايى  حمايت  بسته هاى 
در  غذايى  حمايت  بسته هاى  امسال  كرد:  اظهار 
ميان مشموالن، با توجه به وضعيت بودجه تنها به 
كسانى كه تحت پوشش دائمى كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان 
بهزيستى هستند داده مى شود.  وى در پاسخ به اينكه آيا در اين صورت 
از ميزان اقالم توزيعى هم كاسته مى شود،  گفت: خير، تغييرى در اقالم 
ايجاد نشده است. در اين پروسه عده اى به توانمندى رسيده اند و افراد 
ديگرى جايگزين خواهند شد. به گفته فيروزآبادى، كسانى كه يارانه آنها 

قبل از خرداد حذف شده است مهلتى براى اعتراض ندارند.

در  داخلى  پااليشگاه هاى  به  نفت  تحويل 
2 ماه نخست سال 94 بيش از 100 هزار 
پيش  از  برنامه  به  نسبت  روز  در  بشكه 
بوده  كمتر  نفت  وزارت  در  تعيين شده 
و  بنزين  توليد  كاهش  باعث  كه  است 
استراتژيك  فرآورده  اين  واردات  افزايش 

است.   شده 
آمارهاى  اساس  بر  فارس،  گزارش  به 
و  پااليش  شركت  شده  منتشر  و  رسمى 
پخش فرآورده هاى نفتى، قرار بود در سال 
بشكه  هزار   818 و  ميليون   1 روزانه   94
پااليشگاه هاى  به  پااليش  براى  خام  نفت 

دو  در  رقم  اين  كه  شود  تحويل  داخلى 
هزار   100 كاهش  با  سال  نخست  ماهه 
بشكه  هزار   710 و  ميليون   1 به  بشكه اى 

در روز رسيد. 
پااليشگاه هاى  در  نفت  پااليش  كاهش  با 
درصدى   13 كاهش  تبع  به  و  داخلى 

نفتى،  فرآورده هاى  ديگر  و  بنزين  توليد 
واردات  بر  بيشتر  تكيه  با  بنزين  كمبود 
دو  در  كه  گونه اى  به  است،  شده  جبران 
ميليون   40 روزانه   94 سال  نخست  ماهه 
پايانه هاى  در  و  وارد  كشور  به  بنزين  ليتر 

جنوبى كشور تخليه شده است.

اول  فاز  در  اينكه  بيان  با  تجارت  و  معدن  وزير صنعت، 
و دوم هدفمندى يارانه ها سهمى از درآمد هدفمندى به 
و  مديريت  سازمان  رئيس  گفت:  نرسيد،  صنعت  بخش 
تسهيالت،  يارانه  عنوان  به  كه  تعهد كرده  ريزى  برنامه 
سهمى به صنايع تعلق گيرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
درآمد  از  سهمى  اختصاص  خصوص  در  نعمت زاده 
هدفمندسازى يارانه ها به بخش توليد اظهار كرد: در فاز 
اول و دوم قرار بود بخشى از اين درآمدها به صنايع تعلق 
گيرد كه بر اساس تصميم دولت، اولويت با بخش بهداشت 

شد و سهمى به صنايع نرسيد. 
يارانه  به عنوان  تعهد كرد كه  نوبخت  آقاى  افزود:  وى 
تسهيالت به صنايع، سهمى تعلق گيرد و جلسه اى در 

اين خصوص با بانك صنعت و معدن خواهم داشت. 

وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در سال جارى 
سهم صنايع از درآمدهاى حاصل از قانون هدفمندى يارانه 
ها 2000 ميليارد تومان است كه در حال حاضر چيزى 
محقق نشده است. نعمت زاده تصريح كرد: براى كمك به 
صنايع البته راه هاى ديگرى چون استفاده از منابع صندوق 

ملى را دنبال خواهيم كرد. 

رشد 6,7 درصدى ارزش افزوده
 صنعت در سال گذشته

وى افزود: در بخش صنعتى هم ما در سال گذشته رشد 
خوبى داشتيم؛ به طورى كه بر اساس آمار بانك مركزى از 
رشد 6,7 درصدى ارزش افزوده و رشد 9,7 درصدى صنعت 
و معدن و 3,7 درصدى بخش تجارت بهره مند شده ايم. 

توليد  موانع  به تالش در جهت رفع  اشاره  با  زاده  نعمت 
گفت: سياست هاى ضد تورمى و قانون حمايت از توليد 
كه به تصويب مجلس رسيد از جمله اقدامات صورت گرفته 
براى كمك به توليد كنندگان داخلى بوده است. نعمت زاده 
افزود: در اين قانون بر افزايش سرمايه بانك ها تأكيد شده 

و در جهت افزايش سرمايه در گردش صنايع است. 

امكان دريافت تسهيالت صنايع بدهكار بانكى

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشكالت صنايع 
در  سرمايه  خاطر  به  صنايع  اين  كرد:  تصريح  كوچك 
شوند.  مى  مشكل  دچار  بيشتر  دارند  كه  اندكى  گردش 
نعمت زاده با اشاره به گزارش تهيه شده از صنايع كوچك 
و ارائه آن به هيئت دولت گفت: صنايع كوچك با توجه 

به بدهى هايى كه به بانك ها دارند دچار مشكل شده اند 
و در سال گذشته توانستيم ارائه تسهيالت به اين صنايع 
را به تصويب برسانيم. وى افزود:  ميزان تسهيالت بنگاه 
هاى توليدى، استمهال شده و به شرط پرداخت پنج تا 15 

درصد تسهيالت، جريمه ها بخشوده خواهد شد. 

دست خالى صنعت از يارانه و تعهد نوبخت 

افزايش بى سابقه واردات بنزين و ذخاير گازوئيل كشور

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

 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 فرا  رسيدن ماه مبارك رمضان 
پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ان
سم

ك آ
مال

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

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

www. amlakaseman . com 

تاسيس شركت فنى و مهندسى آتيه صنعت خاوران «سهامى خاص» در تاريخ 94/3/30 به شماره ثبت 
5068  و شناسه ملى 14005019474 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل 

براى اطالع عموم آگهى مى شود

 موضوع شركت: ساخت ، نصب ، تعميرات و نگهدارى مكانيكال كليه دستگاه هاى صنعتى كارخانجات و معدن شناسى (پس از اخذ مجوز
 از مراجع ذيصالح) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى شركت: استان خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان مدرس 7 – پالك 71- طبقه دوم- كدپستى 9761797575  

سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 
1149/119 مورخ 94/1/27 نزد بانك مسكن شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. 

اولين مديران شركت: آقاى سيد على حسين پور به شماره ملى 0651713064 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل ، آقاى سيد رضا 
 حسين پور به شماره ملى 0640280838 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مهدى قاسم زاده خوسف به شماره ملى 0035067934 

به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
 دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و اوراق عادى با امضاى آقاى سيد على حسين پور (مديرعامل)

 به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. 
بازرس اصلى و على البدل : آقاى سعيد افتاده به شماره ملى 0651907594 به عنوان بازرس اصلى و آقاى احمد على رحمتى به شماره ملى 

0888997159 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.  
روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

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

كالسه 93/2461  اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون مقرر گرديده: اموال شامل 1- موتور برق هندا بنزينى استارتى به مبلغ 13/500/000 ريال 2- كولر آبى بزرگ مستعمل 

داراى موتور سالم به مبلغ 1/500/000 ريال 3- كولر آبى خانگى كوچك با موتور سالم به مبلغ 1/000/000 ريال جمع اموال به مبلغ 16/000/000 
ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمد حسن احمدى به مبلغ 28/160/000 ريال در حق اسماعيل قربانى و مبلغ 1/400/000 ريال حق 
االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/4/20 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 

پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 

اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 
هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

مزايده واگذارى غرف در فروشگاه اتكا مركزى بيرجند
 فروشگاه اتكا مركزى بيرجند در نظر دارد: بخشى از فضاى فروش خود را در قالب قرارداد 

به صورت غرفه در اختيار شركت هاى توليدى ، افراد حقوقى و حقيقى واجد شرايط قرار دهد.
متقاضيان مى توانند از تاريخ درج آگهى حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/4/4 همه روزه به بخش 
مديريت بازرگانى فروشگاه مركزى بيرجند واقع در چهارراه آيت ا... غفارى مراجعه و بر اساس 

صنف مورد نياز فروشگاه پس از بازديد از محل ، نسبت به دريافت فرم مزايده ، تشكيل پرونده و 
شركت در مزايده اقدام نمايند. 

(هزينه آگهى به عهده برنده مزايده بوده و اتكا در قبول يا رد پيشنهاد يا پيشنهادهاى واصله 
مختار مى باشد)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران 
كويرتاير (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير شنبه 
94/4/13 ساعت 14/30 در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود. از كليه اعضا 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش 
با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا با توجه به ثبت مجامع 
درسامانه ثبت اسناد و امالك كشور ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد.

دستور جلسه:
اصالح ماده 5 اساسنامه در خصوص تمديد فعاليت تعاونى از تاريخ تاسيس به مدت 15 سال

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979
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دوشنبه * 1 تير 1394 * شماره 3250

است.  داده  اختصاص  خود  به  كشور  وقفيات  امور  در  را  اول  رتبه  جمعيت  لحاظ  به  استان  اين  گفت:  جنوبى  خراسان  خيريه  وامور  اوقاف   مديركل 
 حجت االسالم گرايلى با بيان اينكه به ازاء هر 8 نفر يك وقف در استان به ثبت مى رسد، افزود: در سال جارى 28 وقف در استان به ثبت رسيده است. 

باسالم از مسئولين محترم خواهشمند است پيگيرى 3وى با اشاره به اينكه بيشترين وقف ها در سال جارى در شهرستان سرايان با 11وقف بوده، گفت: سال گذشته دراستان 130 وقف به ثبت رسيده است. 
زيرگذر اميرآباد حدود يكسالى است كه  كنند 
وقت  خيلى  ولى  شود  اندازى  راه  است  قرار 

است ناتمام رها شده.
933...653
دولت  گردن  رو  ها  لطفى  كم  همه  اينقدر  دوستان 
نيندازيد از قديم گفتند (مادر ندهد شير به فرزند 
خموش) اين تقصير نمايندگان و مسئولين كم توجه 
داشتند  اى  برنامه  اگه  گرفتند  كم  بودجه  كه  است 

بودجه مى گرفتند...
915...608

سالم آوا. چرا در دولت تدبير و اميد به خانواده اى 
كه نيازمند سبد كاال است، تعلق نمى گيرد ولى 
 به سرمايه دار كه نيازى ندارد، تعلق مى گيرد.

واقعًا معنى تدبير و اميد را فهميديم.
915...426
با سالم. از مسئولين محترم دانشگاه علمى و كاربردى 
بيرجند سؤال شود كه مدرك دانشجويى بايد بعد 

از چند مدت به دست دانشجو برسد؟
915...317

سالم. لطفًا مسئولين كمى هم به محله سراب 
توجه داشته باشند. فكرى براى ديوار باغ مخروبه 
كه از حالت تاريخى خارج شده و محل جمع آورى 
شده،  اوباش  و  اراذل  گروهى  تجمع  و  ها  نخاله 
بنماييد. اين محله فضاى تفريحى و پارك نيز ندارد.
915...742
كند  مى  بيداد  اميراباد  در  آب  قطعى  سالم. 

مسئولين چرا رسيدگى نمى كنند..
936...463

*عصمت برزجى
از قبيل «فرزند  تاكنون شعارهايى  كمتر كسى است كه 
كمتر زندگى بهتر» و يا «بابا، مامان، دو تا فرزند كافيه!» 
را نشنيده باشد. «فرزند كمتر، زندگى بهتر» يك شعار و 
نيز برنامه مرتبط با تنظيم خانواده است كه  ابتدا در دهه 
1340 به عنوان نخستين برنامه كنترل جمعيت در ايران 
در رسانه ها تبليغ شد. پس از آن به دليل ناپايدارى هاى 
ويژه طوالنى شدن جنگ  به  و  اسالمى  انقالب  از  پس 
ايران و عراق و نياز به نيروى جوان و كارآمد، برنامه هاى 
تنظيم خانواده كنار گذاشته شد و در مواردى تشويق به 
ازدياد جمعيت نيز صورت گرفت. در نتيجه در يك دوره 
درصد  چهار  حدود  به  كشور  جمعيت  رشد  كوتاه،  نسبتًا 
در  انجام سرشمارى  نيز  و  گرفتن جنگ  پايان  با  رسيد. 
نيمه دهه شصت، مشخص شد كه روند افزايش جمعيت 
كشور در كوتاه مدت، به انفجار جمعيت خواهد انجاميد. 
باز  مواليد  كنترل  سياست  كارشناسان،  هشدار  دنبال  به 
هم مورد توجه قرار گرفت و دولت وقت در سال 1368، 

برنامه اى را با عنوان «تنظيم خانواده» ابالغ نمود.
تصويب  به  خانواده»  تنظيم  «قانون  سال1372،  در   
خانواده  تنظيم  قانون  در  رسيد.  اسالمى  مجلس شوراى 
جمعيت  كنترل  براى  تنبيهى  و  تشويقى  سياست هاى 
عائله مندى  حق  پرداخت  عدم  جمله  از  شد،  بينى  پيش 

به فرزندان چهارم به بعد هر خانواده!

پايان ناخوش يك تالش بيست ساله 
براى كنترل جمعيت 

ترويج  براى  دهه  دو  حدود  طى  گسترده اى  برنامه هاى 
كنترل جمعيت در ايران با محوريت شعار «فرزند كمتر، 
اجرايى  برنامه هاى  برخى  گرفت.  صورت  بهتر»  زندگى 
وزرات بهداشت در اين باره، راه اندازى خانه هاى سالمت 
و بهداشت، آموزش هاى كنترل باردارى در زنان و حتى 
اقدامات  اين  از  يكى  رايگان  وازكتومى  كه  بود  مردان 
شهرها،  در  تسهيالت  اين  سازى  فراهم  بر  عالوه  بود. 
را  متنوعى  برنامه هاى  نيز  روستاها  در  بهداشت  وزارت 
براى كنترل جمعيت شروع كرد كه از جمله ترويج انواع 
روش هاى پيشگيرى از باردارى مثل كاندوم، آى يو دى 
بودن  پايين  رغم  به  است.  ذكر  قابل  وازكتومى  حتى  و 
و  بهداشتى  آب  مانند  بهداشتى  و  رفاهى  اوليه  امكانات 
در  رايگان  به  باردارى  ضد  قرص هاى  عمومى،  حمام 

اختيار روستائيان قرار داشت.
رسانه هاى عمومى ايران نيز نقش مهمى در ترويج شعار 
صدا  ويژه  به  و  كردند  ايفا  بهتر»  زندگى  كمتر،  «فرزند 
پخش  و  توليد  و  آموزشى  برنامه هاى  ارائه  با  سيما  و 
بخشيدن  عموميت  در  برجسته اى  نقش  فيلم،  و  تيزر 
خانواده ها  در  فرزندى  تك  فرزند  تعميم  و  شعار  اين  به 
در سرفصل  خانواده»  «تنظيم  واحد  كرد. همچنين،  ايفا 
تا به  تمام رشته هاى كارشناسى دانشگاه ها گنجانده شد 
به  باردارى  از  پيشگيرى  و  كنترل  شيوه هاى  وسيله  اين 
جوانان دانشجو آموزش داده شود. آموزش و پرورش نيز 
مذكور  شعار  والدين،  و  آموزان  دانش  به  آموزش  راه  از 
اجراى  اجراى  با  داد.  نفوذ  ايرانى  خانواده هاى  در  را 
كمتر  «فرزند  شعار  ترويج  و  خانواده  تنظيم  سياست 
زندگى بهتر»، نرخ رشد انفجارآميز جمعيت ايران به طور 
قابل مالحظه اى كاهش يافت و اين روند در سرشمارى 
1375 كامًال آشكار شد. همچنين در آغاز دهه 1390 و با 
مشخص شدن نتايج عمومى سرشمارى 1390، مشخص 
هم  بينى ها  پيش  از  حتى  جمعيت  كاهش  روند  كه  شد 
يك  طى  ايران  جمعيت  رشد  كه  گونه اى  به  بود  بيشتر 

دوره پنج ساله به 1,3 درصد كاهش يافت.

 از اين پس بود كه زنگ مخالفت با طرح كاهش جمعيت 
به صدا درآمد و هر مسئولى به نوبه خود بر طبل مخالف 

نواخت. 

   خراسان جنوبى، چهارمين استان پير كشور 

به گفته مديركل دفتر آمار، جمعيت و اطالعات مهاجرتى 
سازمان ثبت احوال كشور استان هاى گيالن، اصفهان، 
سمنان،  تهران،  جنوبى،  خراسان  شرقى،  آذربايجان 
بيشترين  داراى  مازندران  و  همدان  مركزى،  زنجان، 

جمعيت سالمندى هستند.
«على اكبر محزون» با بيان اينكه نرخ جمعيت سالمندى 
گويد:  مى  است،  درصد   5.7 متوسط  طور  به  كشور  در 
اين 10 استان، داراى جمعيت 60 سال به باال (باالتر از 

ميانگين متوسط كشورى) هستند.
درصد،   8.1 با  گيالن  هاى  استان  دهد:  مى  ادامه  وى 
مركزى 7.4 درصد، خراسان جنوبى 7.3 درصد، آذربايجان 
شرقى 7.1 درصد، همدان 6.8 درصد و مازندران با 6.7 

درصد داراى جمعيت سالمندى بيشتر هستند.

افزايش 13 درصدى طالق در سايه 
افزايش 6 درصدى ازدواج طى سال 94 

مدير كل ثبت احوال خراسان جنوبى نيز از افزايش ازدواج 
 در خراسان جنوبى در سال جديد خبر داده و مى گويد:
يك هزار و 733 مورد ازدواج در دو ماهه اول سال 94 در 
استان به ثبت رسيده كه اين مقدار نسبت به سال گذشته 

بيش از 6 درصد افزايش داشته است.
گروه  در  را  استان  در  ازدواج  سن  ميانگين  پور  حسين 
در  دهد:  مى  ادامه  و  دانسته  سال   26 به  حدود  آقايان 
گروه خانم ها نيز اين رقم در استان قريب به 22 سال 
است. اين در حالى است كه در كشور سن ازدواج براى 

مردان 28 سال و براى زنان 24 سال است.
وى در عين حال از افزايش بيش از 13 درصدى طالق 
نسبت به دو ماهه سال قبل در خراسان جنوبى خبر داده 
و مى گويد: ميانگين سن طالق در آقايان حدود 31 سال 

و در خانم ها نزديك 28 سال در استان مى باشد.

بحران پير نسلى حاصل نگرش هاى افراطى 
در موضوع تنظيم خانواده  

عضو كميسيون آموزش مجلس، با اشاره به هشدار مقام 
كشور،  جمعيت  پيرى  خطرات  به  نسبت  رهبرى  معظم 
افراطى كه در موضوع  مى گويد: متأسفانه نگرش هاى 
تنظيم خانواده توسط برخى افراد در كشور صورت گرفته، 

عواقب خوبى براى كشور به دنبال نداشته است.
دكتر «جواد هروى» اضافه مى كند: امروز دچار بحران 
به  كه  هستيم  كشور  در  ميانسالى  افزايش  و  نسلى  پير 
افزايش  براى  الزم  تدابير  اگر  گفت  توان  مى  جرأت 
 جمعيت اتخاذ نشود، به طور قطع با مشكالت عديده اى
اجرايى  دستگاه  و  دولت  نقش  وى  شد.  خواهيم  مواجه 
روند  تغيير  و  خانواده  تنظيم  هاى  سياست  اصالح  در 
ادامه  و  داند  را ضرورى مى  به جوانى  پيرى  از  جمعيت 
مى دهد: مجلس شوراى اسالمى يك دستگاه قانونگذار 
و سياستگذار است و تنها مى تواند قوانين تنظيم خانواده 
و ايجاد فرهنگ اجتماعى در تغيير جهت افزايش جمعيت 
از پيرى به جوانى و ترغيب خانواده ها به فرزندآورى را 
جوان  تقويت  در  جدى  گيرى  تصميم  اما  كند،  تصويب 

گرايى از جمله وظايف دولت است.

 نگاه ناشيانه به رشد جمعيت  

نماينده مردم قائنات و زيركوه در مجلس نيز با ياداورى 
يك  كشور  در  جمعيت  رشد  قبال  در  ما  متأسفانه  اينكه 
نگاه ناشيانه اتخاذ كرده ايم و اين شيوه را به صورت يك 
ادامه  ايم،  داده  ترويج  ها  خانواده  ميان  در  جاريه   سنت 
را نسبت  مى دهد: ضرورى است نگرش و ديدگاه مان 
به اين رويه تغيير داده و در راستاى تحقق سياست هاى 

افزايش جمعيت كشور قدم برداريم. 
هروى ادامه مى دهد: در اين راستا ايجاد زيرساخت هاى 
رفاهى،  بهداشتى،  اقتصادى،  امكانات  تأمين  نظير  الزم 
آموزشى و فرهنگى خانواده ها از جمله ضروريات است.
 وى كاهش سن ازدواج را يكى از راهكارها و سياست هاى
تشويقى تحقق افزايش جمعيت در كشور عنوان كرده و 
قطعًا  يابد،  كاهش  جامعه  در  ازدواج  سن  اگر  گويد:  مى 
و  پيرى  و سرعت  كند  مى  رشد  كشور  در  گرايى  جوان 
 سالمندى رو به كاهش مى رود كه در آن صورت مى توان

به جامعه اى پويا و درحال توسعه نزديك شد.
خانواده  در  فرزندآورى  كه  آنجا  از  كند:  مى  اضافه  وى 
مى تواند دايره امنيتى را در كانون خانواده گسترش دهد، 
تأمين  با  و  داده  را كاهش  ها  خانواده  بايد دغدغه هاى 

آرامش نسبى، امنيت خانواده ها را تضمين نماييم. 

سياست هاى تشويقى از شعار و تعارف
 خارج و اجرايى شود

بايد مشوق ها و  اين نماينده مجلس تأكيد مى كند كه 
سياست هاى الزم براى افزايش جمعيت در كشور اتخاذ 
شود تا در آينده نزديك اين مشوق ها از حالت شعارى 

به حالت عملى و اجرايى درآيد.
هروى تصريح مى كند: دولت بايد مدت زمان مرخصى 
مردان  و حتى  افزايش دهد  تا يك سال  را  زنان شاغل 
نيز بايد مدت زمانى كه همسرشان وضع حمل مى كند، 
كه  كنند  حل  را  مشكالت  بتوانند  تا  باشند  مرخصى  در 
براى  اى  انگيزه  و  عامل  تواند  مى  موارد  اين  نظرم  به 

فرزندآورى و افزايش جمعيت در خانواده ها باشد.
وى معتقد است: بايد سياست هاى تشويقى براى افزايش 
جنبه  از  ها  خانواده  ميان  در كشور  و جمعيت  ولد  و  زاد 
شعارى و تعارف خارج شود و جنبه اجرايى به خود بگيرد. 
وى همچنين خاطرنشان مى كند: متأسفانه در سال هاى 
اين  كه  ايم  بوده  كشور  در  جمعيت  ركود  شاهد  گذشته 
خود عاملى بازدارنده است و به طور قطع ركود جمعيت 
تأثيرات منفى و ناخوشايند زيادى در تغيير روند جمعيت 

از پيرى به جوانى خواهد داشت.

 خانواده ها در راه بى فرزند شدن 

آوا  با  گفتگو  در  نيز  بيرجندى  پژوهشگر  و  پزشك  يك 
 توجه دقيق به آمار جمعيتى را ضرورى دانسته و مى گويد:

با توجه به آمار طالق و ازدواج بسيارى از خانواده ها به 
 سوى بى فرزندى و نهايت تك فرزندى روى آورده  اند.

متعدد  به داليل  اشاره  با  دكتر سيد محمد على حافظى 
شرايط  و  گذشته  نسل  گويد:  مى  اجتماعى  پديده  اين 
به  برده  باال  را  جديد  نسل  توقع  سطح  مكان  و  زمان 

تحصيالت تكميلى مى انديشد. 
وى اضافه مى كند: جوان امروز كه فرصت برابرى براى 
كسب شغل و حرفه نمى بيند چاره اى ندارد كه به ادامه 
استقالل  آن  از  بعد  و  بپردازد  دكترا  و  فوق  تحصيالت 
در  ديگر  عامل  را  بانوان  اشتغال  وى  خواهد.  مى  مالى 
اشتغال  تشديد پديده تك فرزندى دانسته و مى گويد:  

بانوان نه تنها رايج بلكه از حقوق مسلم آنان شده وقتى 
از  بيرون  به كار  را  ادارى  مادرى موظف شده 8 ساعت 
خانه بپردازد طبيعى است كه فعاليت هايش در منزل از 

جمله بچه دارى كم مى شود.

قول افتتاح حساب يك ميليون تومانى 
براى نوزادان در نطفه خفه شد

اين پزشك و محقق بيرجندى در ادامه  ياد آور مى شود: 
امروزه بهانه هاى بسيارى براى ممانعت از فرزندآورى از 
سوى زوج ها شنيده مى شود كه از آن جمله مى توان به  
موارد زير اشاره كرد: اگر به خاطر والدين و حرف مردم 
 نبود همين يك فرزند را هم وارد چرخه گرفتارى هاى
 امروزى نمى كرديم؛ در تربيت همين يكى هم مانده ايم؛
اضافه  كار  سبب  است  تراش  خرج  و  افزا  زحمت  فرزند 
مى شود، خلوت ما را خراب مى كند و آسايش ما از بين 
مى رود ...! وى با اشاره به اينكه نسل جديد فرزند زياد 
در  اينها  گويد:  مى  داند،  مى  ضعيف  فرهنگ  نشانه  را 
شرايطى است كه رسانه ها به خصوص راديو و تلويزيون 

تمام وقت مصرف گرايى را تبليغ مى كنند.
راستاى  در  دولت  هاى  وعده  هاى  تحقق  عدم  به  وى 
گويد:   مى  و  كرده  اشاره  جمعيتى  هاى  سياست  اجراى 
قول افتتاح حساب يك ميليون تومانى براى نوزادان در 
نطفه خفه شد، ارزش يارانه ثابت كه چند است به جامعه 
تزريق مى شود با نرخ تورم رسمى كه بانك مركز اعالم 

مى كند از ثلث اوليه هم پايين تر آمده است. 

فرزند، جذب ثروت واقعى است

اجتماع  و  تأكيد مى كند: دولت  پژوهشگر  اين محقق و 
بمب  چون  كه  آينده  سالمندى  با  مواجهه  براى  بايد 
حكيمانه  كرد  خواهد  ايجاد  انفجارى  مشكالت  ساعتى 

برخورد كرده از نيازهاى جوانان و ميانساالن غافل نباشد. 
ندارد،  دستكارى  به  نياز  طبعيت  كه  باور  اين  با  حافظى 
مى گويد: وقتى جمعيت طبيعى  104 پسر به 100 دختر 
هنگام تولد است و در پايان بلوغ اين نسبت مساورى مى 
شود بدين معنى است كه اگر مديران اجتماع با نگاه افراط 
داند مى  جامعه  نكنند،  دستكارى  جمعيت  در  تفريط   و 
مسير  نيز  طبيعت  و  است  واقعى  ثروت  جذب  فرزند، 

درست خويش را خواهد رفت. 

جمعيت پير و هزار عيب و علت!

هاى  استان  ساير  جمعيت  مانند  هم  ما  استان  جمعيت 
هزينه هاي  افزايش  است.  شدن  پير  حال  در  كشور 
مهم  تبعات  از  مولد  كار  نيروي  تعداد  كاهش  و  درماني 
افزايش سن جمعيت در جوامع انساني است كه مى تواند  
صنعتي  و  اقتصادي  بخش هاي  براي  جدي  هشدارهايي 

كشور محسوب شود. 
پشت  را  خود  زندگي  از  دهه  پنجمين  افراد  كه  زماني 
فعاليت  و  كار  در  آنها  مشاركت  احتمال  مي گذارند،  سر 
اجتماعي كاهش مي يابد. همچنين با توجه به اينكه افراد 
سالخورده به ميزان زيادي از پس اندازها و اندوخته هاي 
استفاده  زندگي شان  سال هاي  بقيه  گذران  براي  خود 
ذخيره  كاهش  موجب  مي تواند  موضوع  اين  مي كنند، 

دارايي ها در بين افراد يك جامعه شود.
در نهايت بايد خانواده ها  توصيه دلسوزانه خطر كاهش 
كه  برسند  باور  اين  به  و  بگيرند  جدى  را  جمعيت  رشد 
ممكن است روزگارى سرمايه هاى ملى كشور ما يا همان 
كه  شوند  تبديل  خسته  و  سالخورده  قشرى  به  جوانان 

هيچ جايگزينى براى آنها وجود ندارد.
اجراى سياست هاى درست در جهت  به  بايد  نيز  دولت 
تنظيم جمعيت فعال تالش كند و وعده هاى عملى را در 

اين زمينه اجرايى كند. 

سايه سفيـد پيرى
بر جمعيت خراسان جنوبى

جوابيه هاى پليس راهور 

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ 94/3/30 درباره «مسئولين راهنمايى 
كنيد  را هم خط كشى  نبوت  خيابان  لطفاً  ورانندگى 
مى  استحضار  به  توحيد»  مسجد  تقاطع  مخصوصاً 
رساند: نصب تابلو و عاليم و خط كشى معابر از وظايف 
پليس راهور نمى باشد. مع الوصف پيشنهاد شهروند 

محترم پس از بررسى به شهردارى اعالم خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
اقتصاد كشور  درباره «اين  پيام شما مورخ 94/3/26 
و گرونى و بحث هاى ديگه ما كه آدم كارگر و ضعيف 
و  باشه  پارك  كه  موتورى  ميشه  آخه  جامعه هستيم 
قفل باشه رو راهنمايى و رانندگى بياد با وانت ببره و 
آدم رو از كار و زندگى بيندازن و تازه بايد جريمه هم 
پرداخت كنى. منكه تازه ازدواج كردم از كجا بيارم كه 
جيب آنها رو پر كنم؟» به استحضار مى رساند: پليس 
راهور برابر وظيفه ذاتى و در راستاى ارتقاى انضباط 
اجتماعى به صورت محسوس و نامحسوس نسبت به 
كنترل تخلفات موتورسيكلت سواران اقدام و در صورت 
مشاهده تخلف نسبت به توقيف اقدام مى نمايد. در 
برخى موارد تخلف موتور سيكلت سواران توسط تيم 
نامحسوس مشاهده مى شود ولى به محض  كنترل 
توقف، راكب موتورسيكلت كه به هنگام حركت داراى 
تخلف بوده از توقيف موتورسيكلت جلوگيرى و بعضًا 
اقدام به قفل نمودن آن مى نمايد كه كاركنان پليس 
راهور نسبت به انتقال آن با همان شرايط اقدام مى 
نمايند. لذا اين موتورسيكلت سوار عزيز به جاى گاليه 
پاركينگ  به  را  توقيف شده  موتورسيكلت  اين كه  از 
با رعايت قوانين و مقررات راهنمايى  اند  انتقال داده 
وضعيت  بهبود  در  خود  جان  حفظ  رانندگى ضمن  و 

ترافيكى استان نيز مشاركت فرمايند.

جوابيه اداره كل راه و شهرسازى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/3/27 درباره«حل مشكل اراضى موسوم به 
فخر موسوى» به استحضار مى رساند: صرف نظر از 
اينكه مشاراليه و مابقى افراد به صورت عادى نسبت 
به خريد اراضى اقدام نموده اند و بالتبع چنين معامالتى 
اذعان شود  بايد  داشت  خواهد  را  خود  شرايط خاص 
درباره اراضى موصوف به واسطه استعالم ثبتى صورت 
گرفته و حسب تكاليف قانونى موضوع در كميسيون 
ماده 12 قانون زمين شهرى مطرح و رأى كميسيون 
نيز به اداره ثبت اسناد و امالك ابالغ شده و ادامه روند 
بايد از سوى مالكين پالك براى ثبت و غيره صورت 
شهرسازى  و  راه  كل  اداره  امالك  حوزه  در  و  گيرد 

استان موضوع به اتمام رسيده است.

پاسخ مسئولين به پيام شما



جام جم - مسجد جامع بازار، كهن سال ترين مسجد تهران، كه حدودا قديمى ترين شبستان آن شايد بيش از حدود هزار سال عمر دارد كه به شبستان 
آيت ا... شاه آبادى معروف است و شبستان دوم آن، شبستان عتيق است كه بيش از 700 سال عمر دارد و شبستان گرم خانه كه در طول قبل از انقالب 
و در زمان طاغوت به عنوان گرم خانه بوده، در خيابان 15خرداد قرار دارد.
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خواندنى ها

دام فيشرها براى ثبت نام
 دانش آموزى مدارس

خاورستان: دايره تشخيص و پيشگيرى پليس فتا 
اينكه  بيان  با  خراسان جنوبى  انتظامى  فرماندهى 
ثبت نام  پيش  يا  ثبت نام  براى  مدارس  از  بسيارى 
دانش آموزان و كتب درسى از خانواده ها مى خواهند 
كه به سايت مدارس مراجعه كنند اظهار كرد: بهتر 
تأمين  به  نسبت  سايت ها  اين  فنى  مديران  است 
نفوذ  راه  و  باشند  مراجعانشان حساس  داده  امينت 
هكرها را با برنامه هاى امنيتى سد كنند و همچنين 

خانواده ها در هنگام واريز هرگونه وجه براى دريافت 
كتاب در سايت مدارس كه درگاه بانكى دارد مراقب 

باشند كه درگاه اصلى است و فيشينگ نيست.
از اين رو به هموطنان عزيز توصيه مى شود جهت 
زير نكات  كالهبردارى  نوع  اين  از   جلوگيرى 

 را رعايت كنند:
 1. حتما در هنگام ورود به درگاه هاى بانكى در بستر 
اينترنت از موتورهاى جستجو براى يافتن بانك مورد 

نظر استفاده نكنيد
2. حتما آدرس بانك را به صورت درست خودشان 
وارد كنند ضمن آنكه يك راه تشخيص سايت هاى 
فيشينگ هم در قسمت URL سايت كامال واضح 
مى باشد. حتما دقت كنيد كه در كنار آدرس سايت 

عبارت //:https ذكر شده باشد
3. همچنين وجود عالمت قفل مانند در كنار صفحات 
سايت  اعتبار  تشخيص  در  هم  اينترنتى   آدرس 

ناديده نگيريد.
بانكى خود در   4. حتما در هنگام ورود اطالعات 
صفحه  از  وب  فضاى  بستر  در  بانكى  درگاه هاى 

كليدهاى مجازى استفاده كنند.
 در نهايت پليس فتا از هموطنان درخواست مى كند
آن  مشكوك  موارد  با  مواجهه  صورت  در 
آدرس به  فتا  پليس  سايت  طريق  از   را 

 www.Cyberpolice.ir بخش تماس با 
ما گزارش كنند.

هشدار پليس فتا

معاون  كه  بود  جارى  سال  ماه  خرداد   17  خاورستان:  
عدم  از  جنوبى  خراسان  استاندارى  اشتغال  و  ريزى  برنامه 
در  رضايى  داد.  خبر  استان  در  ضيافت  نمايشگاه  برگزارى 
خصوص برگزارى نمايشگاه ضيافت كه قبل از ماه مبارك 
رمضان در مركز استان و ساير شهرستان ها برگزار مى شد، 
 گفت: من برپايى اين نمايشگاه را در استان ضرورت ندانسته 

و در واقع اين موضوع سبب زحمت مضاعف مى شود.

فروش فوق العاده 7 كاالى پرمصرف
 در محالت از يك هفته مانده به ماه رمضان

با  خراسان جنوبى  استاندارى  اشتغال  و  برنامه ريزى  معاون 
اشاره به اين كه در اين راستا تقويت تعاونى ها و همچنين 
مراكزعرضه كاال، مهمتر به نظر مى رسد، عنوان كرد: فروش 
فوق العاده در كليه محالت شهرهاى استان با محوريت فروش 

تعداد 7 كاالى پرمصرف مردم انجام خواهد شد.
رضايى افزود: يك هفته قبل از ماه مبارك رمضان پالكاردهاى 
ويژه اين كار، دراختيار مراكز عامل فروش قرار داده خواهد 
شد و متعاقب آن سه روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان 
اين پالكاردها بر در مراكز مذكور جهت اطالع مردم، نصب 
خواهد شد. وى اظهار داشت: در برنامه هاى مقدماتى جهت 

روان سازى بازار، اصناف پيشقدم مى شوند.

عرضه اقالم با 15 درصد زير قيمت بازار

معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى خراسان جنوبى با اشاره 
افرادى امين و معتمد تشكيل  به اين كه تاجران استان را 
ويژه  محصوالت  عرضه  مراكز  در  كرد:  تصريح  مى دهند، 
رمضان، اقالم با 15 درصد زير قيمت بازار، عرضه خواهد شد.
فروش طرح  خرداد   25 روز  از  بايد  رضايى  گفته   طبق 
فوق العاده در استان اجرا مى شد كه با رصد بازار در روز گذشته 
خبرى از اين طرح نبود. چند روز مانده به ماه رمضان، بازار 
بيرجند هجمه زيادى از خريدهاى ماه رمضانى مردم را داشت 
و با برپا نشدن نمايشگاه ضيافت مردم را به سطح بازار كشانده 
بود اما در اين بين مردم به دنبال خريد كاالهاى اساسى خود با 
قيمت مناسب بودند اما در سطح بازار خبرى از قيمت مناسب 
تهورى،  اين خصوص  در  نبود.  العاده  فوق  فروش  طرح  و 
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  نظارت  و  بازرسى  معاون 
خراسان جنوبى گفت: طرح نظارت بر بازار ماه رمضان از 25 
خرداد سال جارى، در استان در حال اجرا است. وى افزود: در 
اين خصوص گشت بازرسى با مراجعه به واحدهاى صنفى و 

غير صنفى بازار استان را تحت نظارت كامل خود و قيمت كاال 
و خدمات را مورد رصد و پايش قرار مى دهند.

تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  نظارت  و  بازرسى  معاون 
خراسان جنوبى در پاسخ به وجود تخلف در اين طرح، تصريح 
كرد: تاكنون تخلفاتى مشاهده شده كه در صورت رسيدگى به 

پرونده ها اين آمار اعالم مى شود.
تهورى بيان كرد: از هم استانى ها تقاضا دارم، هرگونه گران 
فروشى، كم فروشى و ساير تخلفات را به سامانه 124 اطالع 

دهند تا مورد بازرسى قرار بگيرند.
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  نظارت  و  بازرسى  معاون 

خراسان جنوبى اضافه كرد: 59 بازرس در سطح استان، 8 تيم 
بازرسى در مركز استان با همكارى 354 ناظر افتخارى طرح 
نظارت بر ماه رمضان را اجرايى مى كنند. يزدان شناس، رئيس 
اتاق اصناف بيرجند، گفت: ما هر سال كاالهاى اساسى ماه 
رمضان را در نمايشگاه ضيافت به مدت يك هفته عرضه مى 
كرديم اما امسال بدليل اينكه اين نمايشگاه تنها در يك نقطه 
شهر متمركز بود و مشكالت اساسى از قبيل ترافيك و شلوغى 

دنبال داشت تصميم به طرح فروش فوق العاده گرفته شد.
وى افزود: طى اين طرح كاالهاى مورد نياز شهروندان در 
واحدهاى صنفى سراسر شهرستان بيرجند عرضه مى شود 
و از سفرهاى بين شهرى شهروندان كاسته مى شود. رئيس 
اتاق اصناف بيرجند با بيان اينكه وقفه سه روزه در اجراى اين 
طرح ايجاد شده است، تصريح كرد: طبق دستور كميسيون 
تنظيم بازار قرار بود از 25 خرداد ماه سال جارى اين طرح 
در استان اجرا شود اما اين طرح از روز پنج شنبه 28 خردادماه 
سال جارى در بيرجند اجرايى شد.يزدان شناس تصريح كرد: 
كارهاى ادارى از قبيل شناسايى كاال باعث تاخير برگزارى اين 

طرح شد. وى بيان كرد: در اين طرح براى عرضه گوشت 
سفيد و قرمز 25 واحد و ساير كاالهاى مورد نياز 40 واحد 

صنفى در نظر گرفته شده است.
رئيس اتاق اصناف بيرجند ادامه داد: تمام محالت شهرستان 
بيرجند براى اين طرح در نظر گرفته شدند و سعى شده نقاطى 
باشد كه براى عموم مردم قابل دسترس باشد. يزدان شناس 
قرمز،  گوشت  صنفى  واحدهاى  سطح  در  كرد:  خاطرنشان 
سفيد، برنج، شكر، روغن و ساير كاال با تخفيف 15 تا 20 
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى  شود.  مى  عرضه  درصدى 
تاكنون خريدهاى مردم انجام گرفته است و اين طرح كارايى 

نخواهد داشت، گفت: بازار خريد مردم يك ماهه است و مردم 
تاكنون براى نيازهاى يك هفته خود كاال تهيه كرده اند.

رئيس اتاق اصناف بيرجند در خصوص تامين كاالها گفت: 
كاالهاى اساسى از طريق سازمان جهادكشاورزى و صنعت 

معدن تجارت تامين و عرضه شده است. 

20 گروه بازرسى از طريق اصناف بازار 
را رصد كرده و مورد پايش قرار مى دهند

يزدان شناس با بيان اينكه طى اين بازار از طريق سه گروه نظارتى 
مورد بازرسى قرار مى گيرد. يادآورشد: در حال حاضر 20 گروه 
بازرسى از طريق اصناف بازار را رصد كرده و مورد پايش قرار مى 
 دهند. در حالى معاون برنامه ريزى استاندارى خراسان جنوبى
 مى گويد از يك هفته قبل از ماه مبارك رمضان پالكاردهاى 
ويژه اين كار، دراختيار مراكز عامل فروش قرار داده خواهد شد 
و متعاقب آن سه روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان اين 
پالكاردها بر در مراكز مذكور جهت اطالع مردم، نصب خواهد 

شد كه رئيس اتاق اصناف بيرجند گفت: از روز پنج شنبه هفته 
گذشته، بنر و پالكاردهاى اين طرح در سطح مراكز توزيع شده 
و اطالع رسانى در خصوص اين طرح از طريق كميسيون 
تنظيم بازار و رسانه ها صورت گرفته است. از اجراى طرح 
بيرجند سه روز مى گذرد و ما براى  العاده در  فروش فوق 
چگونگى اين طرح به برخى از مغازه هاى سطح شهر بيرجند 

سرى زديم اما از طرح فروش فوق العاده خبرى نبود.
نشدن  برگزار  از  قرمز، گفت: خبرى  فروشنده گوشت  يك 
نمايشگاه ضيافت در بيرجند شنيديم اما كاالهاى بازار ماه 
رمضان تخفيف نخورد و  ما هم به قيمت قبلى خود مى 
فروشيم. وى ادامه داد: قيمت هر كيلو گوشت گوساله نيز 
در بازار روز بيرجند از 18 تا 23 و گوسفند نيز از 23 تا 28 
هزار تومان متفاوت بود كه از ابتداى امسال تغييرى نداشته 
در  اقالم  هاى  قيمت  تنوع  از  نيز  خريداران  از   است.يكى 
مغازه هاى سطح شهر بيرجند گاليه كرد و افزود: من به چند 
مغازه سطح شهر مراجعه كردم و لبنيات و خرما طى چند مغازه 
با هم تفاوت هاى بسيارى داشت به طورى كه برخى پنير را 
دو هزار تومان از قيمت روى بسته پايين تر و برخى يك هزار 
تومان بيشتر مى فروشند؛ خرما نيز از كيلويى سه هزار تومان تا 
شش هزار تومان متفاوت بود كه چندان تفاوتى در كيفيت اين 
محصوالت وجود نداشت.اين شهروند بيرجندى گفت: سال 
گذشته نمايشگاه ضيافت برگزار شد و ما با مراجعه به نمايشگاه 
مى توانستيم كاالهاى مورد نياز خود را با تخفيف و يك جا 
خريدارى كنيم من از رسانه ها شنيدم طرح فروش فوق العاده 
قرار است اجرا شود اما تاكنون هيچ مغازه اى را نديدم كه 
بخواهد اين طرح را اجرا كند يا اين طرح اجرا نشده است يا 

چند مغازه محدود است و خوب اطالع رسانى نشده است.
يكى فروشنده مواد لبنى در بازار روز بيرجند گفت: من براى 
افزايش مشترى خود، پنير 4 هزار و 200 تومانى را 3 هزار 
تومان، شير كيلويى يك هزار و 700 را يك هزار و 400 تومان 
مى فروشم.يك فروشنده مواد پروتئينى در بازار روز بيرجند 
اظهار كرد: من گوشت مرغ را كيلويى 5 هزار و 800 تومان 

مى فروشم در حالى كه خود نيز با همين قيمت مى خرم.
 وى تصريح كرد: از چهارشنبه هفته گذشته تخم مرغ توزيع 
نشده است و قيمت آن هفته قبل 4 هزار و 400 تومان در 
مغازه هاى بازار روز به فروش مى رسيد.اين فروشنده مى گويد 
اصال طرح فروش فوق العاده نه تنها در اين مغازه بلكه در هيچ 
كدام از مغازه هاى سطح شهر اجرا نمى شود و او براى صحت 
ادعايش با چند نفر از همكارانش تماس گرفت و هيچ كدام از 

اين طرح اطالعى نداشتند.

مناسبتها

به مناسبت اول تير روز ملى اصناف ؛
اصناف و حماسه اقتصادى

 
اصناف و بازاريان از دوران گذشته تا به امروز همواره 
در تاريخ اين مرز و بوم نقش بى بديل و سازنده اى از 
 خود نشان داده و هم اكنون نيز هر چه به جلو حركت 
حضور  و  آفرينى  نقش  و  شكوفايى  شاهد  كنيم  مى 
اقتصاد  مختلف  هاى  چرخه  در  اصناف   پررنگ 
مى باشيم. بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و كالن 
تشكيل شده و هميشه جهت حركت در اين مسير از 
خرد به كالن است، به عبارتى ساده تر اقتصاد كالن 
از خرد نشات مى گيرد كه در اين وادى ما مى توانيم 

اصناف را در قالب اقتصاد خرد جاى دهيم.

كه  رفته  پيش  بدانجا  تا  امروز  نقش  اين   گستردگى 
سياسى،  اقتصادى،  اجتماعى،  هاى  صحنه  اكثر  در 
و  بازاريان  آگاهانه  و  موثر  و... شاهد حضور  فرهنگى 
اصناف بوده تا آنجا كه مى توان از اين قشر پر تعداد 
اهداف  پيشبرد  در  دولتمردان  براى  بازويى  عنوان  به 

مقدس جمهورى اسالمى نام برد.
حضرت امام خمينى (قدس سره) در كالمى گهربار از 
بازاريان و اصناف به عنوان بازوان نهضت نام برده و 
اين قشر زحمتكش نيز چه در قبل از انقالب و چه در 
ايام دفاع  از آن و باالخص در  دوران پيروزى و پس 
پيوندى  كه  دادند  نشان  سازندگى  روزهاى  و  مقدس 

ناگسستنى با بدنه نظام و آحاد جامعه اسالمى دارند.
پر واضح است به دليل فراگير بودن خدمات بازاريان 
و استفاده عموم مردم از اين خدمات نقش اين قشر 
مى تواند نقشى موثر و سازنده در مراودات اجتماعى 
نيز باشد. از سويى با توجه به نامگذارى اين روز  از 
و  سياسى  حماسه  نام  به  رهبرى  معظم  مقام  سوى 
رسيدن  ظهور  منصه  به  از  پس  و  اقتصادى  حماسه 
حماسه سياسى با حضور پر رنگ و آگاهانه مردم در 
بسيار  درصد  كه  آنجا  از  جمهورى  رياست  انتخابات 
زيادى از فعاليت هاى اقتصاد خرد در تعامل با اصناف 
بوده مطمئنا بازاريان عزيز و زحمت كش در اين سال 
تمام سعى و تالش خود را در جهت تحقق اين حماسه 
به كار خواهند بست. از اين رو از مسئولين ذيربط انتظار 
اين زحمت كشان عرصه  فعاليت  تناسب  به  مى رود 
اقتصاد و تالش هاى اثر گذار آنان ، در حل و رفع موانع 
و مشكالت موجود در مسير فعاليت اين عزيزان همتى 
انشاا...  تا  داده  نشان  از خود  ساليان گذشته  از  بيشتر 
شاهد تحقق حماسه اقتصادى مد نظر مقام عظماى 

واليت باشيم.

كاالى ارزان به سفره رمضـان نرسيد

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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  

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

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

به زودى ميزبان شما خواهيم بود ؟!؟!؟!

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 

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

شاليــزار
عرضه مستقيم برنج ايرانى

طارم هاشمى، دم سياه، فجر و نيم دانه
با پخت و كيفيت تضمينى

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

پيتــزا  چــانو
 مفتخر است به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان 

از افطار تا سحر با 10 % تخفيف در خدمت همشهريان عزيز 
باشد.

(ضمنا سفارشات براى افطار پذيرفته مى شود)

پاسداران 34 - روبروى مخابرات انقالب

09158619030  - 32441200
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اشك رايگان

بود.  يك مرد عرب سگى داشت كه در حال مردن 
گريه  خود  براى سگ  و  بود  نشسته  راه  ميان  در  او 
عرب  مرد  از  مى گذشت،  آنجا  از  گدايى  مى كرد. 

پرسيد: چرا گريه مى كنى؟ 
عرب گفت: اين سگ وفادار من، پيش چشمم جان 
مى دهد. اين سگ روزها برايم شكار مى كرد و شب ها 
نگهبان من بود و دزدان را فرارى مى داد. گدا پرسيد: 
بيمارى سگ چيست؟ آيا زخم دارد؟ عرب گفت: نه 
از گرسنگى مى ميرد. گدا گفت: صبر كن، خداوند به 

صابران پاداش مى دهد.
گدا يك كيسه پر در دست مرد عرب ديد. پرسيد در 
براى  غذا  و  نان  گفت:  عرب  دارى؟  چه  كيسه  اين 
خوردن. گدا گفت: چرا به سگ نمى دهى تا از مرگ 

نجات پيدا كند؟
عرب گفت: نان ها را از سگم بيشتر دوست دارم. براى 
نان و غذا بايد پول بدهم، ولى اشك مفت و مجانى 

است. براى سگم هر چه بخواهد گريه مى كنم. 
گدا گفت:  اشك خون دل است و به قيمت غم به آب 

زالل تبديل شده، ارزش اشك از نان بيشتر است. 
نان از خاك است ولى اشك از خون دل

براي عاشقي نبايد آدم متفاوت 
را دوست داشت،

 بايد آدم عادي را متفاوت دوست داشت.

معلم: چرا نقشه
 اقيانوس منجمد شمالى را نكشيدى؟

دانش آموز: آقا ترسيدم سينه پهلو بگيرم!!

به بال موج مى بندم دل دريايى خود را
به رقص شعله مى بخشم تب شيدايى خود را

سعيد عندليب

وقتي چيزي براي از 
دست دادن نداري،

 اداره زندگي خيلي سخت نيست.

اگر صخره در مسير رود نبود، 
رود هيچ آوازي

 از خود سر نمي داد.

چند سال از زندگى مشترك تان گذشته است. از شور و 
حال روزهاى ابتدايى آشنايى فقط خاطره اى در ذهن تان 
مانده و تكرار و يكنواختى، تك تك سلول هاى زندگى 
مشترك تان را دربر گرفته است. رابطه عاطفى تان معمولى 
از زندگى مشترك دل زده مى كند،  و سرد شده است. 
زندگى مشترك شما «شور» خود را از دست داده است؛ 
چون رابطه، نياز به «رسيدگى» دارد. در اين مطلب راه 
هايى پيشنهاد مى شود كه از طريق آنها مى توانيد زندگى 

تان را از يكنواختى دربياوريد و آن را پرشور كنيد.
1- فعاليت هاى تازه اى را شروع كنيد

ثابت  روند  يك  به  مدتى  از  بعد  زوجين  از  بسيارى 
آن  در  كه  روندى  رسند؛  مى  زندگى  در  يكنواخت   و 
فعاليت هاى روزانه، كامال مشخص و ثابت است. هيچ 
فعاليت تازه اى در آن نيست و زندگى براساس يك الگوى 
مشخص از پيش تعيين شده (مثل حضور در محل كار، 
بودن در كنار هم، ديدار خانواده ها، رسيدگى به فرزندان 

و ...) در جريان است.
هاى  فعاليت  باشيد،  داشته  پرشورى  زندگى  اينكه  براى 
تازه اى را شروع كنيد. سرگرمى و «تفريح» داشته باشيد. 
برخالف تصور رايج كه تفريح و بازى را نوعى وقت تلف 
كردن مى دانند، روانشناسان معتقدند كه «تفريح» يكى 
از نيازهاى اساسى انسان هاست و در كنار نيازهايى مثل 
نيازهاى فيزيولوژيك (نياز به آب و غذا) و نيازهايى مثل نياز 

به «عزت نفس» و «تعلق خاطر» قرار مى گيرد.

برنامه هاى تفريحى داشته باشيد، مثل كوهنوردى، خوردن 
شام در يك فضاى شاداب، پياده روى يا حتى انجام بازى 

هاى مختلف در خانه يا بيرون از خانه.
2- مسافرت هاى كوتاه آخر هفته 

تصور زنند،  مى  حرف  مسافرت  از  وقتى  مردم   اغلب 
 مى كنند كه مسافرت حتما بايد چند روزه يا هفته اى، 
اسكان در هتل يا مسافرخانه، خريد سوغاتى و خالصه 
هزينه هاى باال را در نظر مى گيرند ولى واقعيت اين است 
كه سفر مى تواند با كمترين هزينه ها باشد. يك سفر كوتاه 

يك يا دو روزه در آخر هفته، با غذاهاى ساده.
3- همسرتان را «سورپرايز» كنيد

شده  عجين  تولدها  با  هميشه  «سورپرايز»  كلمه  انگار 
 است ولى واقعيت اين است كه غافلگير كردن همسرتان،
به نيز  و  دربياورد  يكنواختى  از  را  تان  زندگى  تواند   مى 
عاطفه تان شور تازه اى بدهد. مى توانيد با كارها و چيزهاى 
ساده همسرتان را غافلگير كنيد. مثل يك هديه كوچك، 
يك شام مفصل، يك شاخه گل بى مناسبت، تعيين يك 

روز براى رسيدگى تمام وقت به عاليق همسرتان و ...
4- از همسرتان قدردانى كنيد

مطالعات نشان مى دهند كه قدردانى و تشكر كردن از 
رفتارها و اعمال پسنديده افراد، بهبود عميق عاطفى را دربر 
دارد. در ابراز محبت خسيس نباشيد. از همسرتان صادقانه 
تعريف كنيد. اين احساس خوب را با همديگر به اشتراك 
 بگذاريد. قدردانى، حس خوبى براى افراد هديه مى آورد

البته  دهد.  مى  تان  روابط  به  هم  اى  تازه  رنگ  البته  و 
 يادتان باشد كه به موقع بازخوردهاى اصيل را هم در نظر 

داشته باشيد.
دوستان  كنار  در  بودن  براى  را  زمانى   -5 

شخصى تان اختصاص دهيد
بسيارى از زوجين، بعد از ازدواج ارتباط هاى دوستانه خود 
را كامال قطع مى كنند. اين در ابتداى رابطه عاطفى، اتفاق 
رايجى است. طرفين بيشتر زمان خود را با هم مى گذرانند 
و عاطفه مورد نياز را از همديگر دريافت مى كنند ولى بعد از 
مدتى، نياز به ارتباط با دوستان در طرفين احساس مى شود. 
بنابراين زمان هايى را براى ارتباط با دوستانتان، در نظر 

بگيريد و به زمان هاى شخصى همديگر احترام بگذاريد.
6- «پنج» سال بعدتان را پيش بينى كنيد

گاهى وقت ها پيش بينى آينده و نگاه به گذشته، مى تواند 
مسير جالبى در زندگى شما باز كند. خودتان را در پنج سال 
آينده تصور كنيد چه كاره هستيد؟ چه دغدغه هايى داريد؟ 

مشكالت آن روزهاى تان چيست؟ 
وقتى پنج سال آينده به روزهايى كه گذشت فكر كنيد، چه 

اشتباه هايى در زندگى داشته ايد؟
حاال من از شما مى خواهم كه اشتباه هايى كه قرار است 
در پنج سال آينده، به خاطر انجام آن افسوس بخوريد، 
 از همين حاال انجام ندهيد. به اين فكر كنيد كه چطور
 مى توانيد بدون ايجاد چنين پشيمانى هايى زندگى كنيد.

7- به زندگى تان موج بيندازيد

براى  از زندگى تان چيست و  بپرسند هدف  از شما  اگر 
چه زندگى كرده ايد، چه جوابى مى دهيد؟ اگر شما هم 
از آن دسته آدم هايى هستيد كه احساس مى كنيد زندگى 
بيهوده اى داشته ايد و هيچ تغييرى در روند زندگى ايجاد 
نكرده ايد، معطل نكنيد. شروع كنيد كه به زندگى تان موج 
ببيندازيد.يعنى كارهايى بكنيد كه وقتى چند سال بعد به 
زندگى تان فكر كنيد، از اينكه زندگى تان را معنادار كرده 
با  يا مشترك  پروژه شخصى  ايد، خوشحال شويد. يك 
همسرتان شروع كنيد، مثل انجام يك كار طوالنى مدت 
كه هميشه دوست داشته ايد، مثل ياد گرفتن يك زبان 
ديگر، مثل ايجاد كمپين حمايت از كودكان كار يا يك 

پروژه كارى كه برايتان معنادار است.
8- زندگى تان را مصرف كنيد

بله درست متوجه شديد، شما يك مصرف كننده هستيد، 
پس «زندگى تان را مصرف كنيد». شما يك شيشه عطر را 
تا آخرين قطره اش مصرف مى كنيد. چرا؟ چون ارزشمند 
است. زندگى خيلى ارزشمندتر از اين حرف هاست. تالش 

كنيد زندگى تان را تا جاى ممكن مصرف كنيد.
هيچ فرصتى از زندگى را براى «زندگى كردن» از دست 
ندهيد. منظورمن اين نيست كه فقط كار كنيد يا مال اندوزى 
كنيد، نه! منظورم اين است كه لحظه لحظه زندگى را لمس 
كنيد. از زندگى تان زباله درنياوريد، تا آنجا كه جا دارد، 
 مصرف كنيد. تمام استعدادهايى را كه داريد، مصرف كنيد 

-و نگذاريد استعدادها، توانايى و پتانسيل تان هدر برود.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

طريقه عفو و بخشش را پيش گير و به كار نيك امر كن و (چنانچه نپذيرند) از مردم 
نادان روى برگردان. سوره اعراف آيه 176. 

حديث روز  

قبل از آن كه دعا كنيد و دعاى شما به اجابت نرسد، امر به معروف كنيد.
پيامبر اكرم (ص)

ماه رحمت خداوند

طراح: نسرين كارى                        

 – زنديه  سرسلسله   -1 افقي: 
به  معامله   – وسط   -2 ترابري 
عراق  مقدس  شهر   – كردن  مثل 
در  شهري   – روفتن  به  امر   -3
 -4 متداول   – گيالن  استان 
باكتري دراز – اثر چربي – صفت 
 سرو – صداي تمسخر 5- چاشني
داروخانه  در  پيچيدني   – دار  ادويه 
– انعام 6- برجستگي كوچك روي 
نخستين   – انداز  سنگ   – پوست 
گرگ  نويسنده   -7 ايراني  قوم 
بيابان – نوعي جنگ افزار – نوعى 
 – خارجي  پول   -8 سواري  خودرو 
گردهمايي علمي – نظر 9-  زينت 
دادن – گوشه نشى – دوش انداز 
 – ماهيان  اندام   – خالص   -10
عدد   -11 زهردار  ماهي  نوعي 
بيصدا  كشنده   – باغ   – ترتيبي 
12- باران ريزه – گندم از آسياب 
مرد   – انتخاب  حرف   – برگشته 
مركز   – قطار  اتاق   13- عارف 
استان آذربايجان غربي – مخفف از 
آن14- صندوق قديم – خانه خانه 
– نژاد ايراني 15- خميازه – ماده 

حياتي بدن

 – آماده  از  كنايه   -1 عمودي: 

تلفن  براي  گوگل  عامل  سيستم 
خورشتي  سبزي  نوعي   -2 همراه 
فرقه  شعبه،   – دخترانه  نام   –
سائل   – توكسين   – خشك   -3
عالج  و  چاره   – وزني  ضمير   -4
– زيست، حيات – دلبر 5- عنصر 
مهم استخوان – گياه چهارپايان – 
چوب خوشبو 6- آينده – حالت بين 
هديه فرستادن   – بيداري  خواب و 
ابزار هندسي – سرشار – گله   -7
اطال  وسيله   – چشم  مرواريد   -8

بخش،   -9 نيما  زادگاه   – عرساني 
نصيب – كشتراز خربزه – بدقواره و 
شكمو 10- صورتگر – دهمين ماه 
سال قمري – اشاره به فرد نامعلوم 
–آب  نجوم  علوم   – پژمرده   -11
حساب  به  ريختن  پول   -12 ميوه 
– واحد سنجش سطح – انگور – 
عدد ورزشي 13- ظاهر عمارت – 
شاركت – شرم 14- روستا – ترش 
مزه – پدر  شعر عرفاني 15-رنگ 

نيلي – آسودگي خاطر

پاسخ جدول 3249
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1
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مژده اى دل كه فراز آمده ماه رمضان 
خوش مبارك به جهان رحمت ماه رمضان

در شب قدر كه رحمت برسد چون باران
حاجت و پاسخ آن هست به ماه رمضان

در شب قدر كه محراب خدا رنگين شد
زاده كعبه چه خوش گفت به ماه رمضان

به خدا مى رسم امشب كه مرا برگيرد
زين سعادت كه خدا داد به ماه رمضان

در گلستان گل خوشبوى فراوان باشد
گل زيباى گلستان شده ماه رمضان

به خداوند فقط روزه به لب بستن نيست
چشم و دل پاك و مصفاست به ماه رمضان

توبه كردن ز گناهان دراين ماه عزيز
بخشش و پاسخ آ.ن هست به ماه رمضان

خوش به حالت كه به محروم نظرها دارى
پس خداوند دهدت پيش به ماه رمضان

وقت برگشت به اين عالم خاكى دانى
اين سخاوت شده مقبول به ماه رمضان

گر تو نيكى كنى و بخل نورزى به كسى
دِر رحمت به تو باز است به ماه رمضان

پاكى روح رياضت كشى و عرفان است
هر رياضت كه برى نيست چو ماه رمضان

در سحرگه كه مومن به نمازت خواند 
صوت قرآن به سحر جلوه ماه رمضان

چون به افطار نشينى نگهى بر خود كن
منظرت آينه از صيقل ماه رمضان

بار سنگين گناهان شده همچون پر كاه
لذتى نيست به از لذت ماه رمضان

هديه فرمود خداوند به پيغمبر خود قرآن را 
اين ز اعجاز محمد (ص) به ماه رمضان

اى غفارى پى معشوق به چه سرگردانى
وصل معشوق بود روزه ماه رمضان

داريوش غفارى بيرجندى

8 گام براى «پرشور» كردن زندگى مشترك

جدول 3250
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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

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

   32304027 -09159656641 روزى

تدريس خصوصى رياضى پنجم و ششم 
ابتدايى توسط دبير رسمى آموزش و پرورش 

32229234 - 09158637362

قابل توجه دانش آموختگان خانم 
رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى سراسر استان 
دوره كوتاه مدت آموزش و رفع مشكالت ويژه 

يادگيرى با ارائه گواهى  نامه 
" مركز غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى بهار" 

با همكارى جهاد دانشگاهى
جذب مربى به شرط كسب حداكثر امتياز دوره 

آموزشى و علمى و تاييديه هيئت گزينش
09156669643 - 32229234

فروش پى كى مدل 84 ، بيمه و الستيك  
فول ، رنگ بژ ، بدون رنگ پريدگى 
 فى: 6/600    09155630902

 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

خريدار منزل  مسكونى  در مدرس
 و پاسداران تا 450 تومان 

(در قبال تعويض با يك يا دو آپارتمان 
تازه ساز و پرداخت نقد الباقى )

09016079072

مغازه گل فروشى
نرسيده به معلم 1 (نيلوفر آبى)

به دليل مهاجرت واگذار مى شود.
09159859884

فروش پرايد مدل 88 ، سفيد 
دوگانه كارخانه ، يك گلگير رنگ

 فى: 13/400  09155630902
فروش يا معاوضه 

پرايد هاچ بك مدل 87 ، مشكى  
هيدروليك    09301611257

تمامى لوازم قنادى به فروش مى رسد.
شيرينى بهار -  ميدان جماران

09151635616

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

يك شاگرد ماهر براى پنچرگيرى
 و تعويض روغن نيازمنديم. (چهكند)

09151636840

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش زمين 500 مترى سنددار  
 پالك 4661 ، بلوار ناصرى

 پشت ورزشگاه  09371645694

فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

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

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

فروش آپارتمان دو خوابه ، فول 
تميز و كامل ، متراژ 100 مترمربع 

خيابان نارنج 6- اركيده يك
 امالك خواجه نصير   32439033 

 09151637840- نصيرى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

يك شركت پيمانكارى نصب و 
مونتاژ آسانسور براى تكميل كادر 

فنى خود به 2 نفر نيروى ساده 
نيازمند است.

09355602751
پروانه بهره بردارى گاو شيرى به شماره 

69/ص/پ مورخ 86/8/21 صادره از سازمان 
جهاد كشاورزى استان خراسان جنوبى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: فيبر و كربوهيدرات موادى هستند كه مصرف آنها پس از تمرينات ورزشى ضرورت دارند. اگر چه شيرينى سرشار از اين مواد است اما به دليل كربوهيدرات زياد، 
چربى، نمك، قند و كالرى بايد از مصرف آن پس از ورزش خوددارى كرد. بهتر است مواد غذايى سالم ديگرى مانند آجيل يا نان تست را جايگزين آن كنيد. به شما 
توصيه مى كنيم كه فست فودها را از رژيم غذايى خود حذف كنيد، به خصوص اگر ورزش مى كنيد. اين مواد تاثير منفى بر بدن تان خواهند داشت.

از مصرف اين مواد پس از ورزش، خوددارى كنيد 

تأثير مصرف سيب زمينى سرخ كرده 
بر حافظه مردان 

 
كه  مى دهد  نشان  محققان  مطالعه  سالمانه: 
استفاده از مواد غذايى داراى چربى هاى ترانس 

آماده  غذاهاى  و  سرخ كرده  سيب زمينى  مانند 
ميانسال  و  جوان  مردان  حافظه  كاهش  سبب 
نباتى،  روغن  در  ترانس  چربى هاى  مى شود.  
سرخ كرده  سيب زمينى  شيرينى ها،  مارگارين، 

روغن  با  كه  آماده اى  غذاهاى  برخى  و 
ترانس)  چربى هاى  اصلى  (منبع  هيدروژنه 
پخته مى شوند، وجود دارند.اين چربى ها سبب 
افزايش كلسترول بد و كاهش كلسترول خوب 
هستند.  مضر  قلب  سالمت  براى  و  مى شوند 
براى  اين چربى  از  مواد غذايى  توليدكنندگان 

غذايى  مواد  ماندگارى  و  بافت  طعم،  بهبود 
بر  عالوه  ترانس  مى كنند.چربى هاى  استفاده 
را  حافظه  عروقى،  قلبى  بيمارى هاى  افزايش 

نيز تحت تاثير قرار مى دهند.

خونريزى لثه هنگام مسواك زدن 
از نشانه  هاى چيست؟ 

نامه نيوز: بيمارى لثه از 30 سالگى به بعد در افراد 
بروز مى كند و اولين نشانه آن خونريزى از لثه ها 
هنگام مسواك زدن و خوردن مواد غذايى است. 
ورم و آماس لثه از ديگر عاليم بروز بيمارى هاى 
لثه است. در اثر توجه نكردن و عدم درمان بيمارى 
ممكن است فرد دچار التهاب، حساسيت، قرمزى، 
مراحل  در  همچنين  شود.  عفونت  و  درد  تورم، 
دادن  دست  از  به  منجر  است  ممكن  پيشرفته 
دندان ها شود. عدم رعايت بهداشت دهان و دندان، 
تغذيه نادرست، عدم استفاده يا استفاده نادرست از 
نخ دندان و مصرف دخانيات از ديگر عواملى است 

كه باعث بروز آسيب به دندان ها مى شود.

اين غذا در ماه رمضان
 شما را سير نگه مى دارد

 
شهرخبر: با توجه به اينكه وعده افطار دير صرف 
مفصل  شام  با  همراه  افطار  مصرف  شود،  مى 
فاصله  شود  مى  توصيه  است.  آفرين  مشكل 
35 دقيقه اى بين صرف افطار تا شام باشد به 
شود.  صرف  سبك  شام  يا  افطار  اينكه  شرط 

ساده  افطار  يك  كه  است  اين  توصيه  بهترين 
همراه با شير ولرم باشد و در وعده شام حتما از 
كربوهيدرات هايى مانند نان يا برنج استفاده شود. 
بهترين كربوهيدرات هايى كه مى توان توصيه 
سحر  وعده  در  چه  و  افطار  وعده  در  چه  كرد 
ماكارونى است. به علت دير هضم بودن نشاسته 

موجود در ماكارونى، اين غذا روزه داران را زمان 
بيشترى سير نگه مى دارد به ويژه اگر همراه با 
سبزيجاتى مانند قارچ، فلفل دلمه، نخود فرنگى 
كه آب مورد نياز بدن و آنتى اكسيدان هاى بدن 

را مى توانند تأمين كنند، استفاده شود.

توصيه هاى مفيد براي رفع 
خشكي دهان

 
سالمت نيوز: معموال سالمندان از خشكي دهان 

با  زيرا  برند  مي  رنج  زبان  سنگيني  احساس  و 
افزايش سن، ترشح بزاق دهان كاهش مي يابد.

بعضي از داروها مانند آنتي هيستامين، آرام بخش 
ها، ضد افسردگي، مسكن، كاهنده فشار خون و 

شيمي درماني كه عموما سالمندان مصرف مي 
كنند و همچنين بيماري هايي نظير پاركينسون، 
و  اضطراب  افسردگي،  آلزايمر،  مغزي،  سكته 
بيماري هاي خود ايمني از جمله عواملي هستند 
كه خشكي دهان را تشديد مي كنند. توصيه هاي 
بهبود خشكي دهان: نوشيدن زياد مايعات، كاهش 
نوشيدني ها و خوراكي هاي كاهش دهنده آب 
بدن مانند قهوه، غذاهاي ادويه دار و خيلي شور، 
مصرف ميوه هاي تازه به خصوص آناناس، پرتقال 
آدامس  بستني، جويدن  و  يخ  و طالبي، مكيدن 
بدون قند و مكيدن آبنبات هاي بدون قند البته 

در حد متعادل و شستشوي مكرر دهان.

اعجاز پياز در مقابله با 
بيمارى هاى قلبى عروقى

 
سالمت نيوز: به گفته دانشمندان مصرف پياز به 
هر شكلى (خام يا پخته) در رژيم غذايى مفيد است 
زيرا از لخته شدن خون جلوگيرى مى كند. پياز يكى 
از سبزيجات معطر سرشار از آنتى اكسيدان هاست، 
كم كالرى است و اثر زياد و مفيدى در برابر انواع 
پياز،  دارد.  قلبى-عروقى  بيمارى هاى  و  سرطان 
در  شده  انباشته  چربى هاى  گليسيريدهاى  ترى 

بافت بدن را كاهش مى دهد.

اعجاز پياز در مقابله با بيمارى هاى قلبى عروقى
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ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانان مسابقات پينگ پنگ 
«جام رمضان» بيرجند معرفى شدند

فارس: رئيس هيئت تنيس روى ميز خراسان جنوبى گفت: 
مسابقات پينگ پنگ قهرمانى «جام رمضان» شهرستان 
بيرجند در سه رده سنى برگزار و برترين ها معرفى شدند. 
عليرضا حميدى با اشاره به رقابت 16 ورزشكار خردسال 
پينگ پنگ باز بيرجندى تصريح كرد: مصطفى طاهرى بر 
سكوى نخست ايستاد، سيد سپهر عندليب نايب قهرمان 
شد،  امير محمد حجازيان و آرتين قاسميان مقدم به طور 
از آن خود كردند. در رده سنى  را  رتبه سوم  مشترك 
نونهاالن، پويا احرارى قهرمان شد، حسين يعقوب در 
جايگاه دوم ايستاد، حميد رضا بهمنى و امير رضا صادقى 
به طور مشترك مقام سوم را كسب كردند. در رده سنى 
نوجوانان، عليرضا تهورى مقام نخست را از آن خود كرد، 
محمد جواد حشمتى نيا نايب قهرمانى را كسب كرد، امير 
على چهكندى نژاد و آرمين زمانى پور به طور مشترك 

رتبه سوم را بدست آوردند.

حضور 21  تيم در رقابت هاى 
جام رمضان كاركنان دولت در بيرجند

رئيس هيئت ورزش هاى همگانى شهرستان   : فارس 
بيرجند از آغاز مسابقات واليبال«جام رمضان» سازمان هاى 
اين شهرستان با شركت 21 تيم خبر داد و گفت: تيم 
سازمان پارك هاى خراسان جنوبى بر دانشگاه بيرجند 
غلبه كرد. رئيس هيئت ورزش هاى همگانى شهرستان 
بيرجند با اشاره به حضور 21 تيم در اين مسابقات اظهار 
كرد: رقابت هاى دسته يك با حضور 11 تيم و دسته 2 
نيز با حضور  10  تيم به صورت دوره اى در حال برگزارى 
است. محمد عرفى تصريح كرد: در نخستين بازى از 
دسته يك مسابقات ابتدا تيم سازمان پارك ها با نتيجه 
دو بر صفر از سد دانشگاه بيرجند گذشت و در بازى دوم 
نيز يگان ويژه با نتيجه دو بر صفر سازمان آتش نشانى 
را مغلوب كرد. در دسته دو اين دوره از مسابقات تيم 
سازمان جهادكشاورزى به مصاف شركت نفت رفت كه 

با نتيجه دو بر صفر حريف را شكست داد.

آغاز مسابقات ورزشى 
جام رمضان بشرويه

آغاز  از  بشرويه  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس   : فارس 
مسابقات ورزشى «جام رمضان» اين شهرستان خبر داد 
و گفت: در مسابقات واليبال بانوان تيم جواهرى داماس 
بر شهردارى ارسك غلبه كرد. پناهى اظهار كرد: اين 
مسابقات در رشته فوتسال و در بخش آزاد با شركت 
18 تيم با هم به رقابت مى پردازند.وى تصريح كرد: در 
رشته مينى فوتبال و در بخش جوانان 6 تيم با هم رقابت 
خواهند كرد. در رشته واليبال در بخش آقايان هفت تيم 
و در بخش بانوان هشت تيم به صورت دوره اى در سالن 

ورزشى بشارت به مصاف هم مى روند.

پزشك متخصص از 100 
شهروند كالهبردارى كرد

متخصصى  پزشك  خبرنگاران:  باشگاه 
ساخت  به  آوردن  رو  و  شغل  تغيير  با  كه 
شهروندان  از  نفر   100 از  ساختمان  ساز  و 
كالهبردارى ميلياردى كرده بود توسط پليس 
شد.  دستگير  و  شناسايى  البرز  استان  آگاهى 
دستگيرى  و  شناسايى  گفت:  صالحى  سردار 
متهم به خاطر اينكه به صورت مستمر در حال 
تغيير مخفيگاه خود بود به راحتى ميسر نبود تا 
اينكه با پيگيرى هاى مداوم كارآگاهان، متهم 

متوارى دستگير شد.

سارق باترى هاى خودرو در بيرجند بازداشت شد

رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى خراسان جنوبى گفت: با توجه به 
سرقت هاى سريالى باترى خودرو در بيرجند، موضوع در دستور كار شعبه 
دوم اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهى قرار گرفت. سرهنگ عرب زاده 
اظهار كرد: تحقيقات كارآگاهان ادامه داشت تا اين كه يكى از كسبه هاى 
صنف باترى فروش به آگاهى مراجعه و اعالم مى كند فردى به مغازه ام 
مراجعه و تعدادى باترى به قيمت هاى پايين براى فروش آورده است. با 
اظهارات اين فرد و حضورش در دايره تشخيص هويت فرد مظنون چهره 
نگارى و عكس وى در اختيار ديگر واحدهاى انتظامى قرار گرفت. يكى از 
تيم هاى گشت انتظامى به فردى كه در حال باز كردن كاپوت يك خودرو 
بود مشكوك شدند كه بعد از تطابق چهره وى با عكس، عمليات دستگيرى 

فرد مظنون آغاز شد. متهم پس از دستگيرى به جرم خود اعتراف كرد. 

منزل مسكونى طعمه حريق شد

منزل مسكونى دو روز گذشته ساعت 9/04 واقع 
در مهرشهر طعمه حريق شد . با اعالم اين خبر 
بيرجند  نشانى  آتش  سازمان  فرماندهى  ستاد  به 
اعزام  حادثه  محل  به   4 ايستگاه  نشانان  آتش 
باره  اين  در  اعزامى  تيم  فرمانده  توفيقى  شدند. 
طبقه  در  پلكان  نرده  جوشكارى  هنگام  گفت: 
قابل  مواد  روى  بر  جوش  ذرات  ساختمان  سوم 
به  حريق  و  افتاده  اول  طبقه  انبارى  در  اشتعال 
ايمن  از  نشانان پس  بود كه آتش  پيوسته  وقوع 
سازى محل با استفاده از لوله هاى آبرسان حريق 

را اطفا كردند.

شليك مرگ به جوان فرارى 

تابناك:چند روز گذشته ساكنان منطقه مشيريه تهران 
با صداى شليك چند گلوله به خيابان ريختند و شاهد 
درگيرى پليس با پسر 21 ساله اى شدند. پس از شليك 
گلوله به سمت پسر جوان يكى از گلوله ها از پشت به وى 
اصابت كرد. تحقيقات نشان داد پسر جوان پس از خريدن 
مواد مخدر در مسير خانه با ديدن مأموران پليس كه به 
سمت وى در حركت بودند، پا به فرار مى گذارد و وقتى 
مأموران عكس العمل عجيب او را ديده اند، با اين تصور كه 
با يك شرور تحت تعقيب روبه رو هستند، وى را دنبال 
مى كنند و چند بار دستور ايست مى دهند تا اينكه مأموران 

او را هدف گرفته و شليك مى كنند.

قتل مادر به دليل تماشاى تلويزيون 

تابناك: جوانى كه به دليل اختالفات شديد با مادرش او را 
به قتل رسانده  بود، با اعالم گذشت خانواده اش از قصاص 
به 10 سال حبس محكوم شد. مأموران پليس تهران با 
تماس تلفنى پسرى جوان متوجه شدند مادر او كشته  شده 
 است. وقتى مأموران به محل رسيدند، مرد جوان مأموران 
را به سمت جسد راهنمايى كرد. اين مرد  به پليس گفت 
قاتل خودش است و به  خاطر اختالفاتى كه با مادرش 
داشته دست به اين كار زده است. متهم در ادامه گفت: 
«من و مادرم چند سالى بود با هم اختالف داشتيم. روز 
حادثه به خاطر تماشاى تلويزيون از دستم عصبانى شد  من 

هم با وى درگير شدم و او را به قتل رساندم.»

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

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

 09158651167- شهريارى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى 

       3-32233092  بخشى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  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

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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 

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

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

مصالح ساختمانى اطمينان 
گچ سمنان جزيى: 4000 تومان 
گچ سمنان كلى: 2300 تومان 
سيمان جزيى:  7000 تومان
سيمان كلى: 6700 تومان

همراه: 09155626293

با اتصال به ماهواره با قابليت پخش اذان خودكار ، ذكر، دعاى روز ، تاريخ و 
تقويم اعياد به صورت اتومات ويژه مساجد و ادارات 

اجراى فايل هاى انيميشن و متن از طريق USP و ممورى -  كامال روز ديد 

آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740-09155622197      درى نژاد

ارزان هم قيمت يك تابلو معمولى  - قابل جابجايى - متن دلخواه

تابلو هاى LED كوير طيف
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زيارت عاشوراى حسينى در قالب كتابى همراه با ترجمه در غرفه كتابت و خوشنويسى توسط استاد مهدى اسماعيلى مود در دهمين نمايشگاه 
بزرگ قرآن كريم استان تحرير شد. مدير انجمن خوشنويسان استان گفت: طبق سال هاى گذشته يكى از غرفه هايى كه به نمايشگاه قرآن 

اختصاص داده شد، غرفه كتابت و خوشنويسى قرآن است. وى اظهار كرد: در اين غرفه حدود 30 اثر با موضوعات قرآن ارائه شد.

كتابت زيارت عاشورا در دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم خراسان جنوبى

افتتاح ورزشگاه بيرجند در انتظار
 تأمين بودجه 8 ميليارد تومانى است

تسنيم- مدير فنى اداره كل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبى با بيان اينكه پروژه 15 هزار نفرى استاديوم 
است،  آغاز شده  آن  احداث  كار   85 از سال  بيرجند 
گفت: براى تكميل و افتتاح اين پروژه نيازمند كمك 
افزود:  زيورى  هستيم.  مسئوالن  تومانى  ميليارد   8
اكنون اين استاديوم در مرحله محوطه سازى است و 
چمن استاديوم ساخته شده، برج هاى روشنايى تهيه 
شده و منتظر نصب اسكوربورد هستيم.ناگفته نماند 
اين پروژه از زمان احداث خود سه مدير كل ورزش و 

جوانان خراسان جنوبى را به خود ديده است.

راه اندازى طرح هاى نوين پست در استان

بيان  با  جنوبى  خراسان  پست  كل  مدير  تسنيم- 
و 957  ميليون  تاكنون يك  امسال  ابتداى  از  اينكه 
به خراسان جنوبى وارد  هزار و 177 مرسوله پستى 
شد، گفت: طرح هاى نوين پست در خراسان جنوبى 
راه اندازى شد. صابريان  اظهار كرد: از ابتداى امسال 
تالش كرديم خدمات خود را افزايش دهيم و در اين 
راستا سرويس پست با تعيين نوع زمان توزيع انجام 
مى شود كه با اجراى آن مشترى تعيين زمان خود را 
قبل از توزيع توسط فرستنده اعالم مى كند. وى بيان 
اس  ام  اس  سرويس  ديگر  شده  ارائه  خدمت  كرد: 
است كه فرد از طريق شماره گيرى ستاره 193 مربع 
از تلفن همراه خود مى تواند از اين سرويس استفاده 
خريد  انواع  مانند  خدماتى  ديگر  گفت:  وى  كند. 
اظهارنامه  نام  ثبت  الكتروينك،  خدمات  اينترنتى، 
پست  خدمات  و  مالى  پست  سرويس هاى  مالياتى، 

بانك از ديگر خدمات است.

ممنوعيت خدمت رسانى به واحدهاى
 فاقد پروانه ساخت و ساز

فارس- دستگاه هاى خدمات رسان حق خدمت رسانى به 
واحدهايى كه فاقد پروانه ساخت و ساز هستند را ندارند. 
شوراى  جلسه  در  خبر  اين  اعالم  با  خوسف  فرماندار 
مسكن شهرستان اظهار كرد: بايد نظارت بر ساخت و 
سازها با جديت و حداقل هزينه انجام شود. فرجامى فرد 
با بيان اينكه با هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز به شدت 
و بدون اغماض برخورد مى شود، ادامه داد: دستگاه هاى 
خدمات رسان حق خدمت رسانى به واحدهايى كه فاقد 

پروانه ساخت و ساز هستند را ندارند.

مديركل حفاظت محيط زيست 
سه شنبه هر هفته ديدار مردمى دارد

محيط  حفاظت  مديركل  مردمى  مالقات  جلسات 
منظور  به  شود.  مى  برگزار  هفته  هر  استان  زيست 
محيط  حوزه  در  مردم  مشكالت  و  مسايل  بررسى 
زيست، هر هفته روزهاى سه شنبه از ساعت 10 الى 
12 هم استانى هاى عزيز مى توانند با حضور در اين 
اداره كل  به طرح مسايل و مشكالت خود پرداخته و از 

طريق مسئوالن مربوطه موضوع را پيگيرى نمايند. 

ثبت 300 اختراع فنى و مهندسى 
توسط طلبه فردوسى

 300 از  بيش  تاكنون  فردوسى  جوان  طلبه  فارس- 
كاهش  هدف  با  مهندسى  و  فنى  حوزه  در  اختراع 
مصرف انرژى انجام داده است. محمد عبداله زاده در 
اين باره گفت: از سال سوم ابتدايى شروع به ساخت 
وسايل مختلف كردم و تاكنون بيش از 300 اختراع در 
حوزه عمران، فنى و مهندسى انجام داده ام كه بيشتر 
اين اختراعات با هدف كاهش مصرف انرژى صورت 
را سيستم  خود  اختراع  است. وى جديدترين  گرفته 
سرمايشى، گرمايشى كم مصرف طبقاتى عنوان كرد 
و يادآور شد: ساخت اين كولر كم مصرف حدود يك  
سال به طول انجاميد و در نهايت در سوم خردادماه 
امسال به ثبت رسيده است. پريز چندمنظوره، پمپ 
لباسشويى  ايرانى،  راحتى  توالت  كولر،  مكانيكى 
يخ ساز  مسافرتى،  حمام  چندكاره،  ديگ  مسافرتى، 
ورزشى،  سازه هاى  هوشمند،  فريزر  يخچال  فورى، 
تريلر كاميون، فن كوئل، دستگاه تهويه، كباب زن و 
كباب پز سه گانه سوز و يخچال فريز فوق كم مصرف 
از ديگر اختراعات اين طلبه جوان است كه تعدادى از 

آنها در مرحله ثبت است.

و  هزار   5 گفت:  بشرويه  شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير 
400 تن جو از كشاورزان بشرويه خريد شده كه هنوز وجه 
آن پرداخت نشده است. به گزارش تسنيم، حسين سرچاهى 
در نشست بررسى مشكالت جوكاران بشرويه كه با حضور 
معاون بازرگانى شركت پشتيبانى امور دام كشور برگزار شد، به 
مشكالت خريد تضمينى محصول جو اشاره و بيان كرد: طبق 
ابالغيه صادر شده، نخستين محموله جو در شهرستان بشرويه 

در 12 ارديبهشت ماه تحويل شركت شده است.
 وى افزود: در حال حاضر كه 50 روز از تحويل جو در بشرويه 
از كشاورزان در  بر 5 هزار و 400 تن جو  بالغ  و  مى گذرد 
انبارهاى ذخيره دپو شده، هيچ وجهى به كشاورزان پرداخت 
نشده است. سرچاهى پرداخت وجه جوكاران بشرويه از سوى 
شركت پشتيبانى امور دام را خواستار شد و گفت: كشاورزان 
به جهاد كشاورزى و  مبلغ جو خود  براى  زيادى  مراجعات 
فرماندارى دارند و با توجه به اينكه از نظر مالى نيازمند تأمين 
هستند تا براى كاشت محصوالت بعدى بتوانند اقدام كنند، نياز 
است تا وجه جو كشاورزان هر چه سريع تر پرداخت شود. وى 
افزود: 5 شركت  تعاونى بشرويه كه عهده دار خريد جو تضمينى 
شده اند، تمامى فضاهاى انبارى خود را به جو اختصاص داده 

كه حتى به واسطه كمبود فضا، اين محصول در محيط سر باز 
نگهدارى مى شود و اميد است هر چه زودتر وجه جو كه حق 

قشر زحمت كش كشاورز است پرداخت شود.

مطالبات كشاورزان خراسان جنوبى 
تا هفته آينده پرداخت مى شود

نيز  كشور  دام  امور  پشتيبانى  شركت  بازرگانى  معاون 

مطالبه را حق هر شهروندى برشمرد و اظهار كرد: بيان 
مى شود  كارها  بهبود  و  رونق  سبب  انتقادها  و  مشكالت 
پاسخگويى  به  موظف  نيز  دولتى  دستگاه هاى  مديران  و 

درخواست هاى مردم هستد. 
عباس والوزى ثبات بازار را از مهمترين اهداف اين شركت 
وزير  تشخيص  به  بنا  گذشته  سال  در  گفت:  و  دانست 
كشاورزى، كار  جمع آورى و توزيع داخلى و خريد تضمينى جو 

و ذرت بر عهده شركت پشتيبانى گذاشته شده است. 
وى افزود: در ايجاد اين وظيفه بندى ابالغيه هاى صادره نياز 
به تصحيح داشت كه بايد توسط مراجع باال دستى از جمله 
مديريت و برنامه ريزى كشور اصالح مى شد و خط اعتبارى 
براى خريد جو تأمين مى شد اما با وجود پيگيرى هاى زيادى 
كه از روز اول توسط شركت براى رسميت بخشيدن به اين 
ابالغه صورت گرفته اين ابالغ تا به امروز صادر نشده است. 

والوزى تصريح كرد: ولى در راستاى تعهدى كه در جامعه 
جو  خريد  براى  اعتبارى  داخلى  منابع  از  داريم  كشاورزى 
گذاشته شد و منابع خريد جو در هفته گذشته با تالش هاى 
شركت تأمين شده و درخواست مجوز شده كه پيش بينى 

مى شود تا هفته آينده مطالبات كشاورزان پرداخت شود.

بهاى محصوالت خريدارى شده از كشاورزان بشرويه پرداخت نشده است

خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
اداره  اعالم حمايت همه جانبه  جنوبى ضمن 
سينمايى  توليدات  از  استان  اسالمى  ارشاد 
ويژه  به  مختلف  موضوعات  و  ها  زمينه  در 
ايران  زندگى  سبك  و  سال  شعار  اولويت  با 
ايثار و شهادت نماز عفاف و حجاب  اسالمى 
و آسيب اجتماعى از همه هنرمندان دعوت به 

همكارى با اين اداره كرد.

ريزى هاى صورت  برنامه  به  اشاره  با  محبى 
استان  توليدات هنرى  از  براى حمايت  گرفته 
بيشتر  با هدف عالقمندسازى  اين كار  افزود: 
فيلمسازان حوزه دينى و مذهبى به ساخت آثار 

محتوايى و كوتاه صورت گرفته است.
ارشاد اسالمى استان به  مدير كل فرهنگ و 
هنرى  فرهنگى  فضاهاى  گسترش  ضرورت 
به  توجه  با  گفت:  و  كرد  اشاره  استان  در 

شبيخون غرب در حوزه فرهنگ و هنر الزم 
است تا ضمن انسجام برنامه ريزى ها از توان 
مهم  اصول  تحقق  براى  جوانان  حداكثرى 
دينى در فضاى مجازى و توليد آثار محتوايى 
بهره برد و مقدمه ارتقاى جامعه را مهيا كرد. 

وى درباره چگونگى توليد آثار سينمايى استان 
فيلمنامه   19 از  بيش  بررسى  از  پس  گفت: 
نويسندگى سيد  به  كوتاه، فرض  فيلم  پنج  از 

شهادت،  و  ايثار   موضوع  با  حسينى  محمد 
با موضوع  نجفيان  نويسندگى طيب  به  پنجه 
نويسندگى  به  شبان  و  شب  زندگى،  سبك 
زمزمه  نماز،  موضوع  با  نسب  مهدى  فرامرز 
با  پور  عباس  سمانه  نويسندگى  به  محبت 
موضوع نماز و تغيير زاويه به نويسندگى راحله 
مورد  اجتماعى  هاى  آسيب  موضوع  با  كافى 

حمايت مالى قرار گرفتند.

معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
با اشاره به هدر رفت 23 درصدى آب در خطوط انتقال آب 
اين استان، گفت: اصالح و نوسازى اين شبكه ها اعتبارى 

بيش از 600 ميليارد ريال را مى طلبد.
با هدر رفت  ارتباط  به گزارش مهر، مجيد محمدنژاد در 
آب در شبكه هاى انتقال آب استان اظهار كرد: هدرفت در 
شبكه هاى آبرسانى به دو بخش ظاهرى و واقعى تقسيم 
مى شود. وى بيان كرد: هدر رفت واقعى ناشى از نشت 
آب از خطوط انتقال و انشعابات بوده كه ارتباط مستقيم با 

قدمت شبكه ها و فرسوده بودن تأسيسات آبرسانى دارد.

قدمت 90 ساله شبكه هاى آبرسانى در بيرجند

محمدنژاد به قدمت باالى شبكه هاى آبرسانى در استان 
اين شبكه ها در مركز استان  اشاره كرد و گفت: قدمت 
به عنوان نخستين شهرى كه از نعمت آب سالم برخوردار 
بوده است به بيش از 90 سال مى رسد و همين موضوع 

سبب افزايش درصد هدرفت آب در استان شده است. 
آبرسانى  هاى  شبكه  در  آب  واقعى  هدررفت  ميزان  وى 
كرد  عنوان  درصد   23 حدود  متوسط  طور  به  را  استان 
و  ها  شبكه  از  درصد   20 حدود  حاضر  حال  در  افزود:  و 

انشعابات آب و فاضالب شهرى موجود در استان به دليل 
فرسودگى و كاهش ظرفيت نياز به اصالح دارند. 

وى ادامه داد: در مقطع موجود به منظور به روز رسانى اين 
تأسيسات، حدود 400 كيلومتر اصالح شبكه و نوسازى و 

بازسازى 35 هزار  انشعاب را نياز داريم.

هزينه كرد 14 ميليارد ريالى 
براى اصالح و نوسازى شبكه ها

معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان  بيان 

كرد: به دليل محدوديت اعتبارى شركت آبفاى شهرى در 
مرحله موجود امكان تخصيص اعتبار مقدور نبوده و اين 
شركت بر اساس اعتبار تخصيصى ساليانه مقدارى از اين 

پروژه را انجام مى دهد. 

وى ادامه داد: هر ساله با توجه به باالرفتن عمر شبكه و 
انشعابات و اتمام عمر مفيد آن براى كاهش اتفاقات كه 
جارى  اعتبارات  از  بخشى  دارد،  دنبال  به  را  آب  هدرفت 
انشعابات و اصالح  شركت به استانداردسازى و بازسازى 
شبكه ها اختصاص پيدا مى كند. وى با اشاره به اينكه در 

همين راستا در سال گذشته حدود 4 هزار انشعاب نوسازى 
 14 بر  بالغ  اعتبارى  با  شبكه  متر   600 و  كيلومتر   32 و 
نيز به  بيان كرد: امسال  ميليارد ريال اصالح شده است، 
همين ميزان پيش بينى هايى صورت گرفته كه در صورت 

تأمين اعتبار الزم اجرايى خواهد شد.

مصرف آب مشتركان خانگى
20 درصد بيشتر از نرم استاندارد

محمد نژاد با بيان اينكه در حال حاضر حدود 70 درصد از 
مشتركان را مشتركان خانگى به خود اختصاص داده اند، 
عنوان كرد: ميانگين مصرف آب در اين بخش حدود 186 
ليتر در شبانه روز است كه عليرغم محدوديت هايى كه در 
تأمين آب به دليل اقليم گرم و خشك و كاهش نزوالت 
جوى ناشى از خشكسالى ها مواجه هستيم بيشتر از نرم 

استاندارد است. 
معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان ميزان 
مصرف آب مشتركان خانگى در استان را حدود 20 درصد 
در صورت  داد:  هشدار  و  دانست  استاندارد  نرم  از  بيشتر 
ادامه روند مصرف آب به شكل موجود در آينده اى نزديك 

در تأمين آب شهروندان دچار مشكل جدى مى شويم.

هدر رفت 23 درصدى آب در خطوط فرسوده انتقال       

بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت:  رئيس 
محالت،  بسيج  همكارى  با  تابستان  در 
دانشجويى،  گروه   50 پزشكى  و  دانشجويى 
مهمان  گروه   5 و  محالت  جهادى  گروه   6
اعالم  استان  محروم  مناطق  در  حضور  براى 
زهرايى  تسنيم،  گزارش  به  كرده اند.  حضور 
اردوهاى جهادى  پشتيبانى  ستاد  نخستين  در 
اردوهاى  پشتيبانى  ستاد  كرد:  اظهار  استان 

از  قبل  يكى  نوبت   3 در  ساله  هر  جهادى 
اعزام اردوهاى تابستانى، نوبت ديگر در هفته 
بسيج و سوم نيز در اسفندماه براى جمع بندى 
برگزار  مقاومتى  اقتصاد  و  بسيج  فعاليت هاى 
افزود: بسيج سازندگى در بحث  مى شود. وى 
دانشجويى،  بسيج  اردوهاى  جهادى  اردوهاى 
ويژه  هجرت  طرح  اردوهاى  محالت،  بسيج 
دارد.  را  صالحين  حلقه هاى  و  آموزان  دانش 

زهرايى گفت: در موضوع پروژه هاى كوچك و 
زود بازه بالغ بر 11 پروژه با بيش از 3 ميليارد 
تومان اعتبار مصوب مبادله و امضا شده است 
كه در پيشرفت فيزيكى آن مشكالتى نيز در 
راه پروژه ها بوده است. وى با اشاره به اينكه 
بسيج سازندگى در سال گذشته آبرسانى سيار 
بيان  است،  داشته  بر عهده  را  روستا  به 400 
عمرانى  پروژه هاى  واگذارى  روال  ادامه  كرد: 

در سال جديد همكارى و كمك دستگاه هاى 
اجرايى را مى طلبد.

زهرايى افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتى براى 2 
هزار و 500 نفر كالس توجيهى عمومى، براى 
ساير  همكارى  با  مشترك  كالس  نفر   500
به  نزديك  امسال  و  كرديم  برگزار  دستگاه ها 
10 ميليارد تومان كمك اشتغال به روستاييان 

براى 700 كارگاه انجام شده است.

61 گروه جهادى در مناطق محروم آغاز به كار كردند

توليدات سينمايى خراسان جنوبى مورد حمايت قرار مى گيرد

                ابقاى امام جمعه فردوس  

حجت االسالم بابايى، در حكمى از سوى رئيس شوراى 
امام جمعه  در سمت  جمعه كشور  ائمه  سياستگذارى 
فردوس ابقاء شد. در اين حكم حجت االسالم بابايى به 
مدت 3 سال ديگر از سوى حجت االسالم و المسلمين 

تقوى، برگزارى نماز جمعه فردوس را عهده دار شد.

    آسفالت راه 3 روستاي فردوس

با هزينه يك ميليارد تومان  راه سه روستاى فردوس 
آسفالت شد. رئيس مسكن و شهرسازى فردوس گفت: 
با اختصاص 2 هزار تن قير يارانه اى به راه هاى روستايى 
اين شهرستان مسير 10 كيلومترى ارتباطى روستاهاى 
خانكوك، حسين آباد و باغستان سفال فردوس در مدت 
يك ماه آسفالت شد. پيشاورى همچنين از اختصاص 
براى  ملى  اعتبار  تومان  ميليون   200 و  ميليارد  يك 
زيرسازى و آسفالت مسير روستايى برون ـ آبدكى اين 
شهرستان خبر داد و گفت: عمليات اجرايى اين طرح با 

واگذارى به پيمانكار به زودى شروع مى شود.

ارزآوري 6 ميليارد ريالي 
       توليد و صادرات گبه خراسان جنوبي  

توليد و صادرات گبه خراسان جنوبى از آغاز امسال 
6 ميليارد و 400 ميليون ريال براى استان ارزآورى 
داشت. مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى فرش دستباف 
استان گفت: اين ارزآورى با توليد 800 مترمربع گبه 
است.  شده  حاصل  بافنده،   600 و  هزار  تالش  با  و 
صادقى زاده افزود: گبه هاى اين استان در 700 طرح 
مختلف همچون مدرن و سايه روشن و با اندازه هاى 
مركز  به  توليد  از  پس  كه  شود  مى  توليد  گوناگون 
فروش گبه در شيراز ارسال و از آنجا به آلمان صادر 
گبه  مترمربع   600 و  هزار   2 نيز  پارسال  شود.  مى 

توليدى خراسان جنوبى صادر شد.

آبرسانى به 464 روستاى استان با تانكر 

464 روستاى خراسان جنوبى با تانكر آبرسانى مى شود 
كه از اين تعداد 162 روستا بدون آب آشاميدنى و بقيه 
نيز آب كافى ندارند.مدير عامل شركت آب و فاضالب 
روستايى استان گفت: 431 روستاى خراسان جنوبى 
شد.  سيار  آبرسانى  جمعيت  نفر   759 و  هزار   58 با 
بسكابادى افزود: در يك ماه گذشته به اين روستاها 
28 هزار و 233 مترمكعب آب با هزينه 380 ميليون 

تومان با 30 تانكر دولتى و خصوصى حمل شد.

ثبت مراسم طبل زنى طبس 
در فهرست ميراث معنوى كشور

فهرست  در  به شماره 189  زنى طبس  مراسم طبل 
ميراث معنوى كشور به ثبت رسيده است. بر اساس 
سنتى ديرينه صداى شادى پخش طبل سحرگاه هر 
روز ماه مبارك رمضان در فضاى شهر طبس به گوش 
مى رسد و روح و جان ها را طرواتى تازه مى بخشد. 
ديرينه  سنت  يك  طبق  طبس  كويرى  خطه  مردم 
سحرگاه هر روز براى روزه گرفتن و صرف سحرى با 
صداى طبل نوازان ماهر كه سال هاى زيادى به اين 
كار مشغولند بيدار مى شوند. طبل زنى در اوقات سحر 
ماه رمضان در طبس، يكى از نيات موقوفه عمادالملكى 
است كه تاريخ وقف اين امر خير به سال 1300 هجرى 
قمرى بر مى گردد و ماندگارى آن نيز به دليل موقوفه 

بودن و اجراى نيات خير واقف است.

با بازنشستگى حجت االسالم قربانى 
موافقت شد

خاورستان- معاون قضايى ديوان عدالت ادارى كشور 
شدن  كانديدا  معنى  به  اينجانب  بازنشستگى  گفت: 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى نيست اما بستر 
موسى  االسالم  حجت  كند.  مى  فراهم  را  حضور 
قربانى گفت: در پايان خردادماه سالجارى، 32 سال 
اينجانب در دستگاه قضايى كامل مى شود.  خدمت 
وى تصريح كرد: در صحنه هستم تا ببينم چه كسانى 
در انتخابات كانديدا مى شوند و اگر فردى كه بتواند 
از لحاظ شهرستانى، استانى و ملى اهداف مدنظر را 
نخواهم  نام  ثبت  دنبال  شود،  كانديدا  و  كند  تأمين 
بود اما اگر كسى حضور پيدا نكرد، ثبت نام مى كنم.

توليد نخ در كارخانه نساجى فردوس 
روزانه 11 تن افزايش يافت

تسنيم- مدير نساجى فردوس از توليد روزانه 11 تن 
نخ در اين كارخانه خبر داد و گفت: فعاليت نساجى 
شده  شهرستان  اقتصادى  توسعه  موجب  فردوس 
است. شكورى اظهار كرد: توليدات اين كارخانه زير 

نظر 250 نفر كارگر و مهندس صورت مى گيرد.

موسسه علمى - آموزشى امام على (ع) بيرجند
برگزار كننده كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى ، متوسطه اول ،  متوسطه دوم و كالس هاى كنكور

نحوه برگزارى كالس ها:
كالس ها در بهترين مكان آموزشى در سطح شهر برگزار مى شود

برگزارى دوره هاى شبيه سازى كنكور
پوشش تمام روش هاى تستى و نكات كنكورى

برگزارى جلسات مشاوره اى براى دانش آموزانى كه پيشرفتى در آنها ديده نمى شود
كالس ها به دو صورت خصوصى و گروهى برگزار مى شود

تدريس دروس فنى هنرستان توسط اساتيد مجرب هنرستان

امكانات آموزشگاه:
كتابخانه: مجهز به سالن مطالعه، كتب عمومى و تخصصى و به روزترين 

كتب كمك آموزشى از دوره ابتدايى تا كنكور
كافى نت: ثبت نام كنكور، انتخاب رشته، ثبت نام دانشگاه

 انتخاب واحد دانشگاه ها، سرچ مقاله و...

آدرس: ميدان ابوذر 
خيابان شهيد اسدزاده 
نبش شهيد اسدزاده 

3- پالك 5
تلفن: 32232943    
همراه: 09304751599

                      با حضور مجرب ترين اساتيد و مشاورين 
رياضى: آقايان هانى اكبرزاده، سعيد اكبرزاده، حاجى آبادى، زمينى، قسوره، بنى اسدى و چهاردهى

فيزيك: آقايان جوقه ساالر، زمينى، خيرآبادى، چهره آسا، نجفى و خانم قدسيان

شيمى: آقايان شكيبايى، طحان و خانم ها احمدى و كميلى

زيست: آقايان خراشادى، وردى و دكتر خسروى ، خانم ها فريدى، وداد

ايستايى هنرستان: آقايان مهندس اميرآبادى، مهندس فائقى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى
عربى: آقايان مرادى، موسوى نژاد و كاظمى

زبان: آقايان ناصح، خسروى و خراشادى
متوسطه اول: آقايان كاهنى، هاشمى، سلطان پور و خانم افضلى

ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم
مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى: آقاى اصغرى

با صرف كمترين زمان و هزينه از بهترين امكانات بهره مند شويدرياضى هنرستان: آقاى مهندس جمالى
زمان ثبت نام: از 20 خرداد ماه     شروع كالس ها: دهم تيرماه

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

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص) : رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است 
و ميانه اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.

(بحار االنوار، ج 93، ص 342)
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مجلس كليات طرح حفظ دستاوردهاى 
هسته اى را تصويب كرد

نمايندگان مجلس در جلسه علنى ديروز كليات طرح 
الزام دولت به حفظ دستاوردهاى هسته اى را تصويب 
كردند. اين طرح 199 راى موافق، سه راى مخالف و 5 

ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر را كسب كرد. 

كوثرى: تيم مذاكره كننده ديپلماسى 
تهاجمى را در پيش بگيرد

شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده  كوثرى 
خواست  اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  از  اسالمى 
ملت  كه  چرا  بگيرد  پيش  در  را  تهاجمى  ديپلماسى 
ايران از آنها مى خواهد مانند رزمندگان كه در نوك 
پيكان با استكبار جهانى به خصوص آمريكا و انگليس 

مى جنگيدند، عمل كند. 

پاسخ محسنى اژه اى به تمسخركنندگان 
حكم «مهدى هاشمى» 

خبرنگارى از سخنگوى قوه قضائيه پرسيد: برخى در 
شبكه هاى مجازى حكم 10 سال حبس براى مهدى 
هاشمى را به تمسخر گرفته اند؛ چرا قوه قضائيه در اين 
در  اى  اژه  كند؟.  نمى  دقيق  رسانى  اطالع  خصوص 
پاسخ گفت: مهدى هاشمى سه جرم داشت كه البته در 
كيفرخواست 12 اتهام آمده بود اما قاضى دادگاه بدوى 
برخى  تبرئه  و  در هم  اتهامات  برخى  داخل كردن  با 

موارد، براى وى سه جرم و مجازات را در نظر گرفت.

عارف: اصالح طلبان و اعتداليون 
 راهى جز ارائه ليست واحد ندارند

رئيس بنياد اميد ايرانيان در ارتباط با آخرين هماهنگى 
هاى اصالح طلبان براى انتخابات گفت: هنوز وارد مصداق 
 نشده ايم و اكنون زود است. عارف افزود: اصالح طلبان 
و اعتداليون در انتخابات مجلس راهى جز اجماع و ارائه 

يك ليست واحد ندارند.

پاسخ صادق زيباكالم به سعيد حداديان 

حداديان  سعيد  انتقادآميز  اظهارات  انتشار  از  پس 
نامه  در  زيباكالم  كشور،  برخى شخصيت هاى  درباره 
اى سرگشاده اى خطاب به اين مداح گفت كه دريغم 
به  كه  توهين هايى  قبال  در  را  جمله  چند  اين  آمد 
داشته  روا  آن سخنرانى  در  رفسنجانى  هاشمى  آقاى 
بازديد  به جاى  ايشان  بوديد كه  فرموده  نگويم.  بوديد 
نور، به كيش و  با كاروان راهيان  از جبهه ها و رفتن 
جت اسكى مى روند و ...؛ من فرض مى گيرم جناب حاج 
با چنين  دارد.  واقعيت  آنچه مى گوييد  سعيد حداديان 
اى كاش  كه  مى نمايم  عرض  خدمتتان  مفروضه اى 
جنابعالى و يارانتان هم به كيش و جت اسكى مى رفتيد 
اما شمار هم ميهنانتان كه به زير خط فقر رفته اند چند 

برابر نشده بود؛ اى كاش و باز هم اى كاش ... .

حزب ا... ادعاى سفير سعودى را تكذيب كرد

روابط رسانه اى حزب ا...، ادعاى سفير سعودى مبنى 
بر اينكه يكى از منابع نزديك به حزب ا... گفته كه 
آمريكا از طريق نماينده جنبش امل به پيكره مقاومت 

نفوذ كرده را به شدت تكذيب كرد. 

به عراق نيروى زمينى نمى فرستيم 
 

و  مركزى  نيروهاى  سابق  فرمانده  پترائوس  ديويد 
رئيس سابق سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) 
خود  زمينى  نيروى  ائتالف  كشورهاى  اينكه  بيان  با 
را در عراق مستقر نمى كنند بر لزوم تشكيل نيروى 
عربى سنى در خاك سوريه تاكيد كرد. وى همچنين 
اعالم كرد، نيروهاى مردمى شيعه در عراق، بغداد را 
نجات دادند اما بايد تحت نظارت دولت عراق باشند. 

تحليل هيل از بزرگترين دستاوردهاى اوباما 

آمريكا  كنگره  به  وابسته  اطالع رسانى «هيل»  پايگاه 
توافق هسته اى ايران را در صورت نهايى شدن يكى 
از مهمترين دستاوردهاى سياست خارجى دولت باراك 
اوباما خواند. اين سايت نوشت: اوباما به يك ميراث ديگر 
نيز نزديك است. توافق هسته اى با ايران كه منجر به 
دست كشيدن ايران از توسعه سالح هاى هسته اى در 
ازاى رفع تحريم هاى بين المللى مى شود. اوباما همچنان 
بدبين  اعضاى  به  را  توافق  و فروش  ارائه  كار سخت 
كنگره و اطمينان دادن به متحدان سنتى،  اسرائيل و 

كشورهاى عربى حوزه خليج فارس در پيش دارد.

پرداخت ميليارد دالرى عربستان
 براى آزادى مبارك

بخشى از اسنادى كه سايت افشاگر ويكى ليكس درباره 
اسناد محرمانه حكومت عربستان سعودى منتشر كرده 
ديكتاتور  آزادى  براى  رياض  هاى  تالش  به  مربوط 
مخلوع مصر است. طبق اسناد محرمانه اى كه ويكى 
ليكس اقدام به انتشار آنها كرده عربستان حاضر است 

براى آزادى «مبارك» 10 ميليارد دالر پرداخت كند. 

سقوط پهپاد جاسوسى اسرائيل در لبنان

خبرنگار شبكه خبرى الميادين گزارش كرد كه يك 
فروند هواپيماى بدون سرنشين صهيونيستى در شرق 

لبنان سقوط كرده است. 

وليعهد عربستان واحد ترور تشكيل داد 

منابع نزديك به مخالفان سعودى اعالم كرده اند كه 
وزارت كشور عربستان يك تيم امنيتى آموزش ديده 
براى ترور و از ميان برداشتن فعاالن سياسى در جنبش 
هاى مسالمت آميز در استان قطيف تشكيل داده است. 
اين منابع گفته اند كه محمد بن نايف شخصا بر تشكيل 

كميته امنيتى و نحوه كار آنان نظارت دارد.

فابيوس: خواهان يك توافق محكميم   
وزير امور خارجه فرانسه گفت: ما در مرحله اى قرار داريم 
كه ايرانى ها بايد به ما بگويند چه در سرشان دارند و من 

خواهم گفت كه فرانسه خواهان توافق محكم است. 

 دولت آمريكا در ماه هاى گذشته دو بار از 
مواضع خود در قبال ايران كوتاه آمده است؛ 
اوباما» رئيس  بار آن جا كه «باراك  يك 
جمهورى اين كشور گفت: «اقدام نظامى 
اكنون كه  ايران موثر نيست» و  در مورد 
 «جان كرى» وزير خارجه اش مى گويد:

آن  بدون  تحريم هاست  برداشتن  «آماده 
هر  كند».  كنكاش  ايران  گذشته  در  كه 
خرمن  به  آتش  اظهارنظرها  اين  دوى 
صهيونيستى  البى  آمريكايى،  تندروهاى 
و ارتجاع عرب انداخته است. آنها معتقدند 
واشنگتن در قبال تهران از موضع ضعف 
برخورد كرده و اهرم هاى قدرت را يكى 

يكى از دست مى دهد.

مواضع اوباما و كرى

گفت:  اى  مصاحبه  در  گذشته  ماه  اوباما 
حل  را  مسئله  ايران  عليه  نظامى  «اقدام 
نمى كند، حتى اگر آمريكا در آن مشاركت 
برخى  خشم  سخنان،  اين  باشد.»  داشته 
تندروها را برانگيخت. «رى تكيه» عضو 
و  آمريكا  خارجى  روابط  شوراى  تندروى 
امريكن  موسسه  عضو  زخيم»  «راجر 
كاران  محافظه  نئو  به  متعلق  پرايز  اينتر 
از  را  خود  اوباما  دولت  اينكه  از  آمريكا 
اهرمى مهم در قبال ايران محروم كرده 

وارد  مذاكرات  كه  اى  مرحله  در  هم  آن 
ابراز تاسف كردند.  مرحله حساسى شده، 
است  ممكن  نظامى  اقدام  آنها  اعتقاد  به 
راه حلى ايده آل در قبال ايران نباشد، ولى 
است.  ديپلماسى  براى  ضرورى  پشتوانه 
وزير خارجه آمريكا در نخستين مصاحبه 
خود پس از شكستگى پايش اعالم كرد 

تحريم  برچيدن  آماده  متحده  اياالت  كه 
هم  آن  است  ايران  اقتصادى  هاى 
هاى  فعاليت  پيشينه  به  رسيدگى   بدون 
هسته اى ايران. او گفت «دسترسى بسيار 
بوده  مهم  هم  اول  روز  از  است.  حياتى 
است.» ولى اين را هم گفت كه اطمينان 
از آينده بهتر از كنكاش در گذشته است.

اكنون و دو ماه پيش

در  آشكار  چرخشى  كرى،  اظهارات  اين 
آمريكا  ديپلماسى  دستگاه  رئيس  مواضع 

محسوب مى شود.
ماه  دو  وى  كه  است  حالى  در  اين   
اس  پى.بى  تلويزيونى  شبكه  به  پيش 
هاى  فعاليت  بايد  ايران  كه  بود   گفته 
گذشته هسته اى خود را به عنوان بخشى 

از توافق جامع برمال كند. «آنها مجبورند 
توافقى  است  قرار  اگر  بكنند.  را  كار  اين 
شايد  شد.»  خواهد  انجام  كار  اين  باشد 
به همين خاطر است كه تحليلگر بيزنس 
اينسايدر مى نويسد: اظهارنظر كرى بيش 
آن كه به سواالت پاسخ دهد پرسش ها را 
بيشتر كرده است. به نظر مى رسد دولت 
برنامه  كامل  افشاى  بر  اصرارى  اوباما 
بخشى  عنوان  به  ايران  اى  هسته  هاى 

از توافق ندارد. 

واكنش تندروها

را  آمريكا  عمومى  افكار  آنكه  براى  كرى 
اضافه كرد كه  را هم  اين  درآورد  بهت  از 
دستگاه هاى اطالعاتى آمريكا به خوبى از 
گذشته  هاى  سال  در  ايران  هاى  فعاليت 
آگاهند. برخى از مخالفان اين اظهارات را 
به چالش كشيدند. «ديويد آلبرايت» از جمله 
آنهاست كه اين سخنان را تضعيف موضع 
قبلى آمريكا يا حداقل پيش درآمدى براى 
تضعيف آن در آينده مى بيند و مى گويد: اگر 
دولت آمريكا اينقدر درباره برنامه اتمى ايران 
مى داند بايد جزئيات آن را منتشر كند؛ مثل 

اسامى، تاريخ، فعاليت ها و مكان ها.
آينهورن نيز اين سخنان را اذعان صريح و 
روشن از يك فرضيه ناگفته دولت اوباما در 
مذاكرات مى داند. وى معتقد است: «دولت 
آينده  از  اطمينان  كه  بوده  باور  اين  براى 
مهمتر است، اطمينان از اين كه ايران درآينده 
به فعاليت هاى نظامى هسته اى ادامه نمى 
و  سناتور جمهوريخواه  كوركر  باب  دهد.» 
طراح طرح هاى تحريم عليه ايران پس از 
شنيدن اين سخنان، قاطعيت دولت اوباما را 
زيرسوال برد و گفت: سال گذشته دولت به 
كميته ما اطمينان داد پس از توافق نهايى، 
پرسش ها درباره فعاليت هاى گذشته ايران 

پاسخ داده خواهد شد.

 مراسم افطارى در محوطه مسجدى در شهر مسقط عمان عكس روز 

تندروهاى آمريكايى: واشنگتن در قبال تهران از موضع ضعف برخورد كرده است

تغيير موضع در قبال ايران و بهت تندروهاى آمريكا 

خواست ملت لغو كليه تحريم ها در روز توافق است 
 

 دبيركل حزب موتلفه اسالمى اظهار كرد: اينكه بگوييم «تحريم ها 
پدر مردم را در آورده اند»يا «حل همه مشكالت در گرو مذاكرات 
است حتى آب خوردن» و يا بگوييم خزانه كشور خالى است. اين 
رجزخوانى به نفع دشمن است يا دوست؟! . حبيبى با اشاره به 
توانمندى هاى ايران در مقابله با دشمنان اسالم خاطرنشان كرد: 
هر كسى كه وارد كشور شود و چند روز در ميان مردم زندگى كند مى فهمد كه ملت ايران 

كمر تحريم ها را شكسته اند و مثل كوه در برابر تهديدات خارجى ايستاده اند.

 اظهارات برخى مسئوالن طمع آمريكايى ها را افزايش داده

اينكه مذاكرات هسته اى  بيان  با  كارشناس مسائل بين الملل 
با چالش جدى زياده خواهى طرف غربى و آمريكا روبرو شده، 
به  لغو تحريم ها  به  آمريكايى ها حاضر  نه  اين روند  با  گفت: 
اجرايى  را  شده  پذيرفته  تعهدات  نه  و  هستند  يكجا  صورت 
خواهند كرد. حميدرضا ترقى افزود: با توجه به دبه هاى جديدى 
كه آمريكايى ها مطرح كرده اند و در حال عبور و زير پا گذاشتن بيانيه لوزان هستند، 

مشهود است كه غربى ها بنا ندارند به امضاى توافق هسته اى با ايران تن دهند.

  قابل توجه بانك ها و موسسات مالى
فروش ملك تجارى به متراژ 520 مترمربع واقع در خيابان طالقانى 

نرسيده به شركت توزيع برق
32222277 - 09151611258 - بنى اسدى - مشاور امالك بهمن

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

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
شما مى توانيد بدون مراجعه به اداره مالياتى از طريق سامانه www.TAX.gov.ir  اظهارنامه مالياتى خود را به صورت الكترونيكى تكميل و ارسال نموده 

و ماليات خود را نيز پرداخت نماييد. به منظور ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى، تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى از طريق سامانه مذكور ضرورى است.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

مراكز نياز به مامامراكز نياز به آزمايشگاهشهرستان 
رومه - طبسين-نهبندان 

زنوغان - تپه طاق-طبس
معدن قلعه زرىخوسفخوسف
حسين آباد - افين-زيركوه
گزيك - تخته جان-درميان

اطالعيه 
دعوت به همكارى

انسانى  نيروى  تكميل  براى  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشتى  معاونت 
يا كارشناسان مامايى و علوم آزمايشگاهى متقاضى همكارى در  از كاردان ها 
 طرح پزشك خانواده با قراردادهاى جديد در مراكز ذيل دعوت به همكارى

 مى نمايد.

توضيح: متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و همچنين اطالع از ميزان 
با شماره هاى 05632436585 - 05632395167  ادارى  قرارداد در ساعات 

ستاد پزشك خانواده تماس حاصل نمايند.

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
آدرس وضعيت كاربرى شماره پالك ثبتى رديفستاد پزشك خانواده

تهران- خيابان انقالب- نبش خيابان ارديبهشت باالى بازارچه كتاب- طبقه پنجم- پالك 87تخليهادارى 71 و 13817/72

تهران- خيابان بهار- كوچه طباطبائى طبقه سوم - پالك 13تخليهمسكونى26889/718

2330 فرعى از 249 3
اصلى

بيرجند- نبوت 23- پالك 41تخليهمسكونى

23 فرعى از 1584 4
اصلى

حاشيه جاده بيرجند- خوسف ، شهرك صنعتى بيرجندتخليهصنعتى

قطعه 172 الى 179 5
شهرك صنعتى قاين

قاين- شهرك صنعتىتخليهصنعتى

اطالعيه 
 بانك سپه در نظر دارد: نگهدارى از امالك تمليكى و مازاد بر نياز خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد. عالقه مندان به شركت در مزايده 

مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به دايره پشتيبانى و ساختمان اين بانك واقع در ميدان طالقانى مراجعه و يا با شماره 32387125-056 تماس حاصل نمايند.

اطالعيه
بانك سپه در نظر دارد: نگهدارى از تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 
منصوبه در ساختمان مديريت شعب بانك سپه خراسان جنوبى واقع 
در ميدان طالقانى را از طريق مناقصه و اخذ استعالم به شركت هاى 
ذيصالح واگذار نمايد. عالقه مندان به شركت در مناقصه مى توانند 
اين  و ساختمان  پشتيبانى  دايره  به  بيشتر  اطالعات  براى كسب 
بانك به نشانى فوق مراجعه و يا با شماره 32387125-056 تماس 

حاصل نمايند.

دايره پشتيبانى و ساختمان مديريت شعب خراسان جنوبى

دايره پشتيبانى و ساختمان مديريت شعب خراسان جنوبى


